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Abstract 

The aim of this study is to examine how teachers define the concept of inclusion and how they 

embody it in their Swedish teaching with reference to students in reading and writing 

difficulties. The method that is the basis for the study is qualitative, semi-structured 

interviews with five teachers.  

The results of the study shows a unity among the teachers about how they perceive the 

concept of inclusion as community-oriented. The teachers’ working methods also coincides 

where all of them put a great focus on adapting the education for all pupils, both in terms of 

full class and individual tasks. Although the teachers have a positive attitude towards 

inclusive education, they mean that a completed inclusion is not always preferable to the 

pupils’ prerequisites and needs. The result thus reflect a certain dilemma about inclusive 

education among the teachers.  
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Sammanfattning 

Den här studiens syfte är att undersöka hur lärare definierar begreppet inkludering samt hur de 

arbetar med det i sin svenskundervisning med avseende på elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Metoden som ligger till grund för undersökningen är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer 

med fem lärare.  

Studiens resultat visar en enighet bland lärarna om hur de uppfattar begreppet inkludering 

som gemenskapsorienterad. Lärarnas arbetssätt sammanfaller likväl där samtliga lägger ett 

stort fokus på att anpassa undervisningen för alla elever, både när det gäller helklass 

respektive enskilda uppgifter. Trots att lärarna innehar en positiv inställning till inkludering i 

undervisningen menar dem att en fullbordad inkludering inte alltid är att föredra för elevernas 

förutsättningar och behov. Resultatet speglar därmed ett visst dilemma kring inkludering i 

undervisningen för lärarna.  
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning 

Skollagen (SFS 2010:800) anger hur den svenska skolan ska syfta till att främja alla barns och 

elevers kunskaper och lärande där samtliga elever ska bli sedda och bemötta utifrån sina egna 

förutsättningar och behov. Den svenska utbildningen ska även förankra respekt för de 

mänskliga rättigheterna samt de grundläggande demokratiska värderingar som råder i 

samhället (1 kap. § 4). Ur detta har filosofin om en skola för alla fötts där fokuseringen på 

begreppet inkludering (för definition se kap 2.7.) har resulterat i att det har blivit en betydande 

faktor. 

Under min utbildning är inkludering ett begrepp som jag ständigt har kommit i kontakt 

med, både ute i skolorna och även bland studiekamrater (för en begreppsdiskussion se kap. 

2.7.). Det har förekommit många samtal och diskussioner om hur en fungerande inkluderande 

undervisning kan se ut. Jag upplever det som ett viktigt men svårt uppdrag som lärare står 

inför och ett intresse hos mig har väckts över att undersöka hur en inkludering fungerar och 

påverkar undervisningen. 

Myrberg (2013) beskriver hur det i dagens skola finns en stor mångfald av elever med 

olika förutsättningar och som lär sig på skilda sätt. Häribland återfinns de elever som befinner 

sig i läs- och skrivsvårigheter. Som lärare i de tidiga åldrarna blir det en utmaning att bedriva 

och genomföra en undervisning där alla elevers behov tillgodoses. Myrberg menar att detta 

blir uppenbart främst i svenskundervisningen i den tidiga skolåldern eftersom den till stor del 

fokuserar på läs- och skrivinlärning (s. 8). Även i annan forskning betonas hur lärares 

kunskaper och pedagogik har ett stort avgörande för huruvida elever i läs- och 

skrivsvårigheter får den hjälp och det stöd som krävs för att utveckla deras lärande (se 

diskussion i Tjernberg, 2013, s. 24). 

Det blir på så vis intressant att studera hur inkludering påverkar skolans värld och dess 

konsekvenser för de eleverna i läs- och skrivsvårigheter. Den här studien fokuserar på vilken 

inverkan lärarna anser att inkludering har i skolan, och då i synnerhet på de eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter. Finns det både för- och nackdelar med ett sådant arbetssätt i skolan? Hur 

arbetar lärare för att åstadkomma en fungerande inkludering i klassrummen och vilket 

inflytande uppfattar lärarna att det har på undervisningen?  
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare upplever och arbetar med inkludering i 

svenskämnet ur ett läs- och skrivsvårighetsperspektiv.  

1.2.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare besvara syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Hur resonerar lärare om begreppet inkludering i förhållande till elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 

 Hur arbetar lärare för en inkluderande undervisning? 

 Hur motiverar lärare sina arbetssätt? Ser de ett samband mellan valet av arbetssätt och 

strävan mot inkludering, särskilt med avseende på läs- och skrivproblematik? 

 Vilka aspekter inom området inkludering kan enligt lärarna vara framgångsrika 

respektive hinder för elever i läs- och skrivsvårigheter? 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för teori och tidigare forskning. De teoretiska utgångspunkterna för 

den här studien utgår från två skilda teoretiska perspektiv; det sociokulturella perspektivet 

samt det kognitiva perspektivet på lärande. Den tidigare forskningen berör grunder för läs- 

och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter, inkludering, samt framgångsrika arbetsmetoder 

inom områdena.  

2.1. Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har sin utgångspunkt i Lev Vygotskijs teorier och idéer om 

människans utveckling och lärande (Säljö, 2014, s. 48). Vygotskij skildrar hur människans 

utveckling bestäms av sociala faktorer och att utveckling och lärande är påverkade av sociala 

faktorer, vilket innebär att socialt samspel, kommunikation och miljö i barnets omgivning 

formar individens kunskaper och färdigheter (Säljö, 2014, s. 36f). Vygotskij (1930) redogör 

att barns erfarenhet i sociala sammanhang utgör en stor påverkan på deras mänskliga 

utveckling där barns sociala erfarenheter effektiviseras genom imitationer, exempelvis att 

barnet härmar den vuxne och därmed bemästrar principen i den aktuella situationen (s. 6). 

Omvärlden kan på så vis tolkas och upplevas på olika sätt av barn beroende på varierande 

miljö, menar Säljö (2014, s. 68).  

Vygotskijs synsätt ligger till grund för Tinglevs (2005) tankar om att läs- och 

skrivförmåga utvecklas på grund av kulturella, sociala och språkliga faktorer. 

Svenskundervisningen kan därmed ses som en kommunikativ och social process där elevers 

språkliga förmåga utvecklas. För att åstadkomma en skicklig svenskundervisning bör 

innehållet vara meningsfullt med en mångfald av kommunikativa och språkliga aktiviteter där 

samtliga elevers åsikter och erfarenheter inkluderas (s. 61). 

Även Liberg (2007) betonar att sociokulturella sammanhang är väsentliga för elever i sin 

läs- och skrivinlärning. Huruvida eleven är omgiven av språkliga aktiviteter med böcker, 

läsning och samtal kring det lästa har stark effekt på elevens läs- och skrivutveckling. 

Ytterligare en avgörande del som Liberg tar upp är aspekten att läsningen och skrivningen bör 

vara betydelsefulla och intressanta för att skapa en motivation i elevens utveckling (s. 38). 

Wengelin och Nilholm (2013) anger på liknande vis hur social och språklig bakgrund har en 

stark korrelation till elevers skolframgång. Elever som i hemmet tidigt fått tillgång till böcker 

och diverse skriftspråksartefakter har en stor fördel vid skolstarten då de redan har erfarenhet 
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av skriftspråket. Det har även konstaterats att det finns en direkt koppling mellan föräldrars 

utbildning och elevers resultat i skolan, elever vars föräldrar har högre utbildning presterar 

bättre i skolan medan elever vars föräldrar har lägre utbildning får lägre resultat i skolan. 

Socioekonomisk status är ytterligare en möjlig faktor att påverka språkanvändningen i 

hemmet, vilket senare kan ha inverkan på elevens läs- och skrivutveckling i skolan (s. 119f). 

2.2. Kognitivt perspektiv 

Phillips och Soltis (2015) redogör för ett kognitivt perspektiv på lärande och hänvisar till 

Piaget och hans teori om människans utveckling. Piaget ansåg att människan utvecklar 

kognitiva strukturer i etapper och som utgör grunden för individens lärande (s. 69).  

Ingvar (2018) är kanske den som främst inom svensk forskning belyser kognitiva 

processer i förhållande till kunskap, däribland hjärnans betydelse och funktion för människans 

utveckling (s. 19). Han menar att själva kunskapsprocessen är en kognitiv förmåga som kräver 

att långtidsminnet har en bra funktion där långtidsminnet och kunskapssystemet har 

betydande roller för läsinlärning samt språkutveckling. En elev som ännu inte besitter en 

automatiserad avkodning och behöver ljuda sig fram i en text utsätter både sitt minne och sina 

kunskaper för stor påfrestning. Den del av hjärnan som har hand om dessa faktorer, 

arbetsminnet, riskerar på så vis att snabbt bli uttröttad, vilket medför att eleven inte får någon 

koncentration till att läsa. Ytterligare får en elev som blir talad med en rikare språkutveckling. 

Ett brett språkförråd har i sin tur en stor bidragande faktor för en snabbare fonologisk 

medvetenhet och automatiserad läsning (s. 21-23). Vissa forskare, som Ingvar och Eldh 

(2014), har även diskuterat att läsförmåga delvis kan vara medfödd, men att den trots det går 

att utveckla (s. 38).  

Ingvar (2018) beskriver hur det i hjärnan finns en nervtrådsbunt som påverkas i takt med 

att språket utvecklas. Denna nervtrådsbunt har påvisats vara mindre utvecklad hos individer 

som har diagnosen dyslexi och de som har svag fonologisk medvetenhet (s. 26). Även 

Gustafsson (2018) redogör för dyslexi och hur biologiska samt neurologiska förklaringar 

spelar in. Biologiska grunder beskrivs som påverkansfaktorer på hjärnans behandling av 

språkljud vilket ger upphov till fonologiska svårigheter med hinder vid avkodning. Ytterligare 

benämns hur svårigheter med snabb automatisk benämning (RAN) även kan vara en möjlig 

orsak till dyslexi (s. 88).   
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Elwér (2014) baserar sin studie på forskning ur ett kognitivt perspektiv där det redogörs 

för hur kognitionen kan stå bakom elevers läs- och skrivsvårigheter. Många barn med svag 

avkodning har uppvisats att vara svaga med snabb automatisk benämning (s. 22). 

Läsförståelsen kan tillika den påverkas av kognitiva faktorer och enligt forskningen kan det 

verbala minnet orsaka svag läsförståelse (Elwér, 2014, s. 25, 34).    

2.3. Språklig medvetenhet 

Enligt Alatalo (2011) är forskningen enig om att språklig medvetenhet är en grundläggande 

förutsättning för en god läs- och skrivförmåga (s. 39). Den språkliga medvetenheten hos barn 

utvecklas i sociala interaktioner med människor i omgivningen (s. 41). En språklig 

medvetenhet innebär en förståelse för språkets egenskaper som går att analysera och tala 

kring. En förutsättning för detta är att elever erhåller en medvetenhet om språkets byggstenar 

och hur språket kan delas upp i exempelvis ord, morfem samt fonem. Alatalo redogör för hur 

avkodningsförmåga och läsförståelse är av särskild betydelse för språklig medvetenhet (s. 40). 

Enligt aktuell forskning kan språklig medvetenhet delas upp i mindre bitar. Dessa bitar kallas 

fonologisk medvetenhet, morfologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet samt pragmatisk 

medvetenhet.(s. 41). Fonologisk medvetenhet handlar om en förståelse av att språk består av 

ljudenheter där bokstav och ljud samspelar (s. 41). Morfologisk medvetenhet är förståelse för 

hur ord är uppbyggda av ett eller flera morfem (s. 42). Vidare betyder syntaktisk medvetenhet 

en språklig förmåga där språkets regler, meningsbyggnader samt ordföljdens betydelse förstås 

(s. 43f). Pragmatisk medvetenhet innebär kunskap om hur språket används och förståelse för 

bakomliggande budskap i texter (s. 44).  

2.4. Avkodning 

En vanligt förekommande uppfattning inom svensk forskning är att läsförmågan består av 

komponenterna avkodning och förståelse (Tjernberg, 2013, s. 35). Alatalo (2011) beskriver 

avkodning som en process där eleven lär sig att ljuda ihop ord (s. 45). Både Alatalo och Elwér 

(2014) redogör för hur avkodningsförmågan utvecklas via olika faser (s. 45; s. 10). Enligt 

aktuell forskning innebär dessa faser att eleven går från att enbart känna igen ord i sin 

omgivning till att identifiera fonologiska strukturer och automatisera sin avkodning. Det blir i 

den här processen betydelsefullt att eleven utvecklar en fonologisk medvetenhet (Alatalo, 

2011, s. 45f). Elwér (2014) är inne på samma linje och redogör att fonologisk medvetenhet är 
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en betydande faktor i avkodningen, liksom att den fonologiska medvetenheten kan förutspå 

den senare avkodningen (s. 23).  

