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Abstract 
The purpose of this study is to describe teachers’ personal experiences about teaching based 

on different curriculum, Lgr 11 for compulsory school and curriculum for special compulsory 

school 2011, and different course syllabi.  

 

I have used qualitative interviews with three teachers from a secondary school, school year 7 -

9. The teachers who participated all had experiences of teaching pupils from different 

curriculums. In this study I have used open formulated questions and the teachers shared their 

experiences regarding developing teaching strategies.  

 

This study is based on sociocultural theory. One result that can be seen is that the teachers try 

to meet the pupils in their learning process. They organize with individual adjustments, which 

motivates education in class together with others. The pupil’s social interaction is central. The 

teachers’ use artefacts and scaffolding to reach the zone of proximal development. A good 

planning for pupils and adjustments make pupils more independent and involved. Cooperation 

and social interaction with others lead to development. Everyone who participates in teaching 

contributes with their thoughts and aspects which develop learning. The results of this study 

show that the social- and didactic inclusion is closely interwoven and the spatial inclusion 

contributes to this. 
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Sammanfattning 
 

 

Syftet med denna studie är att beskriva erfarenheter hos grundskollärare i de senare skolåren 

som i sina klasser undervisar i olika ämnen, både elever som läser efter grundskolans 

läroplan, Lgr11 och elever som läser efter grundsärskolans läroplan 2011, utifrån olika 

kursplaner. 

Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv där interaktion och samspel med andra är 

viktiga förutsättningar för lärande.   

Kvalitativa intervjuer med tre lärare genomfördes. Samtliga intervjuade lärare har erfarenhet 

av att undervisa i klasser med både grundskoleelever och grundsärskoleelever.  

I studien framkommer att lärarna försöker möta eleverna där de är i sitt lärande och ordna rätt 

anpassningar och rätt utmaningar som eleverna motiveras av. En bra planering och rätt 

anpassningar gör eleverna självständiga och delaktiga. Elevers olikheter, samarbetet och 

interaktionen med andra gör att eleverna utvecklas. Alla som deltar i undervisningen bidrar 

med sina tankar och åsikter genom språket. Styrkan med elevernas samarbete är att det 

utvecklar elevernas lärande. Genom samarbete får eleverna draghjälp och motiveras till 

ytterligare arbete när de utmanas av någon som kan lite mer.  Lärarna använder sig av 

scaffolding och artefakter för att nå elevernas närmaste utvecklingszon och utveckla lärandet. 

Resultatet i denna studie visar att den sociala- och didaktiska inkluderingen är tätt 

sammanvävda och den rumsliga inkluderingen bidrar till detta.  
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1. Inledning  

I värdegrundstexten för grundsärskolan läroplan 2011 (Skolverket, 2011b) står det att 

undervisningen i skolan ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det uttrycks 

också i läroplanen att läraren skall genomföra en individuellt anpassad undervisning som är 

anpassad i klassrummet och också ge eleverna inflytande på arbetssätt, ämnesinnehåll och på 

arbetsformer. Det innebär att läraren har krav på sig att göra eleverna delaktiga i 

undervisningen och krav på skicklighet i att möta elever i behov av stöd. 

Jag arbetar idag som grundskollärare på en högstadieskola och jag undervisar i svenska och i 

engelska.   I min engelskundervisning i klassrummet så deltar elever som läser efter 

grundskolans läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011a) och elever som läser efter grundsärskolans 

läroplan 2011 (Skolverket, 2011b).  

Läsåret 2014/15 är totalt 9709 elever mottagna i grundsärskolan enligt Skolverkets statistik 

(Skolverket, 2015a) Av dessa anges 1198 elever, dvs. omkring 20 procent, vara integrerade. 

Det betyder att de tillhör en grundskoleklass och får viss del av eller all sin undervisning i 

denna klass. Det innebär att undervisande lärare behöver hantera att anpassa 

undervisningsinnehållet till alla elever och också hantera två olika läroplaner med olika 

kunskapsmål i sin bedömning.   

Läraryrket är ett roligt arbete men också ett krävande arbete eftersom elevers lärande sker 

individuellt. Alla elever har rätt att få sin utbildning utifrån den skolform som de är mottagna 

i. Lärarskicklighet och specialpedagogisk kompetens är nödvändig för att stödja elever med 

utvecklingsstörning i lärandet. Det behövs för att lärare skall kunna sätta upp rimliga och 

realistiska kunskapsdelmål och kommunicera kring lärandet tillsammans med eleven. 

Speciallärare har ett viktigt uppdrag i skolan med att utveckla elevers lärande och stödja 

kollegor i deras undervisning. Detta behövs för att skapa en undervisning som kan möta 

behoven hos alla elever, både grundsärskolans och grundskolans. I examensförordningen för 

speciallärare (SFS:2011:186) uttrycks att speciallärare vid examen skall ha ökade kunskaper 

om bedömning för elever med utvecklingsstörning och deras kunskapsutveckling. 

Specialläraren kan med sina specifika kunskaper fungera som kollegialt stöd till 

grundskolläraren som har integrerade elever. Därför anser jag att min studie är betydelsefull 

utifrån hur specialläraren kan stödja grundskolläraren i detta.  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande är interaktionen och samspelet med andra 

viktigt för lärandet. I samspelet skapas nya erfarenheter där eleverna lär av varandra. Känslan 

av sammanhang och delaktighet underlättar samspelet i klassrummet och gör eleverna mer 

aktiva i undervisningssituationen. Detta har fått mig intresserad av att ta reda på hur lärare 

undervisar i klassrummet när de i en och samma klass undervisar elever med mycket olika 

behov av stöd. 

Asp-Onsjö (2006) menar att begreppet inkludering innebär att skolans verksamhet skall 

anpassas till eleverna istället för att eleverna skall anpassa sig till skolan. Undervisningen 

behöver utformas efter elevernas skilda förutsättningar för lärande. Asp-Onsjö delar in 

begreppet inkludering i social-, rumslig- och didaktisk inkludering, där alla delar är viktiga för 

att skapa en inkluderande undervisning. Rumslig inkludering innebär att eleverna tillbringar 
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tid i samma lokal och där lokalerna är anpassade efter var och ens behov.  Att vara delaktig i 

skolan och att tillhöra en gemenskap såsom en klass är viktigt för lärandet, vilket Asp-Onsjö 

(2006) benämner som social inkludering. Didaktisk inkludering innebär att 

undervisningsmetoderna är anpassade för eleven och att hänsyn tas till de skilda 

förutsättningarna i lärandet. Den didaktiska inkluderingen bidrar till såväl lärande och till 

interaktion med andra. Det bidrar också till att utveckla elevernas självkänsla och känslan av 

delaktighet och tillhörighet. Jag har i denna studie valt att särskilt intressera mig för didaktisk 

inkludering. När jag i texten som följer talar om inkluderande undervisning avser jag alltså en 

undervisning där alla elever är delaktiga i en gemensam lärandeprocess, samtidigt som varje 

elev utvecklar kunskaper utifrån sina egna förutsättningar.   

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i de senare åren beskriver sina erfarenheter 

av att undervisa både elever som läser efter grundskolans läroplan, Lgr11 och elever som läser 

efter grundsärskolans läroplan 2011, utifrån olika kursplaner.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Hur beskriver lärarna att de stöttar eleverna till allt mer självständighet i sitt lärande 

genom scaffolding?   

 Hur ser de på processen att möta eleverna i deras närmaste utvecklingszon? 

 Vad beskriver lärarna som viktiga artefakter för att skapa en inkluderande 

undervisning? 
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2. Utbildning för elever med 

utvecklingsstörning 
 

Skolan har haft en viktig roll i samhällsutvecklingen historiskt sett och i Skandinavien förstod 

man under tidigt 1800-tal att utbildning var nyckeln till ekonomiskt välstånd och till social 

trygghet. Det var de samhälleliga kraven och den snabba utvecklingen som krävde kompetens 

i att läsa, skriva och räkna. Under denna tid skapades den obligatoriska skolan där elever 

skulle delta i undervisningen och bildas. Runt sekelskiftet 1800-1900-talet diskuterades hur 

mindre begåvade barn förstörde den svenska folkskolans rykte. Dessa elever särskiljdes från 

övriga elever och det inrättades anstalter i avskildhet där de utbildades för att klara sig i 

samhället (Haug, Egelund, & Persson, 2006). Ordet sinnesslö är en föråldrad benämning på 

det som idag benämns som utvecklingsstörning. 

Förra sekelskiftet i Sverige fanns en tro på att alla människor inte var bildbara (Berthén, 

2007). Det organiserades då en särskild utbildning för barn som ansågs vara sinnesslöa. De 

sinnesslöa barnen delades i sin tur in i två grupper, bildbara och obildbara. Det var endast de 

sinnesslöa bildbara barnen som hade rätt till utbildning. De sinnesslöas utbildning var frivillig 

och föräldrarna fick ansöka om att deras barn skulle få utbildning. År 1944 beslutades det om 

utbildning och skolplikt för de bildbara sinnesslöa barnen men inte alla elever med 

utvecklingsstörning fick tillgång till utbildning. Landstingen blev då ansvariga för att 

organisera skola och vård för elever med utvecklingsstörning (2007). En tillbakablick visar att 

olika grupper av elever med funktionsnedsättning som var placerade på anstalter eller 

specialskolor i slutet av 1960-talet ännu inte gavs rätt till utbildning. År 1968 infördes 

Omsorgslagen (Haug m.fl.2006). Det innebar att alla elever inklusive elever med 

utvecklingsstörning fick rätt till utbildning och utifrån detta skapades särskolan. Skolplikten 

innebar också att alla elever i grundskolan fick en nioårig utbildning.  

I grundskolans läroplan Lgr62, uttrycktes det att elever med svårigheter skulle förberedas 

inför det demokratiska samhällslivet och att läraren skulle anpassa metod och innehåll utifrån 

elevens förutsättningar (Persson & Persson, 2012). Utifrån detta började man skapa begreppet 

”en skola för alla”. I och med införandet av läroplanen Lgr 80 så betonades det att skolan var 

till för alla elever och att utbildningen skulle vara likvärdig, ändå inkluderades inte elever med 

utvecklingsstörning i detta. Kommunaliseringen av skolan skedde 1992 vilket påverkade 

utbildningen i särskolan då kommunerna i och med detta övertog ansvaret för särskolan. Detta 

kan förstås utifrån en förändring av kultur, där särskolan övergår från att vara en del av en 

omsorgskultur till att få större fokus på lärande och undervisning (Persson & Persson, 2012). 

När läroplanen Lpo- 94 infördes för grundskolan så inkluderades också grundsärskolan för 

första gången i samma läroplan (Skolverket, 2006).      

Vid en internationell konferens om undervisning av elever med behov av stöd 1994, 

beslutades om Salamancadeklaration som är en handlingsram med rekommendationer och 

publikationer inom FN-organisationen. Målet med Salamancadeklarationen gäller utbildning 

för alla och allas rätt till undervisning i ordinarie skolor. Deklarationen har haft stor påverkan 

i Sverige för att skapa en skola för alla. I deklarationen uttrycks att;  

Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom 

en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose deras behov. (Svenska Unescorådets 

skriftserie 2, 2006, s. 11) 
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År 2004 beslutade riksdagen att införa en individuella utvecklingsplaner för alla elever (Haug 

m.fl. 2006). Detta innebär att en individuell utvecklingsplan skall upprättas för alla elever i 

grundskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan. Innehållet i den individuella 

utvecklingsplanen relateras till de insatser som behövs för att eleven skall uppnå 

kunskapsmålen eller utvecklas så långt som möjligt efter de egna förutsättningarna. Den skall 

upprättas tillsammans med elev och förälder och den skall utvärderas varje termin (Haug m.fl. 

2006).  

I dag sker utbildning för elever med utvecklingsstörning i grundsärskolan (Skolverket, 

2015b).  Skolformen är formellt ett erbjudande för elever som har en utvecklingsstörning och 

som inte antas klara grundskolans kunskapsmål. Den obligatoriska grundsärskolan består idag 

av två skolformer, träningsskolan och grundsärskolan. Elever som är mottagna i 

grundsärskolan också rätt att välja att få sin undervisning integrerad i en grundskoleklass.  

I både grundskolans och grundsärskolans obligatoriska läroplan, Lgr11 (Skolverket, 2011a, 

Skolverket, 2011b) betonas att alla elever skall inhämta och utveckla kunskaper. Det uttrycks 

också på samma sätt i båda läroplanerna att utbildningen som ges skall förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och att ingen elev skall utsättas för diskriminering. 

Båda läroplanerna betonar också att undervisningen skall anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov och främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

Detta innebär också att elever med utvecklingsstörning precis som alla andra elever har en 

individuell utvecklingsplan där deras mål och behov konkretiseras.  

Den historiska tillbakablicken i kapitlet ovan gör tydligt att det har dröjt lång tid att ge elever 

med utvecklingsstörning rätt till utbildning. Idag ingår grundsärskolan i de obligatoriska 

skolformerna och innehållet i utbildningen regleras i en egen läroplan.  

