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Sammanfattning 
 
Denna studie är en deskriptiv analys av inkludering som äger rum inom svenskundervisning. 
Att alla elever skall få ut så mycket som möjligt av sin skolgång är inte bara en självklarhet, 
utan också något som står i de svenska styrdokumenten för skolan. Studien har undersökt just 
hur svensklärare går till väga för att alla elever, trots sina unika behov, skall få ta del av 
undervisningen på bästa möjliga sätt. Vidare undersöks också hur elever med olika behov 
inkluderas i klassrummet. 
 
För insamlandet av data till studien användes metoderna intervju och skriftliga intervjuer. 
Lärarna som deltog i studien fick själva välja om de ville boka upp tid för en intervju eller om 
de ville styra över sitt deltagande ytterligare och genomföra en skriftlig intervju där de skriver 
ner sina svar. Tre av fyra valde då skriftlig intervju, medan en valde att genomföra en intervju. 
 
Studiens resultat visar att lärarna är mycket måna om att anpassa sin undervisning, så att alla 
elever skall kunna genomföra sin utbildning i ordinarie klass och att en sista utväg är att låta 
eleverna få ta del av undervisning på annat vis. Det finns ett visst inkluderingstänk, men det 
behöver från skolan utvecklas ett arbete kring inkludering och hur detta skall ske. Lärarna har 
delade åsikter kring stöd och resurser från resten av skolan. Några har fått resurser, medan 
andra menar att stödet de fått som hjälp till sitt arbete är klart bristfälligt. Det som skiljer sig 
mest från tidigare studier kring ämnet inkludering och individanpassad undervisning är 
begreppet samundervisning och arbetet kring detta. 
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INLEDNING 
 
Lindsay (2007, s. 13) skriver om studier som genomförts där det framkommer att lärarna har 
problem när de skall genomföra inkluderande undervisning. Lärarna menar att de inte får rätt 
verktyg för att undervisningen skall vara inkluderande. De menar att de saknar kunskap kring 
hur man jobbar med elever som är i behov av extra stöd på grund av sina behov. Vidare 
påpekar lärarna att de inte heller får ta del av utbildning som skulle kunna vidareutveckla dem 
för att sedan kunna arbeta mer inkluderande. Även resurser från skolan är bristfälliga, vilket 
enligt lärarna leder till att de inte kan jobba så inkluderande som de behöver. Kilanowski-
Press, Foote och Rinaldo (2010, s. 45) tar upp liknande hinder som lärare uppfattar angående 

inkluderande undervisning. Lärarna menar även här att kunskap och utbildning i att arbeta 
med elever med speciella behov saknas. De saknar också resurser och pekar på att det som 
behövs mest är hjälp i klassrummet i form av assistenter. En avgörande faktor för att kunna 
bedriva inkluderande undervisning enligt lärarna är storleken på klassen, där en liten grupp är 
att föredra.  
 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2011, s. 7) står det att 
varje elev skall ha möjlighet att utvecklas och lära i skolan. Det är inte bara en självklarhet att 
alla elever, trots sina olika behov, skall ha möjlighet att utvecklas och lära i skolan, utan också 
en del av läroplanen. Lgr 11 (2011, s.8) nämner att all den undervisning som bedrivs skall 
anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. Skolverket (2010, s. 11) har även 
publicerat en resultatdialog som visar på att det finns ett flertal avgörande förutsättningar för 
att en elev skall lyckas med sin utbildning. En av dessa är inkludering och att vara en del av 
en kamratgrupp i skolan. Trots detta skriver Sandström (2014, s. 12) att det inte någonstans i 
varken skollagen eller läroplanen talas om just inkludering. Hon menar att begreppet ofta är 
negativt laddat och att det därför inte får figurera i våra olika styrdokument.  
 
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet 2006, s. 9) väljer att inte heller använda sig av 
ordet inkludering vid översättning till svenska. Under vidare läsning förstår man som läsare 
att det, trots att ordet inkludering inte används, finns ett inkluderande förhållningssätt i 
deklarationen. Man skriver (Svenska Unescorådet 2006, s. 11) att alla barn har rätt till 
utbildning och skall dessutom ha möjlighet att slutföra utbildningen på en godkänd nivå, att 
alla barn är unika och har sina speciella behov, att utbildningen skall ge varje elev med sina 
unika behov en chans att lyckas och att elever som på något vis är i behov av stöd skall ha 
möjlighet att gå i en ordinarie skola och där få alla sina behov tillgodosedda. Man uppmanar 
också regeringen direkt, och skriver att utbildningar bör ses över och göra det möjligt för alla 
barn att delta i skolan oberoende av sina svårigheter. Vidare framför man att styrdokumenten 
bör verka för integration där alla elever skall undervisas i den ordinarie skolan så långt det är 
möjligt (Svenska Unescorådet 2006, s. 12).  
 
Det är tydligt att det finns ett stort intresse för individanpassad undervisning och inkludering 
från olika håll. Att lärare har problem att genomföra inkluderande undervisning är ett tecken 
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på att det är svårt att låta elever få den skolgång de har rätt till. Huruvida det i verkligheten 
går att anpassa undervisningen för varje unik individ, samtidigt som alla inkluderas i klassen 
och skolan, är inte bara av intresse för blivande lärare, utan också för elever, vårdnadshavare 
och alla de människor som på något vis kommer i kontakt med skolan. Under utbildningens 
gång har jag som student frågat mig hur man som färdig och verksam lärare skall kunna 
undervisa på ett sätt så att alla elever med sina olika behov utvecklas och uppnår de mål som 
satts. Samtidigt skall eleverna känna sig som en del av klassen och skolan.  Av största intresse 
är att förstå hur verksamma lärare kan föra undervisning som på något vis gynnar eleverna 
samtidigt som alla inkluderas. Det är även väsentligt att få kunskap kring vad för stöd lärarna 
får av skolan i form av till exempel extra personal som fungerar som resurs i klassrummet. 
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Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare på högstadiet arbetar för inkludering och 
individanpassad undervisning och alternativa undervisningsgrupper för att nå ett godkänt 
betyg. 

 

Frågeställning 
 
Hur arbetar lärarna med variation i sin undervisning? 
 
Hur arbetar lärarna med självständiga val i sin undervisning? 
 
Hur arbetar lärarna med textläsning i sin undervisning? 
 
Hur arbetar lärarna med extra stöttning för att eleverna skall nå godkänt betyg i sin 
undervisning? 
 
Hur arbetar lärarna med alternativa undervisningsgrupper? 
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FORSKNINGSBAKGRUND 
 
I arbetet med läsning av tidigare studier rörande inkludering och individanpassad 
undervisning framkom det att forskningen är omfattande. Studierna har en rad olika 
angreppsområden, vilket gjorde att forskningsbakgrunden i denna studie har avgränsats till 
sex olika aspekter. De sex urskilda aspekterna presenteras här genom studier där lärares arbete 
och olika arbetssätt ligger i fokus. Det presenteras även vilka bidrag till inkludering och 
individanpassad undervisning skolan gör. 
 

Samundervisning som arbetssätt 
 
Återkommande för flera av de studier som presenteras är begreppet samundervisning. Denna 
undervisningsform kan ske på olika vis, men i stora drag betyder det att flera utbildade 
pedagoger befinner sig i ett klassrum där de tillsammans utför undervisning. Sundqvist och 
Lönnqvist (2016, ss. 2-4) förklarar att den vanligaste formen av samundervisning är den så 
kallade ’assisterande’ samundervisningen. Denna form innebär att den ordinarie läraren har 
huvudansvaret, medan den andra pedagogen som finns i klassrummet fungerar som en 
assistent. Det gör att fler elever får tillgång till det stöd de behöver under lektionerna. Om en 
specialpedagog medverkar på samundervisning gör detta också att de elever som är i behov av 
specialpedagogiskt stöd kan få det inne i klassrummet för att slippa exkluderas. 
 
Kilanowski-Press, Foote och Rinaldo (2010, s. 48) skriver i sin studie om just 
samundervisning som en av de undervisningsformer som sker för ett inkluderande arbetssätt. 
De menar dock att även om samundervisning förekommer, så är det ett av de arbetssätt som är 
relativt ovanliga. Samtidigt visar resultatet att just samundervisning är en av de former där 
man kan se att elever med speciella behov har fått bättre resultat i sin utbildning. Detta 
motiveras med att undervisning där det finns fler än en lärare tillgänglig ökar möjligheterna 
för mer hjälp från läraren. Även Sundqvist och Lönnqvist (2016, ss. 47-52) skriver om 
positiva resultat kring samundervisning. Resultatet av studien visar att eleverna som fått ta del 
av samundervisning har höjt sina betyg, ökat sin prestationsförmåga och också att de har fått 
mer uppmärksamhet från läraren. De har också fått mer hjälp och chansen till individanpassad 
undervisning har ökat. Även relationen mellan lärare och elever har förbättrats, vilket har lett 
till att lärarna har fått en större förståelse kring individuella elever och deras behov och har 
sedan kunnat anpassa undervisning och uppgifter efter det. Vad man också kunde se vid 
samundervisning var att elever med behov av specialundervisning (framför allt de elever med 
kognitiva nedsättningar och/eller autism) var mer aktiva under den tiden då samundervisning 
genomfördes. En del elever upplevde att de hade fått ett bättre självförtroende när de deltagit 
vid de samundervisade lektionerna och att de kände en större tillhörighet. Här nämner också 
eleverna, både de med inlärningssvårigheter och de utan, att de hade velat delta vid 
samundervisande lektioner igen. Även nackdelar med samundervisning finns, vissa elever 
menar att de trots att det finns två lärare tillgängliga i klassrummet så har de inte fått den hjälp 
de behöver. De påpekar också att lärarna vid vissa tillfällen gav dem olika slags instruktioner 
kring uppgifter, vilket blev förvirrande. En känsla av exkludering uppkom också då de elever 
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med svårigheter upplevde att specialläraren endast hjälpte dem och den ordinarie läraren 
hjälpte de elever utan svårigheter, vilket kändes utpekande. Eleverna upplevde också att det 
skapades två olika grupper inom klassen där en grupp (de elever med specialpedagogiska 
behov) undervisades av specialpedagogen och en grupp (de elever utan specialpedagogiska 
behov) där ordinarie lärare undervisade. Likaså Lindqvist och Nilholm (2014, s. 82) berättar 
om anpassningar som skett på en skola där man valt att dra ned på antalet assistenter för att 
istället kunna ha fler lärare tillgängliga för så kallad samundervisning. Rektorn ser till att det 
skall vara möjligt för lärare att tillsammans genomföra samundervisning, för att skolan skall 
jobba på ett mer inkluderande vis.  
 