2.5. Läsförståelse 

För att åstadkomma läsförståelse krävs det att eleven kan avkoda ord och ha en förståelse av 

orden som lästs. Det krävs även att eleven kan läsa mellan raderna och dra slutsatser (Elwér, 

2014, s. 12f). Liberg (2010) beskriver hur eleven bör ha en förförståelse för ordens innebörd 

samt textens syfte för att förstå textens innehåll, vilket innebär att om eleven inte har en klar 

bild av texten försvårar det även processen att läsa mellan raderna (s. 13). Enligt studier har 

syntaktisk medvetenhet även en stor effekt på läsförståelsen (Alatalo, 2011, s. 43). Liberg 

(2010) belyser hur läsförståelsen underlättas om eleven besitter en fungerande avkodning och 

kan fokusera mer på förståelsestrategier. Förståelsestrategier innebär att eleven kan röra sig i 

texten och utifrån frågor bearbeta, analysera och sammanfatta innehållet. Eleven kan på så vis 

skapa en fördjupande bild av textens mening och innehåll (s. 11).  

2.6. Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är enligt Alatalo (2011) vanligt förekommande bland elever och 

anger hur det finns ca 1-3 elever i läs- och skrivsvårigheter i varje klass (s. 114). 

Förekommande forskning uppger att läs- och skrivutveckling är relaterad till språkliga, 

kognitiva och sociala faktorer. Det är när problem inom dessa faktorer påvisas som individer 

kan hamna i läs- och skrivsvårigheter (Tjernberg, 2013, s. 26). Elwér (2014) uppmärksammar 

sambandet mellan kognitiva egenskaper och språkkunskaper för den senare läsningen för 

elever i svårigheter (s. 19). På liknande vis menar Alatalo (2011) att avkodning och 

språkförståelse är grundläggande för läs- och skrivinlärning (s. 37). Ytterligare aspekter som 

arv- och miljöfaktorer samverkar även i utvecklingen av läs- och skrivinlärning (s. 36). Enligt 

aktuell forskning särskiljs tre orsaker för läs- och skrivsvårigheter: svårigheter att koppla 

fonem till grafem, brist av läsförståelsestrategier samt otillräcklig motivation för läsning (s. 

41).  

Tjernberg (2013) redogör för hur arv och gener kan orsaka bristande språkbiologiska 

förutsättningar (s. 37). Även Elwér (2014) belyser om detta i sin studie (s. 28). Detta kan ge 

upphov till svårigheter i läs- och skrivinlärningen, vilket benämns som dyslexi (Tjernberg, 

2013, s. 37). Elwér (2014) antyder att dyslexi har en biologisk uppkomst (s. 28), medan 
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Tjernberg (2013) beskriver hur både biologiska samt sociala faktorer kan ligga till grund för 

dyslexi (s. 37). Tjernberg menar att elever med dyslexi generellt har en sämre fonologisk 

förmåga och avkodning som även kan förorsaka andra språkliga svårigheter, som exempelvis 

verbalt minne, ordåtkomst och svag läsförståelse (s. 37). Elwér (2014) skildrar ytterligare ett 

samband mellan att elever med svag avkodning även har svag RAN (Rapid Automized 

Naming) (s. 22), något som Gustafsson (2018) tillika talar om (s. 88). RAN innebär snabb 

automatiserad läsning av vanligt förekommande ord. Enligt forskning är det den fonologiska 

medvetenheten och RAN som förutspår den senare avkodningen hos elever (Elwér, 2014, s. 

22f).  

Ytterligare en förekommande svårighet för elever som Elwér (2014) redogör för är svag 

läsförståelse. Elever med svag läsförståelse har frekvent påvisat god avkodningsförmåga (s. 

31) och faktorer så som ordförråd, grammatik samt verbalt minne har istället visats påverka 

läsförståelsen (s. 23). Enligt aktuell forskning är det förekommande med ett begränsat 

ordförråd bland grupper av elever med svag läsförståelse (s. 32), vilket även Alatalo (2011) 

konstaterar i sin studie (s. 49). Elwér (2014) beskriver hur elever med svag läsförståelse 

frekvent har svårigheter med grammatik samt morfologisk medvetenhet (s. 33). Alatalo 

(2011) talar tillika om morfologisk medvetenhet och dess påverkan på läsförståelse (s. 42). En 

svag morfologisk förmåga hos elever kan förvärra läsförståelsen vid senare årskurser då 

språket blir mer komplext. Forskning har även påvisat skillnader i det verbala arbetsminnet 

mellan elever med god respektive svag läsförståelse. Dock poängterar Elwér (2014) att det 

inte finns nog med forskning inom området för att säkerställa att detta stämmer (s. 34). Vidare 

berör Alatalo (2011) syntaktisk samt pragmatisk medvetenhet som ytterligare orsaker till svag 

läsförståelse. Elever med svag läsförmåga kan få svårigheter med att tolka texters innebörd 

och att skriva korrekta meningsstrukturer. Problematik kan även uppstå då elever med svag 

läsförståelse inte förstår innebörden i texter då de inte reflekterar över sin läsning och lyckas 

heller inte läsa mellan raderna (s. 44).  

Alatalo (2011) beskriver hur elevers läsutveckling starkt influeras av deras uppväxt och 

hemförhållande. Elever som hemifrån tidigt kommit i kontakt med läsning och skrivning 

lyckas bättre vid skriftspråkliga uppgifter i skolan än elever som inte har präglats av språket. 

Dessa elever från skriftspråksfattiga hem riskerar på så vis att bli svaga läsare och att i skolan 

ha ett sämre utgångsläge än resterande elever i läsning (s. 38). Tjernberg (2013) anger att de 

elever som halkar efter i läs- och skrivinlärningen i skolan tenderar att undvika 
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skriftspråksaktiviteter och läser mindre, vilket hindrar utvecklingen av deras språkliga 

förmåga. Aktuell forskning beskriver hur elever som inte läser erhåller ett begränsat ordförråd 

på grund av att de inte får tillräcklig läserfarenhet, vilket enligt Tjerberg är något som är 

utmärkande för elever i lässvårigheter (s. 34). Även Alatalo (2011) och Elwér (2014) redogör 

för denna utveckling som inom forskning benämns Matteuseffekten (s. 38; s. 31). Tjernberg 

(2013) och Alatalo (2011) indikerar hur denna effekt kvarstår hela livet och att de eleverna 

förblir svaga läsare (s. 34; s. 38), medan Elwér (2014) ställer sig emot detta. Elwér redogör 

för hur denna effekt inte gäller alla elever och att kompensatoriska strategier kan användas för 

att utveckla deras läsning (s. 31).  

Motivation är ytterligare en betydande faktor för elevers läsutveckling. Enligt forskning 

läser läsmotiverade elever tre gånger så mycket utanför skolan än elever med mindre 

läsmotivation (Alatalo, 2011, s. 49). Elevers motivation har även en stark påverkan på deras 

självkänsla och självbild, vilket kan leda till att elever med svag motivation får en sämre 

självbild och upplever att de inte klarar svårare uppgifter (Taube, 1988, s. 27f). Att ha en svag 

självbild kan ytterligare influera över elevens beteende och orsaka att eleven presterar sämre 

för att överensstämma med hur den ser sig själv (s. 28). Taube (1988) förklarar hur elever som 

under flera år haft svårigheter, exempelvis läs- och skrivsvårigheter, i skolan innehar en 

svagare självbild över sin förmåga än elever som har lyckats bra (s. 29).  

2.6.1. Arbetsmetoder för elever i läs- och skrivsvårigheter 

Lärarens kompetens är en avgörande faktor för läs- och skrivutveckling i skolan enligt både 

Alatalo (2011) och Tjernberg (2013), främst hos elever i läs- och skrivsvårigheter. Lärare bör 

utöver sina baskunskaper besitta teoretiska kunskaper och kunskaper om 

läsutvecklingsprocessen (Alatalo, 2011, s. 116). Därutöver bör lärares arbetssätt och metoder 

även kunna anpassas för att möta samtliga elevers förutsättningar och behov (Tjernberg, 2013, 

s. 24).  

Det är av stor väsentlighet när det gäller elever i läs- och skrivsvårigheter att lärare kan 

avgöra vart de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling för att kunna stötta dem (Alatalo, 

2011, s. 187) och anpassa undervisningen efter deras behov (s. 195). Enligt Alatalo är detta 

något som lärare upplever som problematiskt då de samtidigt ansvarar för resterande elever i 

klassen (s. 193).  
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Studier har indikerat att individuellt arbete i skolan har ökat, vilket medför att elever i 

svårigheter inte får det stöd de kräver och kunskapsnivåerna mellan eleverna skiljs åt markant 

(Tjernberg, 2013, s. 45). Samspel och dialog har på så vis enligt Tjernberg en essentiell 

betydelse i undervisning för läs- och skrivutveckling (s. 48) då det är genom samspel i 

undervisning som kunskap och kommunikation utvecklas, vilket influerar elevens självbild (s. 

56). Liberg (2007) redogör liknande för betydelsen av ett gemensamt samspel i läsning och 

skrivning. Genom att låta elever gemensamt läsa och skriva utbyter eleverna åsikter och 

erfarenheter vilket främjar läs- och skrivutvecklingen (s. 29). Aktiviteter som läsning, 

skrivning och samtal tillsammans ger eleverna modeller från både läraren och kamraten (s. 3). 

En framgångsrik läs- och skrivinlärning grundas av en tidig explicit undervisning i den 

alfabetiska principen, då detta är en förutsättning för läsning. Undervisningen bör vidare även 

behandla läsning och skrivning i meningsfulla sammanhang med fokus på 

läsförståelsestrategier. Enligt Tjernberg (2013) kan en sådan pedagogik ses som en 

kombination av läsinriktningarna phonics och whole language (s. 39f). Läs- och skrivmiljön 

för elever bör sedermera vara betydelsefull och intressant för att motivera eleven i sin läs- och 

skrivutveckling (Liberg, 2007, s. 38).   

Aktuell forskning om läsundervisning är överens om att nivågrupperade läsgrupper inte är 

att föredra eftersom svaga läsare endast kommer i kontakt med andra svaga läsare. Elever med 

svag läsförmåga bör exponeras för andra typer av texter med andra svårighetsgrader. Eleverna 

kan på så vis från att endast avkoda texten utveckla sitt läsflyt och sin förståelse av textens 

innehåll. Genom en varierad undervisning, av avkodning respektive läsförståelse, får elever i 

läs- och skrivsvårigheter en lämpligare väg mot läsförmåga (Alatalo, 2011, s. 47f). Ytterligare 

beskriver Alatalo betydelsen av undervisning i ordförrådet. Ordförrådet har en direkt koppling 

till läsförståelsen, där svaga läsares ordförråd står i förhållande till deras läsning. Högläsning 

är effektivt för utvecklingen av elevers ordförråd där läraren ger omfattande förklaringar till 

de nya orden (s. 50f). Vidare är läsförståelsestrategier en signifikant aspekt som ökar 

läsförståelsen. Läsförståelsestrategier kan gälla samtal kring texter, med frågor om textens 

innebörd samt sammanfattningar om textens innehåll. Aktuell forskning poängterar hur 

läsförståelsestrategier är särskilt betydande för elever i läs- och skrivsvårigheter (s. 51f). 

Dessa undervisningsformer stämmer överens med Tjernbergs (2013) studie där lärare 

motiverat olika arbetssätt och metoder, med innehåll som textsamtal, högläsning samt 
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processkrivning. Lärarna anpassar på ett sådant vis undervisningen för alla elevers behov och 

förutsättningar (s. 182).  

2.7. Inkludering 

Inkludering har kommit att bli en omfattande rörelse i skolutvecklingen (Malmqvist, 2017, s. 

1). Det finns emellertid ingen användning av begreppet inkludering i de svenska 

styrdokumenten. I den svenska läroplanen för grundskolan (2011) framkommer hur skolan har 

grundläggande värden där alla elever har rätt till en likvärdig utbildning där elevers behov ska 

främjas och tillgodoses. Utbildningen ska sedermera förankras av demokratiska värderingar 

(s. 5f). Kotte (2017) och Nilholm och Göransson (2013) tyder detta som en liknelse till ett 

inkluderande perspektiv (s. 37; s. 32).  

Begreppet inkludering accepterades ursprungligen genom UNESCO:s 

Salamancadeklaration från 1994 (Malmqvist, 2017, s. 2; Kotte, 2017, s. 18). Svenska 

Unescorådet (2006) förklarar hur det i originalrapporten angavs det engelska begreppet 

inclusion som i den svenska översättningen fick benämningen integration (s. 9). 