Arrangemanget med särskolan som en egen skolform är unikt för Sverige. Systemet med vilka 

elever som läser mot vilka mål ser olika ut i olika länder. Frithiof (2012) beskriver att man 

ofta diskuterar huruvida särskolan behövs som egen skolform. Forskningen menar att 

undervisningsmetoderna istället borde utvecklas och anpassas så att varje barns 

kunskapsutveckling och sociala utveckling stärks. Frithiof lyfter fram att konventionen för 

mänskliga rättigheter uttrycker att utbildningssystemet skall vara sammanhållet och utan 

diskriminering och på lika villkor.  

Frithiof (2012) menar att särskolan sätter gränser för elevernas lärande eftersom det begränsar 

inför val av gymnasiestudier och för vidare studier på högskola och universitet. Trots att 

forskning visar att lärande sker för livet. 
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3. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör jag för tidigare forskning om inkluderande processer med särskilt fokus 

på forskning om undervisning för elever med behov av särskilt stöd.  

 

3.1 Inkluderande processer på skolnivå 
Som tidigare nämnts så finns det många olika sätt att förstå begreppet inkludering. Göransson, 

Nilholm och Karlsson (2010) refererar till tidigare studier som uttrycker att begreppet 

inkludering ofta används för att tala om var eleverna får sin undervisning. Elever som är 

placerade i grundskoleklass benämns då som inkluderade elever.  Göransson m.fl. menar att 

det istället är bättre att tala om inkluderande system och inkluderande skolor. Göransson m.fl. 

hänvisar till tidigare forskning som visar att inkludering bygger på elevers olikheter (2010). 

Detta för med sig att skolorganisationer behöver se på skolan som en enhet där även elever i 

behov av särskilt stöd kan delta och alla elever lyfts av varandras olika nivåer. Skolan behöver 

vara inkluderande för samtliga elever, för att alla elever skall känna sig delaktiga i sin 

undervisning. Göransson m.fl (2010) hänvisar till andra studier som visar att inga elever skall 

behöva kategoriseras för att få det stöd som de har rätt till. Göransson m.fl.(2010) anser att 

arbetet med att skapa inkluderande skolor också behöver lyftas fram i styrdokument på 

kommun- och skolnivå. Det är viktigt utifrån att förbättra skolors organisation av 

inkluderande lösningar. Göransson m.fl. (2010) refererar till forskning som visar att 

skolinspektionen ofta kritiserar skolor för att de inte ger elever det stöd som de har rätt till 

eller sätter in fel insatser (Göransson m.fl. 2010). Detta kan ge svårigheter i arbetet med att 

skapa en inkluderande undervisning där elever i behov av särskilt stöd deltar. Göransson, 

Nilholm och Magnussón (2012) refererar till tidigare forskning som beskriver svårigheter som 

skolor generellt har i att skapa en inkluderande undervisning. Där beskrivs att lärarna tenderar 

att förlägga elevens skolsvårigheter hos eleven istället för på skolnivå. 

Andersson (2012) anser att skolledningen har ett betydelsefullt uppdrag i att leda de 

specialpedagogiska insatserna för att skapa en inkluderande undervisning och skapa en skola 

för alla. Skolledningen behöver ha en plan för att skapa ett bra samarbete mellan personal för 

att de skall kunna samarbeta för elevens bästa och ha och skapa ett inkluderande 

förhållningssätt. Detta innebär att skolledningen behöver skapa förutsättningar för lärande, 

gemenskap och delaktighet i undervisningen.  

En inkluderande undervisning kan skapas genom ett förändringsarbete. Medvetna strategier i 

undervisningen kan öka måluppfyllelsen och öka elevers delaktighet hävdar Persson och 

Persson (2012). Skolor kan lära av varandras goda exempel av skolutveckling och genom att 

ta del av aktuell skolforskning. Persson och Persson (2012) lyfter fram Nossebro grundskola i 

Essunga kommun där personalen tillsammans bestämde sig för att genomföra ett 

förändringsarbete för att öka kvaliteten på undervisningen och höja elevernas resultat. Både 

skolledning, rektor och undervisande lärare engagerades i detta förändringsarbete som innebar 

utveckling för alla elever. I denna skola undervisades såväl grundskoleelever som 

grundsärskoleelever. 
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3.2 Klassrummet som arena för inkluderande processer 
Göransson och Nilholm (2013) refererar till annan forskning som visar att gemenskap innebär 

att elevernas olikheter berikar varandra i klassrummet. I deras forskning finns också tidigare 

perspektiv som menar att gemenskap kan förstås som ett socialt kapital där människors 

olikheter berikar och skapar tolerans med varandra. Göransson och Nilholm (2013) lyfter 

fram tidigare forskning som visar att det är viktigt att eleverna är delaktiga i 

kunskapstillägnandet och att de är socialt delaktiga i den mån som de själva önskar och att de 

känner en identifikation med varandra. En bra inkluderande undervisning, där även elever i 

behov av särskilt stöd deltar, skapas när man tar hänsyn till demokratiska aspekter i 

klassrummet Det skapas när man tar hänsyn till sociala aspekter och får eleverna att känna 

delaktighet med andra. En faktor som Andersson (2012) anser skapar en inkluderande 

undervisning handlar om elevernas arbetsuppgifter. Det är viktigt att elever känner att de 

förstår och hanterar arbetsuppgifter som sker tillsammans med andra så att de känner en 

delaktighet med de andra i klassen. Skolor behöver skapa förutsättningar för gemenskap i 

skolan så att eleverna känner sig delaktiga med varandra (2012). 

Monsen, Ewing och Kwoka (2013) menar att en framgångsrik inkluderande undervisning som 

gynnar alla, innebär att lärare samarbetar med varandra. Undervisande lärare behöver ha ett 

samarbete med en speciallärare likväl som med vårdnadshavare för att kunna hantera detta. 

Lärare behöver ha stora kunskaper och förståelse av elevens behov, liksom tillgång till extra 

resurser och hjälpmedel för att utveckla undervisningen. Detta innebär att lärare behöver 

praktiskt utbildning, stöd och träning i att undervisa eleverna i behov av särskilt stöd (Monsen 

m.fl. 2013).   

Elever i behov av särskilt stöd som deltar i vanliga klasser får inte nödvändigtvis därigenom 

ett ökat socialt umgänge (Koster, Pijl, Nakken & Van Houten, 2010). Många har svårt att 

bygga vänskapsrelationer på egen hand. Det framkommer att de sociala aspekterna, att delta 

med andra barn är den viktigaste aspekten när föräldrar väljer skola till sitt barn. Föräldrarna 

anser att deras barn har större chans att utveckla vänskapsrelationer med grundskolans elever 

än med elever från grundsärskolan (Koster m.fl. 2010).  

En norsk studie av elever i behov av särskilt stöd visar att elevers omfattande stödbehov också 

resulterar i en stor frånvaro från klassundervisningen (Wendelborg & Tössebro, 2008). 

Frånvaron beror på att deras specialpedagogiska stödinsatser är omfattande och frånvaron 

leder till att de missar tid tillsammans med sina klasskamrater. Studien visar också att skolor 

ofta tar bort pedagogiskt krävande elever från klassrummet för att klasslärarna har svårt att 

hantera deras behov. Elevernas specialpedagogiska behov ökar också när de blir äldre och när 

svårigheterna blir mer märkbara. Wendelborg och Tössebro (2008) argumenterar för ett enda 

skolsystem där alla elever deltar, dels för att det är kostnadseffektivt och också för att eleverna 

därigenom kan känna tillhörighet och delaktighet. De menar att det är bättre att elever i behov 

av särskilt stöd får delta fullt ut i undervisningen och få specialpedagogisk hjälp på plats i 

klassrummet tillsammans med andra elever.  

Co-teaching kan ses som ett försök i att ändra på traditionell undervisning i klassrummet för 

att nå samtliga elever på olika nivåer (Friend, Cook, Hurley-Chamberlain & Shamberger, 

2010). Det innebär att eleverna i klassrummet undervisas av två lärare där den ena läraren har 

större specialpedagogisk kompetens och erfarenhet i att stödja elever i deras lärande med 

anpassningar och extra träning med repetition. Friend m.fl. (2010) studie angående resultatet 
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av co-teaching visar att lärarna genom co-teaching i klassrummet ökar elevernas närvaro, 

elevernas resultat och även deras motivation.  

Co-teaching i klassrummet har varit en framgångsrik metod även för Nossebro grundskola för 

att skapa en inkluderande undervisning där elever i behov av särskilt stöd deltar (Persson & 

Persson, 2012). Skolledningen satte medvetet samman lärarpar utifrån att deras kompetenser 

skulle komplettera varandra i klassrummet. Alla elever på skolan undervisades genom co-

teaching. Lärarna utvärderade undervisningen, undervisningsinnehållet och elevernas behov 

kontinuerligt och i samspel med varandra. En fördel var att lärarnas samarbete innebar mer tid 

tillsammans med eleverna. I utvärderingsarbetet visade det sig att förändringsarbetet ökade de 

pedagogiska diskussionerna på skolan och ökade deras engagemang kring elevernas lärande. I 

undervisningen deltog alla elever, även elever i behov av särskilt stöd och lärarna upplevde en 

flexibilitet med det pedagogiska arbetet utifrån att man delade på ansvaret. Co-teaching gav 

goda resultat i form av högre måluppfyllelse. Det förändrade arbetssättet bidrog också till ett 

aktivt arbete med värdegrundsfrågor där elevernas olika behov synliggjordes (Persson & 

Persson, 2012).  

Lärare ansvarar för att en inkluderande undervisning i klassrummet kommer till stånd. Deras 

arbetssätt har stor betydelse för att eleverna ska lyckas. De har en viktig uppgift i att stimulera 

elevernas lärande och att arbetsområden presenteras på ett förståeligt sätt så alla elever kan 

känna sig delaktiga i undervisningen. Andersson (2012) talar om att undervisning innebär att 

läraren måste ha stor skicklighet och kunskap om mål och innehåll och hantera hur 

undervisningen skall organiseras för att eleverna skall uppnå kunskapsmålen. Elevernas 

kunskaper i klassrummet varierar och elevernas behov skiftar också. Andersson betonar att 

lärare behöver samarbeta med annan personal på skolan utifrån att undervisningsinnehållet 

behöver anpassas till eleverna.  Läraren behöver kunna möta eleverna där de befinner sig och 

bryta ner innehållet i mindre delar till elever i behov av särskilt stöd så att det blir begripligt. 

Stensmo (2008) anser att lärare behöver god ämneskompetens för att hantera faktakunskaper 

och stor kompetens i didaktik. En lärare behöver också arbeta för att vara en ledare i 

klassrummet som sätter gränser och regler i klassrummet som visar hur eleverna förväntas 

vara tillsammans. 

Lärares engagemang för eleverna är något som Alexandersson (2009) lyfter fram. 

Alexandersson menar att lärares engagemang har betydelse då de behöver stödja elever i 

behov av särskilt stöd i klassrummet i undervisningen. Elevernas behöver också stödjas i 

samarbetet med andra elever för att undervisningen skall bli mer inkluderande. Läraren 

behöver ta hänsyn till både sociala och demokratiska aspekter i klassrummet. I 

Alexanderssons studie arbetar grundskolelärarna i en grundskoleklass, där elever är 

integrerade från grundsärskolan. De arbetar medvetet för att stödja eleverna i sitt lärande och 

att bygga relationer med andra och de uppmanar eleverna till samarbete och till att lära 

tillsammans. Lärarna försöker också utmana elevernas lärande genom att stötta och motivera.  

I arbetet med att bygga relationer i klassrummet och skapa en inkluderande undervisning så 

lyfter Stensmo (2008) fram att det är viktigt att engagera alla elever i gemensamma 

arbetsuppgifter där sannolikheten är stor att lyckas. Utifrån känslan av att lyckas och också av 

att ha en förståelse skapas en interaktion mellan eleverna. Interaktionen eleverna emellan 

skapar motivation och stärker deras gemenskap.  
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3.3 Elevers erfarenheter 
Göransson m.fl. (2012) refererar till forskning som visar att elever som har behov av särskilt 

stöd själva anser att de deltar mindre i den ordinarie skolundervisningen än elever utan 

svårigheter. Eleverna i studien beskriver att de aldrig har kul med sina vänner i klassrummet 

och att de heller inte kan tala förtroligt med dem. De upplever att de inte har stöd av sina 

vänner eller tror att de kan hjälpa varandra på olika sätt.  

Tre elever deltar i en studie av Alexandersson (2009) och de är mottagna i grundsärskolans 

yngre år och får sin undervisning i en vanlig grundskola. Dessa tre har alla en god självbild 

och de tror på sig själva och på sin utveckling och de är motiverade till lärande. Eleverna 

säger sig också ha en stor tillit till sina lärare och deras undervisning. Eleverna lyfter fram att 

de tycker att det är viktigt med kamratskap och att det finns en god stämning i klassrummet, 

de uttrycker att de har kamrater. De anser att det är viktigt att de passar in med andra elever 

och de uttrycker att de får stöd av lärarna med att hitta kamrater och stöd i att delta i det 

sociala samspelet bland andra kamrater.  

