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Sammanfattning 

På 1990-talet började man tala om inkludering i skolan, vilket innebär att skolan 

anpassar undervisningen utifrån elevernas möjligheter och behov. Denna studie handlar 

om hur lågstadielärare anpassar undervisningen för elever med funktionsnedsättningar. 

Syftet med studien var att undersöka hur anpassningen av undervisningen ser ut i 

klassrummet och vilka resultat anpassningen ger.  

 

Detta är en kvalitativ studie med fenomenologisk ansats. Datainsamlingen skedde 

genom samtalsintervjuer med fyra lågstadielärare. Resultatet visar att samtliga lärare 

dagligen arbetar med anpassningen av undervisningen för att alla elever ska kunna nå 

utbildningsmålen och att de anser att detta arbetssätt är positivt. Dock har lärarna 

stödfunktioner i form av extra vuxna personer i klassrummet i varierande grad. De flesta 

av lärarna känner att det inte finns tillräckligt med resurser för att de ska kunna arbeta 

med inkludering på det sättet som de önskar. Lärarna anpassar undervisningen genom 

att variera den. Variationerna består av att förklara instruktioner på olika sätt eller att ha 

lektioner utomhus eller i en annan sal. Lärarna varierar även undervisningen med att 

sjunga, måla, rita och leka, vilket de tycker ger goda resultat.  
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1. Inledning 

Skolverkets läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (2011) 

innehåller skolans värdegrund och uppdrag. Av läroplanen framkommer att skolväsendet ska 

främja samtliga elevers utveckling och lärande, samt ge en livslång lust att lära. De som 

arbetar inom skolan ska också se till att varje individs egenvärde och respekt för den 

gemensamma miljön beaktas. Skolan ska förmedla frihet, integritet, jämställdhet och allas 

lika värde. Det ska finnas en solidaritet för de som är svaga och utsatta, och undervisningen 

ska vara icke-konfessionell. Den svenska undervisningen ska vara anpassad till varje elevs 

förutsättningar och behov, och skolan ska stimulera alla elever i att bilda sig och växa med 

uppgifterna. Alla elever ska också kunna känna att de gör framsteg och övervinner 

svårigheter. De som arbetar i skolan ska uppmärksamma, stötta och stimulera de elever som 

har ett behov av särskilt stöd och ta hänsyn till varje elevs individuella behov (Skolverket, 

2011).  

  

Jakobsson och Lundgren (2013) belyser att skolan behöver ge alla barn likvärdiga 

förutsättningar för att klara målen i läroplanen. De menar att alla elever behöver stöd på olika 

sätt för sitt lärande och sin sociala utveckling (Jakobsson & Lundgren, 2013). Skollagen är 

tydlig med att alla elever ska få den stimulans de behöver för sitt lärande och sin personliga 

utveckling. Om en elev har en funktionsnedsättning ska skolan enligt Skollag (2010:800) 3 

kap. 3§ ge eleven stöd för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. De elever som 

lätt når de lägsta kraven ska skolan stimulera för att de ska kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling (Skollag (2010:800).   
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare anpassar undervisningen för elever som 

har funktionsnedsättningar samt vilka resultat lärarna upplever att anpassningen ger. 

  

Studiens forskningsfrågor är följande: 

■ Vilka resurser erbjuder skolan för att anpassa undervisningen för elever med 

funktionsnedsättningar? 

■ Vilka metoder används för inkludering i klassrummet? 

■ Hur arbetar skolan med utveckling av inkludering i klassrummet? 
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3. Begreppsdefinitioner 

 

3.1 Funktionsnedsättning 

Personer med funktionsnedsättning har en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller 

intellektuellt. En funktionsnedsättning kan variera i hur mycket den påverkar livet i 

allmänhet. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder (ADHD) innebär att man har svårigheter med det sociala samspelet 

(Persson, Vårdguiden, 2016). Socialstyrelsen (2017) menar att en funktionsnedsättning kan 

vara bestående eller av övergående natur. Begreppet används för att beskriva vilka 

begränsningar en person med funktionsnedsättning har i förhållande till omgivningen 

(Socialstyrelsen, 2017).  

   

3.2 ADHD 

ADHD är en medfödd känslighet i hjärnans nervsystem, och är en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning som påverkar förmågan till att kunna koncentrera sig och att kunna 

kontrollera sitt beteende. Att ha ADHD kan också påverka hur aktiv och intensiv man är 

(Holmér, Vårdguiden, 2017). Kutscher, Attwood och Wolff (2016) menar att ADHD 

kännetecknas av hyperaktivitet, impulsivitet och ouppmärksamhet. De menar även att 

personer med ADHD ofta har svårt att koncentrera sig och avskärma sig från intryck, vilket 

gör att de kan bli distraherade och ha svårt att fokusera på uppgiften. Personer med ADHD 

kan dock koncentrera sig väldigt länge om de gör något de tycker är roligt. De har ofta 

svårigheter i att komma igång och avsluta en uppgift, och är impulsiva i sitt beteende. Det 

kan handla om impulsivitet som att tränga sig före i kön eller att ropa ut svaret i klassrummet 

utan att räcka upp handen (Kutscher et al., 2016). Gillberg (2004) menar att barn med ADHD 

ofta gör slarvfel i skolarbetet, har svårt att behålla uppmärksamheten, inte följer instruktioner 

och ofta undviker att göra uppgifter som kräver mental uthållighet. Han menar även att barn 

med ADHD ofta har svårt att sitta still och springer omkring mer än vad som är lämpligt 

utifrån situationen (Gillberg, 2004).  

  

3.3 Autismspektrumstörning 

Autismspektrumtillstånd är en utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning. Denna 

funktionsnedsättning påverkar hjärnans sätt att hantera information (Källström, Vårdguiden, 

2018). Kutscher et al. (2016) menar att personer som har en autismspektrumstörning i regel 
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har svårt med icke-verbal kommunikation. De kan sakna drivkraften i att vilja ha en 

ömsesidig social interaktion och tvåvägskommunikation, vilket kallas theory of mind. Att ha 

theory of mind innebär att man förstår att man har ett medvetande, men också att andra har ett 

medvetande. Det gör att vi kan känna empati, förstår oskrivna regler och förstår vad som är 

viktigt och oviktigt. Personer med autismspektrumstörning har ofta problem med theory of 

mind. De tar allt bokstavligt och har svårt att behålla uppmärksamheten på något som är 

ointressant. De har svårigheter i att förstå sociala koncept, vilket gör att de kan anses vara 

oförskämda och även ha svårt att delta i sociala aktiviteter då de helt enkelt inte vet hur man 

konverserar med och relaterar till andra (Kutscher et.al., 2016).  

  

Aspergers syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och en form av autism 

(Alsand, Vårdguiden, 2017). Personer med aspergers syndrom har inte problem med 

kommunikation, men kan ha svårigheter med att förstå sociala signaler, ironi och sådant som 

sägs mellan raderna. De har ett konkret tänkande och kan framstå som frånvarande. Det är 

inte ovanligt att personer med aspergers syndrom har ensidiga intressen och har väldigt 

mycket kunskap inom dessa områden (Kutscher et.al., 2016).  

 

Rubin (2006) menar att det går att träna en växande hjärna, och att en diagnos i tidig ålder 

samt intensiva insatser gör det möjligt för barn med autism att utvecklas i en positiv riktning. 

Hon beskriver autism som en symptomdiagnos med olika svårighetsgrader, där både ålder, 

begåvningsnivå och andra egenskaper har betydelse (Rubin, 2006).  
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4. Bakgrund 

I detta kapitel beskrivs hur den svenska skolan har utvecklats till att bli en skola för alla, samt 

tidigare forskning inom området som är av vikt för denna studie.  