Deklarationen syftades till att få länder att arbeta mot en mer integrerad skola där alla elever, 

oavsett svårigheter eller olikheter, tillsammans har rätt till en utbildning som tillgodoser deras 

behov och förutsättningar (s. 18). Deklarationen speglade det demokratiska samhället där en 

inkluderande inriktning i skolan ansågs mer rättvis (Malmqvist, 2017,s. 2). Svenska 

Unescorådets (2008) definition av begreppet inkludering i skolmiljön är en likvärdig 

utbildning för alla elever där mångfald främjas. Vidare poängteras även hur ansvaret för en 

inkluderande utbildning inte enbart vilar på den enskilda läraren utan på samtliga som arbetar 

inom skolan (s. 6). Trots denna definition anger Malmqvist (2017) Kotte (2017) samt Nilholm 

och Göransson (2013) hur det inte råder någon enighet i vad begreppet innefattar (s. 1; s. 18; 

s. 26).  

Inkludering bör ses mer som en process än ett tillstånd, anser Kotte (2017, s. 18). 

Malmqvist (2017) är inne på samma linje och belyser hur processer med inkluderande 

riktning föreligger ha en samsyn, dock att oenigheten ligger i begreppet inkludering och när 

det har åstadkommits (s. 1). Inkluderingens syfte är att förändra synen på hur elever ska 

anpassa sig till skolan, till att skolan ska anpassas till eleverna och deras skiljaktigheter 

(Nilholm & Göransson, 2013, s. 26; Kotte, 2017, s. 19). Vidare bör skolan se olikheter som en 



 

12 

 

tillgång samt att undervisningen är anpassad till elevernas förutsättningar och behov (Nilholm 

& Göransson, 2013, s. 26).   

2.7.1. Arbetsmetoder för inkludering 

Lärares förståelse för begreppet inkludering har en direkt betydande påverkan på 

undervisningens inkluderande riktning. En grundläggande förståelse och positiv uppfattning 

om inkludering är förutsättningar för lärare att uppnå en framgångsrik inkluderande 

undervisning (Kotte, 2017, s. 191).  

För att åstadkomma en inkluderande undervisning bör enligt Kotte (2017) vissa kriterier 

uppfyllas. Till kriterierna hör att alla elever, oavsett förmågor eller avvikelser, ska fysiskt 

närvara vid den allmänna undervisningen, de ska accepteras av vederbörande inom skolan, 

eleverna ska medverka och delta i skolans aktiviteter samt få chans att utveckla en positiv 

självbild (s. 36). Dock tyder inte enbart en elevplacering i den ordinarie undervisningen på 

inkludering, understryker Malmqvist (2017) och menar att eleven kan vara exkluderad från 

det som sker i undervisningen (s. 9). Detta blir ofta en kompensatorisk anpassning för elever i 

svårigheter, där anpassningen är rumslig men innehållsligt skiljer sig från den ordinarie 

undervisningen (Tinglev, 2005, s. 67). Utöver detta har det dock påvisats att det vid vissa fall 

kan vara nödvändigt för elever i svårigheter att arbeta utanför klassrummet för att tillägna sig 

undervisningens innehåll. Det är väsentligt i sådana situationer att det inte enbart blir elever i 

svårigheter som plockas ut från klassrummet utan att det kan ske sporadiskt för alla elever i 

klassen. Detta för att det ska upplevas som något naturligt som alla elever är en del av 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2003, s. 14).  

Det förekommer andra kännetecken inom forskning för inkluderande undervisning där 

den bör vara gemenskapsorienterad med demokratiska processer. Gemenskap i klassrummet 

kan skapas genom aktiviteter där eleverna får samverka med varandra där de får möjlighet att 

utbyta erfarenheter och tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. Med demokratiska 

processer menas att eleverna både är socialt delaktiga i undervisningen samt att de är 

delaktiga i själva lärandet (Nilholm & Göransson, 2013, s. 27f). Liknande inställning har 

Tinglev (2005) som förespråkar flerstämmighet för en inkluderande undervisning. En 

flerstämmighet i undervisningen innebär att eleverna via diverse samtal får utbyta tankar och 

erfarenheter (s. 61), vilket utvecklar elevernas lärande i högre grad än individuellt lärande (s. 

66). Eleverna blir genom flerstämmiga samtal deltagare i en demokratisk process, där 
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eleverna via samtalen får verbalisera sina åsikter och blir lyssnade på och bekräftade av 

resterande elever (s. 68f). Undervisningen präglas på så vis av ett dialogiskt, demokratiskt och 

stödjande samspel och att ett sådant arbetssätt anpassar och inkluderar samtliga elever i den 

ordinarie undervisningen (s. 68). Gällande elever i läs- och skrivsvårigheter har det även 

påvisats att bra övningar för dem likväl är gynnsamma för resterande elever i klassen 

(European Agency for Development in Special Needs Education, 2003, s. 29). Ytterligare 

kännetecken för inkludering är att den är individ- samt placeringsorienterad. Individorienterad 

innebär att om eleven trivs och har goda relationer i skolan så upplevs eleven vara inkluderad. 

Fortsättningsvis har placeringsorienterad att göra med att eleven ska vara placerad i 

klassrummet för att vara inkluderad (Nilholm & Göransson, 2013, s. 29).  

Huruvida inkludering i undervisningen har en bra funktion är enligt Nilholm och 

Göransson (2013) svårt att avgöra då det innefattar olika aspekter. Inkludering, som tidigare 

nämnts, kan definieras som gemenskapsorienterad, individorienterad samt 

placeringsorienterad, vilket medför en svårighet att bedöma vilken effekt inkludering har 

inom varje faktor. En problematik har påvisats inom detta då forskare endast valt att fokusera 

på vissa definitioner och det blir på så vis en utmaning att få ett resultat över inkludering som 

en helhet. Nilholm och Göransson exemplifierar med att undersökningar har gjorts på hur 

inkluderande elevernas placeringar till klassrummet är, utan att granska de resterande 

definitionerna. Detta visar på en kluvenhet över hur inkludering kan mätas i undervisningen 

(s. 30f). 

Vidare har svårigheter med inkluderande undervisning uppkommit hos lärare. Kotte 

(2018) anger olika dilemman som lärare kan ställas inför i sitt arbete mot inkludering, dessa 

benämns som fokusdilemma, tidsdilemma, differentieringsdilemma samt styrande- och 

flexibilitetsdilemma. Ett fokusdilemma innebär att läraren fokuserar mer på elever i 

svårigheter än resterande elever i klassen eller omvänt. Tidsdilemmat handlar liknande om hur 

läraren prioriterar undervisningstiden, antingen att läraren inte har tid att ge nog stöttning åt 

de eleverna i svårigheter eller att läraren lägger mer tid åt dem och hinner inte med de andra 

eleverna i klassen. Ytterligare handlar differentieringsdilemmat om huruvida läraren ska 

undervisa alla elever på samma sätt eller individualisera utefter varje elev. Slutligen innebär 

styrande- och flexibilitetsdilemmat att vissa elever är i behov av mer styrning och struktur i 

undervisningen, medan andra elever behöver mer flexibilitet (s. 7f). Ett annat bekymmer med 

inkludering är hur lärare möter och arbetar med en mångfald av elever med diverse 
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förutsättningar och behov där undervisningen ska anpassas både utefter de eleverna men även 

utefter läroplanen. För att lyckas tillgodose detta menar forskning att lärare behöver stöttning 

från andra kollegor, exempelvis specialpedagoger, så att de eleverna i svårigheter ska få den 

hjälp och det stöd som inte kan ges av läraren i den dagliga undervisningen (European Agency 

for Development in Special Needs Education, 2003, s. 18-19).  
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3. Metodologisk ansats 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av kvalitativ intervju som val av metod för att uppnå 

studiens syfte och sedan följer en redovisning av undersökningens urval, genomförande, 

studiens kvalitet med avseende på validitet och reliabilitet och slutligen etiska aspekter.  

3.1. Val av metod 

Eftersom syftet med studien är att undersöka lärares uppfattning om begreppet inkludering 

samt hur de arbetar för en inkluderande undervisning med utgångspunkt på elever i läs- och 

skrivsvårigheter är det lärares tankar och åsikter som står i fokus och av den orsaken används 

metoden kvalitativ intervju. Intervju är enligt metodlitteraturen en gynnsam metodik för att ta 

reda på människors uppfattningar och få en förståelse för deras tankar och agerande 

(Kihlström, 2007, s. 48).  

Intervjuerna som genomförs är semistrukturerade, vilket Patel och Davidson (2011) 

förklarar som att frågorna är specificerade men kan under intervjuns gång modifieras och 

utformas efter respondenten och situationen (s. 82). Intervjufrågorna som ställs är till vis del 

strukturerade men den främsta delen består av ”öppna frågor” med följdfrågor som utformas 

efter respondentens tankar. Kihlström (2007) definierar öppna frågor som frågor utan ett fast 

svarsalternativ (s. 50). Utöver vanliga intervjuer genomförs även en gruppintervju med två 

lärare. Vidare är det av betydelse att den som intervjuar är objektiv och inte har en klar 

förväntning av vilka svar som respondenten kommer ge. Det kan istället leda till att svaren 

blir vinklade till intervjuarens egna föreställningar och intresse. För att på så vis erhålla 

uppriktigt och korrekt resultat från intervjuerna ställs det därför öppna frågor där 

respondentens tankar och föreställningar hamnar i centrum och tydliggörs. Intervjuerna tar 

således en liknande form av ett samtal där frågorna har ett bestämt fokus men anpassas utefter 

tankar och svar (Kihlström, 2007, s. 48f). Jag anser att svaren på så vis blir relevanta och kan 

användas för att besvara studiens forskningsfrågor.  

Samtalen spelas in under stunden för att den sammanställda intervjun ska bli i giltighet 

med det respondenterna menade och angav i sina svar. Det kan bli besvärligt att som 

intervjuare endast anteckna svaren då nedtecknade minnesord senare kan bli missförstådda 

eller glömmas bort i sitt sammanhang. Ytterligare har det även påvisats att inspelningar vid 

intervjuer är en fördel vid efterarbetet (Kihlström, 2007, s. 51f).  
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Det blir av betydelse att jag som intervjuare är väl förberedd och har skapat förkunskaper 

om ämnet som ska studeras (Patel och Davidson, 2011, s. 83). Dock ska detta göras utan att 

min egen förförståelse färgar intervjun (Kihlström, 2007, s. 48).  

3.2. Urval 

Urvalet av informanter i studien är fem lärare som arbetar inom årskurserna 1-3. Samtliga 

lärare är verksamma på skolor i närliggande kommuner, där två av lärarna arbetar på samma 

skola. Urvalet kan på så vis ses som begränsat och inte lika brett. Respondenterna är i olika 

åldrar och deras arbetserfarenhet inom skolan skiljer sig åt. 

Kontakt har tagits med rektorer och lärare i olika närliggande kommuner för att få tag i 

respondenter. Intervjuerna baseras på så vis på ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2018) 

förklarar som ett urval där forskaren väljer de individer som av olika tillfälligheter råkar dyka 

upp (s. 496). De lärare som godkände sin medverkan kontaktade jag genom mail där jag 

bifogade mitt missivbrev med information om studiens syfte och genomförande samt en 

samtyckesblankett.  

3.3. Genomförande 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser. Samtliga intervjuer skedde i tysta 

och avskilda rum för att undvika störande moment och bidrog till en lugn miljö för 

genomförandet. Intervjuerna pågick mellan 40-60 minuter. Under intervjuerna anpassades 

frågornas ordningsföljd och form efter respondenternas svar. Följdfrågor ställdes även 

beroende på vad respondenterna talade om. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och 

ingen av respondenterna upplevdes finna det som ett hinder för att uttala sig. 

3.4. Studiens validitet och reliabilitet 

För att säkerställa att undersökningen har en god kvalitet och går att lita på bör jag som 

forskare kontrollera att forskningsmetoden har en bra validitet och reliabilitet. Inom 

kvalitativa studier har en god validitet, d.v.s. giltighet, att göra med om att 

undersökningsmetoderna ska vara väl utprövade och granskade innan den avsedda 

undersökningen. Med intervju krävs det på så vis att forskaren utfört undersökningen på en 

liknande grupp innan för att erhålla god validitet (Kihlström, 2007, s. 231). Jag valde av den 

anledningen att utföra en provintervju inför mina tänkta intervjutillfällen för att granska 

intervjufrågornas funktion och giltighet.  
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Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, d.v.s. huruvida resultatet är trovärdigt. För 

att en intervju ska erhålla hög reliabilitet gäller det att jag som forskare har god kunskap och 

erfarenhet av metoden för att resultatet ska bli tillförlitligt (Kihlström, 2007, s. 231). För att 

åstadkomma tillförlitliga svar från respondenten bör jag även som intervjuare bortse från mina 

egna tankar och intressen samt undvika att ställa ledande frågor (s. 48). Trots detta finns det 

andra faktorer som kan komma att influera respondentens svar. Faktorer så som kön, ålder, 

social bakgrund eller etnisk tillhörighet kan har inverkan på intervjun (Patel & Davidsson, 

2011, s. 82f). Respondenten kan vidare uppfatta att svaret de gett är fel eller oönskat och kan 

ångra sig och ändra sitt svar för att behaga intervjuaren (Kihlström, 2007, s. 52). Det är därför 

viktigt att jag som intervjuare undviker att visa några personliga känslor, utan i stället 

uppvisar intresse och förståelse för respondenten (Patel och Davidson, 2011, s. 75). Genom att 

jag även spelar in mina intervjuer förbättras reliabiliteten i studien. Med inspelningar av 

intervjuerna upptäcks delar jag missat att anteckna samt att misstolkningar av respondenternas 

svar undviks (Kihlström, 2007, s. 232).  