Tonåringar skapar sin identitet utifrån de erfarenheter som sker i möten med andra och genom 

att tolka det de upplever (Jones, 2012). I en studie visas att ungdomar med 

utvecklingsstörning upplever och har en medvetenhet om sin funktionsnedsättning som de 

anser begränsar dem socialt i samspelet med andra. De jämför sig själva med andra i sin 

omgivning och de anser att omgivningen definierar dem vilket också kan resultera i dålig 

självkänsla (Jones, 2012).  

Elevers erfarenhet av co- teaching är positiva och de upplever att de utvecklas och får ett 

bättre studieresultat av att delta i detta (Friend m.fl. 2010). Författarna refererar till en studie 

som har undersökt attityder hos elever i behov av särskilt stöd gällande co-teaching. Eleverna 

uttrycker att de genom att delta med andra elever på denna undervisning fick bättre hjälp i 

undervisningen. De ansåg sig kunna hantera begrepp på ett bättre sätt och de beskrev att de 

fick större läs- och skrivkunnighet. Eleverna i denna studie uttrycker också att de föredrar att 

få instruktioner i mindre specialpedagogiska lärmiljöer eftersom lärarens instruktioner blir 

tydligare. En studie av Leafstedt, Richards, LaMonte och Cassidy (2007) anser att många 

elever anser att instruktionerna är svårtolkade i storgrupp och att läraren pratar för fort vilket 

gör att elever föredrar undervisning i ett mindre sammanhang. 

 

3.4 Att leda lärande för alla – lärares erfarenheter 
En studie av Allen (2012) visar att skolor har svårigheter att arbeta för en inkluderande 

skolorganisation. Studien handlar om lärares förhållningssätt av att undervisa elever i behov 

av särskilt stöd. Lärare i studien hävdar att de upplever sig osäkra i arbetet med dessa elever. 

Osäkerheten hos lärarna gör att de ifrågasätter sin kunskap och erfarenhet när de möter 

pedagogiska svårigheter i undervisningen. Lärarna i studien är positiva till elevers olikheter i 

klassrummet och de tror också att olikheterna i klassrummet är en fördel i lärandet. I studien 

uttrycker lärarna att de är fundersamma över om skolor har tillräckligt med kompetens och 

klarar att ge en bra utbildning till elever i behov av särskilt stöd. De upplever att de i sin 

yrkesroll blir lämnade ensamma med att ordna en inkluderande undervisning. Lärarna 

beskriver att skolor inte har tillräckligt med specialpedagogiskt stöd för att möta eleverna. 

Allen (2012) betonar att lärarna anser att de sviker barnen när de inte klarar att möta deras 

behov. Marin (2014) menar att skolor, allt mer, försöker skapa en inkluderande 
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klassrumsundervisning där alla elever kan mötas. Det innebär också att kraven på lärares 

kompetens har ökat, för att hantera att möta elevers skilda behov. Ökad kompetens är 

nödvändig för att möta och skapa en social sammanhållning mellan elever. Det behövs också 

för att öka toleransen av olikheter utifrån kultur, kön och inte minst utifrån elevers 

lärandebehov. Marins studie (2014) beskriver att lärarna i studien uttryckte behov av 

utbildning, hjälp av speciallärare och träning i att undervisa för att själva skapa och hantera en 

inkluderande undervisning. Lärarna ansåg att specialpedagogisk kompetens är nödvändig för 

att få verktyg i klassrummet, elevernas skilda behov är så varierande och de är många. Frithiof 

(2013) anser att speciallärarutbildningen är betydelsefull för skolors utveckling och menar att 

särskolans- och grundskolans pedagogik tillsammans kan bidra till en inkluderande 

undervisning.  

I Alexandersson studie (2009) anser lärarna att deras förändrade arbetssätt skapat en mer 

inkluderande undervisning. Lärarnas erfarenhet visar att arbetssättet gjort eleverna delaktiga i 

undervisningen i högre utsträckning. Det har också gjort eleverna mer delaktiga med 

varandra. De lyfter fram att de nu utgår från elevernas olika behov i högre utsträckning och 

försöker ha regelbundna pedagogiska diskussioner för att utveckla verksamheten, både i 

skolarbete och socialt på raster.  

I en studie av Berry (2006)  intervjuas lärare utifrån frågor om hur gemenskap bildas i 

klassrummet och hur man kan skapa en inkluderande undervisning. Lärarnas erfarenhet är att 

de behöver bidra till att skapa gemenskap mellan eleverna på ett medvetet sätt. De behöver ha 

arbetssätt som sätter eleven i fokus och försöker också upprätthålla gemenskapen genom 

gemensamma övningar och samarbete. De menar också att alla elever har rätt att känna sig 

accepterade både socialt och accepterade i lärandet. Deras erfarenhet är att elevernas 

samarbete inte sker på ett naturligt sätt om de inte stöttar dem.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Jag är intresserad av erfarenheter hos lärare i grundskolans senare år som i sina klasser 

undervisar både elever som läser efter grundskolans läroplan, Lgr11 och elever som läser efter 

grundsärskolans läroplan 2011. Dessa lärare har olika kursplaner att förhålla sig till i sin 

undervisning. 

I klassrummet deltar elever i daglig kommunikation med andra och de förväntas utveckla sin 

kunskap. Elever har olika förutsättningar till lärande och olika förutsättningar till interaktion 

med andra. Ett sociokulturellt perspektiv ger mig möjligheter att beskriva vilka utmaningar 

som finns för att skapa en undervisning där eleverna är delaktiga och samspelar. Centrala 

begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv handlar om interaktion och kommunikation. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Den sociokulturella traditionen har sin grund i Lev Vygotskijs (1896-1934) teorier om 

människors utveckling och lärande där interaktionen och kommunikationen tillsammans med 

andra är centralt. Vygotskij menar att läraren i skolan har en stor betydelse för elevens 

utveckling och lärande, genom att handleda och vägleda eleven framåt i nya erfarenheter 

tillsammans med andra (Lundgren, Säljö & Liberg, 2012). Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv betraktas lärandet som beroende av både biologiska faktorer och av den miljö som 

individen befinner sig i och de resurser som finns att tillgå. Lärandet är något som pågår 

ständigt och kunskaper skapas och utvecklas i olika sociala sammanhang och genom olika 

situationer som eleverna tar del av (Säljö, 2000).  

En inkluderande undervisning där elever i behov av särskilt stöd deltar innebär att läraren 

behöver använda sig av sina professionella kunskaper om lärandeteorier och sina 

ämneskunskaper. Läraren behöver också utmana eleverna i sitt tänkande genom resonemang 

och diskussioner i samspel med andra. Vygotskij (2001) menar att vi lär av varandra och 

påverkas av vår omgivnings sätt att tänka och tolka. Genom språket får vi ny kunskap och 

därigenom förmedlar vi oss med varandra. Det innebär att språket kan ses som ett redskap för 

att utvecklas tillsammans med andra och det innebär att eleverna också måste behärska det 

gemensamma språket för att få kunskap.  

Scaffolding introducerades som begrepp av Jerome Bruner (Wood, Bruner & Ross, 1976). Det 

innebär en tillfällig stöttning som läraren ger till eleven innan eleven behärskar uppgiften på 

egen hand. Läraren stöttar eleven för att utveckla lärandet och olika begrepp till en början. Det 

sker i till exempel gruppövningar och i parövningar och efterhand minskar läraren på sitt stöd. 

Ett annat exempel på scaffolding kan vara att läraren introducerar eleven i ett arbetsområde 

och bryter ner och strukturerar ett problem i mindre delar och hjälper och stöttar. Därefter kan 

eleven på egen hand förstå och lösa uppgiften själv. Scaffolding kan ses som att strukturera ett 

stöd på ett visst sätt. Det kan innebära samarbete med andra i olika gruppkonstellationer, där 

man lyssnar och lär av varandra. Det utgår från principen mesta stöd till minsta stöd.  

Vygotskij (2001) skapade begreppet den närmaste utvecklingszonen. En annan benämning för 

detta är Zone of Proximal Development, ZPD. I min studie väljer jag att använda begreppet 

den närmaste utvecklingszonen när jag skriver om detta.  
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Begreppet kan här förklaras som avståndet mellan vad en elev klarar på egen hand, utan stöd, 

och vad samma elev klarar med stöd eller kamrater (Säljö, 2005). Det eleven inte klarar på 

egen hand, men tillsammans med andra kan sägas ligga inom elevens närmaste 

utvecklingszon; det kan beskrivas som kunskaper ”inom räckhåll” för eleven. För läraren kan 

detta perspektiv bli ett verktyg för att sätta väl avvägda och lagom utmanande mål för eleven. 

Utifrån detta begrepp sker alltså kunskapsutveckling tillsammans med andra där den ena 

parten är mer erfaren och där man genom interaktion läs nytt och utvecklas (Säljö, 2005).  

Jacobsen (2012) påpekar att båda parter gagnas i interaktionen utifrån att de skapar nya 

erfarenheter då deras tankar testas och då de förklarar sina argument. Elevernas olika 

kunskapsnivåer gör interaktionen med andra elever viktiga. Den behövs för att eleverna skall 

kunna pröva sina argument, lyssna på andra förklara och tänka om. Vygotskij menade att 

människan tänker i omvägar (Jakobsen, 2012). Det innebär att vi först får ny information till 

oss som vi bearbetar och resonerar om. Därefter gör vi försök att befästa kunskapen i 

diskussion med andra när vi bearbetar den. När förståelse har uppstått och vi hanterar den så 

innebär det att kunskapen är internaliserad.  

Läraren i klassrummet stödjer eleven framåt i sitt lärande och motiverar och tydliggör 

begrepp, denna förtolkning innebär enligt Vygotskij (2001) att läraren medierar lärandet. 

Denna förtolkning kan ske inte bara av undervisande lärare utan även av andra pedagoger som 

deltar i klassrummet. Då det fungerar väl bidrar alla vuxna i klassrummet för att tydliggöra 

begrepp och skapa förståelse så att eleverna kan delta i klassundervisningen tillsammans med 

andra. Utifrån min studie kan lärares didaktiska kunnande ses som centralt för att skapa en 

inkluderande undervisning utifrån elevers olika behov i interaktionen. I lärandet är den 

lärande beroende av stöd från en mer kompetent person som hjälper och stödjer för att den 

lärande kan ta sig vidare i sin erfarenhet (Lundgren m.fl. 2012).  

Vygotskijs lärandeteorier innebär att lärandet inte bara sker individuellt utan också 

tillsammans (Vygotskij, 2001). Elevers lärande i klassrummet handlar också om motivation 

och stimulans. Det innebär att undervisningen som sker behöver vara meningsfull och 

intressant (Lundgren m.fl. 2012: Säljö 2000).  

Säljö (2005) menar att människan använder olika verktyg, artefakter, för att stödja och 

utveckla den mänskliga kroppen.  Artefakter kan antingen vara materiella (t.ex. saker) eller 

icke materiella (t.ex. språk). Exempel på materiella artefakter som ofta används i 

undervisningen är läroböcker, bildstöd, ljudstöd och miniräknare. Även de materiella 

artefakterna har en icke-materiell sida som bland annat omfattar den kunskap som behövs för 

att kunna använda dem. Artefakter utvecklar människans mentala funktioner genom att de 

bidrar till en förenklad vardag. De kan ses som verktyg som också underlättar kunskap mellan 

människor.  

Jag ser ett sociokulturellt perspektiv som användbart i min studie för att kunna synliggöra 

lärarnas erfarenheter som aktiviteter i ett socialt sammanhang där målet är att eleverna ska bli 

alltmer delaktiga i lärandeprocesser. De sociokulturella begrepp som jag har valt att använda 

är scaffolding, närmaste utvecklingszon och artefakter. 
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5. Metodologisk ansats och val av metod 
 

I denna studie är intresset riktat mot lärares erfarenheter av undervisning. Ett naturligt val för 

att kunna ta del av andras erfarenheter, är genom kvalitativ forskningsintervju. Genom 

kvalitativa intervjuer får jag förståelse av intervjupersonernas perspektiv och erfarenheter. 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld så är samtalet ett bra sätt att skaffa sig 

information om det fenomen man avser att undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014 ). Kvale 

och Brinkmann menar att kvalitativa intervjuer utgår från samtalet och genom mötet mellan 

den intervjuade och intervjuaren skapar man kunskap och erfarenhet. Intervjun som 

forskningsmetod bygger på att intervjuaren har ett förberett samtal med syftet att få svar och 

söka förståelse av det område man undersöker. Det innebär att intervjuaren behöver ha god 

kunskap om ämnet för att kunna ställa följdfrågor och hantera att ställa förståelsefördjupande 

frågor under samtalets gång (Kvale & Brinkmann, 2014 ).   

Det finns fördelar med att göra intervjuer menar Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2011), dels 

då jämförelsen av en intervju med annan kan leda till att ny information kommer fram. 