 

4.1 En skola för alla 

Hjörne och Säljö (2013) belyser hur man runt sekelskiftet 1800-1900 började kategorisera 

barn utifrån hur pass väl de kunde tillgodogöra sig utbildningen. Runt denna tid infördes det 

första intelligenstestet, som kom att bli en viktig del i hur man bedömde vilka som hade 

förutsättningarna för att delta i undervisningen. Testet kompletterades med lärarens 

bedömning av eleven, och på så sätt skapades normalklasser. De som inte platsade i 

normalklasserna fick gå i specialklasser eller B-klasser. De som gick i B-klasserna platsade 

inte i normalklasserna, men var inte heller lika svagt begåvade som eleverna i 

specialklasserna. Dessa klasser lades det inte ned lika mycket resurser på, vilket ledde till att 

de inte hade tillgång till utvecklande aktiviteter (Hjörne & Säljö, 2013).  

  

Nilholm och Göransson (2014) belyser att folkskolan, som etablerades under slutet av 1800-

talet, framförallt var till för de fattiga eftersom de som hade en högre social status redan såg 

till att deras barn gick i skolan. De menar att utbildningssystemet därmed var ett 

parallellskolesystem för olika sociala grupper där klassbakgrunden avgjorde vilken skola 

barnen gick på. Bottenskolor skapades, vilket var skolor som skulle skapa en gemensam 

grund för eleverna oavsett social bakgrund. Eftersom det blev dyrt att ha sina barn placerade i 

privatskolor valde fler föräldrar att låta sina barn gå i folkskolan, och med detta minskade 

klyftorna i utbildningssystemet. I samband med detta blev det allt mer vanligt att flickor och 

pojkar gick i samma klass (Nilholm & Göransson, 2014).  

  

Dagens grundskola, som den är utformad idag, etablerades 1962 och innebar ”en skola för 

alla”. De främsta anledningarna till en gemensam grundskola var att elever skulle ges lika 

möjligheter, att begåvningar skulle tas tillvara på, och att skolan skulle vara en mötesplats för 

olika grupper och därmed öka förståelsen för varandra (Nilhom, 2012). I grundskolan ställdes 

högre krav än i folkskolan, och det var den gamla realskolans kursplaner som låg till grund 

för den nya grundskolan. Många elever hade då svårt att klara utbildningen, och 

specialundervisningen tog fart. Nilholm (2012) menar att specialundervisningen skedde 

främst genom stöd i speciella grupper utanför den ordinarie undervisningen. Senare blev det 



 

6 

 

alltmer vanligt med specialundervisning som var integrerad med den ordinarie 

undervisningen (Nilholm, 2012). Nilholm och Göransson (2014) belyser att historien visar tre 

steg. Först handlade det om att alla skulle ha rätt till utbildning, sedan att alla skulle ha rätt till 

samma utbildning, och till slut att alla skulle ha rätt att få ut något av utbildningen. De 

belyser att det i 1962 års läroplan föreslogs särlösningar och specialskolor för så kallade 

avvikande grupper. Det fanns grupper som motsatte sig detta då specialskolorna ofta låg långt 

ifrån elevernas hem, men också grupper som motsatte sig hela idén om normala och 

avvikande elever. Sedan början av 1960-talet har antalet sådana skolor och grupper minskat, 

men förekommer till viss del än idag (Nilholm & Göransson, 2014).  

 

4.2 Inkludering 

Elever i behov av särskilt stöd, eller elever med funktionsnedsättning, placerades ofta i 

specialklasser och specialskolor fram tills dagens grundskola infördes 1962, då de fick ingå i 

vanliga skolor och klasser (Sandström, 2014). Inkludering som begrepp kom till på 1990-

talet. Innan dess talades det om integrering (Norrström, 2013). Det är viktigt att skilja på 

begreppen integrering och inkludering. Integrering innebär att alla är välkomna men att 

skolan inte anpassas utifrån personerna som finns i den, utan att personerna behöver anpassa 

sig till det system som finns. Inkludering, däremot, innebär att skolan anpassas för att 

tillgodose allas behov. Ordet inkludering nämns dock inte i läroplanen eller i skollagen 

(Sandström, 2014). Inkludering kan vara att skolan anpassar undervisningen till elevernas 

motoriska förmågor, men också att skapa ett socialt sammanhang och delaktighet i 

kommunikationen. Det viktigaste är att eleverna känner sig delaktiga, och att de får en känsla 

av att de kan klara av utbildningsmålen. Ferm Thorgersen (2014) menar att lärarnas 

nyfikenhet på elevernas intresseområden och tidigare erfarenheter kan medföra en större 

delaktighet (Ferm Thorgersen, 2014). Nilsson (2014) beskriver inkludering som ett sätt för 

lärare att möta eleverna som individer. På det sättet är lärarna öppna för olikheter och allas 

rätt till delaktighet. Genom att se olikheter som möjligheter skapar lärarna delaktighet 

(Nilsson, 2014).  

 

Nilholm (2012) beskriver inkludering utifrån Haugs (1998) definition. Haug menade att 

inkludering innebär att undervisningen ska ske i den klass barnet tillhör. Social träning och 

utveckling av gemenskapen med klasskamrater och andra elever på skolan är viktiga 

hörnstenar i inkluderingen, och elever ska inte stigmatiseras eller stötas ut från den totala 

gruppen. Inkludering innebär att olikheter ska ses som en tillgång, en tolerans för det som är 
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annorlunda, och att rätten till att vara delaktig inte ska vara förhandlingsbar, menar Nilholm 

(2012). Elevens rätt till delaktighet i undervisningen anses inom detta begrepp vara viktigare 

än själva skolprestationen, och det är viktigt att inte peka ut någon som bristfällig, utan 

istället se olikheterna som en tillgång. Den svenska läroplanen ställer krav på att elever 

behöver kategoriseras för att få det stöd de behöver, vilket innebär att barnens olikheter 

egentligen inte ses som en tillgång. Fokus blir istället på barnets brister, menar Nilholm 

(2012). Samtidigt anser Nilholm (2012) att det finns positiva effekter av segregerande 

lösningar för elever som är skoltrötta, omotiverade och socialt belastade (Nilhom, 2012). 

 

Nilholm och Göransson (2014) menar att synen på inkludering genom fokus på den enskilda 

individen kan leda till att man inte ser övergripande strukturer. Åtgärdsprogram och 

utvecklingsplaner görs för enskilda elever, men inte för skolor och klasser. Detta kan 

innebära att enskilda elever har en bra skolsituation men att hänsyn inte tas till helheten som 

eleverna ingår i. Nilholm och Göransson (2014) anser att det är viktigt att alla elever har en 

väl fungerande skolsituation, men att både kunskapsutveckling, social utveckling och 

demokratifostran är vad som gör en skolmiljön inkluderande (Nilholm & Göransson, 2014). 

Skolundervisningen behöver vara anpassad till varje individs olika förutsättningar och behov. 

Något som Nilholm och Göransson (2014) poängterar är att demokratiska processer är viktiga 

i ett inkluderingsperspektiv, både på skolnivå och i klassrummen. I en inkluderande skola 

behöver man ta hänsyn till att eleverna ska vara så socialt delaktiga som de önskar vara, samt 

att de är delaktiga i kunskapstillägnandet. Delaktigheten innebär att man får vara en del av 

inkluderande läroprocesser. Alla elever ska kunna känna sig delaktiga både socialt och 

pedagogiskt (Nilholm & Göransson, 2014). 