3.5. Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2007) redogör för forskningsetik som berör relationen mellan forskning och 

etik och krav om etiska förhållningssätt på forskaren gällande inriktningen på forskningen. En 

väsentlig del inom forskningsetik är reflektioner kring etiska frågor som berör hur deltagare i 

forskningen får behandlas (s. 12). Jag använder mig i min studie av informanter genom 

intervjuer, vilket gör att jag bör vara medveten om etiska krav inom forskning. 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat etiska riktlinjer och krav för forskning. Ett krav 

benämns som individskyddskravet som syftar till att skydda individer som medverkar i 

forskning att komma till skada. Vidare har individskyddskravet konkretiserats i fyra allmänna 

huvudkrav som gäller inom forskning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (s. 5f).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och deltagare om 

den aktuella forskningsstudiens syfte och genomförande. Forskaren har skyldighet att upplysa 

undersökningens deltagare om deras uppgift samt vilka villkor de har rättigheter till 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Vid min studie tydliggör jag därför för mina informanter innan 

intervjutillfället vad jag avser att undersöka med mitt arbete. Information ges även om att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan samt 
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att lämnade uppgifter endast kommer behandlas i min forskningsstudie och att ingen obehörig 

kommer få tillgång till materialet.  

Vetenskapsrådet (2002) redogör för samtyckeskravet där forskaren bör inhämta samtycke 

från de medverkande i studien (s. 9). Till min studie kommer en samtyckesblankett skickas ut 

till mina informanter. Samtyckesblanketten får deltagarna sedan skriva under för att åter 

lämnas till mig vid intervjutillfället.  

Konfidentialitetskravet syftar till att uppgifter om medverkande i undersökningen ska 

hanteras med konfidentialitet och inte ges tillgänglig åt obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

12). Vid min studie behandlas mina informanter anonymt, varken namn på individerna eller 

den aktuella skolan nämns i studien. Detta medför att de uppgifter som deltagarna utlämnar 

inte kan härledas tillbaka till dem.  

Det sistnämnda kravet, nyttjandekravet, beskrivs som att insamlad data om enskilda 

individer endast får användas inom forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Min 

studie hanterar inga personliga uppgifter om mina respondenter. Detta krav blir sålunda inte 

relevant för min forskningsstudie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

4. Resultat och analys 

I denna del redovisas resultaten från mina intervjuer för att besvara studiens forskningsfrågor. 

De fem lärarna som deltog i intervjuerna presenteras i denna del som Lärare A, Lärare B, 

Lärare C, Lärare D samt Lärare E.  

4.1. Bakgrund 

Lärare A har utbildning i Grundlärarprogrammet för årskurs fk-3 och har arbetat som lärare i 

1,5 år.  

Lärare B har en examen i Lågstadielärarutbildningen för årskurs 1-3 och har detta året 

arbetat i 33 år som lärare. Lärare B har även läst kursen Svenska som andraspråk och studerar 

i nuläget till Speciallärare.  

Lärare C har läst Lärarutbildningen för årskurs 1-7 med Svenska/So och har i år arbetat 

som lärare i 19 år. Ytterligare har Lärare C gått fortbildning om bland annat NPF och 

Cirkelmodellen.  

Lärare D har också läst Lärarutbildningen för årskurs 1-7 med Svenska/So och har arbetat 

i 23 år som lärare. Lärare E har tidigare utbildning som Fritidspedagog och har senare läst 

Lärarutbildningen för årskurs 1-6 och har arbetat som lärare i 12 år. Lärare D och Lärare E är 

verksamma på samma skola och har därmed gått liknande fortbildningar, med exempel som 

Läslyftet, Specialpedagogiklyftet samt En läsande klass.  

4.2. Hur resonerar lärare om begreppet inkludering i 

förhållande till elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Samtliga lärare uttrycker hur begreppet inkludering kan innebära att den enskilda eleven ska 

kunna vara en del av gruppen och en del av gemenskapen. De ger olika exempel på enskilda 

elever som på grund av svårigheter riskerar att hamna utanför gruppen och att inte känna 

någon tillhörighet. Lärare A nämner hur elevens svårigheter kan bidra till att eleven känner sig 

olik de andra eleverna och av den anledningen känner sig utanför. Lärarna menar att det på så 

vis blir deras ansvar att förebygga att detta sker och att skapa en inkludering där eleven är en 

del av den större gemenskapen. Lärare C menar att det finns risker med att inte ha en 

inkluderande miljö i klassrummet där eleven får rätt stöd:  

De allra flesta vill vara med och man vill tillhöra gruppen och det är väldigt viktigt tror jag för dem att 

känna den tillhörigheten. Det är väl därför det är viktigt att bryta de där mönstren ganska snabbt 
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också, om du har någon svårighet med någonting så kan det te sig på att du ger dig uttryck på andra 

sätt och det kan göra att du exkluderar dig själv. Du utmärker dig så mycket på andra sätt för att du 

inte trivs på grund av något annat. 

Flera lärare talar även om hur inkludering för dem innebär att den enskilda eleven ska vara 

placerad i klassrummet istället för att plockas ut vid undervisningen. Lärare B, Lärare C, 

Lärare D samt Lärare E resonerar om hur de anser att den enskilda eleven ska vistas i 

klassrummet i största möjliga mån för att åstadkomma inkludering. Dock poängterar lärarna 

att vissa elever kan behöva och mår bättre av att gå undan klassrummet under vissa tillfällen, 

exempelvis för att sitta i grupprum eller liknande avskilda rum. Lärare B anser att det är 

viktigt att den möjligheten finns vid de situationerna och understryker hur man som lärare då 

ska ”se att det här är det som är bäst för barnet just nu” innan det valet att plocka ut eleven tas. 

Lärare B menar att det inte ska övergå till att den samma eleven alltid sitter utanför 

klassrummet utan endast vid de tillfällen som eleven mår gott av det. Lärare B beskriver det 

som följande: 

Eleven kanske mår goare av att komma ut och jobba en stund men när vi gör andra saker som när vi 

läser, när vi leker, när vi jobbar med SO eller NO då kanske det funkar jättebra att vara i klassrummet. 

Men den kanske behöver ha lugnet just när den ska räkna eller så. 

Lärare C, Lärare D och Lärare E hävdar liknande att det bör vara för elevens bästa om den ska 

plockas bort från klassrummet. Lärare D nämner hur om en elev med svårigheter frekvent stör 

resten av klassen att man som lärare då inte får ”spränga sig, utan man måste ha en rimlig 

gräns”. Ytterligare talar Lärare D om hur lärare ”måste prova att ha eleven inne i klassrummet 

innan man säger att den inte får vara i klassrummet, då blir det inget bra resultat”. Lärare C är 

inne på samma linje och diskuterar hur en del elever inte klarar av att vistas i klassrummet 

hela tiden, att det blir för mycket intryck som ställer till det för dem. Vidare belyser Lärare C 

att eleven fortfarande kan känna tillhörighet till gruppen även fast eleven inte hela tiden är 

där, så länge det finns en acceptans i gruppen. Lärare B anser att läraren får ha en viss känsla 

för det där och huruvida vem det är som har valt att eleven ska plockas ut. Det blir av 

betydelse att eleven själv har varit med i det beslutet så ”att de får känna att de är delaktiga i 

det”, beskriver Lärare B.  

Lärare E ger andra exempel från sin klass där några elever får extra stöttning från 

speciallärare, där går vissa av eleverna iväg och sitter hos specialläraren medan de andra 
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eleverna har med sig specialläraren i klassrummet. Detta menar Lärare E är utformat för vad 

som känns bäst för eleverna för att de ska kunna tillägna sig undervisningen. Utöver sådana 

exempel är lärarna emellertid överens om att de försöker arbeta mot att alla elever är med i 

klassrummet för att uppnå inkludering. Lärare C anger att ”i möjligaste mån tror jag ändå på 

att försöka jobba med att de är med i gruppen och att man jobbar både med de barnen men 

också med gruppen som helhet för att få ihop det”.  

Lärarnas resonemang om begreppet inkludering med avseende på elever i läs- och 

skrivsvårigheter kan på så vis sammanfattas som att elever med svårigheter ska känna sig som 

en del av den resterande klassen och känna sig tillhörande i den gemenskapen. Detta bör 

enligt lärarna ske genom att alla elever befinner sig i klassrummet för att en 

gruppsammanhållning ska kunna skapas. Vid enskilda fall kan dock elever plockas ut vid 

speciella tillfällen om det upplevs underlätta undervisningen för eleven.  

4.3. Hur arbetar lärare för en inkluderande undervisning? 

Samtliga lärare konstaterar att inkludering är något som arbetas aktivt med på deras skolor. De 

nämner hur inkludering samtalas mycket om bland kollegiet och något som skolorna strävar 

mot att erhålla i undervisningen. På så vis antas lärarna vara medvetna om att skapa en 

inkluderande undervisning. Lärare C återger hur det tänket bland skolorna kommit mer och 

mer och hur det kontinuerligt talas om att eleverna ska ges stöd i klassrummet istället för att 

bli utplockade: 

Mer och mer har det nog blivit att det kommer tillbaka att eleverna ska försöka att vara med så mycket 

som möjligt istället för att bli uttagna och fråntagna, att man försöker att ge det stödet och hjälpen i 

klassen och i gruppen istället. Det gäller både de som har läs- och skrivsvårigheter eller NPF eller vad 

det än är, att man försöker att få så många som möjligt inkluderade och med i den gruppen och får den 

trygg och bra, istället för att man plockas ifrån. Det är nog den trenden som har gått mer tror jag 

överlag än det var tidigare. 

För att åstadkomma en inkluderande undervisning anger alla lärarna att anpassning är en 

viktig del som krävs. De talar om hur undervisningen bör anpassas så att alla elever kan 

prestera och ta till sig kunskaper utifrån sin egen nivå. Detta förklarar Lärare B som att hen 

hittar uppgifter till varje elev, så att alla kan klara av det: 
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Jag tycker att det blir exkluderande om jag sätter samma saker för alla oavsett vilken nivå de är på, så 

att inte några klarar det. Då är ju inte det, tycker jag, ett inkluderande arbetssätt utan man måste hitta 

något för alla. Det är min uppgift. 

Lärare A ger exempel på hur hen väljer vid uppgifter i helklass att ställa lite lättare och mer 

specifika frågor för de eleverna med svårigheter så att de känner att de också kan. Lärare A 

menar att det både blir viktigt att få med de eleverna i undervisningen men även att de får visa 

för resterande klassen att de också kan: 

För de elever som har det svårt känner sig utanför direkt då annars och det vill jag ju inte. Sen ser man 

på dem att de blir så glada och stolta när de kan berätta något inför klassen och det tycker jag är 

jätteviktigt. 

Lärare D och Lärare E diskuterar hur de anpassar material, som exempelvis läseböcker, 

beroende på vart i läsningen eleven befinner sig i stunden. De nämner även hur de ibland tar 

bort en del övningar för vissa elever om det upplevs för krävande och för svårt för dem att 

genomföra. Lärare D nämner att ”det tar bara energi, så den sidan kanske eleven kan hoppa 

över så fokuserar man på det som man vet att eleven kan stärka sig i just nu”. Ytterligare 

beskriver de hur elever med svårigheter kan få annat material att arbeta med, exempelvis 

andra böcker eller mycket ordbilder. Lärare C är inne på en liknande linje rörande 

anpassningar och belyser hur hen utformar anpassningar för elever med svårigheter så att de 

eleverna fortfarande kan vara inom klassrummets ramar för att undvika att de exkluderas: 

Även om de behöver olika att man ändå kan ta hjälpmedel fast man sitter i klassrummet. Att någon 

sitter med hörlurar, någon sitter med skärm framför sig eller att man sitter med en Ipad med talsyntes. 