Intervjun som forskningsmetod beskriver inte allt men den ger viktiga insikter att förhålla sig 

till. Den säger också något om stunden då den genomfördes och den säger något om hur den 

intervjuade har uppfattat ämnet där och då (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). 

Jag valde ut deltagarna till denna studie utifrån att jag var intresserad av grundskollärares 

erfarenhet av undervisning och mer specifikt av undervisning av integrerade elever från 

grundsärskolan, hur gör de konkret för att möta eleverna och hur stöttar de dem till att bli allt 

mer självständiga i sitt lärande?  

Då jag ville ha tillgång till lärarnas erfarenheter så valde jag att genomföra kvalitativa 

halvstrukturerade intervjuer där de själva fick prata och lyfta fram det de tyckte utifrån givna 

frågor. Då jag valde detta så minskades också risken för att informanterna skulle tolka mina 

frågor på fel sätt. Frågeställningarna var ställda så att de fungerade som förståelsefördjupande 

frågor såsom Kan du ge exempel? Hur menar du då? Berätta mer. Det gjorde att intervjuerna 

kunde liknas vid ett samtal där de berättade om sin undervisning.    

 

5.1 Urval 
Jag har bara intervjuat tre lärare i min studie. Mitt urval skedde i samråd med min handledare. 

Studien består av tre lärare som alla arbetar på högstadiet och på olika skolor. De har alla 

erfarenhet av att i samma klass undervisa både elever som läser enligt grundsärskolans 

läroplan och elever som läser enligt grundskolans läroplan.  

Via en kommunal studiedag där speciallärare och specialpedagoger deltog så fick jag 

kännedom om att två rektorer hade integrerade elever från grundsärskolan på deras 

högstadieskolor. Detta gjorde att jag kontaktade dessa rektorer via mail med frågan om de 

hade några lämpliga lärare med erfarenhet av att undervisa från skilda läroplaner som kunde 

delta i min studie.  

Detta gjorde att jag fick kontakt med rektorerna som mailade tre namn på lärare till mig. Jag 

kontaktade dessa tre lärare kontaktade via mail. Detta gjorde att jag inte behövde söka efter 

fler deltagare till min studie, utifrån att min handledare och jag enats om urvalet till 
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undersökningen. Jag bifogade då mitt missivbrev se bilaga 1, där de fick information om 

syftet med studien. Samtliga tre lämnade sitt godkännande och de fick också skriva under sitt 

deltagande i studien genom ett samtyckeskrav (Vetenskapsrådet, 2002: Vetenskapsrådet, 

2011). Därefter hade vi korrespondens via dator för att boka in plats, datum och tid för 

intervjun. 

I studiens text har jag gett dem fingerade namn och jag kallar dem för Sara, Louise och Stina.  

Sara är utbildad grundskolelärare 4-9 med inriktning svenska, historia och religion. Hon är 

trettiosex år gammal och har arbetat på högstadiet i åtta år. Sara startade sin yrkeskarriär som 

lärarvikarie på grundsärskolan, hon arbetade även där under sin lärarutbildning. I dag 

undervisar Sara två integrerade elever som läser efter grundsärskolans läroplan i ämnet 

historia. 

Louise är utbildad grundskolelärare 4-9 med inriktning matematik och naturorienterande 

ämnen. Hon är fyrtiofem år gammal och har varit yrkesverksam grundskollärare i nitton år 

och hon har haft sin tjänstgöring på samma arbetsplats under dessa år. Under många år har 

Louise skaffat sig erfarenhet av att undervisa elever från särskolan som deltar i ordinarie 

undervisning i naturkunskap och matematik. Sara undervisar tre integrerade 

grundsärskoleelever i naturkunskap, samma integrerade elever deltar också i matematikämnet.   

Stina är utbildad gymnasielärare i ämnet svenska och har också vidareutbildat sig i ämnet 

specialpedagogik. Stina är i femtio år och startade sin yrkeskarriär som elevassistent. I dag 

arbetar hon på en högstadieskola i Mellansverige där hon har en delad tjänst, dels som 

undervisande lärare på högstadiet i svenska och dels utifrån att hon också leder skolans 

resursteam på högstadiet. Stina har arbetat som lärare i femton år och hon har undervisat 

elever i behov av särskilt stöd i nio år. I Stinas undervisning deltar två integrerade elever från 

grundsärskolan som läser i ämnet svenska och hon är även med och stödjer lärare i 

pedagogiska frågor som gäller undervisning för elever i behov av särskilt stöd. 

Informanterna i min studie är alla i olika åldrar och de har också olika lång yrkeserfarenhet av 

att undervisa elever i behov av särskilt stöd. En lärare har lång yrkeserfarenhet av att 

undervisa elever i behov av särskilt stöd. En annan lärare har erfarenhet av grundsärskolans 

verksamhet och den tredje läraren har vidare utbildat sig inom specialpedagogik. De 

undervisar alla i olika ämnen, i ämnen som alla kan ses som teoretiska. Genom denna bredd 

på erfarenheter hoppades jag kunna synliggöra variation.  

 

5.2 Förberedelse och genomförande av intervjuerna 
Inför mina intervjuer sökte jag efter aktuell vetenskaplig forskning på internet samt på 

databaserna Eric, Libris och Google Scholar. Sökorden som har använts är; education, 

participation, inclusion, special needs, special needs education. Jag har även tagit del av 

uppsatser för att titta på metoder, teorier och frågeställningar.  

I arbetet med min studies syfte och frågeställningar så utformade jag en intervjuguide med 

öppna frågor relaterade till min studies syfte och frågeställningar. Frågorna i intervjuguiden 

ordnades i en logisk följd där informanterna till en början presenterar sig själva och sin 

arbetsplats och yrkeserfarenhet. Frågorna syftade till att vara stöd i intervjuerna för båda 

parter och i guiden fanns också förståelsefördjupande frågor med för att följa upp frågor eller 

funderingar som uppstod. Den frågeguide som jag använde mig av finns som bilaga 2. Innan 



 

14 

 

jag genomförde mina intervjuer gjordes en provintervju för att se om mina frågor besvarade 

mitt syfte. Genom detta kunde jag också se ungefär hur lång tid samtalen tog och jag fick 

också möjlighet att granska frågorna och göra ändringar. Jag fick också tillfälle att träna på att 

intervjua.  

I denna studie har jag genomfört kvalitativa intervjuer. I genomförandet av kvalitativa 

intervjuer har mitt intervjumaterial förberetts och planerats på ett noggrant sätt. Kvale och 

Brinkmann (2014) anser att det är viktigt att intervjuaren ställer korta och enkla frågor som är 

lätta att tolka och förstå för den som blir intervjuad.   

Det finns ett flertal sätt att registrera kvalitativa intervjuer, dels kan man använda sig av 

videoinspelning eller spela in intervjuerna genom en ljudinspelare (Kvale & Brinkmann, 

2014). Jag valde att avstå från att genomföra en videoinspelning då jag ansåg att detta kanske 

skulle göra mina informanter onödigt spända eller att det skulle avskräcka. Att spela in 

samtalet ger fördelar genom att den som intervjuar kan lyssna på den intervjuade i lugn och 

ro. Det är också en bra dokumentation för att kunna lyssna igen på samtalet och lyssna på 

tonfall, ordval och pauser.  Svensson och Ahrne (2011) anser att det är avgörande för studiens 

resultat att arbeta metodiskt med det empiriska materialet som man har samlat in. De 

kvalitativa intervjuerna transkriberas till text som sorteras, ordnas och kategoriseras för att 

söka svaren på de frågor som man har sökt. Forskaren är ett viktig som analytiker av det 

empiriska materialet (Svensson & Ahrne, 2014) och det är viktigt att man som intervjuare tar 

hänsyn till egna erfarenheter eftersom detta kan påverka tolkningen av studiens resultat. Jag 

har försökt att förhålla mig till mina erfarenheter i intervjuerna. 

Intervjusamtalen genomfördes på två högstadieskolor i Mellansverige på respektive lärares 

skola, på platser som hade valts ut av dem själva. Jag träffade Louise på ett samtalsrum på 

hennes skola under hennes arbetsdag på en plats som var avskilt från elever och lärare. Jag 

träffade Stina vid hennes skoldags slut i hennes arbetsrum, där var vi ensamma och kunde tala 

ostört. Min tredje informant Sara och jag träffades på ett skolcafé i anslutning till hennes 

arbetsplats för att samtala. Vi satt enskilt i ett hörn i lokalen och samtalade över en kopp kaffe 

och det fanns inga gäster som kunde störa vårt samtal. I intervjun använde jag mig av min 

frågeguide där intervjufrågorna var förberedda. Jag höll mig till denna under intervjuns gång 

och använde mig av förståelsefördjupande frågor under samtalet för att förtydliga det som 

sades. Intervjuerna pågick ca 35-40 minuter vardera och spelades in på iPad och på iPhone. 

Det gjorde att jag fick möjlighet att ha fokus på samtalen och på lyssnandet där och då. Kvale 

och Brinkmann (2014) menar att intervjun skall genomföras så att den som deltar i intervjun 

lockas till att dela med sig vilket innebär att det är viktigt att personerna som deltar i samtalet 

bekantar sig lite kort med varandra. Det är också bra om intervjuaren lite kort berättar om 

syftet med intervjun så att samtalet kan fortgå utan spänningar.  

 

5.3 Bearbetning och analys 
I direkt anslutning till intervjuerna transkriberades mina inspelningar till text och jag valde att 

transkribera allt jag uppfattade i materialet även hummanden och tankepaus och fniss. Det var 

en mödosam uppgift då detta tog lång tid att genomföra. Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att det inte finns några standardsvar på hur man skall genomföra uppgiften. Därefter lyssnade 

jag på texten flera gånger för att höra om jag kunde urskilja något från samtalet som jag inte 

tänkt eller noterat tidigare. 
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I bearbetningen delade jag upp mina intervjufrågor under olika rubriker och lyfte in samtliga 

informanters svar. Utifrån dessa svar tittade jag på de frågor som fått mest kommentarer 

respektive minst kommentarer för att försöka tolka och förstå resultatet. Därefter tittade jag på 

gemensamma faktorer som var kopplade till mitt sociokulturella perspektiv och till mina 

valda begrepp. 

 

5.4 Etiska överväganden 
De etiska aspekterna av intervjuerna är betydelsefulla, det påverkar det personliga samspelet 

och den kunskap som blir synlig i samtalen (Kvale & Brinkmann, 2014). Det är viktigt att 

informera deltagarna om studiens syfte, varför de har blivit utvalda, tillvägagångssätt och 

samtycke. Till min studie utformade jag ett missivbrev, bilaga 1, där jag förklarade syftet med 

min studie och där tog jag samtliga forskningsetiska principer i beaktande (Vetenskapsrådet, 

2002: Vetenskapsrådet, 2011). De forskningsetiska principerna utgår från informationskrav, 

samtyckeskrav, identifikationskrav och nyttjandekrav.  

Jag har inget beroendeförhållande till informanterna i studien. Vid starten av intervjuerna 

informerade jag dem om deras roll i min studie och att de när som helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Därefter gav de sitt samtycke och skrev under missivbrevet med forskningsetiska 

principer. En utgångspunkt i mina informanters deltagande var att de fick välja datum, tid och 

plats för intervjun. Jag lämnade även information om att forskningsuppgifterna till studien 

inte lämnas vidare till någon eller att de kommer att användas för kommersiellt bruk. 

Informanterna i mina intervjuer är anonyma och i studien är deras namn fingerade.   

 

5.5 Tillförlitlighet och giltighet 
I intervjuer är intervjuarens skicklighet viktig för giltigheten i studien. Intervjuaren behöver 

ha stor kunskap om forskningsämnet för att hantera att genomföra en bra intervju (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Mötet och relationen mellan den intervjuade och den som intervjuar är 

också betydelsefull för intervjun då innehållet i samtalet påverkas av detta. En svårighet i 

intervjuer är förmågan att hantera frågeteknik under samtalets gång. Kvale och Brinkmann 

menar att intervjuer synliggör informanternas röster och erfarenheter. Det är viktigt för 

giltigheten att man tolkar insamlat material och analyserar och ifrågasätter det så att man 

mäter rätt saker. Intervjuaren behöver ta hänsyn till egna erfarenheter i genomförandet 

eftersom detta kan påverka tolkningen av studiens resultat. Med giltighet avses att vi skall 

kunna överföra den kunskap som framkommer till andra situationer (Kvale & Brinkmann, 

2014).   