 

Att ha en undervisning som är lika för alla är inte ett sätt för alla att få samma möjligheter i 

undervisningen. Detta beskrivs i SOU från 2010 (SOU 2010:64). Nilholm (2012) menar att 

lärare och andra som arbetar i skolan behöver arbeta utifrån gällande styrdokument, och att 

det är viktigt att förstå att kvaliteten i undervisningen är avgörande för att skolan ska kunna 

undvika att elever hamnar i svårigheter. Detta är ett viktigt arbete, och är även ett 

förebyggande arbete i de låga åldrarna (Nilholm, 2012). I SOU (2010:64) menar man att det 

är viktigt att skolan är differentierad inom en sammanhållen skola. Skolan kan göra väldigt 

mycket för att främja barns positiva utveckling. Ett exempel är att lärare arbetar i 

inkluderande miljöer, eftersom det kan skapa ett varmt klimat i gruppen. När pedagogiska 

miljöer har en hög kvalitet så uppnås goda resultat då de ger förutsättningar för alla barn. 
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Skyddande faktorer i skolan är bland annat goda relationer och förståelse, positiva relationer 

med kamrater, personliga relationer med lärare, lärare som bryr sig om eleverna och skapar 

motivation samt trygghet, samvaro och meningsfulla aktiviteter (SOU 2010:64). 

Utvecklingen av undervisningen är viktig för att inte senare skapa dyra lösningar på något 

som skulle ha kunnat utvecklas långt tidigare, menar Nilholm (2012). Han anser att man 

behöver börja i klassrummet, och att det är positivt att lärare besöker varandra i 

undervisningen för att få synpunkter och kritik för att kunna utvecklas i sitt arbete och för att 

kunna utveckla klassrumsklimatet. För att minska andelen elever med svårigheter i skolan 

behöver lärare ha en genomtänkt undervisning som når alla elever, och arbetssättet behöver 

vara evidensbaserat. Det är också viktigt att elevernas svårigheter blir en pedagogisk 

utmaning och att det finns en motivation för att hantera utmaningarna. Skolan behöver göra 

noggranna analyser när elever hamnar i svårigheter, och detta behöver följas upp på ett 

systematiskt sätt (Nilholm, 2012). I SOU-rapporten (2010) betonas det att specialpedagogiska 

insatser ibland kan upplevas som stigmatiserande. När det är konstaterat att en elev är i behov 

av särskilt stöd så kan eleven sänka förväntningarna på sig själv, men också lärarna kan sänka 

förväntningarna på eleven. Detta gör att utvecklingen hämmas. För att kunna ha ett 

inkluderande arbetssätt i skolan krävs breda specialpedagogiska kunskaper hos alla lärare 

(SOU 2010:64), vilket även Nilholm (2012) poängterar.  

 

4.3 Särskilda undervisningsgrupper 

Brodin och Lindstrand (2010) belyser att skolan efterfrågar diagnoser för att kunna ge stöd, 

men att behovet av att ha en diagnos på ett papper kan medföra negativa effekter för barnen 

då de blir stämplade, och kanske blir stigmatiserade ända upp i vuxen ålder och sedan inte 

kommer ur detta stigma. Detta kan medföra att de har svårare än andra att få ett arbete. De 

menar att barn borde ha rätt till stöd utifrån sina behov, och inte utifrån sina diagnoser. De 

belyser detta då de anser att stödet möjliggörs utifrån att diagnosen ger större ekonomiska 

resurser (Brodin & Lindstrand, 2010). Ljusberg (2009) fann i sin studie att elever som ingår i 

en särskild undervisningsgrupp saknar sina klasskamrater från den ordinarie klassen, och att 

de särskilda undervisningsgrupperna leder till sociala problem för eleverna (Ljusberg, 2009). 

Brodin och Lindstrand (2010) menar att eleverna uppfattar ofta sig själva så som andra 

uppfattar dem, vilket innebär att de tar på sig ansvaret för misslyckanden i skolan (Brodin & 

Lindstrand, 2010). 
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Ljusberg (2010) menar att det finns många segregerande lösningar trots att forskning 

(Nilholm, 2012) visar att inkludering gynnar alla elever. Ljusberg (2010) belyser också att det 

inte alltid krävs en diagnos för att en elev ska ingå i en sådan segregerande lösning, utan att 

det kan vara att en elev har läs- och skrivsvårigheter. Hon refererar till Ahlströms forskning 

(1986) som visar att det kan vara en fördel för elevernas självförtroende om de inte går i 

samma klass som elever som presterar bättre än dem själva. Ljusberg (2010) menar också att 

elever som har stora behov av stöd får lärarens uppmärksamhet, och att det på så sätt tas 

lärartid från övriga kamrater. Detta kan medföra att optimala prestationer hindras (Ljusberg, 

2010).   

  

4.4 Normbrytande beteende 

Andershed och Andershed (2010) refererar till Maguin och Loebers forskning (1996), som 

visar att de barn som inte presterar bra i skolan visar ett normbrytande beteende i högre 

utsträckning än barn som presterar bra. De refererar också till Hinshaws forskning (1992), 

som visar att barn som har ett normbrytande beteende ofta också har inlärningssvårigheter. 

Dock är så inte alltid fallet. Det finns studier som visar att barn kan ha en god intelligens, 

men trots detta inte prestera bra i skolan. Det kan exempelvis handla om brist på motivation 

eller ointresse (Andershed & Andershed, 2010).  

 

4.5 Anpassning av undervisningen för elever med ADHD 

Kutscher et al. (2016) menar att barn med ADHD behöver få den bästa placeringen i 

klassrummet och att läraren behöver komma överens med eleven om något ljud som läraren 

ska göra för att eleven ska fokusera. Det kan exempelvis vara en knackning. Läraren bör ha 

korta instruktioner och ställa kontrollfrågor för att försäkra sig om att eleven har förstått. 

(Kutscher et.al., 2016). Även Gillberg (2004) belyser vikten av att placera barnet nära läraren. 

Syftet är att barnet inte ska distraheras av det som händer runtomkring, samt att läraren ska 

kunna ha fokus på barnets svårigheter och missförstånd som kan uppstå (Gillberg, 2004). 

Kutscher et al. (2016) belyser att elever med ADHD måste få röra på sig, och att läraren kan 

involvera dem i att exempelvis hjälpa till att dela ut uppgifter. För barn med ADHD kan det 

vara bra att ha en pärm med olika flikar för olika ämnen, mappar och en veckokalender. Detta 

för att det ska vara så strukturerat som möjligt kring eleven (Kutscher et.al., 2016).  

 

Juul (2005) menar att barn med ADHD och andra uppmärksamhetssvårigheter behöver 

specialundervisning eller särskilt anpassad undervisning. Den anpassade undervisningen kan 
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sättas in i den vanliga klassen om den kan avhjälpa beteendeproblemen, men också i en 

särskild grupp utanför klassen om barnet har så pass stora inlärningssvårigheter att det anses 

vara svagbegåvat (Juul, 2005). Även Gillberg (2004) anser att placering i en liten grupp kan 

vara positivt för barn med ADHD, men också för barn med andra funktionsnedsättningar 

(Gillberg, 2004).  

  



 

11 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

 
5.1 Det relationella perspektivet 

Inom de relationella perspektiven intresserar man sig för interaktionen mellan människor, 

menar Aspelin (2013a). Det finns tre sammanhängande aspekter som är viktiga inom 

relationella perspektiv. Den första är att relationer är en huvudsaklig analysenhet där 

människor ses som relationellt konstruerade och öppna väsen. Den enskilda individen anses i 

de relationella perspektiven vara en livlös abstraktion. Den andra aspekten är att man inom 

utbildningen fokuserar på pedagogiska relationer och ser den sociala verkligheten som 

dynamisk och föränderlig. Det är de pedagogiska processerna man är intresserad av. Den 

tredje aspekten som Aspelin (2013a) belyser är att sociala fenomen anses vara både 

inbäddade i, och influerade av sociala sammanhang. Detta gäller både på en närliggande och 

övergripande nivå. Man tittar alltså på processer och relationer i de pedagogiska processerna 

(Aspelin, 2013a).  