Kollegialt samarbete 
 
Ett återkommande arbetssätt i litteratur om klassrumsarbete är det kollegiala samarbetet. 
Lärarna menar att det är viktigt att de och andra som jobbar på skolan samarbetar för att skapa 
så goda möjligheter som möjligt för ett inkluderande och individuellt anpassat arbetssätt. 
 
Lindsay (2007, s. 13) berättar om lärare som arbetar för en inkluderande undervisning på 
olika vis. Lärarna menar också att samarbete med varandra är av största vikt för att en elev 
skall inkluderas och lyckas. Det tas också fram individuella planer för eleverna och deras 
utbildning. Planerna tas fram av en grupp på skolan som består av ett antal berörda parter som 
sedan träffas regelbundet för att kunna diskutera resultatet av planen som gjorts. Kilanowski-
Press, Foote och Rinaldo (2010, s. 48) skriver också om samarbetet mellan kollegor, där en 
specialpedagog kan konsultera en lärare för att hjälpa denne i sin planering av 
undervisningen. Specialpedagogen som har kunskap kring olika elever med olika behov ger 
då förslag på undervisning som gynnar och utvecklar dessa elever så att de kan delta vid 
ordinarie undervisning. Här fick lärarna också förslag på hur de kan genomföra så kallad en-
till-en undervisning. Det innebär att en lärare sitter med en elev och ger denne extra mycket 
tid och stöd i sitt arbete med olika uppgifter. Detta visade sig också vara det vanligaste 
arbetssättet som lärarna använde sig av. Göransson, Nilholm och Karlsson (2011, s. 549) 
skriver också om arbetssätt där samarbetet mellan kollegor är i fokus. De berättar om lärare 
som beskriver hur elever i behov av extra stöd får gå till specialpedagogen på utsatta tider för 
att få undervisning där.  
 

Tydlighet 
 
För att skapa inkludering och individanpassad undervisning krävs det att lärarna är tydliga 
med de instruktioner som ges. Alla elever skall förstå vad för uppgifter de gör och varför de 
gör dem. Ingen skall behöva hamna efter på grund av dålig information. 
 
Nilholm och Alm (2010, ss. 546-547) framför att lärare lägger stor vikt vid sitt sätt att 
instruera eleverna i olika uppgifter. De anpassar sina instruktioner efter eleverna och de olika 
behov de har. En elev som har problem med att läsa kan få instruktionerna muntligt istället för 
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nedskrivet på ett papper. Lärarna väljer också att ge tydliga instruktioner kring hur skoldagen 
kommer att se ut, vad som sker när under dagen. Likaså Lindsay (2007, s. 13) berättar om 
lärare som ger tydliga instruktioner för att arbeta inkluderande. De ger eleverna tydliga 
instruktioner kring de uppgifter som skall utföras, och ger sedan efter utförda uppgifter 
feedback som tydligt visar hur eleven skall utvecklas.  

 

Relationer 
 
Att arbeta med relationer menar flera av lärarna i studierna leder till en mer inkluderande 
undervisning. Relationerna mellan lärare och elever är av största vikt, men också respekt. 
 
Göransson och Nilholm (2014, s. 270) skriver i sin studie att något som påverkar känslan av 
inkludering för eleverna är relationen som skapas mellan dem och läraren. Vidare framför 
också Nilholm och Alm (2010, ss. 546-547) att lärarna i deras genomförda studie jobbar 
mycket med relationerna i klassrummet för att skapa ett inkluderande arbetssätt. De väljer att 
lösa problem som uppstår med eleverna direkt, för att slippa onödiga konflikter. 
Gruppaktiviteter är också något som ordnas, både på raster och under undervisningen. Det är 
alltid lärarna som placerar ut eleverna i de olika grupperna för att inte någon skall känna 
utanförskap. Syftet med gruppaktiviteterna är att både lärare och elever skall lära känna 
varandra och känna respekt för varandra. Diskussioner och problemlösningar under 
lektionstid är något som uppmuntras, då lärarna anser att det skapar goda relationer, som i sin 
tur leder till att eleverna känner sig inkluderade. 
 

Assistenter 
 
Ytterligare arbetssätt som prövats i undersökningarna är undervisning tillsammans med 
assistenter. Assistenterna fungerar som stöd både för elever och lärare. 
 
Göransson, Nilholm och Karlsson (2011, s. 549) skriver om lärares erfarenheter av elever som 
är i behov av stöd och hur dessa genom att få ha en assistent i klassrummet får den 
undervisning de behöver, samtidigt som de inkluderas i den ordinarie klassen. Även 
Kilanowski-Press, Foote och Rinaldo (2010, s. 48) berättar om lärare som har möjlighet att 
arbeta inkluderande på grund av att de har hjälp av assistenter i klassrummet. Lindqvist och 
Nilholm (2014, s. 86) skriver om rektorer som ger lärarna stöd i sitt arbete med inkludering 
och individanpassning genom att tillhandahålla assistenter. Trots att samma rektor har sagt att 
hen väljer att ha färre assistenter och fler lärare, så menar hen att assistenter skall finnas som 
stöd till lärarna i deras arbete. 
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Stöd från skolan 
 
I arbetet med inkludering och individanpassad undervisning visar flera studier på att skolan 
bidrar med stöd, men också att den missar att tillföra stöd som kan behövas. Kilanowski-
Press, Foote och Rinaldo (2010, s. 46) och Lindqvist och Nilholm (2014, s. 78) skriver om hur 
skolan har bidragit till att skapa klasser med få elever. För att kunna jobba inkluderande och 
individanpassat krävs det att klass-storleken är liten så att lärarna får mer tid till varje enskild 
elev. Vidare skriver Lindqvist och Nilholm (s. 78) att resultatet av deras studie visar att 
lärarna också behöver få stöd från skolan i form av utbildning för att utveckla sina kunskaper 
kring ett inkluderande arbetssätt. Nel, Müller, Hugo, Helldin, Bäckmann och Dwyer (2011, s. 
92) framför att lärare faktiskt anser att de saknar kunskap i hur de skall arbeta med de elever 
som har speciella behov.  
 

Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Det framkommer av de olika studierna att lärarna på flera olika sätt arbetar med inkludering 
och individanpassad undervisning. Ofta sker den individanpassade undervisningen genom ett 
inkluderande arbetssätt. Sundqvist och Lönnqvist (2016, ss. 2-52), Kilanowski-Press, Foote 
och Rinaldo (2010, s. 48) och Lindqvist och Nilholm (2014, s. 82) skriver om 
samundervisning som ett tydligt arbetssätt där både inkludering och individanpassning sker 
genom att tillföra en extra lärare i klassen. Även om vissa elever anser att de känner sig 
utpekade under samundervisningen, så visar det på goda resultat för eleverna både 
utbildningsmässigt och inkluderingsmässigt. Att ta till sig är även de nackdelar som 
framkommit av resultatet, för att istället skapa ett bättre arbetssätt. Kollegialt samarbete var 
ett ämne som återkom i Lindsays (2007, s. 13), Kilanowski-Press, Foote och Rinaldos (2010, 
s. 48) och Göransson, Nilholm och Karlssons (2011, s. 549)  studier, där vikten låg på 
samarbete. Samarbetet kan ske på olika sätt, men det viktiga är att det sker för att eleverna 
skall få tillgång till den inkluderande och individanpassade utbildning som de har rätt till. I 
studierna av Göransson och Nilholm (2014, s. 270) och Nilholm och Alm (2010, ss. 546-547) 
framkom det att arbetet med tydliga instruktioner inte bara ger eleverna möjlighet att 
inkluderas, utan också att få ta del av individanpassad undervisning där informationen ges på 
deras respektive nivå. Vidare visar samma studier att arbete med relationer utanför, men också 
i undervisningen kan skapa en grupp där alla elever känner sig inkluderade. Göransson, 
Nilholm och Karlsson (2011, s. 549), Kilanowski-Press, Foote och Rinaldo (2010, s. 48) och 
Lindqvist och Nilholm (2014, s. 86) skriver i sina studier om hur vanligt arbetet är som sker 
ihop med assistenter i undervisningen. Assistenterna fungerar inte bara som stöd för eleverna, 
utan också för lärarna. Flera av studierna nämnde också olika typer av stöd som skolan gav 
eller inte gav lärarna som hjälp i deras inkluderande och individanpassade arbetssätt. 
Kilanowski-Press, Foote och Rinaldo (2010, s. 46) och Lindqvist och Nilholm (2014, s. 78) 
skriver om hur några skolor såg till att klasserna var små för att lärarna skall kunna ge 
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eleverna mer tid, vilket bidrar till en känsla av inkludering men också individanpassad 
undervisning där alla elever kan få mer egen tid med läraren. Vad skolorna misslyckats med 
enligt Nel, Müller, Hugo, Helldin, Bäckmann och Dwyer (2011, s. 92) studie är lärarnas 
vidareutbildning. I studien vittnar lärare om hur de känner att de inte har de kunskaper som 
krävs för att undervisa på ett inkluderande sätt, vilket bidrar till ett mindre individanpassat 
arbetssätt än önskat.  
 

TEORETISK RAM 
 
Följande avsnitt presenterar den teoretiska ram som är övergripande för studien. 
Avslutningsvis presenteras hur teorin har använts vid analysarbetet i denna studie. 
 
Studiens överordnade vetenskapsteoretiska perspektiv är det hermeneutiska perspektivet. Man 
kan spåra hermeneutiken så långt tillbaka som till antikens Grekland, men kan inte sätta något 
exakt årtal på när den grundades. Inte heller vem som är grundaren till teorin går att få ett 
precist namn på, och den har under åren utvecklats i flera olika riktningar av flera olika 
teoretiker. Thurén (2007, s. 103) beskriver hermeneutiken som en teori där man vill tolka 
människor och deras handlingar samt konsekvenserna av deras handlingar. Westlund (2015, 
ss. 71-72) anför att hermeneutiken handlar om att tolka, förstå och förmedla olika fenomen 
och handlingar.  
 