Det blir ändå ofta att de åtgärderna eller det man kan sätta in blir i den här miljön. 

Angående förhållandet att eleverna får olika material är samtliga lärare överens om att det är 

viktigt att skapa ett klassrum där det råder ett accepterande klimat och att olikheter är något 

som ofta lyfts och diskuteras med eleverna. Detta för att det ska bli godtagbart att vissa elever 

arbetar med annat material eller har andra anpassningar. Lärare E menar att det inte är något 

konstigt med det och uttrycker att ”det handlar om att vi jobbar med den insikten om att vi är 

olika fast vi är tillsammans, att ha ett tillåtande klimat i klassrummet”. Lärare C är inne på 

samma linje rörande att skapa en acceptans i klassrummet: 

Man pratar mycket med dem om olikheter. Det som är bra ändå när de är så här små är att många 

gånger så är de väldigt öppna med om de har vissa svårigheter. Det är det första de kan säga ”Jag har 
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ADHD” eller ”Jag har det här och jag har svårt med det här”. Att man ändå kan prata om det att vi är 

olika och att vi måste få vara olika men att vi ändå tillhör samma klass och grupp. 

Dock påpekar Lärare E hur det kan vara känsligt för vissa elever att få ett annat material än 

vad resten av klassen arbetar med. Det blir då viktigt för läraren att hitta andra anpassningar 

som passar eleven bättre: 

Då kan man försöka att prata med dem hur de vill ha det eller så får de testa det svårare så får jag se 

till att stötta på ett annat sätt än med materialet[…] Som sagt så kanske man kan ta bort en del 

övningar. Sen är det ju så att en del elever inte fixar det och då kanske man kan finna övningar på 

datorn istället så att det inte blir så utpekande att du inte har samma bok. Sitter man vid datorn så 

kanske det blir lite lättare att ha ett annat material. Möjligheterna finns på ett annat sätt idag. Alla 

måste inte göra samma. Det är jag som styr det. 

Både Lärare D och Lärare E anser att man som lärare inte behöver ”göra någon stor affär av 

det” att eleverna använder olika material eller diverse hjälpmedel. De menar snarare att om 

man har ett accepterande klimat i klassrummet att eleverna kan få inspiration från varandras 

anpassningar och tänka att det där skulle de också vilja ha hjälp med. Lärare E beskriver det 

som att ”oftast brukar det vara så att det blir lite ringar på vattnet”.  

Förutom olika anpassningar nämner Lärare B hur hen tror på ett varierat arbetssätt i 

undervisningen för att skapa inkludering. Lärare B ger exempel på hur hen varierar uppgifter i 

helklass respektive enskilt men även att de får arbeta mycket i par. Läraren beskriver att ”det 

kan ge mycket att arbeta i par, du kan ju få en diskussion som, om du sitter och jobbar själv, 

man inte får då” och menar att diskussionerna kan vara utvecklande för eleverna. Detta är 

även Lärare D och Lärare E eniga med och menar att eleverna ofta har många goda tankar och 

egenskaper som de kan dela med sig av till varandra. 

Sedermera kan det konstateras att samtliga lärare är medvetna om att försöka arbeta för en 

inkluderande undervisning. Lärarnas arbete för en inkluderande undervisning kan beskrivas 

som att en stor tyngd ligger på att anpassa undervisningen utifrån alla elevers nivåer och 

förutsättningar. Anpassningar kan exempelvis handla om att eleven får annat material eller 

hjälpmedel för att tillgodogöra sig undervisningen. Samtliga lärare talar för varierade 

arbetssätt och anpassningar som ska kunna användas i klassrummet. Det gäller även att som 

lärare ta fram anpassningar som eleven själv är bekväm med så att det inte upplevs som något 

känsligt. Lärarna menar att det på så vis blir väsentligt att prata om olikheter i klassen och att 

skapa ett accepterande och tillåtande klimat i klassrummet.  
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4.4. Hur motiverar lärare sina arbetssätt? 

Samtliga lärare beskriver att de har erfarenhet av elever i läs och skrivsvårigheter och menar 

även att det är mycket vanligt i de tidiga årskurserna där det finns någon eller några elever 

med läs- och skrivsvårigheter i varje klass. Lärarna är även överens om att orsakerna bakom 

elevernas läs- och skrivsvårigheter är individuellt och kan bero på ett flertal faktorer. De anger 

samtliga liknande aspekter, som exempelvis avkodning, stavning, språkljud, ordbilder, samt 

läsförståelse, som eleverna kan ha svårigheter med. Ytterligare anser samtliga lärare att 

motivation är en betydande faktor för elevernas läs- och skrivutveckling. Lärarna hävdar 

allihop att om eleven saknar motivation blir det avsevärt svårare för inlärningen och att ta in. 

Lärare B redogör följande: 

Det blir också en lite ond spiral. Är det kämpigt med att läsa så läser du oftast inte så gärna. De som 

har det lätt för att lära sig att läsa de läser ju gärna. Glappet ökar ju också. Då stöter du inte på så 

många ord heller, du ser inte så mycket text. Den som läser mycket får ju en hel del gratis, till exempel 

stavning när du möter mycket ord och större ordförråd. 

Lärare A och Lärare C diskuterar om hur hemförhållanden även kan ha stor påverkan på 

elevens motivation till både läsning och skrivning. Lärare C förklarar att ”läsning i början är 

en färskvara, du behöver hela tiden läsa och läsa” och menar att” de eleverna som inte får den 

stöttningen hemifrån har lätt att halka efter”. Lärare A beskriver tillika vilken effekt 

föräldrarnas stöd hemifrån kan ha och att det likväl kan finnas en risk med att hjälpa och 

jobba för mycket med eleven hemma: 

Just med motivationen så är det mycket som ligger bakom det, exempelvis föräldrarnas motivation 

och hur viktigt de tycker att det är med skolan. Sen så har ju jag en elev med läs- och skrivsvårigheter 

där båda föräldrarna är jätte medvetna och de tränar jätte jättemycket hemma. De tränar för mycket 

hemma, vilket gör att eleven har tappat suget helt. Så jag har försökt att säga det till föräldrarna att 

inte göra så mycket hemma, det är bättre att eleven lägger fokus här och sparar den energin till när den 

är här i skolan. 

Lärarna visar på så vis en medvetenhet för elevers läs- och skrivsvårigheter och hur det 

varierar från elev till elev. Lärarna anser av den anledningen att de på olika sätt behöver 

anpassa undervisningen för att kunna möta varje enskild elevs behov för att kunna stärka och 

utveckla eleven i sitt lärande. En stor del av det arbetet anger samtliga lärare sker gemensamt 

med hela klassen där det senare enskilda arbetet individanpassas utefter elevernas nivå. Lärare 
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C förklarar hur mycket av det som elever i läs- och skrivsvårigheter behöver träna extra på 

även kan vara stärkande för resterande elever att få med sig och kan därför användas i 

helklass: 

Att man jobbar mycket gemensamt i början. Det gjorde vi mycket tillsammans på mattan, man sitter 

och lägger ut bokstäver och kort och man lyssnar vart de hör den bokstaven och vart den finns. Man 

gör det återkommande för att ge dem den här förförståelsen, ord och begrepp. För även om vissa 

elever kan läsa och många tycker att de kan så är det ändå många bitar som man märker att man ändå 

kan jobba mycket med som de kan ta till sig också. För det är ju det som kan vara svårt, det är ju det 

om du har en hel grupp och de är på olika nivåer och så ska man ändå försöka hitta något som passar 

de flesta. 

Resterande lärare påpekar även dem att de i den tidiga läsinlärningen jobbar mycket 

gemensamt för att lägga en grund där Lärare D anger att ”det är mycket övningar som 

kommer med för alla barn” och att ”eftersom de är så små än så åker alla med på tåget”. 

Lärare B, Lärare D samt Lärare E förklarar liknande som Lärare C att bokstavsinlärningen i 

årskurs 1 sker tillsammans i helklass utifrån ett gemensamt material där alla elever varje 

vecka jobbar med en ny bokstav. Lärare B beskriver att ”forma bokstäver och lyssna efter 

ljuden” är exempel på övningar som utförs gemensamt i undervisningen. Ytterligare 

diskuterar samtliga lärare hur ordkunskap och utveckling av ordförråd är en väsentlig del för 

elever i läs- och skrivsvårigheter, som även den ofta sker gemensamt i helklass. Både Lärare 

A och Lärare C har elever med svenska som andraspråk och nämner hur viktigt det är för 

dessa elever att få med sig ett större ordförråd och de motiverar därför att det är något de 

lägger mycket tid på. Lärare A nämner följande: 

Oftast så blir det ganska naturligt och eftersom jag har väldigt många elever med svenska som 

andraspråk så har inte dem så bra ordförråd. Sen är det här ett område som jag jobbar på där 

föräldrarna inte har så hög utbildning och de läser inte för barnen hemma, vilket gör att nästan ingen 

har ett bra ordförråd. Så när jag står och undervisar så räcker de nästan alltid upp handen och frågar 

”Vad betyder det här?” och då skriver jag oftast upp det på tavlan och så får de gissa sig fram, sen så 

förklarar jag såklart vad är för någonting. 

Samtliga lärare uppger att högläsning är ett ypperligt tillfälle att lyfta och diskutera om ord då 

det sker gemensamt med samtliga elever. Lärare E anser följande: 
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Det är bra för det kan vara så att ett barn som man tror förstår ett ord, inte gör det. Då får den också 

höra det här ordet eller begreppet. Jag ser det som en vinst för alla. Och att man tränar på att diskutera 

begrepp. Det behöver alla göra.  

Vidare beskriver samtliga lärare att även läsförståelse är ett moment som till en början arbetas 

med gemensamt för att lägga en grund för alla elever. Lärarna anger att de då läser en text 

tillsammans och sedan pratar om texten och svarar på frågor för att eleverna ska tillägna sig 

strategierna. Lärare D menar att ”när man har en årskurs 1 så måste man ge dem en grund att 

stå på först” och uppger att ”det kommer succesivt in i vårt material” i senare årskurser där det 

blir mer enskilt arbete för eleverna. Det är vid det enskilda arbetet som samtliga lärare 

anpassar materialet, så som exempelvis texterna och frågorna, utefter elevernas nivå.  

Vid det enskilda arbetet överlag är samtliga lärare överens om att de på olika sätt anpassar 

vad eleverna behöver jobba med utefter sin nivå och förutsättning. Lärare B, Lärare C, Lärare 

D samt Lärare E uppger hur de anpassar elevernas läsläxa och arbete i deras arbetsböcker, där 

elever som har det svårt för något kan få hoppa över vissa uppgifter då det blir för krångligt 

för dem att utföra. Vidare redogör Lärare C hur varje elev i hens klass har ett eget 

arbetsschema som är utformat och anpassat efter vad eleverna behöver träna mer på. Lärare C 

förklarar följande: 

Det är många olika moment i det här arbetsschemat som du ska gå igenom. I början är det mycket 

gemensamt och sen mer och mer så börjar de att få in gången i det och då kan de göra resten av 

arbetsschemat själva. Då blir det också lite mer att ju längre fram på terminen man kommer så kan det 

bli lite mer individanpassat. För dem som har väldigt kämpigt med läs och skriv kan man då lägga in 

lite extramoment som man ser att det här behöver dem träna lite mer på och vissa bitar som man 

känner att det här blir för mycket för dem, att då även ta bort.  

Resterande lärare ger likväl exempel på individanpassningar där elever i läs- och 

skrivsvårigheter genom olika moment får öva lite extra på vissa områden. De nämner 

exempelvis spel, övningar på dator samt Ipad som bra medel för att anpassa åt dessa elever. 

Lärare A förklarar sitt arbete med Ipads och hur det fyller en bra funktion hos de eleverna i 

läs- och skrivsvårigheter: 

 Ipad är väldigt bra. Appen Skolstil, när de skriver så hör de samtidigt, det är bra tycker jag. Det 

hjälper dem. Ofta har vi Ipads till helklass så att alla sitter och skriver. Men jag märker att just de 

elever som har läs- och skrivsvårigheter att det underlättar för dem. 
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Lärare D anser att de i skolan ”har möjlighet att sätta in hjälpmedel lättare idag” i och med 

den större tillgången till digitala verktyg, så som dator och Ipad. Lärare C har en liknande 

uppfattning och menar att elever med svårigheter kan ”lockas mer utav det (digitala verktyg) 

än det här med att sitta med en bok”.  

Sedermera diskuterar samtliga lärare att det gäller att ha motiverande arbetssätt för de 

eleverna i läs- och skrivsvårigheter för att lyckas fånga upp dem och få dem att delta både i 

undervisningen och i sitt eget lärande. Lärarna ger exempel på att de peppar och berömmer 

dessa elever mycket och visar att de tror på dem. Lärare B beskriver att: 

Det jag kan göra är ju att försöka se varje individ och försöka lyfta varje barn. Och verkligen dem som 

får kämpa. Att man lyfter allt positivt, alla framsteg och ser dem och lyfter dem. För att dem själva ska 

kunna se att nu kan de faktiskt läsa den här texten. 