För att få en hög validitet så fäste jag stor vikt vid att de personer som deltog i min studie 

hade de specifika erfarenheter som är i fokus för studien. Innan intervjuerna startade samta-

lade vi lite om innehållet för intervjuerna för att förbereda dem och för att få extra fokus till 

uppgiften. För att få en hög tillförlitlighet så valde jag också att utgå från mina halvstrukture-

rade frågor i intervjuerna för att mäta det som var avsett. Intervjuerna genomfördes under av-

spända former och samtalen hade ett bra flyt utan svårigheter i kommunikation. Deltagarna 

uttryckte sig alla positiva till att undervisa elever från skilda läroplaner och till elever i behov 

av särskilt stöd. Jag kan dock känna en fara i att mina informanter kan ha förskönat sina svar 

utifrån att de blir intervjuade av mig som student på speciallärarprogrammet. Min insamlade 
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empiri sorterades och bearbetades och kategoriserades på ett noggrant och objektivt sätt. En 

nackdel för denna undersökning är min bristande vana att intervjua andra människor och 

också av att följa upp frågor trots att jag hade min frågeguide. En fundering är också om sva-

ren som jag fått i intervjuerna har gett tillräckligt med information. En styrka för min under-

sökning som jag ser, är att frågorna till informanterna var förberedda och att de gav stöd till 

samtal som inte tog andra vägar. Intervjusamtalen spelades dessutom in vilket gjorde att jag 

kunde ha fokus på samtalet och på att lyssna och ställa frågor. Jag upplevde också att jag fick 

en större säkerhet i min roll som intervjuare och blev mer avspänd allt eftersom intervjuerna 

pågick. 

  



 

17 

 

6. Resultat 
I denna del redovisas de intervjuer jag genomfört och lärarnas erfarenheter utifrån studiens 

frågeställningar och med hjälp av begreppen scaffolding, närmaste utvecklingszon och 

materiella- och icke materiella artefakter. 

 

6.1 Att stötta elever till självständighet- scaffolding  
De skilda behoven i klassrummet gör klassrumsundervisningen mer komplicerad menar de 

intervjuade lärarna, eftersom det innebär att de måste hitta rätt verktyg för att stötta elevernas 

olika kunskapsinhämtning. Stina och Louise försöker använda olika undervisningsmetoder för 

att motivera eleverna.  Olika arbetsformer och samarbete med andra är något som Sara anser 

är effektivt och mycket muntligt arbete som gör eleverna aktiva genom att de försöker lösa 

uppgifter tillsammans. Sara, Stina och Louise anser att eleverna behöver stödjas och 

handledas vidare i sin process i sitt lärande, de behöver ha följdfrågor enskilt eller i grupp tills 

de klarar uppgiften själva. Den sortens stöttning kan ses som scaffolding (Wood m.fl. 1976). 

Saker kanske behöver förklaras och tydliggöras som begrepp och de kan ställa frågor, 

eleverna utvecklas tillsammans med andra. 

 

Sara, Stina och Louise beskriver att mycket handlar om att göra rätt anpassningar till eleverna 

för att möjliggöra lärande. Läraren behöver strukturera och organisera undervisningen och 

arrangera ”tillfälliga stöttor” till eleverna för att tydliggöra tills de förstår och klarar på egen 

hand;  

  
Sara: Inom SO, att förstå vissa historiska begrepp eller att det här med tid … att det kan vara svårt att 

förstå… och få grepp om. Alltså att för hundra år sedan eller under vikingatiden och ja, men hur lång 

tid är det? Vad betyder det för mig? Gabrielle: Mmm Sara: Och att det behövs en tanke för mig, eller 

att jag behöver försöka förankra det i verkligheten på något sätt, att det inte blir för abstrakt för då ha 

de här eleverna svårare att ta till sig kunskaperna.  

 

Lärarna berättar att det finns också en variation i svårighet mellan de olika ämnena för 

eleverna. Det gör att det är svårt att veta hur man stöttar eleven och hur man går vidare i 

lärandet och det ger Sara och Louise uttryck för. Sara som undervisar i historieämnet säger att 

olika saker kan vara olika svårt att förstå för eleverna utifrån deras förmåga att hantera 

tidsbegrepp. Historia kan upplevas som abstrakt och läraren behöver ha något konkret att 

hänga upp elevernas kunskaper på.  

 

Saras erfarenhet utgår ifrån att ett arbetsområde behöver planeras och tydliggöras för att 

elever i behov av särskilt stöd skall kunna delta på ett bra sätt. Ämnet behöver därför 

konkretiseras och stor tid behöver läggas på hur arbetsområdet presenteras för att få eleverna 

med sig. De diskuterar och ställer frågor tillsammans för att skapa tydlighet; 

  
Louise: Då har ju de en möjlighet att förbereda de här eleverna på vad som kommer att hända, och 

prata om sådana saker i förväg så att de är liksom alltid mer förberedda än övriga klassen. De kanske 

behöver träna lite extra och är med på laboration, då förstår de mer genom att titta och diskutera det 

man sett. 
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Hon menar att mycket handlar om hur man presenterar ämnet och får med sig eleverna från 

start och att innehållet behöver vara intressant och motivera. Louise säger att No-ämnet är 

konkret och lätthanterligt för eleverna. I ämnet engageras eleven och får testa sina tankar i 

laborationer och läraren kan gå runt och ställa frågor för att coacha. Sara anser att 

coachningen med frågor och peppning leder till den att eleven blir sedd. Förståelsen innebär 

också att de vågar delta i klassdiskussioner på ett naturligt och självständigt sätt och de kan 

testa sina kunskaper med andra från sin nivå och genom att få tillfälligt stöd; 

 

Sara: Jag tror att det återigen är väldigt viktigt med pedagogen som, ja, leder och stöttar eleverna i att, 

ja att man bidrar med den slags undervisning där de kan och får chans att interagera med varandra 

också, att inte bara pedagogen står längst fram och… att man ser alla elever, att det är oerhört viktigt 

att se eleven och speciellt de elever som har de största svårigheterna att de får bli sedda. 

  

Lärarnas erfarenheter handlar om, berättar de, att försöka göra undervisningen begriplig så att 

undervisningen blir mer inkluderande. Lärarna och assistenter ger träningstid tillsammans 

med andra elever, de arbetar med bild- och ljudstöd för att stötta och coachar genom att ställa 

frågor och förklara. Louise anser att samarbetet mellan lärare och assistent är viktig för 

lärandet för eleverna. I ett sociokulturellt perspektiv kan de ses som stöttor för att hjälpa 

eleven vidare tills den hanterar det på egen hand. Assistenterna har en viktig roll för elevernas 

utveckling i interaktionen med andra genom att de förklarar och gör omgivningen begriplig 

och att de finns där för eleven enskilt. 

En typ av scaffolding som stöttar lärandet kan vara i arbete i mindre grupp och Sara menar att 

lärandet utvecklas när eleverna arbetar i mindre grupper där de känner sig trygga;  

Louise: Vissa uppgifter så vill de jobba med varandra, med deras kompisar. Men det har varit väldigt 

många gånger där de blir med i grupper som alla andra och de här eleverna har ju tankar och åsikter de 

med som man får stötta. Men strukturen är viktig, att de är lika på lektionen… Jag tror att det återigen 

är väldigt viktigt med pedagogen som ja leder och att se eleven och speciellt de elever som har de 

största svårigheterna att de får bli sedda. 

 

Svårigheterna mina informanter ser är att arbetsuppgifterna inte alltid uppmuntrar elevernas 

samarbete i klassrummet, till exempel när de får individuella arbetsuppgifter. Detta gör att de 

inte kan samtala om varandras uppgifter. I ämnet historia beskriver Sara att ämnet är abstrakt 

och det gör att hon behöver stödja eleven med olika input och bildstöd. I sitt arbete behöver 

hon också dela upp arbetsuppgifterna i kortare uppgifter och beskriva och ge exempel. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv används scaffolding, stöttor, i undervisningen (Wood 

m.fl.1976) till en start. Lärare använder olika undervisningsmetoder och arbete i olika 

arbetsformer för att försöka motivera och stödja elevernas lärande. Elevernas samarbete i 

klassrummet gör dem aktiva tillsammans. Lärarna arbetar också med att försöka göra rätt 

anpassningar för att stötta det egna lärandet och coachar och ställer följdfrågor tills eleverna 

klarar sig på egen hand. De får också stöttning av svåra begrepp och för det som upplevs som 

svårt och abstrakt. Elevernas stöd av assistenten kan ses som scaffolding utifrån att denne gör 

omvärlden begriplig för eleverna. 

 



 

19 

 

6.2 Att möta eleverna i deras närmaste utvecklingszon  
Lärarnas erfarenheter i intervjuerna handlar bland annat om betydelsen av pedagogiskt 

ledarskap och ämneskompetens när man undervisar elever i behov av särskilt stöd. De menar 

att arbetssättet i klassrummet har stor betydelse för elevernas lärande utifrån att detta kan 

möta dem i lärandet. Det behövs olika arbetssätt och träning. Lärarna beskriver att lärandet 

planeras utifrån varje elevs nivå och de beskriver att eleverna lär av varandra i diskussioner 

och genom lärargenomgångar. Att utgå från elevens aktuella utvecklingsnivå och föra eleven 

framåt i lärandet, kan ses som en utvecklingsprocess i lärande, där eleverna hela tiden är på 

väg mot nästa utvecklingszon (Säljö, 2000). Louise anser att samarbetet med assistenterna ger 

eleverna bra hjälp och träning som stimulerar lärandet. Stina menar att det är viktigt att man 

som lärare påminns om att ge eleverna rätt utmaningar och inte överlåta undervisningen till 

assistenten. Stina och Louise menar att läraren och assistenten hjälper eleverna att utveckla 

nya kunskaper i samspel med andra. Sara och Louise anser att genom att skapa en 

undervisning som eleverna hanterar där läraren är med och stöttar så motiveras eleverna och 

de engagerar sig, vilket leder till lärande;     

Louise: Sen är det som jag sa tidigare att har man ett bra samarbete med assistenten, eh, och får en god 

relation med de här eleverna, så går de framåt, man ser verkligen att de går framåt man ser att de växer 

och man ser att de klarar mer många gånger mer än vad både jag och de har trott från början. 

Sara, Stina och Louise menar att elevernas lärande utvecklas i samtal med andra och genom 

att lyssna, titta och pröva själv. Det utvecklas när eleverna blir utmanade och de motiverar 

varandra. För elever som läser efter grundsärskolans läroplan så märks deras utveckling 

tydligt när de samarbetar med andra. Detta är en utmaning eftersom klasser kan vara otrygga 

och elever i behov av särskilt stöd måste ha goda relationer till andra och känna samhörighet 

och trygghet i klassen för att vilja delta med andra i diskussioner. Det är inte alltid sämja i en 

klass menar Sara och det behövs både en förståelse av arbetsuppgiften och en trygghet för att 

våga interagera med andra elever. Genom detta skapas nya erfarenheter och det driver deras 

lärande och engagemang;  

Sara: Det tror jag många gånger har berott på att de fått en känsla av sammanhang, att de har känt sig 

delaktiga i gruppen och fått kontakt med andra elever som kanske kan lite mer än de själva, att de får 

någon att se upp till och att de eleverna har blivit en bra draghjälp.  

Genom draghjälp av lärare och kamrater i samspel menar Sara att elever utvecklar lärandet.  

Svåra begrepp inom arbetsområden kan diskuteras och problem kan tolkas tillsammans och 

tränas. Detta gör att eleverna får lättare att komma vidare i sitt lärande och de blir mer aktiva i 

lärandet. Detta kan förstås som att eleverna utmanas i sitt lärande och genom träning och 

förklaringar ges möjlighet att nå nästa utvecklingszon. Interaktionen och elevernas olikheter 

skapar nya kunskaper i interaktion och stöd med andra kamrater och vuxna. De får draghjälp 

av varandras skilda erfarenheter. Louise upplever att det är svårt att hantera två skilda 

kursplaner. Detta menar hon är inte bara negativt för eleverna. Då hon mestadels utgår från 

grundskolans läroplan och gör anpassningar till grundsärskoleeleverna så bidrar det ibland till 

att grundsärskoleeleverna även når grundskolans kursplanemål. Louise uttrycker i studien att 

hon tror att detta inte skulle varit möjligt om eleven läst på grundsärskolan i en grupp med 

enbart grundsärskoleelever. Hon menar att eleven utmanas av sina kamrater och av henne och 

assistenten, hon menar också att vi alla är bra på olika saker och gör saker som vi intresseras 

av.  
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Lärarna beskriver att samarbete bidrar till lärande och det ger även fördelar socialt. Louise 

tycker att det är positivt att elever i klassen väljer att samarbeta med samma kamrater; 

Sara: Att de fått kontakt med andra elever som kanske kan lite mer än de själva och att de får någon att 

se upp till och att de eleverna har blivit en bra draghjälp och i och med detta så har de själva kunnat ta 

till sig mer kunskaper. De har samarbetat regelbundet i mindre grupper och löst problem.  

Louise uttrycker att det är svårt att jobba med ett ämnesinnehåll som inte lockar eleverna och 

där ämnesinnehållet behöver anpassas på så många nivåer. Det är svårt att göra 

undervisningen meningsfull för alla elever då och interaktionen för grundsärskoleeleven sker 

kanske bara med läraren eller assistenten. Läraren behöver pusha och motivera eleverna för 

att få dem att ta sig vidare; 

Louise: Det är ju lite dilemmat som lärare just det här att hur ska jag liksom få med alla elever på 

deras olika nivåer för att de skall tycka det är meningsfullt… Det är väl inte så att man känner att – Oj, 

nu tyckte varenda elev att den här lektionen var meningsfull, det, är ju väldigt svårt.  