Inom hermeneutiken finns det en rad olika inriktningar som alla har grundats i tolkning och 
förståelse. För studien passade den hermeneutiska cirkeln och dess funktion bäst in i arbetets 
gång. Enligt Ödman (2005, ss. 79-80) utvecklades idén om den hermeneutiska cirkeln av 
Friedrich Ast under 1700-talet1, men har sedan dess fått helt nya inriktningar på flera olika 
håll. Grundtanken kring helhet och delar finns dock fortfarande kvar och det är det som varit 
av intresse för arbetet med studien. Alvesson och Sköldberg (2006, ss. 115-117) beskriver att 
den så kallade hermeneutiska cirkeln handlar om att tolka, men för att kunna tolka något 
måste det finnas en helhet. De menar att det inte går att bara tolka vissa delar för att du skall 
få en så precis tolkning som möjligt. För att tolkningen skall bli exakt behöver delarna och 
helheten arbetas med ihop. Man börjar med en del av det material som skall tolkas och jobbar 
sedan med att koppla ihop den delen med helheten. På samma sätt fortsätter man tills alla 
delar av tolkningen tillsammans finns med och bidrar till helheten. Vidare skriver Alvesson 
och Sköldberg (s. 117) att det också är av största vikt att ta in författaren (i detta sammanhang 
författare av skrivna intervjuer eller intervjuade) och dennes bakgrund i åtanke under arbetet 
med helheten. Ödman (2005, ss. 78-79) förklarar arbetet med delarna och helheten som ett 
pussel, där alla delar behövs för att vi skall få en så korrekt bild som möjligt av helheten. Han 
menar också att varje del i pusslet har en specifik plats där de passar in och har en speciell 
innebörd i sammanhanget. Helheten är beroende av alla de olika delarna för att vi skall kunna 
skaffa oss en uppfattning om fenomenet. Vidare skriver han att det hos den som genomför en 
undersökning krävs viss förförståelse kring ett fenomen för att det skall bli begripligt.  

                                                
1 Friedrich Ast, Grundliniender Grammatik, Hermeneutik und Kritik (Thoman: Landshut, 1808). 
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Stensmo (2002, ss. 111-115) beskriver hur den hermeneutiska cirkeln kan delas in i fyra olika 
steg (se figur 1). Vid det första steget skall forskaren bilda sig en uppfattning om texten som 
helhet och svara på frågan; ”Vad är detta?”. Steg två syftar till att finna olika teman i texten 
där man som forskare funderar kring textens mening och poäng. Detta kan göras ur olika 
perspektiv. Forskaren kan se på teman ur ett globalt perspektiv, där hela texten är i fokus, ur 
ett selektivt perspektiv, där delar av texten är i fokus, eller ur ett detaljerat perspektiv, där 
fokus ligger på att närläsa varje mening och detalj i texten. Det tredje steget innebär att olika 
teman som uppfattats i texten jämförs. Genom att olika upplevelser och erfarenheter jämförs 
kan man finna likheter och olikheter som bidrar till att det viktiga i dessa upplevelser och 
erfarenheter belyses. I det fjärde och sista steget skall man med hjälp av de tre tidigare stegen 
skapa sig en helhet igen. 
 
Grundtanken med hermeneutiken är som nämnts tidigare att tolka människor och deras 
handlingar och även konsekvenserna av dessa handlingar. Föreliggande studie, som syftar till 
att undersöka hur svensklärare på högstadiet arbetar för inkludering och individanpassad 
undervisning och alternativa undervisningsgrupper för att nå ett godkänt betyg, har som 
största intresse att få reda på hur svensklärarna arbetar, alltså deras handlingar i arbetet med 
inkludering och individanpassad undervisning. Ett hermeneutiskt perspektiv anstår studien då 
frågan hur arbetet sker är i fokus.  
 
 
 
 
 

 
 
 Fig. 1. Den hermeneutiska cirkeln uppdelad efter Stensmos fyra steg. 
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METOD 
 
I detta avsnitt kommer metoderna som använts för insamlingen av data att introduceras. Även 
urvalsgruppen och valet av densamma kommer att presenteras. Vidare följer en redogörelse 
kring genomförandet av datainsamlingen som har utförts. Forskningsetik, tillförlitlighet och 
giltighet kommer också att läggas fram i avsnittet där en förklaring till hur Vetenskapsrådets 
(2002) fyra huvudkrav har legat till grund för arbetets etiska förhållningssätt läggs fram. 
Slutligen redovisas hur resultatet av den insamlade data har analyserats. 
 
 

Intervju och skriftlig intervju 
 
Metoden som har använts vid datainsamlingen för studien är intervjuer och skrivna intervjuer. 
Ett alternativ för att genomföra studien hade kunnat vara observation. Men eftersom syftet 
med studien är att undersöka hur arbetet kring inkludering och individanpassad undervisning 
sker fanns det ett behov av att få reda på personliga metoder för hur arbetet sker. Detta fanns 
inte möjlighet att få genom observation. En forskare får genom intervjuer reda på hur 
deltagarna vid en intervju upplever det specifika fenomen som forskaren vill samla in data 
kring. Det är också genom att utföra intervjuer som en forskare får reda på varför ett problem 
har uppstått, enda från grunden (Fejes & Thornberg 2015, s. 33). Björkdal Ordell (2009, s. 
194) nämner intervjun som en användbar metod för insamlandet av data vid en kvalitativ 
studie. Hon beskriver intervjun som ett verktyg när ett visst fenomen skall undersökas och hur 
detta fenomen upplevs och uppfattas. Syftet med studien är att undersöka hur svensklärare på 
högstadiet i sin vardag arbetar för att anpassa sin undervisning för varje elev samtidigt som 
alla elever inkluderas i klassen. Det som undersöks är hur svensklärare genomför sitt arbete, 
och då passar intervju som metod eftersom fenomenet (svensklärares genomförande av 
arbete) är något som svensklärarna själva har metoder kring som de kan berätta om.  
 
Även skrivna intervjuer har använts vid insamlingen av data. Vissa deltagare har skrivit en 
skriftlig intervju, vilket innebär att de har fått skriva ner hur deras arbete sker kring 
individanpassad undervisning och inkludering. Till sin hjälp har de dem frågor som ställdes 
vid intervjun. Förutom att skrivna intervjuer, precis som intervjuer, får reda på en deltagares 
upplevelser kring ett fenomen så användes metoden på grund av tidsbrist hos de som deltog i 
studien. 
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Urval 
 
För att studiens syfte och frågeställningar skulle uppnås behövde deltagarna i studien vara 
verksamma som svensklärare på högstadiet. Eftersom det finns ett begränsat antal 
svensklärare på en skola tillfrågades alla de som arbetar med just svenska på högstadiet om de 
var intresserade av att delta i studien. Detta skedde via mail och fyra av dem som tillfrågades 
svarade att de var intresserade. Den här typen av urval skedde i enlighet med vad Trost (2001, 
ss. 30-31) kallar för bekvämlighetsurval, ett urval som är icke-slumpmässigt. 
Bekvämlighetsurval innebär att forskaren till en studie tar kontakt med de tilltänkta deltagarna 
och helt enkelt frågar om de är intresserade av att delta och svara på den typ av frågor studien 
vill ha svar på. Av de fyra som deltog i studien valde tre att svara på frågor genom en skriftlig 
intervju. 
 

Genomförande 
 
Kvale och Brinkmann (2014, ss. 141-145) anger att det finns sju steg för hur man genomför 
en studie. Dessa sju steg har applicerats på föreliggande studie och på genomförandet av 
intervjun. Delar av de sju stegen har även använts kring utformandet och genomförandet av de 
skriftliga intervjuerna. Det första steget kallar Kvale och Brinkmann (2014, s. 142) 
”tematisering” vilket innebär att studien får ett syfte där det framgår varför man valt att 
undersöka något. Det framgår också vad det är som skall undersökas genom studien. Det 
första steget för denna studie kan anses som uppfyllt då studien har ett syfte, frågeställning 
och även en inledning där det finns en förklaring till varför studien skall undersöka det valda 
ämnet. 
 
Kvale och Brinkmann (2014, ss. 142-143) skriver vidare om steg två som innebär att 
”planeringen” av studien skall börja. Steg två för studien blev att utforma frågor som skulle 
besvara syftet och frågeställningen. Därpå valdes vilken metod som skulle användas för 
datainsamlingen. Vidare utfördes en pilotstudie på både intervjun och den skriftliga intervjun. 
Intervjuer är något jag som lärarstudent har använt mig av tidigare. Avsikten med pilotstudien 
på intervjun var att se till att frågorna blev besvarade, så att de svarade mot syftet och 
frågeställningarna. Pilotstudien som utfördes för skriftlig intervju genomfördes delvis för att 
se till att frågorna svarade mot syftet och frågeställningarna, men också för att stärka 
tillförlitligheten. Pilotstudierna för intervjun och skriftlig intervju gjordes av studenter som 
studerar till ämneslärare och har kunskap kring ämnet svenska. Slutligen skickades ett 
missivbrev (bilaga 1) ut till alla deltagare där studien kort presenterades och information kring 
de fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet (2002) fanns förklarade. 
 
Kvale och Brinkmann (2014, s. 143) anger att ”intervjuer” genomförs vid steg tre. 
Intervjuerna skall då vara kopplade till studiens syfte och frågeställningar på ett tydligt sätt. 
Efter genomförda pilotstudier inleddes arbetet med intervjun och skriftlig intervju för att 
samla in data till studien. Kvale och Brinkmann (ss. 170-172) förklarar hur en intervjuare får 
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deltagarna att öppna sig. Intervjuaren skall skapa god kontakt med deltagaren. Detta görs 
genom att intervjuaren lyssnar med intresse på vad deltagaren har att säga och även är tydlig i 
sina frågor. Det är också av vikt att deltagaren i intervjun får ta del av relevant information 
innan intervjun genomförs. Deltagaren skall informeras om intervjuns syfte och varför man 
eventuellt spelar in intervjun. Deltagaren skall också ha möjlighet att ställa eventuella frågor 
innan intervjun börjar. 
 
Intervjun genomfördes på den arbetsplats där svenskläraren var anställd. Hen fick välja en 
lämplig tid och plats där vi skulle vara helt ostörda. Innan intervjun startade förklarades de 
fyra huvudkraven från Vetenskapsrådet (2002) ytterligare, så att den intervjuade blev 
medveten om sina rättigheter och också om mina skyldigheter. Här fick även deltagaren chans 
att ställa frågor innan intervjun startade. Intervjun spelades även in under genomförandet för 
att sedan kunna transkriberas. Till de deltagare som valde att genomföra en skriftlig intervju 
skickades det via mail förutom missivbrevet också ut en kort informationstext (bilaga 2) om 
hur en skriftlig intervju skulle genomföras och frågorna som skulle besvaras. Deltagarna 
styrde även över när och var de ville genomföra sin skriftliga intervju. Efter skrivprocessen 
kunde de sedan skicka ett mail till mig med sin skriftliga intervju. 
 
Det fjärde steget skriver Kvale och Brinkmann (2014, s. 143) innebär att ”förberedelser” skall 
göras för att analys av den insamlade data skall kunna genomföras. Detta medförde att det 
inspelade materialet skulle transkriberas. Intervjun som gjorts för studien transkriberades, 
medan data för de skriftliga intervjuerna redan var nedskriven av respektive deltagare. Sedan 
inleddes steg fem (Kvale & Brinkmann 2014, s. 143) där ”analyseringen” av data skedde. Den 
insamlade datan bearbetades efter Stensmos (2002, ss.111-115) fyra steg. Vid det sjätte och 
näst sista steget (Kvale & Brinkmann 2014, ss. 143-144)  beskrivs vad som gjorts för att 
”säkerställa att studien är tillförlitlig och giltig”. Vid det sjunde och sista steget (Kvale & 
Brinkmann 2014, ss. 144-145)  presenteras sedan ”resultatet” av den genomförda studien. 
 