 

Den relationella pedagogiken handlar om synsättet på utbildning där det som sker mellan 

människor är vad som står i centrum, menar Aspelin (2013b). Den handlar om de aktiviteter 

som strukturerar det sociala i utbildningen, och att lärarna försöker skapa en social samvaro 

och ordning. Ett pedagogiskt tillvägagångssätt handlar om att läraren målmedvetet försöker 

inkludera alla elever i en gemenskap. Ett pedagogiskt möte handlar om mellanmänskligt 

skeende där läraren genast är närvarande i relation till sina elever utan att använda sig av 

några medel. Läraren bekräftar eleven så som den är i just det ögonblicket, men ser också 

eleven för vad den kan bli. Läraren växlar på detta sätt mellan närhet och distans (Aspelin, 

2013b). 

 

En inkluderande skola ur ett relationellt perspektiv handlar om att möta alla elever, menar 

Rosenqvist (2013). Elever i behov av särskilt stöd ska ses som elever i svårigheter, och inte 

som elever med svårigheter. Det är viktigt att den enskilda eleven inte blir bärare av 

problemet, utan att undervisningssättet både kan främja och hindra elever i att tillgodogöra 

sig undervisningen. Rosenqvist (2013) refererar till Vygotskys teori om ”den närmaste 

utvecklingszonen”, som innebär att alla människor har en möjlighet i att utvecklas 

(Rosenqvist, 2013).  
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5.2 Ramfaktorteorin 

Lundgren (1999) menar att grunden i ramfaktorteorin är att ramar, som exempelvis tid och 

bemanning, ger utrymme för en process och att ramarna antingen ger eller inte ger 

möjligheter. De är alltså inte orsaker till en viss verkan, dock behöver ramarna anpassas för 

att göra en process möjlig där det finns ett tydligt mål. I skolans värld kan detta ses som att 

undervisningen är tidsstyrd, och att det som eleverna har lärt sig under den tid som finns för 

undervisningen är vad resultatet av undervisningen kommer visa. Lundgren (1999) menar att 

ramfaktorteorin även är en del av utbildningsplaneringen och har givna ramar. När resultaten 

utvärderas kan ramfaktorteorin bli ett tankeverktyg (Lundgren, 1999). 

  

Lindblad, Linde och Naeslund (1999) menar att man genom ramfaktorteorin försöker förklara 

vilka samband som finns mellan undervisningsramarna i form av innehåll, tid, elevernas 

karaktär och resultatet av detta. Utifrån detta kan det konstateras att vissa resultat helt enkelt 

är omöjliga att uppnå inom vissa ramar, inte minst då ramar i form av tid är en stor 

styrningsfaktor för undervisningens genomförande. När läraren styr undervisningen så 

bestäms egentligen arbetstakten utifrån elevernas nivå, menar Lindblad et al. (1999). Själva 

undervisningsförloppet bestäms av lärarens bedömning kring vad som är möjligt att göra 

utifrån de förutsättningar som finns där och då. Om en lärare är medveten om att det inte är 

möjligt att hinna förbereda alla elever på alla moment i undervisningen, så kan läraren 

fokusera på att en del av eleverna hänger med i undervisningen. Den del som läraren väljer 

att kontrollera kan vara de elever som ligger vid gränsen för att klara kursen under rådande 

omständigheter. Ramfaktorteorin handlar enligt Lindblad et al. (1999) om att ramar som 

timplaner och gruppstorlekar påverkar vad läraren har möjlighet att göra i sin undervisning, 

vilket också påverkar vilka resultat som är möjliga. Den handlar inte om strikta lagbundna 

samband, utan om nödvändiga betingelser. Detta gör att ramfaktorteorin kan förklara att det 

som hände faktiskt hände, men inte vad som gjorde att det skulle hända. Det man kan göra 

utifrån denna teori är att göra en prediktion om vad som inte skulle kunna förverkligas under 

vissa omständigheter (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). 

  

Ramfaktorteorin externaliserar undervisningen och lyfter fram förhållanden som är viktiga 

för att förstå undervisningen. Detta kan exempelvis vara situationens begränsningar. 

Ramfaktorerna är både bestämmande och begränsande för undervisningen, och det finns 

skillnader på olika skolor och mellan olika lärare (Lindblad et al., 1999). 
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5.3 Strukturfunktionalism 

Inom strukturfunktionalismen ligger fokus på strukturer och inbördes beroendeförhållanden i 

samhällslivet. Det kan vara strukturer i form av värderingsmönster, regelsystem samt 

organisationsformer. Det som är viktigt inom strukturfunktionalismen är förutsättningarna för 

sammanhållning och värdegemenskap, menar Boglind (2007). Talcott Parson (1902-1979) 

anses vara mannen bakom strukturfunktionalismen. Han utgår från att ett socialt system inte 

kan överleva och fungera utan att vissa grundläggande problem löses, och att undersystemets 

uppgift är att anpassa systemet till omgivningen. I första hand behöver man klargöra vad 

problemet är, och det finns fyra funktionella förutsättningar i varje socialt system, vilket 

brukar kallas för AGIL-schemat (Boglind, 2007).  

1. Anpassning – ett system måste kunna hantera de krav som ställs i olika situationer. 

Systemet måste dels kunna anpassa sig självt utifrån omgivningen, men också anpassa 

omgivningen utifrån sina behov. 

2. Måluppfyllelse – ett system måste definiera vilka mål som är de viktigaste, och även 

nå målen. 

3. Integration – ett system måste kunna reglera förhållandet mellan sina olika delar, och 

även hantera relationen mellan övriga tre imperativ (anpassning, måluppfyllelse och 

mönsterbevarande). 

4. Mönsterbevarande – ett system måste kunna bidra med, bevara samt återskapa både 

enskilda individers motivation samt de kulturella mönster som skapar och håller 

motivationen levande (Ritzer & Stepinsky, 2015). 
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6. Metod 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva den ansats jag har valt och hur jag har gått tillväga vad 

gäller urval, datainsamling och dataanalys. Jag kommer även beskriva begreppen validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet, samt vilka etiska överväganden jag har tagit hänsyn till i 

utförandet av denna studie.  

 

6.1 Val av ansats 

Den fenomenologiska filosofin grundades av Edmund Husserl, som lade fokus på 

människans livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). Fenomenologin är en vetenskap om 

fenomen, och Husserl (2004) menade att naturlig kunskap kommer från erfarenheten. 

Människans utsaga kommer från vissa åskådningar, som är de naturliga erfarenheterna. Av 

erfarenheterna uppstår varseblivningar (Husserl, 2004). Kvale och Brinkmann (2014) menar 

att forskaren, utifrån ett fenomenologiskt förhållningssätt, är intresserad av att förstå sociala 

fenomen utifrån personens egna perspektiv. Syftet är att beskriva världen som den upplevs av 

personen i fråga. Genom att fokusera på intervjupersonens livsvärld strävar intervjuaren efter 

att få fördomsfria beskrivningar av den. Vid en fenomenologisk forskning genomförs 

intervjuerna utifrån en intervjuguide som fokuserar på vissa teman, och när de inspelade 

intervjuerna har skrivits ut analyseras de. Syftet är att få en nyanserad beskrivning av olika 

aspekter av undersökningspersonens livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). Då jag ville få en 

djup förståelse för lärarnas upplevelser av arbetet med inkludering föreföll det sig naturligt att 

välja kvalitativa samtalsintervjuer som metod. Kvalitativa samtalsintervjuer med en 

halvstrukturerad intervjuteknik passar bra ihop med fenomenologin för att kunna fånga upp 

intervjupersonernas livsvärld då det är styrt för att jag som intervjuare ska kunna säkerställa 

att jag får svar på frågorna, men också öppet då det finns en möjlighet att ställa följdfrågor. 