Att möta eleverna i deras närmaste utvecklingszon innebär att ta utgångspunkt i barnets 

lärande. Lärarna i studien beskriver att de behöver lägga stor tid på att planera elevernas 

undervisning och på arbetssätt och arbetsinnehåll som motiverar elevernas lärande då de utgår 

från elevernas egen kunskapsnivå. Eleverna behöver rätt utmaningar som motiverar och som 

de förstår, det gör att de blir aktiva även i samspel med andra. Samtal och interaktion med 

andra och diskussioner gör att eleverna lyssnar på andra, tittar och prövar, enligt de 

intervjuade lärarna.  

 

6.3 Artefakter för inkluderande undervisning 
Olika undervisningsmetoder nämns som viktiga verktyg för att åstadkomma en inkluderande 

undervisning. Louise erfarenhet är att laborativt arbete med olika hjälpmedel där läraren 

ställer nyfikna frågor, gör att eleverna får förståelse och blir engagerade. De kan tala med 

andra om uppgiften.  Laborationer och bildstöd kan ses som materiella artefakter (Säljö, 2005) 

som stödjer lärandet. Sara lyfter fram att stimulans av sinnen möjliggör lärandet och detta är 

bra genom bildstöd;  

    
Sara: Vi arbetar ju mycket utifrån att förstärka olika intryck, att man jobbar med både dem som 

bildstöd, alltså med olika input. Det är väl där jag ser styrkor… det som är svårt är att förstå begrepp 

eller det här med tid.  

Louise beskriver att eleverna i hennes matematikundervisning använder miniräknare för att 

underlätta eftersom eleverna inte hanterar multiplikationstabellen snabbt nog. I No-

undervisningen använder eleverna också iPad för att skriva och för att titta på lärandefilmer 

för att det skall bli konkret. Sara menar att dessa tekniska verktyg också bidrar till att göra 

undervisningen roligare och mer modern eftersom vi lever i ett modernt samhälle. I No-

undervisningen menar Louise att laborationer är ett bra sätt att intressera eleverna. I 

laborationer får eleverna testa och diskutera med varandra vilket eleverna tycker om.  

 

De undervisande lärarna i min studie beskriver alla olika verktyg för att stödja elevernas 

lärande. De beskriver flera metoder som kan ses som icke materiella artefakter. Där de 

förklarar och visar. Louise beskriver att elever i behov av särskilt stöd alltid är med på 

lektionerna och de arbetar med samma arbetsområde som övriga elever i klassen, även om 
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bedömningen är lite annorlunda. Hon menar att det är viktigt att ha samma struktur på 

lektionerna även om innehållet varierar. Det gör att eleverna vet vad som förväntas och hon 

har märkt att det blir bra lektioner. Louise anser att det är bra när hon har en gemensam 

genomgång med klassen till en början och där de elever som behöver det därefter får testa och 

öva mer på uppgifter tillsammans med andra elever och en klassassistent eller lärare som kan 

fungera som stöd. Läraren och assistenten kan ses som icke materiella artefakter (Säljö, 

2005). 

  

Louise och Stina lyfter fram att ett arbetsområde behöver planeras noggrant, både av lärare, 

assistenter och elever för att elever med behov av särskilt stöd skall känna delaktighet. Louise 

anser att i samarbetet mellan lärare och assistent så måste man diskutera hur begreppen skall 

förklaras och vilka frågor som skall komma. Det är nödvändigt för att förbereda eleven så den 

får förförståelse. Genom noggrann förberedelse så behöver man inte ha stort fokus på 

arbetstillfället med elever i behov av särskilt stöd, då kan de bara delta med de andra. Genom 

samarbetet så kommer eleverna framåt. Louise påpekar att de svåra begreppen i ett 

arbetsområde behöver tydliggöras och förklaras då de är svåra för eleverna att förstå. Detta 

menar hon är bra att göra i helklass så man som lärare kan lyssna in vad som upplevs som 

svårt. Sara och Louise nämner att begreppskonkretisering och träningstid som viktiga verktyg 

för elever i behov av särskilt stöd för att vara de skall kunna vara delaktiga med andra elever i 

arbetsområdet. Detta språkliga tydliggörande kan ses som en icke materiell artefakt; 

 
Sara: Delaktighet är väl A och O för alla elever, tänker jag, att de skall få en känsla av sammanhang, 

att de känner att de har en tillhörighet i gruppen. Att jag som pedagog behöver skapa ett rum eller ett 

sammanhang där det finns. Och det är en av grunderna för att man skall tillgodogöra sig 

undervisningen tänker jag.  

 

Sara, Stina och Louise beskriver assistenterna och lärarna som redskap för att stödja eleven 

till att delta i diskussioner med andra då de ofta kan förtydliga i frågor. Stina anser att 

assistenterna också behöver delta för att hålla ordning på andra elevers attityder så att det är 

balans mellan eleverna och ingen asymmetri där någon blir kränkt. Utifrån Stinas erfarenheter 

är språket i interaktion tillsammans med andra ett redskap för förståelse, den gör omvärlden 

begriplig. Genom detta så blir eleverna delaktiga med andra och världen blir begriplig. Det 

kan också förstås utifrån att assistenten och läraren genom att vara en artefakt också bidrar till 

att hjälpa eleverna att bygga kamratrelationer. Saras upplevelse av att entusiasmera eleverna i 

historia innebär att hon med sitt eget engagemang kan få med sig eleverna i undervisningen. 

Det har betydelse vilken inställning man som lärare har, hon menar att historieämnet kan vara 

svårt och abstrakt för elever med behov av särskilt stöd. Sara använder sig av bland annat 

kroppsspråk och gester i undervisningen för att konkretisera.  

 

Olika bild- och ljudstöd som används för att konkretisera och visualisera kan ses som viktiga 

materiella artefakter (Säljö, 2005). Det har också betydelse om läraren genom att visa, 

beskriva och förklara kan tydliggöra till exempel genom laborationer. Lärare som använder 

sig av språket för att förklara och förtydliga i undervisningen kan ses som viktiga icke 

materiella artefakter. 



 

22 

 

6.4 Sammanfattande resultat 
I studien uppger lärarna att de försöker arbeta för att göra undervisningen begriplig så att alla 

kan delta. De uttrycker att de försöker att planera och variera arbetsuppgifter och 

arbetsmetoder för att lärandet skall gynnas. Detta gör de genom att använda sig av scaffolding 

som kan ses som en tillfällig stötta i lärandet. De använder sig också av olika lärandeverktyg 

så kallade artefakter för att konkretisera och stimulera flera sinnen. Det är viktigt, för att 

hantera att möta eleverna där de är och med arbetsuppgifter som de förstår. Lärarna i studien 

anser att tydlighet är viktigt både för innehåll och för instruktioner i undervisningen. Lärarna 

uppger också att de behöver coacha eleverna och handleda dem i sitt lärande och de ställer 

frågor och peppar dem för att handleda dem framåt i sitt lärande tills de klarar sig själva. De 

uppger också att de försöker organisera undervisningen på ett strukturerat sätt för att stötta 

eleverna så att de utvecklar sitt lärande och utmanas. Lärarna uppger att det är viktigt med 

uppgifter som motiverar. De stödjer, tydliggör, visar och förklarar för eleverna för att skapa 

ökad förståelse. De försöker hjälpa eleven att skapa förståelse och sammanhang genom 

träning i interaktion och samarbete med andra. Detta kan ur ett sociokulturellt perspektiv 

(Vygotskij, 2001) förstås utifrån att individen hela tiden befinner sig i olika utvecklingszoner 

där eleven utmanas i lärandet med andra, genom träning för att nå närmaste utvecklingszon. 

Lärarna uppger att de arbetar med att försöka göra rätt anpassningar till eleverna. De menar 

att interaktionen mellan kamraterna är betydelsefull och att eleverna får hjälp och stöd i 

samtal genom arbete i mindre grupp. Där kan de känna sig trygga och de stöttas av 

elevassistenter och lärare som kan förklara och förtydliga tills de klarar sig själva. Detta kan 

ur ett sociokulturellt perspektiv ses som scaffolding (Wood m.fl.1976). Lärarna i studien 

beskriver att de anser att eleverna får draghjälp av lärare och kamrater i samspelet i 

undervisningen med andra genom att lyssna, titta och pröva. Eleverna själva väljer också att 

samarbeta med andra eller med en kamrat som de ser upp till. En lärare säger i intervjun att 

denna draghjälp ibland kan leda till att elever som också läser enligt grundsärskolans läroplan 

når kunskapskraven i grundskolan. Lärarna i min studie uppger att de peppar eleverna till att 

tro att de kan klara uppgifterna och lärarna uppger att eleverna går framåt i sin utveckling och 

växer. De menar att samarbetet med andra engagerar eleverna i sitt lärande, interaktionen 

tillsammans är det som utvecklar lärandet och att det också bidrar till sociala fördelar. Lärarna 

uppger att delaktighet i klassen är viktigt då det gör eleverna mer engagerade och aktiva i sitt 

egna lärande. Eleverna väljer också att samarbeta med varandra vilket en lärare uttrycker kan 

bero på en känsla av sammanhang. 

Samarbetet med andra elever beskriver lärarna i min studie som en viktig komponent för att 

lärandet skall ske. De menar att det finns svårigheter i att hantera undervisningen utifrån att 

uppgifterna inte alltid uppmuntrar till samarbete i klassrummet. Lärarna beskriver att alla 

integrerade elever som de undervisar har med sig en elevassistent i klassrummet som stödjer 

dem i lärandet. Detta gör att elevassistententen kan ses som scaffolding (Wood m.fl.1976) en 

stötta som är med och förbereder eleven i lärandet. Elevassistenten är också med och stödjer i 

diskussioner med klasskamrater och lärare och de kan förklara när frågor uppstår och de 

hjälper.  

Lärarna uppger att de också försöker stötta till allt mer självständighet lärandet. De anser att 

noggrann förberedelse och planering innebär att eleven inte behöver så mycket hjälp i 

klassrummet, då arbetar de bara på med de andra i klassen. De beskriver i intervjuerna att 

elevernas förförståelse gör att de kan delta i klassrumsdiskussioner på ett naturligt sätt. 
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Lärarna uppger också att de ser svårigheter i att organisera en undervisning som passar för 

alla eftersom det inte alltid finns arbetsuppgifter och arbetssätt som involverar alla elever. 

Särskilt utifrån enskilt arbete eftersom eleverna inte kan samtala om uppgifterna. Trygghet 

uppger lärarna också har stor betydelse för samarbete och interaktion. Lärarna ser att 

svårigheter uppstår i elevernas samarbete när klassrumsklimatet inte upplevs som tryggt. Det 

ställer krav på läraren att se det som försiggår mellan elever i klassrummet och också det som 

sker på raster och att vara en ledare i klassrummet.  

Lärarna i mina intervjuer uppger att det finns utmaningar i att undervisa elever med skilda 

behov utifrån att elevernas kunskaper är på skilda plan. De anser att det är svårt att hantera två 

läroplaner och att planeringen tar tid att anpassa för elevernas kunskapsnivå. Lärarna uppger 

att de behöver dela upp abstrakta arbetsområden i mindre för att de skall bli lätthanterliga för 

eleven. De behöver göra undervisningen konkret och lärarna beskriver att de använder bild- 

och ljudstöd i undervisningen liksom iPad, miniräknare och filmer för att göra undervisningen 

roligare och mer modern. De anpassar också läromedel och genomför No-laborationer vilket 

en lärare menar möjliggör lärande genom de olika sinnena. Laborationerna gör att eleverna 

blir engagerade i ämnet och de blir också involverade i varandra och ställer frågor och 

diskuterar och lyssnar på varandra. Detta kan ses som materiella artefakter ur ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2005). Lärarna använder sig även av språket som icke 

materiell artefakt för att förklara svåra begrepp och för att tydliggöra innehåll i samtal och 

diskussioner. De använder sig också av kroppsspråk och gester då de ser att detta är ett bra 

verktyg för att tydliggöra och nå eleverna. 
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7. Diskussion 

Under detta avslutande kapitel diskuterar jag resultatet i studien i relation till tidigare 

forskning och till teoretiska utgångpunkter. Kapitlet inleds med en metoddiskussion och 

därefter har jag valt att dela in diskussionen utifrån följande kapitelavsnitt; Stöd i lärandet, 

elevers skilda lärandebehov och sammanfattande diskussion. Kapitlet avslutas med ett avsnitt 

om förslag för vidare forskning.  

 

7.1 Metoddiskussion 
Jag har bara intervjuat tre lärare i denna studie. Dessa lärare hade alla erfarenhet av att 

undervisa utifrån grundskolans läroplan och grundsärskolans läroplan genom olika kursplaner.  

De jag intervjuade var lättpratade och de lämnade riklig information om deras undervisning, 

det framkom ganska överensstämmande erfarenheter i lärarnas intervjusvar. Jag hade fått mer 

data om jag genomfört fler intervjuer och kanske också variationen blivit tydligare. De tre 

undervisande lärare som jag intervjuade i denna studie lämnade alla intervjusvar som 

överensstämde ganska bra med varandra. Inte heller framkom något avvikande. 