Det insamlade materialet bestod av fem stycken A4-sidor av skriftliga intervjuer och fem 
stycken transkriberade A4-sidor av intervjun. 
 

Tillförlitlighet och giltighet 
 
För att en studie skall ha så kallad reliabilitet innebär det att den skall vara trovärdig. Trost 
(2001, s. 60) skriver att det finns fyra delar som ingår i reliabiliteten; kongruens, precision, 
objektivitet och konstans. Kongruens behandlar den likhet som finns i de frågor som ställs. 
Frågorna som ställs skall vara sammanhängande och skall undersöka olika saker, samtidigt 
som frågorna skall behandla samma område. Precision syftar på att intervjuaren och hur 
denne registrerar de svar som hen får från deltagarna vid till exempel en intervju. Det ser 
också till om frågorna uppfattas på samma sätt av alla deltagare. Objektivitet handlar också 
om dem som genomför intervjuerna. Om man är flera som intervjuar bör de som intervjuar se 
om de registrerar samma svar från deltagarna. Det sista steget som kallas för Konstans ser till 
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tidsaspekten av studien. Det fenomen som undersöks skall inte få två helt olika resultat i 
liknande studier som genomförs. 
 
För att kongruensen skulle bli tillgodosedd har studiens frågor utformats efter inledning, syfte 
och frågeställningar. Alla frågor är på så vis olika men kopplade till ämnet som studien 
undersökt. En handledare vid Högskolan Borås har givit feedback på frågorna som använts 
vid intervjun och skriftlig intervju. Dessutom har det genomförts pilotstudier vid både intervju 
och skriftlig intervju. Då skriftliga intervjuer var en ännu oprövad metod av mig genomfördes 
två pilotstudier på detta. Deltagarna i pilotstudierna fick sedan ge kritik på frågorna som 
ställts och ge synpunkter på hur bra de tyckte att frågorna svarade på syfte och 
frågeställningar. Frågorna till både intervju och skriftlig intervju justerades sedan och fick en 
slutgiltig form. Eftersom det inte genomförts mer än en intervju finns det bara en att ta hänsyn 
till. Frågorna som ställdes vid intervjun är identiska med dem som ställdes i de tillfrågades 
skriftliga intervjuer, vilket var avsett att stärka precisionen. Skillnaden som finns är att det vid 
intervjun kunde tillkomma följdfrågor. Objektiviteten tas ej med i studien då det endast är en 
person som genomfört intervjuerna. Konstansen är svår att se till då studien som genomförs är 
kvalitativ och inte kvantitativ. Även om en person får ta del av exakt samma svar på frågorna 
som ställs kan tolkningar från oss som forskare göra att studiernas resultat blir olika. 
 
Ytterligare åtgärder som vidtagits för att stärka reliabiliteten är att den intervju som 
genomförts har spelats in och sedan transkriberats. Det går att läsa vad personerna själva har 
svarat för att visa att jag som forskare inte har tillfogat något resultat som jag anser är det 
bästa för studien. En skriftlig intervju är redan nedskriven, vilket gör det enkelt att gå tillbaka 
och titta vad som verkligen står. De skriftliga intervjuer som genomförts har skickats till min 
mail, där de sparats, om det eventuellt skulle bli aktuellt att se vem det är som skickat mailet.  
 
För att studien skall ha validitet, skall den faktiskt undersöka det ämne man valt att undersöka. 
I detta fall skulle studien undersöka hur svensklärares arbete kring inkludering och 
individanpassad undervisning sker. Kommunikativ validitet innebär enligt Dovemark (2009, 
ss. 150-151) att studiens trovärdighet prövas i kommunikation med andra. Detta innebär att en 
annan person skall kunna läsa och framförallt förstå de delar i studien som berör metod, 
insamling av data och analys. Kommunikation med handledare på högskolan har skett 
kontinuerligt under arbetets gång där syfte, frågeställningar och intervjufrågor har diskuterats. 
På så vis stärks studiens validitet, då handledarna har sett frågornas relevans i förhållande till 
studiens syfte. Även andra delar av studien diskuteras kontinuerligt med handledare. 
 

Forskningsetik 
 
För en forskare finns det fyra stycken huvudkrav från Vetenskapsrådet (2002, ss.7-14) vid 
insamling och användning av data i olika studier som en forskare skall förhålla sig till. 
Informationskravet är det första av de fyra kraven vilket innebär att forskare har som 
skyldighet att alla de som berörs av forskningen får information kring syftet med forskningen 
(Vetenskapsrådet 2002, s.7). Vid studien har intervju och skriftliga intervjuer genomförts och 
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vid dessa informerades deltagarna muntligt eller skriftligt om varför studien genomförs, de 
fick då reda på att den insamlade datan används i ett examensarbete. I och med detta får de 
också ta del av studiens syfte och vilket ämne som skall undersökas. Det andra huvudkravet 
från Vetenskapsrådet (2002, s. 9) kallas för Samtyckeskravet. Det innebär att alla deltagare i 
studien har rätt att bestämma över sitt deltagande i studien. Deltagarna kan besluta sig för att 
avsluta sitt deltagande när som helst under studiens gång och har då rätt till att få sina 
insamlade data förstörd. Om minderåriga skall delta i studien behövs det godkännande både 
från den minderåriga själv, men också från en vårdnadshavare. Studiens deltagare har alla 
varit över 18 år och det har därför inte skickats något missivbrev för godkännande till någons 
föräldrar. Där emot har ett missivbrev (bilaga 1) med information och bland annat de fyra 
huvudkraven skickats ut till deltagarna. Deltagaren som valde att bli intervjuad har fått ta del 
av informationen muntligt innan intervjun genomfördes. Det tredje huvudkravet från 
Vetenskapsrådet (2002, s. 12) är det så kallade Konfidentialitetskravet som innebär att alla 
deltagares identiteter och personuppgifter måste behandlas på ett sätt som gör att de inte kan 
kommas åt av obehöriga. Deltagarna vid skriftlig intervju har som sagt fått informationen 
kring studien och deras rättigheter skriftligt. Deltagaren som deltog i intervjun intervjuades 
muntligt om att dennes identitet är helt skyddad genom hela arbetets gång. För studiens syfte 
är arbetsplats, kön, ålder och namn helt irrelevanta och med hänsyn till deltagarnas integritet  
har dessa inte att nämnts i studien. De som deltagit i studien benämns Lärare 1, Lärare 2, 
Lärare 3 och Lärare 4. Det sista huvudkravet från Vetenskapsrådet (2002, s. 14) är 
Nyttjandekravet som innebär att de data som har samlats in vid en studie endast får användas 
för studien. Data får inte spridas vidare för att sedan användas i till exempel kommersiella 
ändamål. Information kring hur den insamlade data skall användas har presenterats skriftligt 
eller muntligt för deltagarna beroende på om de deltagit i intervjun eller skrivit ned svaren i 
en skriftlig intervju. 
 

Kodning enligt Stensmos steg 
 
Vid arbetet med analysen av studiens insamlade data har hermeneutiken och specifikt den 
hermeneutiska cirkeln legat till grund, med utgångspunkt i Stensmos (2002, ss. 111-115) fyra 
steg med syfte att komma djupare i analysarbetet av studien. Dessa steg handlar om tolkning, 
men också om teman (delar) och en helhet. För att skapa helhet måste först varje del tolkas 
och analyseras. Därför är det föreliggande studie det selektiva perspektivet som ligger till 
grund. Vid det första steget skapades ett helhetsintryck av den insamlade datan där  det 
sammanfattande intrycket var att datan behandlar just individanpassad undervisning och 
inkludering. Vid steg två kodades olika teman i datan där de slutliga temana blev: Variation i 
klassrummet, Självständiga val, Textläsning, Extra stöttning för godkänt betyg, 
Elevassistenter, Alternativa undervisningsgrupper och slutligen Stöttning av lärare. Det var 
sedan dessa teman som ledde fram till utformandet av studiens syfte och frågeställning. Vid 
det tredje steget jämfördes sedan deltagarnas olika svar kring temana där likheter och 
olikheter stod i fokus. Vid det fjärde och sista steget sammanfattades alla olika teman för att 
ihop skapa en helhetsbild kring fenomenen inkludering och individanpassad undervisning, 
och för att svara till studiens syfte. 
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RESULTAT 
 
I följande avsnitt presenteras resultatet av studien, som utifrån den hermeneutiska cirkeln och 
Stensmos (2002, ss. 111-115) fyra steg, har delats upp i olika teman, vilka sedan har tolkats 
och jämförts efter olikheter och likheter, för att slutligen skapa en helhet. De olika temana 
presenteras utifrån syftet, avseende svensklärarnas svar kring hur arbetet med inkludering och 
individanpassad undervisning sker, men också utifrån frågeställningen. Tema 1 avser att 
presentera hur lärarna använder sig av variation som arbetssätt i sin undervisning för att varje 
elev skall få möjlighet till individanpassad undervisning. Vid Tema 2 introduceras sedan 
arbetssättet kring elevernas självständiga val som lärarna låter dem göra för att skapa 
individanpassad undervisning utefter elevernas egna idéer. Tema 3 redogör för lärarnas arbete 
kring texter, och hur de gör för att alla elever skall få ta del av texter utefter sin förmåga. I 
Tema 4 presenteras hur lärarna arbetar med olika slags stöd, med målet att varje elev skall nå 
godkänt betyg vid slutet av årskurs 9. Tema 5 framför hur lärarna anser att elevassistenter är 
en lösning för att elever framför allt skall få en inkluderande utbildning. Vid Tema 6 beskrivs 
de alternativa undervisningsgrupperna och hur dessa är en sista utväg för att eleverna skall 
kunna få en individanpassad undervisning. Den sista temat, Tema 7, presenterar ett 
återkommande ämne i den insamlade datan, där stöttning av lärarna ligger i fokus. 
Avslutningsvis presenteras ett helhetsresultat, där kärnan är att summera alla olika teman för 
ett helhetsintryck. 
 