   

6.2 Tillvägagångssätt 

För genomförandet av studien planerade jag att intervjua fyra lågstadielärare från fyra olika 

skolor och som har varit yrkesverksamma i minst tre år. Jag hade inga preferenser på ålder 

eller kön eftersom jag ansåg det vara oväsentligt utifrån syftet med studien. Jag kontaktade 

rektorer vid fyra grundskolor där jag över telefon presenterade syftet med min studie, samt att 

jag ville intervjua lågstadielärare som har varit yrkesverksamma i minst tre år. Jag ville börja 

med att intervjua fyra lärare vid fyra olika skolor. Om jag inte hade lyckats få lärare från alla 

fyra skolor som ville delta i studien ingick det i min planering att kontakta fler skolor. Detta 
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var dock inte nödvändigt då en lärare från lågstadiet på varje skola var intresserade av att 

delta. Samtliga rektorer informerade mig om att de skulle se över intresset bland lärarna på 

skolan, och vi bestämde att jag skulle återkomma efter 1,5 vecka för att få namn och 

telefonnummer till de personer som ville delta. För att det skulle bli personligt valde jag att 

ha kontakterna via telefon, både för att få kontakt med rektorerna och för att informera de 

deltagande lärarna om upplägget. Innan intervjuerna skickade jag även ett missiv (bilaga 1) 

och de intervjufrågor som skulle ställas för att de skulle hinna förbereda sig på intervjun 

(bilaga 2). Dessa skickade jag via e-post. Jag valde att intervjua en lärare på den skola jag 

arbetat på trots att detta inte rekommenderas (Esaiasson et al. 2017). Anledningen är att jag 

ansåg att vi båda skulle kunna hålla det professionellt och att det inte skulle påverka 

intervjun. Planeringen var att utesluta den intervjun om jag vid sammanställningen av 

resultatet såg att den läraren inte var tillräckligt öppen och detaljerad i sina svar. Intervjun var 

dock väldigt givande, och jag har haft med den i min studie. 

 

I denna studie har jag använt mig av halvstrukturerad livsvärldsintervju (bilaga 2), vilket 

syftar till att fånga beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld och förstå teman ur deras 

egna perspektiv. Halvstrukturerade intervjuer är inte slutna formulär men inte heller öppna 

samtal, utan är ett mellanting (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag bröt ner studiens 

forskningsfrågor till intervjufrågor, och skapade på så sätt en intervjuguide (bilaga 2) med 

fokus på olika teman. Jag försökte fånga lärarnas specifika upplevelser av arbetet med 

anpassning av undervisningen genom att ställa öppna frågor, och även följdfrågor utifrån 

deras svar på grundfrågan. Samtliga frågor i intervjuguiden (bilaga 2) ställdes till samtliga 

intervjupersoner, men de halvstrukturerade intervjuerna gav mig en möjlighet att ställa 

följdfrågor utifrån de enskilda intervjupersonernas svar. Därmed har inte alla intervjupersoner 

fått precis samma frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). 

  

6.3 Urval 

Esaiasson et al. (2017) anser att tre allmänna råd för urvalet av intervjupersoner är att välja 

främlingar, att välja ett litet antal och att välja sådana som inte är “subjektiva” experter. Att 

välja främlingar har främst att göra med att det kan vara svårt att upprätthålla en vetenskaplig 

distans till personer man känner. Utifrån intervjupersonens sida kan det också vara enklare att 

vara mer öppen och detaljerad i sina svar till en person som man inte kommer ha en fortsatt 

relation till (Esaiasson et al. 2017). I denna studie har jag använt mig av stratifierat urval. 

Stratifierat urval innebär att populationen delas in i undergrupper som exempelvis kön, ålder 
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eller yrke, och att forskaren utifrån dessa undergrupper sedan gör ett slumpmässigt obundet 

urval. Syftet är att få med relevanta undergrupper i urvalet (Skärvad & Lundahl, 2016). I 

denna studie valde jag att intervjua fyra lärare från fyra olika skolor i Stockholms län, varav 

två skolor i Stockholms innerstad och två skolor i Stockholmsförorter. Det hade kunnat vara 

gynnsamt för denna studie att intervjua fler lärare. Utifrån denna studies omfattning var dock 

detta inte möjligt. Det grundkrav jag hade var att intervjupersonerna skulle ha minst tre års 

yrkeserfarenhet då jag ansåg tre år vara en rimlig tid för att ha hunnit samla på sig erfarenhet 

av yrket.  

  

6.4 Datainsamling 

En kvalitativ undersökning handlar om att på ett systematiskt sätt samla in, organisera och 

tolka kvalitativa data. Skärvad och Lundahl (2016) menar att studieobjektet oftast är individer 

och deras livsvärld. Det innebär att den kvalitativa forskningen riktar sig in på att beskriva, 

analysera, förstå och tolka sociala fenomen. Det handlar om att gå in på djupet för att förstå 

fenomenet och vad som ligger bakom exempelvis beteenden och handlingar. De kvalitativa 

studierna är oftast beskrivande, och innehåller således ganska detaljerade beskrivningar om 

situationer, händelser och personer (Skärvad & Lundahl, 2016). Det finns ett flertal olika sätt 

att samla in data på, t.ex. kvalitativa intervjuer, fokusgrupper samt kvalitativ innehållsanalys 

av dokument. I kvalitativa intervjuer är det viktigt att intervjuaren har ett aktörssynsätt, vilket 

innebär att studieobjekten betraktas som medvetna, reflekterande aktörer, och inte passiva 

studieobjekt (Skärvad & Lundahl, 2016).  

 

Jag valde att utföra min studie kvalitativt och har genomfört samtalsintervjuer med fyra lärare 

på fyra olika skolor. När jag konstruerade intervjuguiden hade jag både form och innehåll i 

åtanke (Esaiasson et al. 2017). För att skapa en bra form behöver man se till att samtalet blir 

levande genom att intervjupersonen hela tiden motiveras att berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser. För att skapa ett bra innehåll krävs att man knyter an till syftet. Frågorna ska 

vara korta och enkla att förstå. Ibland kan det vara nödvändigt att vara tyst en stund för att 

intervjupersonen ska ha en möjlighet att utveckla sina svar (Esaiasson et al. 2017). Jag valde 

att vid varje fråga vara tyst tills intervjupersonerna tydligt visade att de var klara med svaret 

på frågan. Som ovan nämnt var intervjuerna halvstrukturerade med öppna frågor, och 

innehåll även följdfrågor på grundfrågorna beroende på intervjupersonernas svar.  
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Jag hade på förhand tänkt ut vilka teorier jag skulle använda mig av för att utforma de teman 

som skulle vara centrala i min studie. Efter datainsamlingen och bearbetningen av empirin 

tillkom nya teoretiska utgångspunkter som jag ansåg vara tillämpbara. Ramfaktorteorin och 

det relationella perspektivet tillkom, medan symbolisk interaktionism valdes bort då jag inte 

längre ansåg den teorin vara användbar i denna studie.  

  

6.5 Dataanalys 

Vid dataanalysen har jag använt mig av meningskoncentrering. Meningskoncentrering 

innebär att det transkriberade materialet bearbetas och att forskaren selektivt väljer ut vitala 

delar av informationsmaterialet och formulerar meningarna mer koncist. På det här sättet kan 

långa intervjutexter bearbetas till kortare och mer preciserade (Olsson & Sörensen, 2011). 