Vidare nämner Lärare B, Lärare C, Lärare D samt Lärare E hur viktigt det är att hitta 

motiverande texter till de eleverna i läs- och skrivsvårigheter, där innehållet upplevs intressant 

och underhållande för eleven. Lärare D förklarar det som att: 

Sen att man hittar motiverande texter, innehållet kan ju vara jätteviktigt. Vi har kanske någon som 

älskar hundar och då vill dem ju läsa om hundar. Då är det lite utmaning för oss att hitta texter som 

handlar om det. För de ska ju vilja lära sig att läsa, så att vi hittar bra texter är ju en sak som vi 

försöker jobba med. 

Lärarna anser allihop att det finns en koppling mellan deras arbetssätt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter och inkludering i undervisningen. Samtliga lärare nämner att de ständigt 

försöker göra sådana anpassningar i både undervisning och material åt de eleverna i 

svårigheter, vilket även är ett arbetssätt som inkluderar dem i klassen. De anser att 

tyngdpunkten ligger i att hitta olika vägar för eleverna så att alla kan vara med och vara 

delaktiga i undervisningen, något som de alla också kontinuerligt försöka fullgöra. Lärare E 

uttrycker att ”det gör att man respekterar varandra och varandras åsikter och olikheter” och 

anser att detta bidrar till en vi-känsla i klassen. Lärare B nämner även att hen ”försöker hitta 

så mycket olika arbetssätt som möjligt” för att lyckas möta varje elev och skapa en sådan 

miljö i klassrummet. Lärare C har liknande tankar och upplever att detta är något som har 

förändrats inom skolan där mer fokus nu ligger på att inkludera alla elever: 
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Många av de här barnen som har svårigheter kanske behöver väldigt mycket rim och ramsor, de 

behöver språkförebyggande arbetssätt och det mår egentligen många bra av. Så istället för att några 

ska gå iväg för att få det så ger man det mer och mer till alla. […] Jag kan nog se att nu är det så att 

man kanske lägger ännu mer tid och resurs på att man har ett mer specialpedagogiskt eller 

speciallärarsätt för allihop, man lägger in ett mer sådant fokus och övningar för att det ska bli bredare, 

att så många som möjligt ska ta till sig det.  

Sammantaget uppger lärarna att de i deras arbetssätt ser en koppling mellan elever i läs- och 

skrivsvårigheter och inkludering. Samtliga lärare anser att elever i läs- och skrivsvårigheter 

har olika problematik och att de av den orsaken behöver möta varje elev som en egen individ. 

Många grunder i svenskundervisningen sker därför gemensamt i helklass då det gynnar alla 

elever och inte pekar ut någon. Vidare kan på så vis det enskilda arbetet individanpassas där 

alla elever får göra olika uppgifter utefter sina förutsättningar. Lärarna menar på så vis att 

undervisningen blir inkluderande då samtliga elever deltar tillsammans i klassrummet 

samtidigt som innehållet anpassas åt varje elev. 

4.5. Vilka aspekter inom området inkludering kan enligt 

lärarna vara framgångsrika respektive hinder för elever i 

läs- och skrivsvårigheter? 

4.5.1. Framgångsrika aspekter 

Samtliga lärare anser att det finns flera framgångsfaktorer inom inkludering för elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Lärare B, Lärare C, Lärare D samt Lärare E, som alla har arbetat en 

längre tid, vittnar om att inkluderande arbetssätt möjliggör för alla elever att delta och vara 

med i undervisningen på ett annat sätt än tidigare arbetssätt som användes förr möjliggjorde. 

Lärare A har inte arbetat så länge och medger att hen därför har svårt att jämföra om 

arbetssätten inom skolan har förbättrats med nytt fokus på inkludering. Lärare B refererar till 

när hen gick i skolan och vissa elever ”fick gå iväg till ”kliniken” och då fick de eleverna den 

stämpeln”. Lärare E menar att genom att hela tiden plocka ut samma elev inte bidrar särskilt 

mycket för elevens utveckling: 

Om man plockar bort ett barn så att den bara får gå undan och sitta i en egen liten vrå bara för att man 

har svårt med att läsa, det är ju inget utvecklande. Den får ju inga utmaningar.  
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Lärare B har en liknande tanke om att ofta ta ut vissa elever och nämner hur det ”kan finnas 

en risk att de får bilden av sig själv att de inte duger och måste gå undan om man plockar ut 

dem för mycket”. Lärare C är tillika enig om att det inte alltid bidrar positivt för eleven själv 

att konstant bli bortplockad eller förflyttad. Detta är även något som Lärare C vid ett flertal 

tillfällen har fått höra från elevers föräldrar som haft läs- och skrivsvårigheter när de var unga 

och gick i skolan. Föräldrarnas känslor återspeglar lärarnas åsikter om att det inte påverkar 

eleverna gott att kontinuerligt behöva gå bort vid undervisningen: 

När man har föräldrar till barn som haft läs- och skrivsvårigheter när de fick i skolan, så tycker jag 

många gånger att de säger att ”Jag önskar att jag hade gått i skolan idag”. För där är deras upplevelse 

att man idag bemöter de här eleverna på ett annat sätt än vad man gjorde förr. Förr var det mer att man 

blev lämnad ensam, man fick sitta och traggla och gå iväg till spec. Jag tror många vittnar om just det 

att känna sig exkluderad, att man inte var som de andra och det visste de andra om också. De vet ju 

om det och om man sen hela tiden blir uttagen till något annat så blir inte det bra för självkänslan och 

självförtroendet.  

Lärarna menar på så vis att skolan idag har utvecklats till det bättre på att stötta och bemöta de 

eleverna i läs- och skrivsvårigheter. De förklarar även att en betydande del för de eleverna i 

det arbetet är att de får vara med i klassrummet och vara en del av gruppen. Lärare C anser att 

de inom skolan har blivit bättre på att ”hitta andra vägar som passar de eleverna så att de ändå 

kan vara med i klassrummet fast utifrån sin nivå” istället för att lyfta ut dem. Lärare E anger 

att ”det finns absolut vinning” för de eleverna genom att de får vara med i klassen och ”känna 

sig som en i gänget”, vilket även Lärare D håller med om. Lärare B uttrycker likväl vikten av 

att de eleverna får vara med i klassrummet och hur betydelsefullt det är för dem. Ytterligare 

upplever även Lärare A att ett inkluderande arbetssätt fungerar och att man som lärare lyckas 

få med alla elever i undervisningen.  

Vidare formulerar lärarna lite skilda tankar kring olika framgångsfaktorer med 

inkludering för elever i läs- och skrivsvårigheter. Lärare B, Lärare D och Lärare E är inne på 

hur man som lärare kan dra mycket nytta av att samtliga elever befinner sig i klassrummet. 

Lärare B nämner hur man som lärare genom att ha alla elever i klassen får en chans att 

”försöka sitta med alla elever, så att det inte bli något konstigt med att fröken sitter med mig”. 

Detta är något som Lärare B även anser att eleverna i den åldern tycker mycket om och att det 

blir som ”en bonus att få en vuxen vid sin sida”. Genom att kunna sitta med och ge tid åt alla 

elever menar Lärare B att det inte blir lika utpekande när hen exempelvis behöver sitta med 
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elever som har svårigheter. Sedermera upplever Lärare D och Lärare E att betydande aspekter 

med att ha eleverna tillsammans är att eleverna på så vis kan inspireras och motiveras av 

varandra. Lärarna beskriver dessutom att eleverna kan ge varandra tips och idéer som kan 

vara utvecklande och nyttigt för dem. Lärare E förklarar det som att: 

De får tips och idéer från sina kompisar men de får också motivation till att vilja lära sig. På något vis 

så stöttar man varandra och man vill ju framåt, de flesta barn vill ju det. Så de strävar uppåt och på att 

bli bra. Sen har dem så mycket bra egenskaper att de kanske kan lära sina kompisar något bra tips för 

deras skull också.  

Lärare C har ytterligare tankar om framgångsaspekter med inkluderande arbetssätt och sin 

egen roll som lärare. Lärare C uppger hur man som lärare kan få en bredare och djupare 

förståelse för vart eleverna befinner sig och deras förutsättningar genom att konstant arbeta 

med dem i klassrummet. Det kan på så vis underlätta arbetet med att anpassa undervisning 

och material för de eleverna: 

Idag när man ser att nästan alla de eleverna är med i klassrummet är väl att jag får en bredare insikt 

och mer förståelse för vad som de har riktigt svårt med och vart det ligger. Så förhoppningsvis gör det 

också att jag kan utnyttja det och använda det i många olika situationer, inte bara när vi jobbar med 

svenska. Att jag kan ta in det bredare och lite mer under både skoldagen och veckan hela tiden. Jag har 

inte funderat så mycket på det. Men det kan ändå vara att man får med lite mer och kan sprida ut det 

för dem och ta in det vid lite olika tillfällen och koppla det till andra ämnen också. 

4.5.2. Hindrande aspekter 

Samtliga lärare uppger att det finns hinder med inkluderande arbetssätt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter och alla lärarna nämner tid som en hindrande faktor. De menar att tiden blir 

begränsad för vissa elever när alla elever ska inkluderas och vara med i klassrummet. Lärare 

B uttrycker hur för att lyckas med en gynnsam inkludering att mer tid eller att vara fler lärare 

hade underlättat arbetet: 

Vissa elever får mer tid och andra får mindre, utifrån behov. Sen skulle man önska att man hann ännu 

mer eller att man var två lärare i klassen så att den ena har möjlighet att sitta mycket, mycket mer. Det 

är önskvärt. 

Lärare C är enig om att vissa elever behöver mer tid än vad man som ensam lärare vanligtvis 

har att ge:  
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Det är ju tiden och det är det man själv tycker många gånger att de skulle behöva så mycket mer av. 

Den tiden har man inte alltid då när man har så många elever. De här som verkligen behöver lugn och 

ro och att man sitter länge med dem, det kan vara svårt att hinna med ibland tycker jag. 

Därutöver nämner Lärare B och Lärare C att en ytterligare negativ aspekt med inkludering 

kan vara att vissa elever behöver och underlättas av att plockas ut och sitta en till en. Lärarna 

menar att genom att sitta en till en med elever kan mer hjälp och stöttning ges än vad som 

hinns med i klassrumsmiljön där de kanske inte får så mycket hjälp som de faktiskt skulle 

behöva. Lärare B uttrycker: 

Det kanske ibland kan kännas att man skulle kunna göra lite mer grejer med dem om man plockar ut 

dem. Ge dem lite mer tid. Så det är på gott och ont. 

Lärare C har en liknande uppfattning och beskriver följande: 

Det kan vara att många av dem skulle må bättre av den här en till en undervisningen. Det är klart att 

har du många i en grupp som har svårigheter och du bara är en person så är det svårt att räcka till och 

att de eleverna får det stödet som de behöver. Det är väl hur mycket stöd de egentligen får. När de går 

iväg så får de mer riktat, det är en till en och så är det fokus på det.  

Lärare B uppger även hur hen med en tidigare klass tog ut en liten grupp elever ett par gånger 

i veckan för att träna lite extra på läsning då de eleverna hade det lite kämpigt med det. Det 

var något som eleverna tyckte om och var med på och Lärare B anser att det i sådana fall 

kanske inte skadar att plocka ut vissa elever vid speciella tillfällen: 

Eleverna ville ju och det var fler som ville komma och vara med. Så ibland är det så mycket, idag ska 

ju alla vara med hela tiden. Men jag vet inte om det är så farligt egentligen att plocka ut några ibland. 

Vidare upplever Lärare A, Lärare D och Lärare E att en hindrande aspekt med inkludering 

även kan vara att elever i läs- och skrivsvårigheter jämför sig med andra elever, vilket kan få 

till följd att det påverkar deras egen självbild av att de inte är lika bra. Lärare A beskriver hur 

det kan bli väldigt synligt när eleverna tillges olika material beroende på vilken nivå de 

befinner sig på. Lärare A uttrycker det som att ”man väldigt tydligt ger ut material till de 

andra så får den eleven en annan bok som är jätte tunn för förskoleklass och så ser alla det” 

och anser att detta inte blir bra. Lärare A menar att annat materials påverkan på de eleverna i 

läs- och skrivsvårigheter ”kanske inte är någonting som syns utåt men jag tror nog absolut att 

det känns inuti”. Lärare D och Lärare E har liknande åsikter rörande hur elever i läs- och 
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skrivsvårigheter kan jämföra sig med andra elever och hur det blir deras roll som lärare att se 

till att dessa elever inte får en negativ bild av sig själva. Lärare D förklarar följande: 

Det kan vara att man jämför sig, det kan också vara negativt. Man kan känna att man inte räcker till, 

att man inte är lika bra. Men det är ju där jag som pedagog måste stötta och se till att vända det. För 

det är klart att de bränner mycket krut i skolan och sliter ont om sin läsning. Man måste ju ha en 

dialog med det här barnet, för de har också bra funderingar på vad de kan göra för att lära sig, hur de 

kan lära sig.  