Tema 1 - Variation i undervisningen 
 
Lärarna som skrivit skriftlig intervju och läraren som blivit intervjuad berättar alla om hur de 
varierar sin undervisning för att eleverna skall finna undervisningen som sker givande, 
utvecklande och inkluderande. Lärare 4 som genomförde en intervju förklarar att hen ofta 
skiftar i sin undervisning genom att jobba med film, bok, högläsning, genomgångar och eget 
arbete. Lärare 3 skriver att hen varierar sin undervisning genom olika undervisningssätt så att 
alla elever skall få ta del av undervisning som på något vis är intressant och roligt för dem. 
Lärare 1 skriver att hen varierar sitt arbetssätt för att det skall passa så många elever som 
möjligt och att det skall finnas valmöjligheter för eleverna i olika uppgifter. Lärare 2 anger att 
olika slags uppgifter är av största vikt för att alla elever skall känna att undervisningen är 
givande: 

1.1.1.1.1.1.1 Variation! Samtidigt som målet är att alla skall känna igen sig 
i strukturen. Olika ämnen (sagor, tidningstexter, skönlitteratur 
allt med olika innehåll…) för att träna de förmågor (läsa, 
skriva, tala och lyssna) som behövs. 
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Alla fyra lärare är rörande överens om att variation är en nyckel för att eleverna skall känna 
att undervisningen som sker är givande för dem. Variationen sker på olika vis, där det kan 
handla om olika typer av undervisning, men också valmöjligheter. 
 

Tema 2 – Självständigt val 
 
Lärare 1 och Lärare 3 berättar i sina skrivna intervjuer att det också är viktigt att låta eleverna 
få välja själva. Lärare 3 skriver att hen låter elever som kommit längre i vissa uppgifter att få 
ta egna initiativ. Lärare 1 skriver att hen låter eleverna komma med egna förslag till 
undervisningen, och ser samtidigt till att eleverna arbetar mot betygskriterierna: 
 

1.1.1.1.1.1.2 Jag ser till att det finns öppningar för eleverna att komma med 
egna idéer men styr dem så att de inte hamnar för långt ifrån 
målen. 

 
Vidare berättar alla de lärare som genomförde skrivna intervjuer att de tillhandahåller 
uppgifter finns på olika nivåer för att passa så många elever som möjligt. Lärare 2 berättar att 
hen vill att alla elever skall utvecklas men att målet inte är att alla når samma nivå. Lärare 3 
skriver om hur hen kan ha samma uppgift till eleverna men att dessa skalas av för att alla 
elever skall få uppgiften på sin egen nivå. Lärare 1 berättar om hur texter kan anpassas utifrån 
elevernas olika förutsättningar: 

1.1.1.1.1.1.3 Jag ser till att det finns olika nivåer att jobba med inom 
samma tema eller område. Till exempel olika nivåer på texter, 
olika mängd, olika längd och svårighetsgrad. Jag jobbar med 
att gå från grundläggande nivå till mer avancerad efter elevens 
förmåga och arbetstakt. 

 
Alla fyra lärare arbetar med självständiga val som ett arbetssätt, som menar att leda till 
individanpassad undervisning. De självständiga valen som eleverna får göra sker på fler olika 
vis, men är ett gemensamt arbetssätt för lärarna i arbetet med olika individer och deras 
kunskapsnivåer. 
 

Tema 3 - Textläsning 
 
Lärare 4 som blev intervjuad berättar att hen läser alla texter i klassen högt och att eleverna 
tillsammans sammanfattar vad som sagts på genomgångar på tavlan. Det finns också tillgång 
till inläsningstjänst där eleverna kan lyssna på vissa texter som används i klassrummet. Lärare 
2 skriver att hen försöker vara mycket tydlig när hen berättar vad och hur en uppgift skall 
genomföras. Hen har också inlästa texter tillgängliga för eleverna och uppger att ett mål är att 
alla de texter som används i klassrummet skall finnas inlästa och möjliga att lyssna. Lärare 3 
återger att hen vid vissa tillfällen till och med skriver åt sina elever: 
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1.1.1.1.1.1.4 När det gäller att skriva kan det vara allt från att jag skriver åt 
dem, de skriver på iPad, till att de skriver mycket väl 
utvecklade texter på hög stilnivå. Alla dessa kompetenser 
ryms i ett och samma klassrum. 

 
Tre av de fyra lärarna vittnar om hur textläsning är en viktig anpassning i arbetet för att skapa 
individanpassad undervisning. Textläsningen sker på olika vis, men lärarnas mål är att alla 
elever skall förstå de texter som används i klassrummet.  

 

Tema 4 – Extra stöttning för att uppnå betyget E. 
 
Vid arbetet kring elevernas målsättning att nå minst betyg E efter avslutad årskurs 9, berättar 
alla lärarna om olika arbetssätt för att få eleverna att nå detta mål. Lärare 3 skriver om hur hen 
ger alla elever tydliga instruktioner kring vad som krävs för att betyget E skall nås. Om 
eleverna vid första försöket inte når betyget E så ser Lärare 3 till att eleverna få uppgifter som 
stegvis leder till att målen uppnås. Även Lärare 1 skriver om tydliga instruktioner kring vad 
det är som gäller för att eleverna skall nå målen för betyget E. Hen menar att eleverna behöver 
en tydlig bild av vad det är som krävs av dem för att nå målen. Lärare 1 ger inte elever betyg 
på enskilda uppgifter, utan jobbar mer med framåtsyftande feedback, som skall ge eleverna 
möjlighet att utvecklas. Hen berättar också om hur det mot slutet av varje termin sparas några 
veckor till att låta eleverna få möjlighet att nå de mål som krävs: 
 

1.1.1.1.1.1.5 Jag ”sparar” några veckor mot slutet av terminen/läsåret för 
att eleverna helt ska kunna jobba med de förmågor och 
kunskapskrav som de behöver.  

 
Lärare 4 berättar i intervjun om hur hen anpassar sina uppgifter efter eleverna. Alla elever får 
samma uppgifter men de anpassas efter den nivå som varje elev ligger på. Lärare 2 berättar att 
hen vill att eleverna är medvetna om vilken nivå de ligger på för att nå sina mål gällande 
betyg. Hen skriver att bedömning av enskilda uppgifter som grund inte skall ske, men att hen 
gör detta någon gång ibland så att eleverna förstår vilken nivå de befinner sig på: 
 

1.1.1.1.1.1.6 Egentligen ska inte betyg användas som bedömning av 
enskilda uppgifter men jag frångår de principerna och ger 
eleverna återkoppling i form av ”Texten bedöms ligga i nivå 
med betyget…” några gånger varje termin. 

  
Även kollegialt samarbete sker kring arbetet med eleverna med ett gemensamt mål att de skall 
försöka nå betyget E. Lärare 1 skriver om hur ämneslagen arbetar ihop med vissa elever och 
placerar dem som behöver i olika intensivgrupper. Intensivgrupperna förändras ständigt då 
eleverna utvecklas och kommer närmre målet betygskriteriet E. Även Lärare 4 skriver om hur 
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man samtalar i ämneslagen och ibland låter eleverna arbeta med svenska även under lektioner 
då de inte skall göra det egentligen, till exempel under elevens val och språkval. Lärare 2 
skriver också om intensivundervisningsgrupper där en av svensklärarna från arbetslaget ger 
eleverna extra individanpassad undervisning där målet är att eleven skall nå kunskapskraven 
för betyget E. Likaså lärare 3 berättar om de intensivgrupper som de arbetar med. Hen 
beskriver hur samarbetet mellan ämneslaget sker där undervisande lärare i ordinarie klass och 
undervisande lärare i intensivundervisningen för en diskussion kring elevens utveckling för att 
sedan utvärdera om eleven skall fortsätta med intensivundervisningen eller inte. 
 

Tema 5 - Elevassistenter 
 
Hjälpen som erbjuds elever i behov av extra stöd sker i olika former. Alla fyra lärare 
beskriver, liksom tidigare, arbetet med intensivundervisning där ämneslag och undervisande 
lärare arbetar ihop för att elever skall få den undervisning de behöver för att nå målen för 
betyget E. Lärarna är också överens om att det första steget vid extra stöd är att hitta lösningar 
i den ordinarie klassen. Detta kan ske genom att eleven, utöver alla de anpassningar som de 
fyra lärarna arbetar, med får tillgång till en elevassistent. Arbetet med elevassistenter sker i 
form av att undervisande lärare undervisar som vanligt med huvudansvaret för 
undervisningen, medan elevassistenten stöttar en eller flera elever i klassen extra mycket. Om 
arbetet med de anpassningar som skett inte hjälper eleven tillräckligt, behöver eleven flyttas 
till alternativa undervisningsgrupper.  
 

Tema 6 – Alternativa undervisningsgrupper 
 
Alla fyra lärare berättar om de två olika undervisningsgrupperna som kallas Solen och Månen. 
Solen är till för de elever som till viss del klarar av att gå i den ordinarie klassen. Dessa elever 
följer samma schema som sina klasskamrater men har vissa ämnen, till exempel svenska, inne 
i ett klassrum som kallas för Solen. Månen är till för de elever som har mycket svårt att gå till 
skolan över huvud taget. Eleverna i Månen har ett helt eget schema där vissa kan gå i skolan 
hela veckan, medan andra endast går i skolan en dag. Dessa elever tillbringar mycket lite tid 
med sin ordinarie klass, och vissa av dem äter inte i den vanliga matsalen. Både Solen och 
Månen är lokaler som finns på skolan, där Solen ligger mer centralt medan Månen ligger mer 
avskilt från skolans övriga klassrum. Alla lärare förklarar att dessa två alternativa 
undervisningsgrupper är en sista utväg för elever i behov av extra stöd.  
 
Undervisningen som sker i Solen och Månen utgår ifrån uppgifter som ordinarie undervisande 
lärare i svenska tilldelar eleverna. Undervisningen sker dock en till en där en pedagog (inte 
undervisande lärare) hjälper och stöttar eleven i arbetet med uppgiften. Undervisande lärare är 
alltså den som ger uppgifter och sätter betyg på dessa, men är inte den som undervisar eleven. 
Arbetet kring dessa undervisningsgrupper sker alltså genom kollegialt samarbete, där 
undervisande lärare fortfarande har huvudansvaret för hur uppgifterna skall utformas, men 
inte sköter undervisningen med eleven. 
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Arbetet kring inkludering av de elever som spenderar tid i de alternativa 
undervisningsgrupperna sker på olika vis. Lärare 2 menar att målet är att alla elever skall 
känna tillhörighet i sin ordinarie klass även om de går i någon av de alternativa 
undervisningsgrupperna. Detta sker genom att undervisande lärare tar kontakt med de lärare 
som undervisar i de alternativa undervisningsgrupperna, för att föra en diskussion kring hur 
de skall lösa situationen på till exempel svensklektionen, så att eleven kan delta där. Lärare 1 
beskriver att hen försöker få med alla elever på olika aktiviteter som sker med klassen. Hen 
syftar då på aktiviteter som sker utöver undervisningen, till exempel klassens dag eller 
elevens-val-dagar. Lärare 3 skriver att målet är att alla elever skall uppleva att de är en del av 
klassen men nämner aldrig hur detta sker: 
 

1.1.1.1.1.1.7 Målet är givetvis att alla ska känna klasstillhörighet men det 
är ge och ta. Ofta har eleverna svårt att hitta den tillhörighet 
när de kommer för långt ifrån den ”vanliga” studietakten. 