Kvale och Brinkmann (2014) belyser att Giorgi (1975) har utvecklat en typ av 

meningskoncentrering på fenomenologisk grund som sker i fem steg. I det första steget ska 

forskaren läsa hela intervjun för att uppfatta helheten. I steg två ska de naturliga 

meningsenheterna fastställas så som intervjupersonen har uttryckt dem. I det tredje steget ska 

forskaren ta fram ett dominerande tema och tematisera intervjupersonernas uttalanden utifrån 

hur forskaren själv har uppfattat dem. I steg fyra ska frågor ställas till meningsenheterna 

utifrån undersökningens syfte. I det femte och sista steget ska de centrala delarna av 

intervjupersonens utsaga knytas ihop till en beskrivande utsaga. Det viktiga är att leta fram 

naturliga meningsenheter och utveckla deras huvudteman. Vid meningskoncentrering som är 

fenomenologiskt baserad är det viktigt att forskaren får rika och nyanserade beskrivningar av 

det fenomen som undersöks, samt att forskaren sätter sina egna teorier om ämnet “inom 

parentes” (Kvale & Brinkmann, 2014). Analysen i denna studie har skett enligt Giorgis 

(1975) fem steg, där jag först läste alla intervjuer för att kunna se helheten, och sedan 

fastställde jag meningsenheterna så som intervjupersonerna hade uttryckt dem i sin utsago. 

Utifrån detta kunde jag ta fram de teman som var dominerande och tematisera 

intervjupersonernas uttalanden. De meningsenheter som togs fram använde jag genom att 

ställa frågor till mitt eget syfte för att undersöka om de besvarade mina forskningsfrågor och 

om syftet med min uppsats kunde uppnås med de data jag hade samlat in. När jag hade 

bearbetat materialet utifrån dessa fyra steg knöt jag ihop delarna av intervjupersonernas 

utsagor till en beskrivande berättelse för att få fram en helhet. 

  

 

 



 

18 

 

6.6 Validitet 

Validitet innebär att man mäter det man faktiskt har avsett att mäta utifrån syftet. Om man 

mäter det man har avsett att mäta så har man använt valida instrument (Ejvegård, 2003). 

Validitet handlar om att själva metoden undersöker vad den avser att undersöka, och att de 

observationer man gör återspeglar de fenomen som var av intresse (Kvale & Brinkmann, 

2014). Validitet innebär även att det inte finns systematiska fel, vilket kan anses vara 

synonymt till ovanstående (Esaiasson et al. 2017). För att få en hög validitet har teoretiska 

antaganden kopplats till forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna bröts ner till intervjufrågor 

för att säkerställa att intervjuerna mäter det de avser att mäta. Studien har genomförts med 

kvalitativa samtalsintervjuer för att fånga lärarnas egna upplevelser, och jag anser de 

intervjuade lärarna vara tillförlitliga. Studien kan dock inte anses vara valid utifrån stadie tre i 

Kavle och Brinkmanns (2014) definition av validitet, som handlar om en noggrann utfrågning 

av intervjupersonernas svar. Däremot anses det muntliga ha översatts till skrift väl då 

intervjuerna skrevs ut noggrant, med hummanden inkluderat. Jag anser att validiteten i denna 

studie är god. Dock hade validiteten kunnat vara högre om det under intervjuerna hade skett 

bättre utfrågningar utifrån intervjupersonernas svar. 

 

6.7 Reliabilitet 

Ejvegård (2003) menar att reliabilitet handlar om tillförlitligheten och användbarheten av det 

som har mätts. Eftersom forskare i studier likt denna själva konstruerar mätinstrumentet 

genom exempelvis fasta frågor för en intervju, kan reliabiliteten bli låg. För att mätinstrument 

ska anses vara reliabla ska de vara stabila och ge samma resultat varje gång de används på 

samma material (Ejvegård, 2003). Skärvad och Lundahl (2016) belyser att ett sätt att få en 

ökad reliabilitet är att säkerställa att intervjuerna genomförs på ett så identiskt sätt som 

möjligt, både vad gäller vilka frågor som ställs samt den miljö man befinner sig i under 

intervjun (Skärvad & Lundahl, 2016). Kvale och Brinkmann (2014) menar att reliabilitet 

också handlar om att intervjupersonerna ger samma svar till en annan intervjuare, och att 

intervjuaren oavsiktligt kan inverka på svaren exempelvis genom ledande frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014). För att få en hög reliabilitet har jag säkerställt att samtliga 

intervjupersoner har fått samma frågor i samma ordningsföljd. Dock har intervjupersonerna 

fått olika följdfrågor utifrån sina svar. Jag ställde även ganska korta frågor för att minska 

risken för feltolkningar. Samtliga intervjuer skedde i en lugn miljö på lärarnas egen 

arbetsplats, vilket innebär att samtliga intervjuer skedde i en trygg miljö för 

intervjupersonerna. För att få en hög reliabilitet hade intervjuerna även behövt genomföras av 
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andra intervjuare. Eftersom en intervjuare oavsiktligt kan inverka på intervjupersonernas svar 

samt då det inte är troligt att intervjupersonernas svar hade blivit desamma då lärarna varje 

dag får nya erfarenheter av arbetet med inkludering kan inte reliabiliteten anses vara hög. 

  

6.8 Generaliserbarhet 

I kvalitativa studier kan det vara svårt att generalisera resultatet i allmänhet. Det man istället 

kan diskutera är om resultatet kan generaliseras utifrån att den kunskap som har producerats i 

intervjuerna kan överföras till andra jämförbara situationer. När det har satts kriterier för 

vilka som ska delta i intervjuerna och när intervjupersonerna har valt ut sig själva genom att 

frivilligt ställa upp kan inte resultatet överföras till övriga befolkningen (Kvale & Brinkmann, 

2014). Eftersom rektorerna på de olika skolorna frågade vilka lärare som ville ställa upp på 

intervjuerna samt då jag hade kriteriet att intervjupersonerna skulle ha minst tre års 

arbetslivserfarenhet anser jag att resultatet inte kan generaliseras. Däremot tror jag att många 

lärare skulle kunna relatera till det som intervjupersonerna har uppgett i intervjuerna eftersom 

alla lärare arbetar utifrån läroplanen som är gemensam för alla. 

 

6.9 Etiska överväganden 

Det finns vissa etiska förhållningssätt som en forskare behöver ta hänsyn till. De fyra 

viktigaste kraven är informationskrav, samtycke, konfidentialitet och frivillighet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Att det inte ska vara möjligt att identifiera vem intervjupersonen är 

finns även reglerat i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. 

Innan intervjuerna ägde rum skickade jag ett missiv (bilaga 1) med information om studiens 

syfte, hur lång tid intervjun beräknas ta, att deltagandet är frivilligt och att det är fritt att 

avbryta intervjun om så önskas. Av missivet framgår även att deltagandet kommer vara 

konfidentiellt och att resultatet endast kommer användas för min egen studie. Även vid 

intervjutillfället informerade jag samtliga intervjupersoner om detta, och de fick även 

information om att intervjun spelas in (Bell, 2006). För att säkerställa att intervjupersonerna 

skulle känna sig trygga med att deltagandet är konfidentiellt informerade jag om att de 

kommer få ett fiktivt namn och att jag inte kommer nämna vilken skola de arbetar på. Jag 

informerade även om att de kommer få den slutgiltiga rapporten skickad till sig, och att ingen 

annan än mina ansvariga lärare på högskolan kommer få ta del av det inspelade materialet 

(Vetenskapsrådet, 2017). 
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7. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisar jag resultaten från mina intervjuer med lärarna. Resultaten 

presenteras tematiskt utifrån nyckelord jag har funnit av de transkriberade intervjuerna. Jag 

har här bearbetat de teman som behandlar de områden som rör mina forskningsfrågor, och 

analyserat dem utifrån tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkter jag har valt att 

koppla min empiri till.  

 

7.1 Resultat: Ansvaret som lärare 

Nedan presenteras resultatet av intervjuerna med utgångspunkt i vilket ansvar lärarna har 

utifrån att de upplever att de behöver ha specialpedagogiska kunskaper, samt utifrån deras 

ansvar att anpassa undervisningen både för starka och svaga elever. 