Detta är tre lärares erfarenheter och jag tror att utifrån studiens syfte så skulle liknande svar 

kunna framkomma. Jag har genom dessa intervjuer med informanterna fått större kännedom 

om lärares erfarenheter av att undervisa elever från skilda kursplaner. Jag tror att mitt resultat 

kan ge vägledning till skolor och lärare i hur de skall arbeta för att skapa en inkluderande 

undervisning. 

I en intervju finns alltid en risk att frågor misstolkas eller att viktig fakta inte kommer med 

(Kvale & Brinkmann, 2014 ). Därför har jag haft funderingar på om svaren som jag fått i 

intervjuerna har varit tillräckligt uttömmande. En styrka för denna undersökning är att 

intervjufrågorna var förberedda och att de gav stöd till samtal som inte tog andra vägar. En 

annan styrka är att frågorna var utformade så att lärarna kunde berätta och beskriva om sin 

undervisning. Det gjorde samtalen avspända. En fördel som jag ser det är att samtalen 

spelades in vilket gjorde att jag kunde fokusera på vårt samtal och på att lyssna och ställa 

frågor. Jag kände att det var en fördel med att ha genomfört en provintervju och jag kände 

också att jag utvecklades i min roll som intervjuare. Jag lade stor tid på att transkribera mitt 

material då jag valde att transkribera allt som sades, det har varit bra i min studie eftersom 

materialet blev mer lättolkat och mer precist.  

Fördelen med att genomföra en kvalitativ studie med intervjuer är att få mer information och 

att intervjupersonernas röster lyfts fram. Mina intervjusvar kan diskuteras och även mitt 

resultat. Intervjusvaren kan ha påverkats av att alla lärarna i studien hade kompetens och 

erfarenhet av att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Informanterna i min studie uttryckte 

alla en positivitet med att undervisa elever från skilda läroplaner och elever med särskilda 

behov, de talade om utmaningar och om att stödja.  

En möjlighet hade kanske varit att genomföra en kvantitativ studie och använda enkäter, 

enkäten hade kanske också fått fler medverkande som också gett svar på deras erfarenheter i 

arbetet med skilda läroplaner. Hade jag gjort om denna studie så skulle jag ha använt mig av 

både kvalitativa lärarintervjuer och också av klassrumsobservationer. Genom detta tror jag 
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också att jag fått chans att se hur lärarna genomför sin undervisning och också se vad som 

fungerar bra respektive mindre bra.     

De lärdomar som jag har fått av studien handlar om att undervisning där integrerade elever 

från grundsärskolan deltar med andra elever i grundskolan inte är helt enkelt. Detta eftersom 

flera faktorer samspelar för lärandet, faktorer där lärare och speciallärare kan vara med och 

påverka och förbättra. Det finns också sociala faktorer som påverkar lärandet vilket gör detta 

komplicerat. Alla faktorer är inte alltid lätta att påverka för en lärare. Det som mest 

framkommer är att klassrumsklimatet är viktigt och att känna trygghet och tillhörighet.  

Jag valde tre sociokulturella begrepp i min studie, scaffolding, närmaste utvecklingszon och 

artefakter. Scaffolding innebär att strukturera stöd på ett visst sätt. Det är ett stöd som ges 

tillfälligt till eleven tills den hanterar uppgifter eller aktiviteter själv. Artefakter kan ses som 

verktyg som bidrar till att träna och stötta eleverna i lärandeprocessen. Den kunskapsnivå där 

eleven kan genomföra svårare uppgifter med stöd av en vuxen skildrar den proximala 

utvecklingszonen. Dessa begrepp ser jag som intressanta då dessa påverkar eleverna och 

lärares undervisning. Scaffolding handlar om att strukturera stöd på ett visst sätt och det utgår 

från mesta till minsta stöd. Det skiljer sig från lärandestrategier där eleven själv är mer aktiv 

till en början.   

Min studie visar att det finns mycket forskning på nationell nivå i att försöka skapa en 

inkluderande undervisning. Forskning visar att ordet inkludering används och tolkas på olika 

sätt. Det finns liten forskning som visar hur lärare arbetar i klassrummet rent praktiskt för att 

skapa en inkluderande undervisning och hur speciallärare kan stödja i detta arbete. Utifrån 

studiens syfte och frågeställningar har jag kunnat se vissa mönster. En svårighet i detta arbete 

som jag kan se är att arrangemanget med särskolan som en egen skolform är unikt för Sverige 

och att det är en av anledningarna till att det varit svårt att hitta internationella texter som 

beskriver just det jag vill undersöka. 

 

7.2 Stöd i lärandet  
Syftet med denna studie var att beskriva erfarenheter hos grundskollärare i de senare skolåren 

som undervisar elever som läser efter grundskolans läroplan, Lgr11 och elever som läser efter 

grundsärskolans läroplan 2011, utifrån skilda kursplaner.  

Genom att ha tagit del av tidigare forskning samt intervjuat tre lärare så kan jag genom 

tolkningar se hur lärarna uppger att det är att undervisa elever med stora skilda behov i olika 

kursplaner. Det lärarna uppger i studien, utifrån min tolkning, handlar till stor del om att stötta 

eleven i sitt lärande. De beskriver att de försöker ordna en undervisning som tar hänsyn till 

elevernas förutsättningar. De utgår från elevens individuella kunskapsnivå genom hjälp och 

stöd från lärare, kamrater och assistenter. Språket ses därför som centralt för att lärarna och 

assistenterna skall kunna möta eleverna. I det sociokulturella perspektivet ses också språket 

som artefakt. 

Lärarna uttrycker att det har stor betydelse för elevernas lärande om undervisningen är 

begriplig och tydlig. De utgår från att eleverna kan delta i samarbete och interaktion med 

varandra. Detta kan förstås vara en viktig utgångspunkt för lärande. Lärarna uppger att de 

försöker stödja eleverna genom olika sorters stöttor för att undervisningen inte skall vara för 

abstrakt för eleverna. Denna sorts stötta kan ses som scaffolding (Wood m.fl.1979), vilket är 
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ett tillfälligt stöd som ges tills eleven klarar arbetsuppgiften själv. En tolkning som kan göras 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, är att interaktionen i klassrummet med lärare och elever, 

bidrar till lärande. Interaktionen utvecklar också språket. Det kan förstås som att 

användningen av scaffolding ges för att utveckla elevernas lärande.  

De undervisande lärarna uppger också att de ger eleverna hjälp och stöd i interaktion, stödet 

kan ges i helklass eller genom arbete i mindre grupp. Den stöttning som lärarna ger i 

interaktionen med andra gör att eleverna, menar lärarna, känner sig trygga. En lärare uppger 

att de ibland väljer att arbeta med samma kamrat eller att arbeta med någon som de ser upp 

till. Den stöttning som lärarna uppger kan tolkas som scaffolding vilket bidrar till att skapa 

trygghet och utveckla elevernas sociala relationer.    

Lärarna uttrycker också att de coachar eleverna och handleder dem i sitt lärande och de ställer 

frågor för att föra dem framåt i sitt lärande tills de klarar sig själva. En tolkning som kan göras 

av detta är att de ger detta stöd tills eleven hanterar uppgiften och har förståelse.  

En tolkning som kan göras av stöttningen är att det bidrar till att eleverna kan diskutera och 

resonera med varandra och testa och prova sina kunskaper när de samarbetar i olika övningar. 

Detta menar Jakobsen (2012) bidrar till nya erfarenheter när man tänker om och skapar 

förståelse. Stödet av andra mer erfarna kan också förstås som att eleverna utmanas i sin 

närmaste utvecklingszon enligt det sociokulturella perspektivet.  

I undervisningen används också iPads, miniräknare och bild- och ljudstöd som verktyg i 

lärandet och dessa verktyg förenklar för eleven i skolan då det tydliggör. I ett sociokulturellt 

perspektiv kallas dessa verktyg för artefakter (Säljö, 2005). Lärarna beskriver att dessa 

verktyg bidrar till att göra undervisningen mer modern och konkret. De beskriver att de 

försöker arbeta med att ge olika upplevelser. En NO-lärare uppgav att laborationer är bra 

verktyg att använda utifrån att eleverna fick testa och diskutera med varandra. Det menar 

lärarna, bidrar till lärande med fler sinnen och det gör också eleverna nyfikna och de ställer 

frågor för ökad förståelse. Eleverna kan då tala med andra om upplevelsen och 

arbetsuppgiften. 

Andersson (2012), Stensmo (2008)  och Monsen m.fl. (2014) fann liksom lärarna i mina 

intervjuer att elevernas arbetsuppgifter och innehåll är en viktig faktor. Rätt arbetsuppgifter 

kan bidra till att skapa en inkluderande undervisning. Andersson (2012) menar att det är 

viktigt att elever känner att de förstår och hanterar arbetsuppgifter som sker tillsammans med 

andra. Detta gör att de också kan känna delaktighet med andra och det bidrar till ökad 

självkänsla och högre motivation. Stensmo (2008) anser att när eleverna engageras i 

gemensamma arbetsuppgifter i klassen så stärker det lärandet och det stärker också 

gemenskapen mellan eleverna.  

En tolkning av lärarnas intervjuer är att de anser att samarbete utvecklar lärandet. De menar 

att samarbetet med andra gör att eleverna blir engagerade i sitt lärande. Detta bidrar också till 

sociala fördelar då samarbetet med kamrater gör att de får draghjälp av kamrater som kan mer. 

Både Alexandersson (2009) och Andersson (2012) uttrycker att betydelsen av att känna sig 

socialt delaktiga. De beskriver att skolor behöver skapa förutsättningar för gemenskap i 

skolan så att eleverna känner sig delaktiga med varandra. I de intervjuer som jag genomfört så 

uppger lärarna att både de och elevassisterna försöker arbeta med att stötta samarbete och 

utveckla interaktionen.  
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I studien uppger lärarna att de också ser svårigheter i att organisera en undervisning som 

passar alla. Detta då det inte alltid finns arbetsuppgifter och arbetssätt som involverar eleverna 

med varandra. Lärarna beskriver att enskilt arbete gör att eleverna inte kan samtala om 

uppgifterna. Min tolkning är att mycket av det som lärarna uttrycker i intervjuerna handlar om 

didaktiska aspekter. Stensmo (2008) menar att lärare behöver stor ämnes- och didaktisk 

kompetens, det kan tolkas utifrån det som lärarna säger att de behöver hantera ämnesinnehåll 

till elevers skilda behov. 

Alexandersson (2009) hävdar att samarbetet skapar ett inkluderande arbetssätt eftersom 

elevernas skilda behov synliggörs. En vanlig metod som lärarna använder sig av i min studie 

för att skapa en inkluderande undervisning är att de också coachar och försöker utmana 

eleverna eftersom de ligger på skilda nivåer. Mycket handlar, menar lärarna i denna studie, 

om att visa att man som lärare tror på dem. Det innebär att eleverna skapar nya erfarenheter 

när de deltar i interaktion med andra och när deras tankar testas. Eleverna blir utmanande av 

sina kamrater och läraren stödjer dem till att klara svårare uppgifter. I studien framkom att 

integrerade elever som läste enligt grundsärskolan, med hjälp av stöttning från lärare och 

kamrater utmanas och motiveras att nå närmaste utvecklingszon och klarar kursplanemål i 

grundskolan. Det som lärarna uppger, att anpassa, att följa, stötta och tro på deras kompetens 

kan förstås som viktiga faktorer för en inkluderande undervisning.    

 

7.3 Elevers skilda lärandebehov 
Monsen m.fl.(2013) menar att det behöver finnas ett samarbete mellan lärare och speciallärare 

för att hantera elevens behov. Det behöver också finnas samarbete mellan lärare och förälder, 

eftersom det gynnar lärandet i stor utsträckning. Lärarna i studien uppger att de samarbetar 

med assistenter för att försöka skapa ett bra lärande, en lärare berättar att det är viktig att inte 

lämna över lärandeansvaret till assistenterna. Detta samarbete mellan lärare och 

elevassistenter i klassrummet kan liknas vid ett kollegialt lärande och co- teaching (Friend 

m.fl. 2010) utifrån att två personer undervisar och stödjer elevernas lärande. Det lärarna 

berättar i intervjuerna kan tolkas som att lärarna och elevassistenterna diskuterar 

specialpedagogik tillsammans. Det framkommer inte hur och hur ofta de har tillgång till 

speciallärare eller specialpedagog för att få stöd och verktyg. Jag förstår det som att dessa 

lärare har skaffat sig erfarenhet och har egna strategier för att nå elevernas lärande. De verkar 

dock ha funderingar över strategier till att nå elevens lärande, utifrån att eleverna behöver rätt 

utmaningar.  

Lärarna i studien berättar att de försöker arbeta för att stötta eleverna till allt mer självständigt 

lärande. De berättar att om undervisningen är tydlig och begriplig så hanterar elever i behov 

av särskilt stöd sin undervisning på ett mer självständigt sätt under arbetets gång. Det kan 

förstås att lärarna och elevassistenterna ger mycket stöttning till eleven i början tills de förstår, 

därefter kan de minska stöttningen. Detta gör också eleverna mer självständiga även i 

interaktion med andra.   