 
Lärare 4 är av en helt egen åsikt, då hen menar att det inte förekommer något arbete kring att 
inkludera alla elever i den ordinarie klassen. Det Lärare 4 berättar skiljer sig avsevärt med 
resterande lärares erfarenheter av det medvetna arbetet med inkludering i den ordinarie 
klassen. Lärare 1, 2 och 3 har olika erfarenheter av inkludering i klassen och arbetet som sker 
kring detta, men beskriver att det är befintligt, om än i liten skala, medan Lärare 4 menar att 
arbetet med inkludering i ordinarie klassen är obefintligt. 

 

Tema 7 – Stöttning av lärare 
 
Det framförs att skolan har bidragit, men trots det missat, i stöttningen av svensklärarnas 
arbete med inkludering och individanpassad undervisning. Lärare 1 skriver att arbetet kring 
elever och den stöttning de behöver sker i form av möten där undervisande lärare, 
specialpedagog, kurator och rektor samarbetar med eleven och dennes vårdnadshavare för att 
skapa en lösning där elevens behov ligger i fokus. Dessa grupper och möten kallas för EHT 
(elevhälsoteam). Lärare 2 beskriver hur arbetet med EHT sker där information kring eleven 
kan komma från flera olika parter:  
 

Eleven tas upp på ett EHT-möte. Informationen kan komma från flera olika 
håll och de som behöver kallas till mötet. På mötet delar man den 
information som finns och EHT jobbar sedan vidare med ev. utredningar 
osv. EHT återkopplar till berörda parter vi behov. 

 
Lärarna berättar om vad för slags stöd de får kring arbetet med inkludering och 
individanpassad undervisning, där skolan både har lyckats och misslyckats i sin stöttning. Det 
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finns olikheter kring vad för stöd som har utdelats. Lärare 1 beskriver att den stöttning hen har 
fått från skolan har skett i form av övergripande kompetensutveckling, men att det i övrigt 
inte finns något annat stöd att tillgodose. Lärare 2 har fått betydligt mer stöd där hen berättar 
om utbildning angående autismspektratillstånd, tillåtelse att köpa in appar, 
kompetensutveckling och stöd i form av elevassistenter. Även Lärare 3 berättar om hur 
elevassistenter har deltagit på lektioner för att stötta hen i arbetet med inkludering och 
individanpassad undervisning. Hen anser också att detta är det mest inkluderande stödet 
skolan har tillhandahållit, även om det inte alltid räcker till: 
 

Ofta står du ensam med problemet. Du försöker uppmärksamma 
elevhälsoteam om din situation så att du kan få hjälp. Ibland har 
specialpedagogen tid att sitta med eleverna enskilt. 

 
 
Lärare 3 pratar om hur specialpedagogen kan vara en stöttning i arbetet med eleverna när hen 
själv inte vet hur ett visst problem skall handskas. Specialpedagogerna är ofta mycket 
upptagna och dessutom slutar de och söker sig till andra skolor. Vilket medför att eleverna 
tappar kontakt med någon de byggt upp en relation med. Lärare 4 är av en helt egen åsikt och 
tycker att att hen inte har fått ta del av något som helst stöd från skolan. Önskningar om 
kortare lektioner mer ofta i veckan har lagts fram som ett arbetssätt för att kunna arbeta med 
eleverna på ett bättre sätt, men detta har inte hörsammats. 
 

Sammanfattning av resultatet 
 
Nedan sammanförs ett helhetsresultat av de teman som presenterats. Detta sker genom att 
lyfta de likheter och olikheter som framkommit av varje tema, för att sedan skapa en helhet 
kring studiens syfte och frågeställning, där individanpassad undervisning, inkludering och hur 
arbetet kring fenomenen sker ligger till grund. 
 
Övergripande framgår det att alla lärare arbetar med variation i undervisningen för att den 
skall bli så individanpassad som möjligt. Alla lärare jobbar på i lika hög grad, men på olika 
sätt i klassrummet, för att eleverna skall få den undervisning de har rätt till. Det framkommer 
att valmöjligheter, arbetssätt och undervisningssätt är exempel på hur de skapar variation i 
klassrummet. 
 
Flera av lärarna vittnar också om hur självständiga val är en aspekt för att undervisningen 
skall bli individanpassad. Bland annat nämns egna initiativ och förslag från eleverna som en 
del i arbetet med den individanpassade undervisningen. 
 
Det framkommer också att flera av lärarna arbetar med textläsning på olika vis för att eleverna 
skall få undervisning på sin nivå. Lärarna nämner hur de genom att läsa högt, se till att 
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textmaterial finns inspelat och till och med skriver åt eleverna ger eleverna den anpassade 
undervisning som de har rätt till. 
 
Ett tydligt och medvetet arbete för att alla elever i slutet av årskurs 9 skall ha nått minst 
godkänt betyg i svenska sker också. Det framkommer att det är viktigt att eleverna får tydliga 
instruktioner kring vad som gäller för att nå godkänt betyg. Ett tillvägagångssätt, som 
egentligen inte skall ske, för att eleverna tydligt skall förstå vilken nivå de befinner sig på är 
betygssättning av enskilda uppgifter. 
 
När eleverna trots lärarnas anpassningar och stöttningar riskerar att inte nå godkänt betyg 
anpassar skolan i första hand situationen i den ordinarie undervisningen. Lärarna vittnar om 
att den vanligaste anpassningen är i form av elevassistenter.  
 
Om situationen för eleverna inte förbättras efter att elevassistenter placerats i klassrummet 
måste ytterligare en anpassning göras. Eleverna får då tas ut ur den ordinarie undervisningen 
och placeras i de alternativa undervisningsgrupperna Solen och Månen. Lärarna beskriver hur 
arbetet sker för eleverna i dessa grupper, där lärarna fortfarande har det största ansvaret, även 
om undervisning inte sker mellan dem och eleven direkt. 
 
Det finns delade meningar kring vilka stöd som finns vid arbetet med inkludering och 
individanpassad undervisning. Vissa av lärarna anser att de får stöd men att de inte är 
tillräckliga, medan en lärare menar att hen inte har fått någon stöttning alls från skolan. 
 
Det som skiljer sig mest i lärarnas redogörelser är arbetet kring inkludering. Svaren vittnar om 
att alla lärare är medvetna om begreppet, men att det för vissa endast är ett begrepp och inte 
något som det faktiskt arbetas med speciellt mycket. En av lärarna anger till och med att 
arbetet med inkludering inte finns. 
 
Sammanfattningsvis tyder helhetsresultatet på att ett arbete med individanpassad undervisning 
sker medvetet från alla lärare i form av olika anpassningar. Alla lärarna ger konkreta exempel 
på hur de aktivt arbetar för att eleverna skall få ta del av individanpassad undervisning. 
Arbetet med inkludering å andra sidan verkar att saknas, där man kan fråga sig hur 
inkluderande de alternativa undervisningsgrupperna faktiskt är. Lärarna vittnar även om 
stöttning från skolan och att det är relativt svagt med önskemål om ytterligare stöttning. 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien har varit att undersöka hur svensklärare på högstadiet arbetar för 
inkludering och individanpassad undervisning genom variation i undervisningen, självständigt 
val, textläsning, extra stöttning för att nå godkänt betyg och alternativa undervisningsgrupper. 
Det har också funnits ett intresse i att undersöka hur svensklärare arbetar med dessa olika 
teman. I det presenterade resultatet finns endast deras svar kring hur arbetet med inkludering 
och individanpassad undervisning sker genom variation, självständigt val, textläsning, extra 
stöttning för att nå betyget E och alternativa undervisningsgrupper och även vad för stöttning 
de anser att de fått av skolan. Nedan diskuteras det resultat som framkommit från studien i 
relation till tidigare forskning, med undantag för rubrikerna Hur arbetar lärarna med 
självständiga val i sin undervisning? och Hur arbetat lärarna med alternativa 
undervisningsgrupper?, där tidigare forskning inte berör just dessa arbetssätt. 
 
 
Hur arbetar lärarna med variation och självständiga val i sin 
undervisning? 
 
 
Föreliggande studie visar i resultatet att lärarna arbetar mycket med variation och 
självständiga val för att skapa individanpassad och inkluderande undervisning, något som 
tidigare studier inte nämner. Resultatet visar att de lärare som deltagit i denna studie arbetar 
med variation för att alla elever skall få arbeta med arbetsområden där de får visa sina styrkor. 
Även arbetet med självständiga val sker för att alla elever skall ha möjlighet att uttrycka sig 
på de arbetssätt de själva anser sig är bra på. 
 
Variation i undervisningen gör att eleverna får uttrycka sig på flera olika vis, vilket gör att de 
får arbeta både med sina styrkor och svagheter. Eleverna får också vara en del i utformningen 
av sin utbildning genom självständiga val, vilket kan ses som ett arbete mot individanpassad 
undervisning. Lärarna låter eleverna uttrycka sig i de arbetsområden där de själva känner att 
de kan visa sina styrkor. En viktig aspekt att ta hänsyn till här är att eleverna inte får ta ett för 
stort ansvar över utformningen av undervisningen. Även om det är viktigt att eleverna får vara 
med och bestämma för att skapa individanpassad undervisning, så behöver de arbeta med 
områden där de känner sig mindre bekväma för att utvecklas ytterligare. 
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Hur arbetar lärarna med textläsning & extra stöttning för att uppnå 
godkänt betyg i sin undervisning? 
 
Nilholm och Alm (2010, ss. 546-547) och Lindsay (2007, s. 13) framför i sina studier vikten 
av att arbeta med tydliga instruktioner. De menar att arbetet med tydliga instruktioner leder 
till att eleverna får den stöttning de behöver och känner sig inkluderade. Tidigare studier 
vittnar också om hur viktigt det kollegiala samarbetet är för att skapa inkluderande och 
individanpassade lärmiljöer. Lindsay (2007, s. 13) skriver om lärare som arbetar i grupp med 
individuella planer för eleverna och deras utbildning. Även Kilanowski-Press, Foote och 
Rinaldo (2010, s. 48)  och Göransson, Nilholm och Karlsson (2011, s. 549) skriver om 
samarbetet mellan kollegor, men där är samarbetet med specialpedagogen i fokus. 
 