 

7.1.1 Specialpedagogiska kunskaper 

Denna studie har begreppet inkludering som genomgående tema. De fyra lärare jag har 

intervjuat har en gemensam syn på inkludering, och inkluderingen ter sig vara något som är 

självklart för dem att arbeta med. De har uttryckt framgångarna av inkluderingen, vilket är att 

alla elever får möjligheter att uppnå målen genom att de har en varierad undervisning, men de 

uttrycker även svårigheterna med att hinna med alla elever eftersom det är så många behov 

som behöver tillgodoses. Därmed ökar deras ansvar som lärare, då det innebär att de behöver 

ha specialpedagogiska kunskaper. Ibland anser lärarna att de saknar resurser i form av en 

extra vuxen i klassrummet för att de kunna arbeta med inkludering på ett bättre sätt och för 

att alla elever ska kunna få det stöd de behöver.  

 

7.1.2 Anpassning för både starka och svaga elever 

Samtliga intervjuade lärare beskriver under ett flertal tillfällen i intervjuerna om deras ansvar 

att anpassa undervisningen för eleverna så att alla förstår. Det har inte någon gång under 

intervjuerna framkommit att de inte anser att det är på det sättet de ska jobba, utan tvärtom 

anser de att ansvaret ligger på dem som lärare. ”Det står i läroplanen om att jag ska göra det 

så det måste jag göra”.  De två lärare som är ämneslärare ser positivt på att de är flera lärare 

som arbetar med eleverna då de på det sättet får en helhetssyn kring eleverna. En av dem 

säger: 

 

Vi får en mer en vidare syn på barnet och det är inte bara min syn, att det inte bara är jag som har det 

barnet utan vi är så många personer plus fritidshemmen, så att vi får en väldigt nyanserad bild av 

barnens styrkor och svagheter (Intervjuperson).  
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De flesta lärare beskriver att de alltid har en grundplanering med sig till lektionerna, och att 

de sedan anpassar denna utifrån olika svårighetsnivåer. Om en elev är svagare så kan de 

backa ett steg, och om en elev är stark så har de extrauppgifter med sig för att eleven ska 

stimuleras och utvecklas i sin egen takt. En intervjuperson säger: 

 

Med inkludering så ingår det också att för att du ska få arbetsro måste alla få jobba på sin nivå, annars 

får du ett jäkla liv bara. De som har för lätt skriker, de som har för svårt skriker, och de mittemellan de 

får inga utmaningar, så det måste finnas. Men när man börjar en lektion så måste du ha extrauppgifter 

ifall någon är snabb, supersmart, så måste du ju ha lite tuffare även för den. Men sen samma sak om 

man är svag, man måste kunna backa (Intervjuperson). 

 

7.2 Analys: Ansvaret som lärare 

Utifrån det strukturfunktionalistiska perspektivet kan lärarnas upplevelse av ansvar tolkas 

utifrån AGIL-schemat (Ritzer & Stepinsky, 2015). Skolan är ett socialt system där lärarna 

behöver anpassa sig till olika situationer och utifrån det system som är uppbyggt på 

respektive skola. Skolan som system har tydliga mål om vad eleverna ska åstadkomma i varje 

årskurs och varje ämne, vilket lärarna anser vara deras ansvar att möjliggöra. Skolan som 

system ska kunna bidra med, bevara och återskapa elevernas motivation och det som håller 

motivationen levande. Lärarna har här ett ansvar att integrera olika arbetssätt för att 

åstadkomma anpassning, måluppfyllelse och mönsterbevarande. Utifrån detta synsätt är det 

också självklart att lärarna förbereder olika svårighetsnivåer i skoluppgifterna för att eleverna 

ska kunna nå målen i sin egen takt (Ritzer & Stepinsky, 2015). Lärarna upplever svårigheter 

med att hinna med alla elever, och flera anser att det behövs extra resurser för att alla ska få 

det stöd de behöver. Med ramfaktorteorin som utgångspunkt så ger bland annat tid och 

bemanning utrymme för en process, och som tidigare nämnt så kan denna process antingen 

ge eller inte ge möjligheter. Lärarna upplever att bemanningen är för låg och att eleverna inte 

får det stöd de behöver. Det kan därmed tolkas som att eleverna inte utvecklas i den mån de 

kan på grund av brist på resurser i det dagliga arbetet. Det finns alltså ett samband mellan tid, 

resurser och utveckling (Lundgren, 1999). 

 

7.3 Resultat: Stödfunktioner för att klara uppdraget 

Samtliga intervjuade lärare berättar om en mängd hjälpmedel som finns tillhands för 

eleverna, bland annat stressbollar, hörselkåpor, iPads, skärmar och sittdynor. Dessa är 

hjälpmedel som lärarna själva kan använda i den dagliga undervisningen, men ett 
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genomgående tema i samtliga intervjuer var de stödfunktioner lärarna har tillhands för att på 

bästa möjliga sätt kunna fullfölja sina uppdrag. Stödfunktionerna är i detta avseende 

specialpedagog, fritidspersonal och kurator. Alla lärare har ett samarbete med 

specialpedagogen och med resterande del av elevhälsoteamet, men samarbetet yttrar sig på 

olika sätt. Två av lärarna beskriver att de har en specialpedagog som är knuten till lågstadiet 

och att de träffas på arbetslagsmöten en gång i veckan. En av lärarna säger: 

 

Vi diskuterar barn som behöver anpassningar eller ett särskilt stöd. Och hon är också med i 

undervisningen en gång i veckan. När det gäller kunskapskrav eller annat som rör någon enskild elev, 

då kan man ju alltid prata med henne och vi har ju en tydlig gång […] hur anpassningar och så ska ske 

då (Intervjuperson). 

 

Vissa lärare berättar att specialpedagogen är med i klassrummet väldigt ofta, medan andra 

säger att specialpedagogen endast träffar eleverna utanför klassrummet och har en egen 

stödundervisning med dem. De lärare som inte har en specialpedagog i klassrummet är inte 

helt nöjda med stödet då de anser att specialpedagogen skulle kunna göra mycket mer, och att 

ansvaret istället läggs på enskilda lärare. En lärare upplever att hon själv behöver komma 

med lösningen, och tycker att ett större ansvar i detta borde ligga på specialpedagogen. 

 

Som nämnt ovan upplever de flesta lärare att de saknar en extra vuxen i klassrummet för att 

de ska kunna jobba med inkludering utifrån de behov som finns. Den extra vuxna personen 

skulle kunna gå ut med någon elev som behöver extra stöd för att eleven ska hänga med i 

undervisningen, vilket också skulle gynna andra elever då läraren kan lägga sin tid på att 

arbeta aktivt med dem. En av lärarna uttrycker dock att hon är väldigt nöjd med 

stödfunktionerna och att specialpedagogen är aktiv i klassrummet. Hon poängterar att arbetet 

är svårt, men att hon har stöd runtomkring sig från specialpedagog, fritidspersonal och 

kurator. Hon säger: 

 

Kuratorn träffar alla elever i små grupper just nu för att prata om beteendet och […] hur eleverna ska ta 

ansvar gentemot varandra och hur de ska bete sig mot varandra och mot oss vuxna människor, och helt 

enkelt hur man ska vara i ett klassrum och utanför ett klassrum också (Intervjuperson). 