Ytterligare redogör Lärare C ett hinder med inkludering och jämför med hur skolan arbetade 

förr då lärare fick mycket mer stöttning av speciallärare. De elever som hade det svårt tog 

specialläraren då med sig för att ge specialundervisning vid utvalda tillfällen. Lärare C 

upplever att detta arbetssätt till en viss del var underlättande och att hen kunde ge mer fokus 

på resterande elever i klassen: 

Det var en trygghet på ett sätt kan jag tycka, för då kände jag att de som har det svårt kan gå iväg och 

då kunde jag lämna dem lite grann och jag visste att de fick det stödet de behövde där. Så kunde jag 

koncentrera mig på de andra eleverna.  

4.5.3. Jämförande sammanfattning 

Huruvida samtliga lärare huvudsakligen ställer sig till inkluderande arbetssätt är alla överens 

om att det är mer förebyggande än ett hinder för elever i läs- och skrivsvårigheter. Samtliga 

lärare anger att de anser att ett inkluderande arbetssätt gynnar elever i läs- och 

skrivsvårigheter mer än att ständigt plocka ut dem. Lärare E uppger att: 

Jag ser en vinst i det. För annars kan man bli ”Varför får inte jag vara med?” och så vill vi inte ha det. 

Att jämföra sig med andra tynger inte ner dem på samma sätt. 

Lärare B och Lärare C uppger att de tror på ett inkluderande arbetssätt och att det är bra, dock 

bedömer de att det kanske inte fungerar konstant i alla situationer utan att man som lärare kan 

balansera lite beroende på eleverna. Lärare C förklarar det som att: 

Jag tror mer på att arbeta åt det inkluderande hållet. Det behöver inte bara vara det ena eller det andra, 

det finns ett litet flytande där emellan. Men jag tror mer på det än att du ska gå ifrån hela tiden och att 

bli ifrån tagen.  

Lärare B anser på liknande vis att det inte enbart behöver vara det ena eller det andra, att 

endast ha alla elever i klassrummet eller att ständigt plocka ut samma elever. En variation av 
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de båda sätten är något som Lärare B menar kan vara bra, men hävdar även att hen tycker att 

det är svårt att avgöra många gånger. Lärare B förklarar att ”det är en balansgång och det är 

svårt, jag är kluven ibland känner jag”. Vidare beskriver Lärare B att all fokus på inkludering 

kan komma från att ”man kanske inte har sett så stort resultat på det här med dem som alltid 

gick iväg och fick extra” då mycket av det ”handlar om vad eleverna får för bild av sig 

själva”. Lärare B avslutar dock med att beskriva följande: 

Självklart tycker jag att inkludering är bra men jag tycker kanske inte att om någon kommer ut en 

stund någon gång att den eleven blir exkluderad. 

Sammanfattningsvis hävdar samtliga lärare att det både finns fördelar respektive nackdelar 

med ett inkluderande arbetssätt med avseende på elever i läs- och skrivsvårigheter. Lärarna 

anser att ett inkluderande arbetssätt gynnar, utvecklar och motiverar elever i svårigheter mer 

än att plocka ut dem. Negativa aspekter med inkluderande arbetssätt menar lärarna är 

tidsaspekten, att eleverna jämför sig med varandra samt att vissa elever kan må bättre av att få 

komma bort från klassrummet. Överlag är trots allt samtliga lärare överens om att ett 

inkluderande arbetssätt är att föredra för elever i läs- och skrivsvårigheter. Några av lärarna 

nämner dock att ett varierat arbetssätt där vissa elever vid bestämda tillfällen kan arbeta 

utanför klassrummet kan vara mest hållbart. Lärarna menar att det krävs att som lärare 

anpassar undervisningen och innehållet utifrån eleverna man har och vad som passar just dem 

bäst.  
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5. Diskussion 

I detta avsnitt sammanförs resultatet från mina intervjuer med tidigare forskning och litteratur 

i relation till studiens syfte. Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare upplever och 

arbetar med inkludering i svenskämnet ur ett läs- och skrivsvårighetsperspektiv. 

5.1. Begreppet inkludering 

Lärarna från intervjuerna är samtliga överens om att begreppet inkludering innebär att den 

enskilde eleven känner sig som en del av den resterande klassen och den gemenskapen. Vissa 

av lärarna nämner även hur de anser att inkludering innebär att alla elever befinner sig i 

klassrummet för att en gruppsammanhållning ska kunna skapas. Detta kan liknas vid de 

kännetecken för inkludering som Nilholm och Göransson (2013) beskriver som 

gemenskapsorienterade med demokratiska processer. Lärarnas tyngdpunkt på gemenskap 

samstämmer med Nilholms och Göranssons (2013) tankar där alla elever i klassrummet via 

gemensamma aktiviteter får samverka och vara delaktiga tillsammans för att forma en 

samhörighet. Lärarnas åsikter om att alla elever ska vara placerade i klassrummet 

överensstämmer ytterligare med Kottes (2017) mening om hur betydande en sådan placering 

är för att frambringa en inkluderande undervisning. Trots detta anser lärarna att vissa elever 

kan må bättre av att plockas ut vid speciella tillfällen och ändå känna sig inkluderade i klassen 

och resterande undervisning, vilket även European Agency for Development in Special Needs 

Education (2003) bekräftar. Detta sammanfaller dessutom med Malmqvists (2017) förklaring 

om hur en elev, trots att den är placerad i klassrummet, fortfarande kan känna sig exkluderad 

från det som sker i undervisningen. Det förefaller på så vis att lärarna samt Nilholm och 

Göransson (2013) menar att gemenskapen i klassen bland eleverna är den väsentliga delen för 

att skapa inkludering.  

Samtliga av lärarna påvisar en förståelse av begreppet inkludering och deras definitioner 

påminner mycket om varandras. Enligt Kotte (2017) är detta en betydande aspekt för lärare att 

inneha då det ökar förutsättningarna för att uppnå en framgångsrik inkluderande undervisning. 

Lärarna från intervjuerna bör därmed ha en god förmåga att åstadkomma en inkluderande 

undervisning. 
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5.2. Inkluderande undervisning ur ett läs- och 

skrivsvårighetsperspektiv 

Alatalo (2011) och Tjernberg (2013) redogör båda för betydelsen av lärares kompetens när det 

gäller elever i läs- och skrivsvårigheter. För att kunna möta dessa elever menar dem att lärare 

bör ha kunskap att avgöra vart eleverna befinner sig i sin svårighet för att sedermera anpassa 

sina metoder utefter elevernas behov. Samtliga lärare från intervjuerna stöter ständigt på 

elever i läs- och skrivsvårigheter och anger att elevernas svårigheter kan vara väldigt 

individuella och att anpassningarna sker därefter. Lärarna påvisar därmed en god kunskap om 

läs- och skrivsvårigheter i enlighet med det Alatalo (2011) och Tjernberg (2013) beskriver. 

Lärarna visar även en medvetenhet om att anpassningarna ska ske efter varje individ där 

arbetet bör vara motiverande och stärkande för eleverna. På liknande vis talar Alatalo (2011) 

om hur motivation har en stark påverkan på läs- och skrivutvecklingen hos elever. Ytterligare 

menar Taube (1988) att en brist på motivation kan försvaga elevers självbild, vilket är vanligt 

förekommande bland elever i läs- och skrivsvårigheter. Lärarna har på så vis goda kunskaper 

och förutsättningar att anpassa undervisningen efter elevernas behov och svårigheter samt 

stärka dem i sin utveckling. 

Genom att utveckla en sådan anpassad undervisning med utgångspunkt i elevernas nivåer 

menar lärarna att den på så vis blir inkluderande. Lärarna förklarar hur de tar fram uppgifter 

och material till varje elev för att samtliga elever ska känna att de lyckas och kan vara med 

och delta. Denna definition av inkludering i undervisningen påminner om Svenska 

Unescorådets (2006) beskrivning av begreppet som att utbildningen ska vara likvärdig där 

mångfald ska främjas. Läroplanen för grundskolan (2011) anger på liknande vis rätten till en 

likvärdig utbildning där alla elevers behov ska tillgodoses, detta anges dock utan att nämna 

begreppet inkludering. Av den anledningen kan det antas att inkludering är något som 

genomsyrar den svenska skolan idag, vilket lärarna från intervjuerna påvisar med sin vetskap 

om en inkluderande undervisning. 

För att inkludera elever i läs- och skrivsvårigheter i undervisningen uppger lärarna att en 

stor del av undervisningen sker gemensamt där hela klassen gör samma övningar och 

aktiviteter tillsammans. Vissa av lärarna menar att gemensamma aktiviteter kan vara 

utvecklande för eleverna, främst de i läs- och skrivsvårigheter, då de får utbyta tankar och 

diskutera med varandra. Denna syn kan liknas vid Tjernbergs (2013) och Libergs (2007) 
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tankar om hur betydande samspel och dialog är för läs- och skrivutvecklingen, vilket är ett 

sociokulturellt synsätt på lärande. Detta sammanfaller även med Nilholms och Göranssons 

(2013) definition av inkludering som gemenskapsorienterad samt Tinglevs (2005) 

förespråkande om flerstämmighet som en del av det. Inkludering kan på så vis ses ur ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande där gemenskap och samspel är väsentligt för elevernas 

utveckling (Vygotskij 1930), vilket påminner starkt om lärarnas syn på inkludering i 

undervisningen.  

Vidare ger vissa av lärarna exempel på hur det i den tidiga läs- och skrivinlärningen blir 

mycket gemensamt i undervisningen, detta för att ge samtliga elever en stadig grund att 

utvecklas från. Lärarna nämner även att de i sådana situationer anpassar innehållet i 

undervisningen utefter de eleverna i läs- och skrivsvårigheter och att de övningarna därmed 

tillkommer för resten av eleverna i klassen. Detta är något lärarna anser är nyttigt för alla 

elever, vilket dessutom framkommer i forskning (European Agency for Development in 

Special Needs Education, 2003). Lärarna anger arbetsområden som bokstavsträning, 

ordförråd samt läsförståelse som betydande delar att jobba med gemensamt, främst för de 

eleverna i läs- och skrivsvårigheter. Dessa områden tas även upp av Tjernberg (2013) och 

Alatalo (2011) som väsentliga för de eleverna i svårigheter. Samtliga lärare beskriver, 

liknande det Alatalo (2011) uppger, att bland annat träning på ordförråd blir en naturlig del i 

högläsningen samt att läsförståelsestrategier och samtal kring texter kontinuerligt förekommer 

vid läsning av texter. Lärarna anpassar på så vis undervisningens innehåll så att samtliga 

elever kan delta och att de eleverna i läs- och skrivsvårigheter samtidigt får träna mer inom 

vissa viktiga områden som tillkommer för alla elever.  

Ytterligare förklarar lärarna hur de vid elevernas enskilda arbete individanpassar 

uppgifterna utefter vilken nivå de befinner sig på. Tjernberg (2013) anser att för mycket 

individuellt arbete inte är att föredra i undervisningen då elever i läs- och skrivsvårigheter inte 

får det stöd de behöver. Trots det påvisar lärarna att de försöker ge eleverna anpassningar för 

att stödja dem tillräckligt i sin utveckling. De ger exempel på hur de anpassar läsläxor och 

väljer ut arbetsuppgifter de ska göra, samt även hur de använder sig av verktyg som Ipad och 

datorer för att variera olika anpassningar för eleverna. Som tidigare diskuterats försöker 

lärarna hitta underhållande arbetsmetoder för att fånga upp de eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter och motivera dem. Detta kan exempelvis vara att de väljer ut texter vars 

innehåll är ett intresse hos eleven. Både Tjernberg (2013) och Liberg (2007) förespråkar 
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vikten av en sådan meningsfull undervisning för de eleverna i läs- och skrivsvårigheter, vilket 

Taube (1988) även menar har en god påverkan på elevernas självbild. Lärarna visar därmed en 

medvetenhet över hur de ska bemöta och stötta de eleverna i läs- och skrivsvårigheter i sin 

kunskapsutveckling.  