Tydlighet nämns i resultatet för denna studie som en del i arbetet för att skapa 
individanpassad undervisning. Flera av lärarna berättar om hur de är mycket tydliga om vad 
som krävs av eleverna för att nå godkänt betyg. Dessutom jobbar de extra mycket med 
textläsning för eleverna, där målet är att alla elever skall få tillgång till alla klassrummets 
texter och förstå dessa tydligt. Resultatet av min studie visar också att det kollegiala 
samarbetet finns, men lärarna arbetar på ett annorlunda vis i jämförelse med tidigare studier. 
Individuella planer skapas, även om inte just det begreppet används. Eleverna tas upp till 
diskussion där det beslutas om de är i behov av intensivundervisning. Den 
intensivundervisning som sker innebär dock att eleverna tas från den ordinarie 
undervisningen. Resultatet visar också på att ett samarbete med specialpedagog har funnits, 
men på grund av tidsbrist och ändrade arbetsförhållanden fungerar inte detta samarbete som 
det borde. 
 
Det finns en tydlig vilja att få eleverna att klara målen för godkänt betyg vid slutet av årskurs 
9. Detta går helt i linje med vad Lgr 11 (2011, s. 14) skriver kring lärare och deras ansvar att 
ta hänsyn till alla elever och deras olika behov, förutsättningar och erfarenheter. Lärarna 
vittnar om hur de genom extra tydlighet kring framför allt textläsning stöttar sina elever. Det 
sker också ett arbete med intensivundervisning som extra stöttning för de elever som behöver 
ytterligare anpassning i sin utbildning. Intensivundervisning som sker är ett arbetssätt för 
individanpassad undervisning, men gällande arbetet med inkludering är det snarare 
exkluderande och utpekande än inkluderande. Eleverna får lämna den ordinarie 
undervisningen för att gå till intensivundervisningen, vilket gör att de missar tid med sina 
klasskamrater. 

 

Hur arbetar lärarna med elevassistenter i sin undervisning? 
 
Göransson, Nilholm och Karlsson (2011, s. 549) skriver att elever som får stöd av en 
elevassistent i klassrummet både får tillgång till den undervisning som de behöver och 
inkluderas, genom att de inte behöver lämna klassen. Kilanowski-Press, Foote och Rinaldo 
(2010, s. 48) berättar om hur elevassistenter i klassrummet leder till att läraren har möjlighet 
att arbeta på ett mer inkluderande vis. Även Lindqvist och Nilholm (2014, s. 86) skriver i sin 
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studie om hur assistenter i klassrummet är ett stöd som möjliggör arbetssätt som bidrar till att 
undervisningen blir inkluderande, och i vissa fall också individanpassad.  
 
Resultatet från denna studie vittnar om just elevassistenter som en lösning i arbetet med 
framför allt den individanpassade undervisningen, men också inkludering. En av lärarna 
menar till och med att elevassistenter är den mest inkluderande lösningen som finns på skolan. 
Elever i behov av extra stöd kan stanna i den ordinarie undervisningen och får tillgång till 
både lärare och en elevassistent. När en elevassistent tillsätts kan eleven fortfarande följa den 
ordinarie undervisningen, vilket innebär att eleven har undervisning ihop med sina 
klasskompisar. 
 
Elevassistenter i klassrummet möjliggör för individanpassad och inkluderande undervisning. 
Till skillnad mot den intensivundervisning som sker har elever i behov av extra stöd möjlighet 
att stanna i sin ordinarie klass. Med en elevassistent i klassrummet kan fler elever få den hjälp 
de behöver för att klara sin utbildning. De får dessutom samtidigt  känna gemenskap med sina 
klasskamrater. Det finns självklart en möjlighet att elever i behov av extra stöd känner sig 
utpekade med en elevassistent i klassrummet. I jämförelse med att behöva lämna klassrummet 
bör dock en elevassistent kännas mindre utpekande, och framför allt mindre exkluderande. 
 
 
 
Hur arbetat lärarna med alternativa undervisningsgrupper? 
 
Tidigare studierna nämner inte någon form av undervisning som liknar de alternativa 
undervisningsgrupperna Solen och Månen. Resultatet av denna studie visar att detta är ett 
vanligt förekommande arbetssätt på skolan. Lärarna nämner dessa alternativa 
undervisningsgrupper som en sista anpassning i arbetet med att skapa individanpassad 
undervisning. När alla övriga anpassningar har gjorts, och misslyckats, får eleven i fråga 
förflytta stora delar eller hela sin undervisning till Solen eller Månen.  
 
I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet 2006, s. 11) står det att skolor skall 
tillhandahålla ett inkluderande förhållningssätt, frågan kring hur Solen och Månen bidrar till 
detta väcks efter lärarnas redogörelse för dessa alternativa undervisningsgrupper. Arbetet med 
individanpassad undervisning blir här så stort att man glömt eller valt att inte fundera kring 
undervisningsgruppernas inkluderingsaspekt. Solen innebär att eleven vid vissa tillfällen går 
ifrån sin klass och ordinarie undervisning för att få mer fokuserad undervisning i några 
specifika ämnen. Här har eleven fortfarande kontakt med sin klass under vissa delar av sin 
utbildning, men blir fortfarande exkluderad och framför allt utpekad på grund av den extra 
stöttning som hen behöver. Månen i sin tur tar ett ännu större steg från arbetet med 
inkludering. Denna undervisningsgrupp är till för de elever som har så pass stora svårigheter 
med skolan att de inte klarar av att delta på den ordinarie undervisningen mer än vid några få 
tillfällen i veckan. För vissa elever sker all undervisning i Månen. Eleverna blir här så 
exkluderade som de möjligtvis kan bli när de fortfarande befinner sig på skolans område 
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Stöttning av lärare 
 
 
Kilanowski-Press, Foote och Rinaldo (2010, s. 46) och Lindqvist och Nilholm (2014, s. 78) 
skriver i sina studier om hur skolor har arbetat med att stötta lärare genom att skapa 
undervisningsgrupper med få elever. Lärarna förklarar hur viktigt det är att 
undervisningsgruppen består av få elever för att de skall ha tid att hjälpa alla elever. Lindqvist 
och Nilholm (s. 78) talar i sin studie om lärare som menar att utbildning är a och o för att 
skapa kunskaper kring hur arbetet skall utformas för att bidra till inkludering. Nel, Müller, 
Hugo, Helldin, Bäckmann och Dwyer (2011, s. 92) berättar om lärare som anser att de saknar 
kunskap i hur arbetet med elever som har speciella behov skall ske. 
 
Resultatet av studien visar att lärarna anser att de på olika vis är i behov av stöttning från 
skolan. De har alla olika erfarenheter där en del vittnar om att visst stöd finns, men att det kan 
utvecklas. En av dem menar dock att hen inte har fått stöd från skolan alls. Ingen av lärarna 
har föreslagit färre elever per undervisningsgrupp som en form av stöd, men fler kortare 
undervisningstillfällen har föreslagits. De vittnar också om att de ibland står ensamma med 
sina problem, och det framkommer till och med att en lärare anser att stödet från skolan är 
obefintligt.  Lärarna i denna studie berättar att de tillhandahållits viss utbildning, men den är 
olika för de alla.  
 
Färre elever per undervisningsgrupp är en anpassning som skulle bidra till ett mer 
individanpassat arbetssätt i klassrummen. Varför ingen av lärarna i denna studie nämner detta 
som ett förslag kan jag endast spekulera i, men tidigare forskning visar att detta är ett 
arbetssätt för individanpassad undervisning. Vad som är gemensamt för lärarna i tidigare 
studier och lärarna i denna studie är utbildningen de tillhandahålls. De har fått ta del av viss 
utbildning, men olika typer av utbildning. För ett fungerande arbete med individanpassad 
undervisning och framför allt inkludering är det relevant för alla som arbetar på skolan att få 
samma utbildning. På så vis kan alla arbeta på samma vis för att skapa en inkluderande 
lärmiljö. Det är också ytterst oroande att en lärare anser att hen inte får någon stöttning av 
skolan alls. I Lgr 11 (2011, s. 14) står det att alla de som arbetar på skolan skall ta hänsyn till 
alla elever och deras olika behov, skolan skall stödja eleverna och samverka för att alla elever 
skall få möjlighet att utvecklas och lära. Om lärare anser att de inte får tillräckligt med stöd, så 
misslyckas skolan med det som Lgr 11 säger. 
 
 
Samundervisning 
 
Tidigare forskning av Sundqvist och Lönnqvist (2016) nämner begreppet samundervisning 
som ett arbetssätt för individanpassad och inkluderande undervisning. Samundervisning 
innebär att det finns två pedagoger i klassrummet, det leder till att fler elever får den stöttning 
de behöver och höjer sina resultat. Även Kilanowski-Press, Foote och Rinaldo (2010) har i sin 
studie uppmärksammat samundervisning. De menar att samundervisning bidrar till att elever i 
behov av extra stöttning har nått bättre resultat i sin utbildning. Detta förklaras med att två 
lärare i klassrummet bidrar till att fler elever får den hjälp de behöver.  Lindqvist och Nilholm 
(2014) berättar i sin studie om hur en skola valt att dra ned på antalet elevassistenter, för att 
istället öka antalet lärare och möjliggöra för samundervisning.  
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Resultatet av denna studie visar att samundervisning inte är ett förekommande arbetssätt på 
skolan. Lärarna nämner inte samundervisning vid något tillfälle, även om arbetet med 
elevassistenter kan ses som ett liknande arbetssätt. Arbetet med elevassistenter är dessutom, 
enligt en av lärarna, det mest inkluderande arbetssättet som förekommer på skolan.  
 
Eftersom lärarna på skolan är öppna i arbetet med elevassistenter så finns det möjlighet för 
samundervisning som arbetssätt. Samundervisning är, enligt tidigare studier, ett arbetssätt som 
bidrar till både individanpassad och inkluderande undervisning. 
	

Metoddiskussion 
 
Användandet av skrivna intervjuer var ett nytt och spännande sätt för mig att samla in data till 
studien. I arbetets gång har jag funnit både för- och nackdelar med metoden. Fördelar som 
finns med skrivna intervjuer som metod är att materialet kommer nedskrivet, en transkribering 
behöver inte göras vilket sparar mycket tid. Det tog dock mycket lång tid innan jag fick 
tillbaka de utskickade skriftliga intervjuerna, vilket ledde till att arbetet stod stilla onödigt 
länge, tillfällen med handledare försvann och en tidspress under slutet av skrivperioden 
tillkom. Ett enkelt sätt att lösa problemet hade kunnat vara att i brevet med information kring 
de skriftliga intervjuerna skriva ett datum då de senast skulle skickas tillbaka till mig. 
Problemet som uppstått då hade varit att målsättningen med att inte få någon deltagare att 
behöva stressa och kunna ta sin tid till att skriva sina svar hade eventuellt försvunnit, då det 
funnits en tidsgräns. Något som märkts på flera av de skriftliga intervjuer som använts i 
studien är att trots flera veckors tid att skriva sina svar var vissa svar mycket korta och 
outvecklade. I brevet med information står det tydligt att deltagarna gärna är välkomna att 
skriva ytterligare erfarenheter utöver de frågor som ställs, vilket det inte fanns på någon av de 
skriftliga intervjuer som skickats in. Den data som samlades in genom skriftliga intervjuer var 
därför mycket mindre i omfång jämfört med den data som samlades in vid en intervju. 
 