Alexandersson (2009) och Barry (2006) beskriver att medvetna arbetssätt är nödvändiga för 

att eleverna skall samarbeta och lära av varandra. Detta bidrar också till att stötta eleverna i att 

samarbete, detta uppger lärarna i min studie att de gör i sin undervisning. De är med i 

interaktionen. Barry (2006) lyfter också fram att lärare behöver ha strategier som upprätthåller 

gemenskapen i klassrummet vilket jag inte kan tolka att lärarna gör på ett medvetet sätt i mina 
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intervjuer. En svårighet som jag ser det är att relationer är en pågående process och pågår vare 

sig det är undervisning, rast eller fritid.  

Lärarna i denna studie beskriver i intervjuerna att processen för att stötta eleverna till allt mer 

självständigt lärande tar tid att planera. Persson och Persson (2012) menar att en inkluderande 

undervisning kan skapas genom medvetna arbetssätt. Jag tror att lärare behöver få stöd, hjälp 

och råd av speciallärare eller specialpedagog i undervisningen för att göra det kvalitativt. 

Persson och Persson (2012) menar att hela skolorganisationen behöver involveras för att 

skapa en inkluderande undervisning vilket kan öka måluppfyllelsen (Persson & Persson, 

2012).  

Lärarna i denna studie beskriver att lärarna och assistenterna också behöver våga se det 

sociala spelet som pågår i klassrummet så att ingen blir utsatt för kränkningar. Det är ett 

problem när undervisningen och miljön inte är inkluderande för elever i behov av särskilt stöd 

(Jones 2012). Detta skapar dålig självkänsla hos elever då de identifierar och jämför sig med 

andra i sin omgivning. Det kan också förstås som att det skapar ett utanförskap.  

De svårigheter som de beskriver med att klasser inte alltid är trygga med varandra, blir ett 

problem för interaktion, lärande och samarbete. Detta kan förstås utifrån att trygghet är en bas 

och en förutsättning för interaktion och samarbete. Utan trygghet sker heller inget lärande. 

Göransson m.fl. (2010) anser att skolors arbete med att skapa inkluderande skolor behöver 

lyftas fram i styrdokument på kommun- och skolnivå. En tolkning som kan göras utifrån 

lärarnas kommentarer handlar om trygghet i klasser. Det innebär att skolor behöver arbeta 

aktivt med sitt värdegrundsarbete så att ingen kränks. Detta ställer krav på läraren som ledare 

i klassrummet, att våga se det som pågår i klassrummet. Stensmo (2008) menar att det är 

viktigt att läraren arbetar som ledare för eleverna genom att sätta gränser och regler i 

klassrummet. En tolkning av det är att det visar hur eleverna förväntas vara tillsammans med 

andra. Läraren som ledare, tolkas som en viktig faktor för skolorganisationer i arbetet med att 

skapa en inkluderande undervisning.    

Göransson m.fl. (2012) hänvisar till forskning som visar att en inkluderande undervisning 

skapas då lärare tar hänsyn till sociala och demokratiska aspekter. I denna studie kan detta 

tolkas som att gemenskapen där eleverna lyssnar och lär av varandra är viktig för att pröva 

sina argument och skapa nya erfarenheter och lära nytt.  

 

7.4 Sammanfattande diskussion 
I intervjuerna uppger lärarna att deras mål är att eleverna skall delta i en undervisning som de 

hanterar. De försöker stötta eleverna i deras lärande och i interaktion med andra. En tolkning 

av intervjusvaren med lärarna är att de uppger att de följer eleverna i lärandet för att ge dem rätt 

utmaningar. Detta gäller även för elevassistenterna som stödjer eleven mer eller mindre 

beroende på situation och beroende av hur mycket eleven hanterar själv. Lärarna stöttar lärande 

genom att skapa en tydlig och konkret undervisning där innehållet är begripligt. En erfarenhet 

som lärarna har är att när lektionerna följer samma struktur så gör detta eleverna trygga. 

Eleverna vet vad de skall göra och de känner ett sammanhang och gemenskap. Studien visar att 

eleverna lär i interaktion med andra och utmanas och stärks i sitt lärande, både av lärare och 

elever. Deras olikheter bidrar till lärande då deras olika lärandenivåer utvecklas genom 

samarbete. Detta möjliggör att eleverna prövar sina kunskaper och bearbetar och skapar nya 

erfarenheter.  
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Asp-Onsjö (2006) menar att undervisningen skall anpassas till elevernas skilda behov. Denne 

anser att en inkluderande undervisning innebär att undervisningen tar hänsyn till social- 

rumslig- och didaktisk inkludering. Resultatet i denna studie visar att den sociala- och 

didaktiska inkluderingen är tätt sammanvävda och den rumsliga inkluderingen bidrar till 

detta. Lärarna använder sig av flera verktyg såsom scaffolding och artefakter för att nå 

elevernas närmaste utvecklingszon och för att skapa en inkluderande undervisning när de 

undervisar i skilda läroplaner. Deras delaktighet och samarbete i undervisningen är viktig. I 

studien tolkar jag att lärarnas ledarskap i klassrummet har betydelse för hur den sociala- och 

didaktiska inkluderingen sker.  

Det sociokulturella perspektivet har bidragit till att få förståelse för hur viktig interaktion och 

samarbete är och hur det påverkar elevers lärande i undervisningen. Lärarna undervisar alla 

elever tillsammans i klassrummet och förutom att involvera eleverna med varandra i olika 

arbetsuppgifter och arbetssätt. Anpassat arbetsmaterial och användningen av artefakter 

underlättar för elevens lärande och också för deras självständighet. För lärarna handlar det om 

att möta eleverna i deras närmaste utvecklingszon och stimulera deras lärande (Vygotskij, 

2001). Språket bidrar till elevernas utveckling genom samtal, diskussioner och övningar. 

Eleverna i behov av särskilt stöd stärks av samarbetet med andra. Detta kan förstås som att de 

gemensamma aktiviteterna i klassrummet bidrar till att eleverna är med i ett socialt 

sammanhang, vilket skapar trygghet och ger säkerhet.  

Min studie har bidragit till att visa att sociala- och didaktiska inkluderingen är tätt 

sammanvävd. Lärarna i denna studie ser utmaningar med att möta elevers skilda nivåer och att 

hantera två läroplaner. Att planera undervisning tar tid och mycket tid läggs på att 

konkretisera och anpassa undervisningen. Stöttningen som görs av lärarna syftar till att 

eleverna skall klara kunskapskraven. En svårighet som lärarna i studien ser i processen till att 

eleverna ska bli allt mer självständiga är att arbetsuppgifterna inte alltid uppmuntrar elevernas 

samarbete med varandra. Det uppstår svårigheter vid individuella arbetsuppgifter och de olika 

uppgifterna motiverar inte alltid heller eleverna.  

Det finns också utmaningar i att skapa ett tryggt klassrumsklimat där elever kan interagera 

och samarbeta. Utmaningarna kan förstås utifrån att otrygga elever inte vågar interagera och 

samarbeta med andra och då sker inte heller något lärande. Genom mitt resultat har jag fått 

insikt i att speciallärare har en viktig roll i att stötta undervisande lärare så att en inkluderande 

undervisning kan ske. Genom att delta i lärares elevarbete och genom kollegialt lärande kan 

specialläraren få vetskap om hur grundskolläraren upplever och hanterar undervisningen. 

Detta kan också innebära att man kan identifiera andra behov hos eleven och genom detta kan 

man också lära av varandras erfarenheter och kunskaper. Lärandeprocesser sker olika hos 

individer. Användningen av scaffolding syftar till att stötta och det utgår från mesta stöd tills 

eleven klarar sig själv. Det skiljer sig lite från lärandestrategier som exempelvis är mer 

utforskande där eleven själv är mer aktiv i ett initialt skede.  

 

7.6 Förslag till vidare forskning 
 Utifrån denna studie så har ett flertal frågor väckts gällande interaktionen i klassrummet. En 

fråga som skulle vara intressant att undersöka är hur elever tycker att interaktion och 

gemenskap skapas i klassrummet? Hur väl överensstämmer deras röster med lärarnas 

erfarenheter? 
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I min studie framkommer att lärarna arbetar för att skapa en inkluderande undervisning där 

även elever i behov av särskilt stöd kan delta. En fråga är utifrån detta hur gemenskap kan 

upprätthållas i klassrummet? 

En annan intressant fråga är huruvida lärares utbildning och specialpedagogiska kompetens 

påverkar elevernas studieresultat utifrån yrkeserfarenhet?     
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Bilaga 1 

 

 

Jag heter Gabrielle Blomqvist och jag studerar till speciallärare på Karlstads Universitet, med 

inriktning utvecklingsstörning. Jag läser nu min sista termin och förbereder mitt 

examensarbete.  Min studie avser att undersöka grundskollärares erfarenheter av 

klassundervisning med elever som läser efter grundsärskolans läroplan, för år 7-9 . 

Du blir tillfrågad att delta i studien då du har erfarenhet av detta. För att samla in data till min 

studie så kommer jag att genomföra en intervju som spelas in med ljudupptagning.  Samtalet 

kommer sannolikt att ta ca 40 minuter på plats och tid som du bestämmer.  

Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid speciallärarutbildningen och 

finns åtkomligt på Karlstads Universitetsbibliotek. Du kommer att vara anonym liksom skola 

och ort och ingen i min undersökning kommer att kunna identifieras. Denna information 

lämnas inte heller vidare och insamlat data kommer att förstöras då arbetet är klart.  

Du deltar frivilligt och har också rätt att när som helst avbyta deltagandet.     

□  □ 
Samtycker       Samtycker ej 

 

Underskrift  :___________________________________________________ 

Mailsvar senast till mig om deltagande, onsdag 4/3 2015 (Vecka 10). 

Vänliga hälsningar, Gabrielle Blomqvist 

 

Gabrielle Blomqvist 

Student, speciallärarprogrammet 

Karlstads Universitet 

XXXXXX@student.kau.se 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Bilaga 2 

  

Intervjuguide 

 

Berätta lite om din bakgrund i yrket, utbildning, antal år du tjänstgjort samt ämne/ ämnen som 

du undervisar du i, även andra verksamheter som du har arbetat i, till exempel 

grundsärskolan? Grundskolan? 

 

Vad har du för personliga erfarenheter av att undervisa i klassrummet med elever som läser 

efter grundsärskolans kursplan?  

 

Vad har du för andra personliga erfarenheter av elever i behov av specialpedagogiskt stöd, kan 

du berätta lite om det?  

 

Kan du beskriva vad du upplever har varit lätt i undervisningen med att undervisa elever med 

olika läroplaner? Kan du ge exempel? 

Kan du beskriva vad du upplever har varit svårt med att undervisa elever med olika 

läroplaner? Kan du ge exempel? 

 

Kan du berätta om ett bra elevexempel, där du i din undervisning har varit med om en 

framgångsrik undervisning med särskoleelever som undervisas i grundskolan?   

-Vad var det då som fungerade bra? 

- Vilka särskilda omständigheter var gynnsamma då? 

 

Vad tror du kan bidra till en undervisning där elever interagerar med varandra i klassrummet? 

-Hur menar du då? Berätta 

  

I vilka sammanhang i undervisningen upplever du att elever som läser enligt grundsärskolans 

läroplan vill, får och kan är med och kan påverka i undervisningen? Val av läromedel? 

Planering av arbetsområde? Bedömning för lärande? Samarbete med kamrater?  

 

Vad ser du skulle behövas för att klassrumssituationen skulle bli bra/ meningsfull för alla  

 

elever? Är det något du ser som saknas? Vad behöver du? Eller är den redan bra? 

 



 

 

 

Vad tycker du själv är för svårt och lätt då det gäller att ge alla olika elever en god 

klassrumssituation/ goda erfarenheter av klassundervisning?  

 

Upplever du att eleverna är medvetna om att de läser efter skilda läroplaner och i sådana fall, 

hur tar det sig uttryck? 

 

Vad tycker du är det viktigaste du kan bidra med som lärare för att alla elever skall tycka att 

lektionen är meningsfull?  

 

Hur brukar du göra för att stötta goda processer som sker i undervisningen där alla elever 

upplever lektionen som meningsfull? …som t ex att eleverna skall vända sig till varandra i 

samarbete även om de inte läser efter olika kursplaner? 

 

Samverkar du med andra för att eleverna skall få det stöd de behöver i din undervisning? 

Berätta mer, Hur gör du det? 

 

Upplever du att det krävs en anpassad undervisning för elever som läser enligt 

grundsärskolans läroplan? Vad innebär det för eleverna? Vad behöver eleverna? 

 

 

 

 

Förslag på förståelsefördjupande frågor att följa upp med under samtalets gång: 

Kan du ge exempel på…? 

Vad betyder det för dig att …? 

Berätta mer… 

Hur menar du…? 

 

 

 

 

 

 