Samtliga lärare beskriver även hur de främst försöker utforma anpassningarna så att 

eleverna i svårigheter fortfarande kan befinna sig i klassrummet utan att behöva gå någon 

annanstans. Detta kan liknas vid de kriterier för inkludering som både Kotte (2017) och 

Nilholm och Göransson (2013) talar om som gäller att eleven bör vara placerad i klassrummet 

för att betraktas som inkluderad. Lärarna motiverar därför deras val av varierade 

arbetsmetoder för att samtliga elever ska kunna delta och vara med i klassrummet, något som 

även Tjernberg (2013) förklarar är ett sätt att anpassa för de olika behov som eleverna i läs- 

och skrivsvårigheter har. Lärarna anger att eleverna av den anledningen ofta arbetar med olika 

material och uppgifter och att det därmed blir viktigt att skapa ett accepterande klimat i 

klassrummet där olikheter respekteras. Tinglev (2005) har en liknande inställning i sitt 

tänkande kring flerstämmighet och hur det skapar ett demokratiskt samspel där alla elever 

inkluderas.  

5.3. Framgångsrika samt hindrande aspekter med inkludering 

ur ett läs- och skrivsvårighetsperspektiv 

Syftet med inkludering är enligt Malmqvist (2017) att undervisningen ska bli mer 

demokratisk och rättvis där alla elever, oavsett svårigheter, tillägnas en likvärdig utbildning. 

Denna syn på inkludering sammanfaller med det lärarna från intervjuerna hävdar. Lärarna 

beskriver hur inkludering möjliggör för alla elever att vara delaktiga och känna sig som en del 

i gruppen. Deras uppfattning konstaterar därmed Nilholms och Göranssons (2013) 

beskrivning av inkludering som starkt influerad av gemenskap som utgör en väsentlig del. 

Övervägande delen av lärarna, som även har arbetat en längre tid, påstår att detta arbetssätt är 

en förbättring mot hur skolan arbetade förr, där elever i läs- och skrivsvårigheter konstant blev 

bortplockade från klassrummet för att få extra stöd. Lärarna menar att genom att inkludera de 

eleverna stärks deras självbild och motivation mer än när de ständigt får gå ifrån. Även detta 

kan ses som en del av den gemenskapsorienterade delen av inkludering, då eleverna får 

samverka tillsammans för att nå ett gemensamt mål (Nilholm & Göransson, 2013).  
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Ytterligare anser lärarna att eleverna, genom att vara tillsammans i klassrummet, kan 

inspirera och motivera varandra, vilket kan vara utvecklande för dem. Det kan därmed 

konstateras att lärarna ser elevernas lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv och att det är 

något som gynnar dem. Några av lärarna har även tankar om hur inkludering kan medföra att 

de får en bredare och djupare förståelse för samtliga elever och deras svårigheter då de alltid 

arbetar med dem i klassrummet. På så vis kan inkludering upplevas fylla en funktion för 

lärare att få en god inblick i elevernas olika nivåer och att därefter bemöta dem utifrån deras 

förutsättningar. Detta är dessutom något som Alatalo (2011) påpekar att vara angeläget för 

elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Sedermera har dilemman inom inkludering uppkommit, vilket Kotte (2018) beskriver 

bland annat handlar om begränsning av tid i undervisningen samt vilka elever läraren ska 

lägga sitt främsta fokus på. Dessa dilemman framstår likväl vara förekommande bland lärarna 

från intervjuerna som samtliga anger tidsaspekten som en problematik. Enligt lärarna finns en 

svårighet med att få tid för alla elever, främst de eleverna i läs- och skrivsvårigheter. Några av 

lärarna föreslår även hur hjälp från fler kollegor hade underlättat arbetet, detta menar 

dessutom forskning bör verkställas för att de eleverna i läs- och skrivsvårigheter ska kunna 

ges det stöd de behöver (European Agency for Development in Special Needs Education, 

2003). Ytterligare anser några av lärarna att genom att ha alla elever i klassrummet ökar 

risken för att de jämför sig med varandra, vilket kan ha en negativ effekt på självbilden hos de 

eleverna i svårigheter. Både Tjernberg (2013) och Liberg (2007) talar om hur utvecklande och 

stärkande det är för elever att arbeta gemensamt, liknande Tinglevs (2005) tankar om 

flerstämmighet som betydelsefullt för lärandet. Trots detta och hur lärarna beskriver att de 

arbetar med olikheter och en accepterande miljö i klassrummet kan det anses vara 

problematiskt att alltid åstadkomma utan att eleverna fortfarande jämför sig.  

Inkludering som placeringsorienterat innebär vidare att eleverna ska befinna sig i 

klassrummet (Nilholm & Göransson, 2013), något som flera av lärarna ställer sig frågande 

till. De anger att vissa elever behöver och mår bättre av att sitta utanför klassrummet vid 

utvalda tillfällen och kan på så vis få mer stöd och lättare tillägna sig innehållet. Detta kan 

uppfattas som ett kognitivt synsätt på lärande där lärarna anser att lärande i samspel inte alltid 

är att föredra om eleven har vissa svårigheter. Ur ett kognitivt perspektiv kan det därmed 

anses svårt att ständigt arbeta mot en inkluderande undervisning. Dock påvisar forskning att 

det med vissa elever i läs- och skrivsvårigheter är nödvändigt för deras kunskapsutveckling att 



 

39 

 

plocka bort dem från klassrummet (European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2003). Eleven kan i en sådan situation vara inkluderad i de gemenskaps- och 

individorienterade aspekterna av inkludering, samtidigt som eleven blir exkluderad i sin 

placering (Nilholm & Göransson, 2013). Huruvida eleven faktiskt upplevs som inkluderad i 

det skedet blir därför svårt att avgöra.  

Samtliga lärare medger dock att de föredrar en inriktning mot inkludering i 

undervisningen och anser att det är mer stärkande och utvecklande för de eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter än att ständigt plocka bort dem. Några av lärarna uppger emellertid att de 

väger lite mellan en ständig inkludering och att vid vissa tillfällen plocka ut elever som mår 

bättre av det. De menar att en bortplockning av en elev på det viset inte exkluderar eleven från 

resten av klassen. Lärarna påstår då enligt Nilholms och Göranssons (2013) definition av 

inkludering att eleven fortfarande kan känna sig som en del av gemenskapen och trivas socialt 

i klassen och skolan. Däremot anses eleven enligt den definitionen vara exkluderad i sin 

placering om den befinner sig utanför klassrummet. Det kan av den anledningen påvisas vara 

en problematik kring avgörandet om man har uppnått inkludering i undervisningen, vilket 

även Nilholm och Göransson (2013) konstaterar. 

5.4. Slutsats 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare upplever och arbetar med inkludering i svenskämnet 

ur ett läs- och skrivsvårighetsperspektiv. Utifrån resultatet från mina intervjuer samt den 

forskning jag har valt ut anser jag att samtliga lärare har en positiv inställning till inkludering 

och har en klar definition för vad begreppet innebär, något som forskning har påvisat är 

förutsättningar för att åstadkomma en framgångsrik inkluderande undervisning (Kotte, 2017). 

Lärarnas resonemang om begreppet inkludering i förhållande till elever i läs- och 

skrivsvårigheter anser jag vara att elever i läs- och skrivsvårigheter ska känna sig som en del 

av gemenskapen i klassen samt att eleverna ska befinna sig inom klassrummets ramar.  

Vidare upplever jag att lärarna har en tydlig medvetenhet om att arbeta för en 

inkluderande undervisning. Arbetet mot en inkluderande undervisning är liknande bland 

lärarna där främsta fokus ligger på att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika nivåer. 

För att anpassningarna ska vara inkluderande försöker lärarna hålla dem inom klassrummet. 

Ytterligare en väsentlig del för lärarna är att variera sina arbetssätt och anpassningar samtidigt 

som de arbetar mot att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där olikheter accepteras. 
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Genom dessa arbetssätt uppger även lärarna att de ser en koppling mellan elever i läs- och 

skrivsvårigheter och inkludering. De motiverar detta med att elever i läs- och skrivsvårigheter 

har olika problematik som är väldigt individuella, anpassningar bör därför ske utefter 

elevernas förutsättningar. En stor del av undervisningen sker dessutom gemensamt med alla 

elever då många grunder i svenskämnet är väsentliga för alla elever samt att det inte pekar ut 

någon. Det blir sedermera det enskilda arbetet som individanpassas utefter elevernas nivåer. 

Lärarna anser på så vis att elever i läs- och skrivsvårigheter inkluderas genom att de deltar 

tillsammans med resterande elever i klassrummet samtidigt som de får anpassade uppgifter 

och material.  

Samtliga lärare anger dock att det finns både framgångsrika aspekter samt hindrande 

aspekter med inkludering. De är överens om att inkluderande undervisning gynnar och 

motiverar elever i läs- och skrivsvårigheter mer än arbetssätt där de kontinuerligt plockas bort. 

Däremot menar lärarna att tiden gör det svårt att hinna stötta de eleverna i svårigheter och att 

eleverna kan jämföra sig med varandra. Några av lärarna anser även att vissa elever kan må 

bättre av att komma bort från klassrummet ibland. Trots det upplevs lärarna vara eniga om att 

inkluderande arbetssätt gynnar elever i läs- och skrivsvårigheter då både motivation och 

självbild stärks av att vara en del av gemenskapen i klassen. Enligt min åsikt anses det därför 

som att lärarna har ett sociokulturellt synsätt på lärande och föredrar det vid utformandet av 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Sammanfattningsvis anser jag att lärarna, liknande Kottes (2017) och Malmqvists (2017) 

tankar, upplever inkludering som en process som de aktivt och medvetet arbetar mot. Deras 

arbete genomsyras av att anpassa och få in de eleverna i läs- och skrivsvårigheter i klassens 

gemenskap för att de ska inkluderas. Detta görs både genom gemensamma aktiviteter där 

samspel är i fokus samt med individuella uppgifter och material. Några lärares åsikter om att 

vid speciella tillfällen plocka ut vissa elever betraktar jag dock till en grad som exkluderande 

enligt placeringsaspekten av inkludering. Lärarnas påstående om att eleven fortfarande kan 

vara inkluderad vid ett sådant skede blir svårt att klargöra. Deras arbete för inkludering 

bedömer jag därför vara som en process med en inkluderande inriktning men inget som de 

anser vara gynnsamt i sin fullbordade fas.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Tack för att du har valt att delta på intervju till mitt examensarbete. Min studie avser att 

undersöka lärares syn på inkludering i undervisningen med särskilt fokus på elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Nedan kommer du ges information om intervjun och dess genomförande. 

 

Det är frivilligt att delta i min studie och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande 

utan att det medför er något negativt. Intervjun kommer att spelas in för att underlätta 

transkriberingen. Om du motsäger dig detta vänligen hör av dig till mig.  

Samtalet beräknas ta ca 40 minuter. Intervjun kommer att vara anonym. Varken ert eller 

skolans namn kommer att skrivas ut i texten. All insamlad data kommer endast att behandlas i 

mitt examensarbete, inga obehöriga kommer få tillgång till materialet. När studien är 

genomförd och bedömd som godkänd kommer alla insamlade uppgifter att förstöras. Nedan 

kommer en samtyckesblankett som bör vara påskriven innan intervjutillfället 

Intervjun kommer ske sista veckan i mars (v. 13). Vänligen kontakta mig för vilken dag och 

tid som bäst passar dig.  

 

Vänliga hälsningar 

Matilda Danko 

 

Jag har informerats om studien och samtycker till att delta. 

 

……………………………………………………………. 

Underskrift 
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Bilaga 2 

Frågeformulär 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Har du gått någon fortbildning? 

 

4. Vad har du för tidigare erfarenheter av att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter? 

5. Var upplever du att elever brukar befinna sig i läs- och skrivsvårigheter? Har de svå-

righeter med avkodning, språklig medvetenhet, motivation?  

6. Kan du beskriva lite övergripande hur du brukar arbeta med elever i läs- och skrivsvå-

righeter? 

 

7. Hur arbetar du med avkodning med avseende på elever i läs- och skrivsvårigheter?  

8. Hur arbetar du med ordförråd med avseende på elever i läs- och skrivsvårigheter?  

9. Hur arbetar du med läsförståelse med avseende på elever i läs- och skrivsvårigheter?  

10. Hur arbetar du med motivation och självbild med avseende på elever i läs- och skriv-

svårigheter? 

11. Forskning pratar mycket om gemenskap i klassen, hur ser du på det? Känner du igen 

det? 

 

12. Vad är din syn på begreppet inkludering? 

13. Vad är inkluderande arbetssätt för dig i din undervisning? 

14. Ser du någon koppling mellan inkludering och läs- och skrivsvårigheter i dina arbets-

sätt? 

15. Vilka framgångsfaktorer med inkludering tycker du att det finns? 

16. Vilka negativa faktorer med inkludering tycker du att det finns? 

 

 