Intervjun som genomfördes samlade in mycket mer data än de skrivna intervjuerna. En av 
orsakerna till detta är troligtvis möjligheten att ställa följdfrågor, som inte finns vid skriftliga 
intervjuer. Deltagaren vid intervjun fick välja en plats och tid då hen kunde känna sig lugn 
utan tidspress. Detta gjorde att intervjun inte avbröts och inte heller blev genomstressad. 
Resultatet från intervjun blev alltså bättre än resultatet av de skriftliga intervjuer som 
genomfördes. 
 
Vid genomförd studie har jag nu tagit ställning till metoden skriftliga intervjuer som något 
som fungerar sämre än intervju. Davidsson (2007, s. 71) poängterar att frågorna vid en 
skriftlig intervju måste vara skrivna på ett vis som gör att deltagaren som skall svara på 
frågorna ger exempel på erfarenheter, uppfattningar och upplevelser för att svaren skall bli 
tillräckliga. Det är möjligt att de frågor som jag ställde inte uppfyllde detta krav och det är 
därför som svaren blir otillräckliga. Det kan också vara så att deltagarna helt enkelt inte hade 
ytterligare erfarenheter eller åsikter att tillägga. I efterhand inser jag att intervju hade varit en 
bättre metod för insamlandet av data, även om det medför en längre arbetsgång. För studiens 
resultats skull hade en intervju gett mer data kring det undersökta fenomenet. 
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Vid arbetet med hermeneutiken och den hermeneutiska cirkeln och Stensmos steg finns både 
för- och nackdelar. De fördelar som finns kring arbetet med hermeneutiken, den 
hermeneutiska cirkeln och Stensmos steg är att analysarbetet delas upp i tydliga delar där 
tolkning av varje del skall ske för att en helhets skapas. Andersson (2014, s. 91) skriver att 
arbetet med den hermeneutiska cirkeln skall ske genom ett ständigt återkopplande mellan 
delarna och helheten för att kunna skapa en helhet som skapar ny förståelse för delarna, 
medan delarna skall skapa mer förståelse kring helheten. Delarnas uppdelning gjorde att 
arbetet med analysen skapade ett djup i varje del och innehållet den innefattade. Varje del 
hjälpte sedan till att skapa en djupare förståelse kring helheten. Överlag skapar den 
hermeneutiska cirkeln och Stensmos fyra steg en mer djupgående förståelse kring ämnet som 
undersöks. Nackdelar med hermeneutiken, den hermeneutiska cirkeln och Stensmos steg är att 
det är en bred del i en teori med oerhört många olika grenar. Det är också svårt att tolka 
resultatet av analysen samtidigt som man i resultatdelen av studien skall vara neutral. Det har 
också funnits en del svårigheter i att hitta litteratur kring just den hermeneutiska cirkeln och 
Stensmos steg. Det finns också problematik kring att applicera hermeneutiken, den 
hermeneutiska cirkeln och Stensmos steg på studiens analysarbete så att det faktiskt blev 
analyserat genom just den hermeneutiska cirkeln och Stensmos steg. Av arbetets delar är 
arbetet med den hermeneutiska cirkeln och Stensmos steg den del som upptagit mest tid. 

 

Didaktiska konsekvenser 
 
Mina förhoppningar kring den genomförda studien är att blivande lärare, verksamma lärare 
och övrig skolpersonal skall vara medvetna om de svårigheter och brister som finns i 
klassrummet kring inkludering och individanpassad undervisning. Dessa fenomen och 
problemen som följer med dem måste belysas, så att ett arbete för att utveckla skolan kan 
starta. Att lärare tar sitt ansvar på största allvar är det inget tvivel om och att likaså 
individanpassad undervisning finns. Problematiseringen måste ske kring arbetet med 
inkludering i skolan. I resultatet av studien framkommer det även att flera lärare anser att 
stödet från skolan inte är tillräckligt, vilket också är problematiskt.  
 
De didaktiska konsekvenser som uppstår kring fenomenen handlar om elevers möjligheter att 
känna tillhörighet och deras möjligheter att utvecklas. Lärarna gör vad de kan för att alla skall 
få den utbildning de har rätt till, men frågan är om skolan gör vad de kan för att stötta lärarna. 
Uppenbart är också att inkludering måste behandlas i skolan. Studien visar på tydlig 
bristfällighet kring arbetet med inkludering, vilket måste åtgärdas i framtiden. Att inte få 
känna tillhörighet och att uppleva exkludering kan orsaka enorma konsekvenser för utsatta 
elever. De behöver känna att de tillhör och att de också hörs. Precis som lärarna behöver få 
känna at de blir hörda.  
 
Tidigare studier har visat att samundervisning är ett alternativ där både individanpassad 
undervisning och inkludering verkar väl. Deltagarna i denna studie nämner inte 
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samundervisning som ett alternativ, däremot är de inne på samma spår, men i form av 
elevassistenter. Det positiva resultaten från tidigare studier och lärarnas inställning till en 
extra person i klassrummet i denna studie öppnar för samundervisning som ett alternativ av 
undervisning, där eleverna får chans till mer hjälp och anpassning (individanpassad 
undervisning) samtidigt som de befinner sig i klassrummet ihop med sina klasskamrater 
(inkludering).  
 
Ytterliga didaktiska konsekvenser avseende individanpassad undervisning och inkludering är 
att låta fenomenen ta större plats i lärarutbildningen. Vid en kurs i specialpedagogik har vi fått 
ta del av arbetet med elever och deras speciella behov. Intressant hade dock också varit att 
inom utbildningen få en insikt i hur skolan som verksamhet jobbar med både individen och 
inkludering. 
 
Vidare forskning kring hur lärare arbetar med variation i sin undervisning för att skapa 
individanpassad undervisning bör förslagsvis genomföras. Föreliggande studies 
forskningsbakgrund nämner inget om detta arbetssätt, medan resultatet av denna studie visar 
att det är vanligt förekommande för att skapa individanpassad undervisning. 
 
Avslutningsvis föreslår jag också att vidare forskning på samundervisning som arbetssätt bör 
utföras. Tidigare studier visar att detta arbetssätt i högsta grad bidrar till både individanpassad 
undervisning och inkludering. Trots detta är lärarna i denna studie inte bekanta med detta 
arbetssätt alls. Vidare forskning kring alternativa undervisningsgrupper kan också bidra till att 
skapa förståelse kring om det verkligen är ett passande arbetssätt i skolor, där det enligt flera 
styrdokument, skall arbetas för inkludering. 
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BILAGOR 
 
 

Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej! 
 
Jag heter Jennifer Johansson och studerar till ämneslärare i Svenska, Engelska och Svenska 
som andraspråk vid Högskolan Borås. Under denna termin har jag varit hos er i sex veckor 
och haft VFU. Jag är nu inne på min åttonde och näst sista termin, vilket innebär att det är 
dags för mig att skriva mitt första examensarbete. 
Examensarbetet utgår från ämnet svenska och har till syfte att undersöka individuellt anpassad 
undervisning och inkludering i framför allt svenskämnet, men också i skolan. Studien riktar 
sig till svensklärare som arbetar på högstadiet. 
Jag är intresserad av att få ta del av era tankar och erfarenheter kring ämnet och undrar om ni 
är intresserade av att medverka i en intervju eller en ”selfreport” som rör ämnet individuellt 
anpassad undervisning och inkludering i svenskämnet. 
Deltagandet sker genom en intervju eller en ”selfreport” beroende på vad som passar er 
deltagare bäst. Beroende på vad ni väljer kommer ni att få information kring hur 
genomförandet kommer att ske i ett separat brev. 
 

Forskningsetiska principer 
 
För att studien skall genomföras på ett etisk korrekt sätt behöver jag som forkare förhålla mig 
till de huvudkrav som Vetenskapsrådet tagit fram. Det finns fyra stycken huvudkrav där det 
första är Informationskravet, det andra är Samtyckeskravet, det tredje Konfidentialitetskravet 
och det fjärde och sista är Nyttjandekravet. Ni som deltar i studien har alltså rätt till 
information kring studien, full kontroll över ert deltagande, anonymitet genom och efter hela 
arbetet och visshet om att all information och data som samlas in endast kommer att användas 
till studien.  Om ni önskar ytterliggareinformatiom av kraven går det att läsa mer på: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf . 
Vid frågor kring studien eller ditt deltagande går det bra att höra av sig till mig via mail på: 
xxxxxxx@student.hb.se eller telefon på: xxxxxxxxxx.  
 
Tack på förhand. 
 
Hälsningar Jennifer Johansson 
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Bilaga 2 

Self report 

 
Self report 
Tack för att du valt att vara en del av mitt kommande examensarbete. Nedan följer en 
introduktion till vad en så kallad ”selfreport” (nedskriven redogörelse) är och hur du som 
deltagare skall gå till väga för att genomföra den. 
En selfreport innebär att deltagaren skriver ned sina erfarenheter kring ett valt ämne. 
Erfarenheterna kan vara både bra och dåliga, båda aspekter är relevanta för studien. Skriv så 
utförligt det går- det gör inget om det blir mycket text. Konkreta exempel från ditt yrkesliv är 
av största intresse för studien.  
Ämnet för studien är: ”Individuellt anpassad undervisning och inkludering i skola och 
klassrum”. 
Nedan följer några frågor att svara på som har till syfte att vara riktlinjer, men som också är 
anpassade och utformade efter studiens syfte och frågeställningar. Övriga tankar och 
ytterligare erfarenheter är mycket välkomna. 
Tack på förhand. 
Hälsningar Jennifer 
 

1. Hur går du till väga för att din undervisning skall vara givande för alla elever? 
2. På vilket sätt anpassar du din undervisning för att smatliga elever skall kunna 

utvecklas? 
3. Hur arbetar du i klassrummet för att alla elever skall klara betygskriterierna för mins E 

vid avslutad skolgång? 
4. Hur samarbetar ni på skolan för att alla elever skall klara betygskriterierna för minst E 

vid avslutad skolgång? 
5. På vilket sätt ser man till att alla elever, oberoende av behov, får vara en del av klassen 

och skolan? 
6. Om en elev anses vara i behov av extra stöd, försöker man då först hitta lösningar i 

den ordinare gruppen (klassen) eller sätts eleven direkt i en annan grupp? 
7. Om en elev måste undervisas i annan grupp än klassen, på vilket sätt sker detta? 
8. Vad för slags resurser har du fått för att kunna anpassa din undervisning på bästa sätt? 
9. Hur sker kommunikation mellan lärare, rektor och elevhälsoteam när en elev behöver 

extra stöd i undervisningen? 
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