 

7.4 Analys: Stödfunktioner för att klara uppdraget 

Då flera av lärarna saknar resurser som specialpedagog och annan vuxen person i 

klassrummet kan även detta tolkas utifrån ramfaktorteorin. Eftersom de saknar resurser leder 
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detta till att de saknar tid för att utföra ett så bra arbete som möjligt både för de elever som 

behöver extra stöd, och för de elever som behöver stöd i normal utsträckning. Situationerna är 

därmed begränsade för undervisningen (Lindblad et al., 1999). Ett annat sätt att se på dessa 

processer är ur det relationella perspektivet. Jag tolkar här det relationella perspektivet utifrån 

relationen mellan lärare och specialpedagog. Vissa lärare beskriver att de har en god kontakt 

och tätt samarbete med specialpedagogen, medan det också nämns att specialpedagogen inte 

gör så mycket, utan att lärarna själva behöver komma med lösningarna. Utifrån det 

relationella perspektivet anses sociala fenomen vara inbäddade i och influerade av sociala 

sammanhang, menar Aspelin (2013a). Ur detta perspektiv är interaktionen mellan människor 

det som är viktigt, och det kan uppfattas som att rollerna på skolorna är otydliga och att alla 

inte är nöjda med hur uppdelningen av ansvarsområden eller arbetsmoment ser ut.  Därmed är 

det viktigt att det på skolan finns en dialog kring ansvarsområden, dels för att skapa en god 

relation mellan kollegor på skolan, och dels för att eleverna och deras föräldrar ska få en 

tydlighet i vem som gör vad (Asplund, 2013). Även i detta avseende kan strukturerna tolkas 

utifrån strukturfunktionalismens AGIL-schema, då vissa av lärarna anser att 

specialpedagogen ska ta ett större ansvar för att eleverna i större utsträckning ska kunna nå 

målen (Ritzer & Stepinsky, 2015). 

 

7.5 Resultat: Att väcka intresse genom variation 

Ett genomgående tema i intervjuerna är att lärarna ständigt arbetar med att väcka elevernas 

intresse genom att variera sin undervisning och använda sig av olika metoder. En lärare 

använder sig av ett belöningssystem i form av smileys för att väcka elevernas intresse i att 

vara delaktiga och göra sitt bästa. Hon beskriver det på följande sätt: 

 

När de har gjort bra saker, till exempel kunnat fokusera eller läsa eller lyssnat, följt reglerna, räckt upp 

handen, […] och sen så hänger vi upp en smiley efter deras namn. Och sen har vi gemensamma 

belöningar vid varje 25, 50, 75 och 100 smileys. […] Det kan vara allt ifrån att de haft en bra rast eller 

att de inte tjafsat, till... inte vem som jobbar snabbast eller inte den som är duktigast utan mer den som 

har ansträngt sig och försökt. Och just för de här som har funktionsnedsättningar så är det självklart att 

vi inte kan sätta samma krav, utan det får vara mer individuella krav att den här pojken som inte kan 

sitta still i fem minuter, han har faktiskt suttit still i 10 minuter nu. Då kan han få en smiley som en 

morot och visa att det här gjorde du bra så fortsätt så (Intervjuperson). 

 

En lärare berättar att hon försöker se varje individ och bekräfta eleverna med jämna 

mellanrum för att de också ska få positiv feedback och inte bara kritik. Lärarna arbetar på 

liknande sätt för att variera sin undervisning. De alla försöker göra det intressant för eleverna 
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och arbeta på ett sätt som gör att de tycker det är spännande. De använder sig bland annat av 

pausrörelser, lektioner utomhus, lekar, sång, måla, rita och att visa saker visuellt med bilder. 

En av lärarna säger: 

 

Så vi gör ganska mycket för att det inte bara ska vara i ett klassrum och sätta sig ned och läsa och 

skriva, för det klarar ju inte många elever av […] För att kunna inkludera de eleverna som kanske inte 

förstår i första hand, första gången man går igenom, då gör man det på olika sätt. Kanske en 

genomgång, några elever inte hänger med, då måste jag kanske göra på ett annat sätt och visa hur man 

ska göra och gå igenom och kanske ta en mindre grupp och gå igenom mot slutet alltså i efterhand 

(Intervjuperson).  

 

En lärare beskriver det som att hon försöker ta det abstrakta till en konkret nivå, och tar ett 

exempel om att de sjunger multiplikationssången för att det är ett bra sätt för yngre elever att 

lära sig. Flera lärare tycker att det är viktigt att som lärare skapa ett tillåtande klimat i 

klassrummet där olikheter är accepterade, och tycker även att eleverna brukar vara bra på att 

förstå att alla är olika och har olika behov. De behöver ofta förklara det för eleverna, men i 

slutändan förstår de, trots att de ibland tycker att det är orättvist att de inte får göra något som 

en annan elev får. En lärare säger att alla inte har samma kapacitet oavsett hur mycket hon 

försöker anpassa undervisningen, och att vissa helt enkelt är smartare samt att dessa har 

föräldrar som diskuterar vuxet med dem. Hon poängterar att detta har med klasskillnader att 

göra.  

 

7.6 Analys: Att väcka intresse genom variation 

Att arbeta utifrån det belöningssystem med smileys som en lärare beskriver kan relateras till 

det relationella perspektivet då detta system skapar en bättre relation mellan lärare och elev. 

Läraren har här skapat en aktivitet och en form av social samvaro genom att ha gemensamma 

belöningar för hela klassen när de har gjort något extra bra (Aspelin 2013b). I den vardagliga 

interaktionen mellan lärare och elev beskriver läraren för en elev varför en annan elev 

behöver ett visst stöd. Det finns en tanke om att skapa ett tillåtande klimat, och även detta kan 

relateras till det relationella perspektivet. Ett sätt att tolka interaktionen och relationen mellan 

lärare och elever är genom detta perspektiv, då de pedagogiska relationerna är i en ständig 

process, och därmed föränderliga. Samtliga lärare uttrycker att de gör sitt bästa för att skapa 

ett bra klimat i klassrummet, och det är detta som är kärnan i det relationella perspektivet. 

Vissa av lärarna anser också att det blir en god klassrumsmiljö om alla får jobba på sin nivå, 

och om läraren växlar mellan närhet och distans så ger läraren också eleven bekräftelse i den 
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stunden (Aspelin, 2013b). Samtliga lärare belyser under intervjuerna att de gör vad de kan för 

att anpassa undervisningen för varje enskild elev och på det sättet gör undervisningen 

inkluderande, vilket främjar elevernas utveckling (SOU 2010:64).  

 

7.7 Resultat: Utmaningar 

Alla lärare uttrycker en typ av ansvarskänsla för att eleverna ska nå målen och att de 

använder olika metoder för att göra detta möjligt. De uttrycker också en hel del utmaningar 

med att arbeta som lärare, inte minst vad gäller att hela tiden behöva vara uppmärksam, att se 

till att alla förstår, och att lägga fokus på rätt saker.  

 

7.7.1 Att vara uppmärksam 

En gemensam känsla lärarna har är att de inte hinner stämma av med alla elever för att se till 

att de hänger med i undervisningen, och några tydliggör även hur viktigt det är att de starka 

eleverna får utmaningar för att också kunna utvecklas i sin takt och inte stanna på en nivå 

som är för låg. En lärare beskriver svårigheten i att ha koll på en elev när han tappar fokus, 

och svårigheten i att starka elever får rätt utmaningar. 

 

Och då är det jättesvårt, då gäller det att jag ser när han slutar att jobba, och med 25 ungar så är det inte 

säkert att jag har koll på det, utan det kanske tar ett tag så han hinner aldrig lika mycket som de andra. 

[…] Några skulle vilja vara minifröknar jämt, och det är ju på bekostnad av sin egen inlärning då för de 

är duktiga (Intervjuperson).  

 

7.7.2 Att se till att alla förstår 

Utmaningen i att hinna med alla elever handlar även om behovet av att förtydliga 

instruktioner ett flertal gånger så att alla förstår, men några lärare ser även att de starkare 

eleverna tar sig an de svagare, vilket också är ett stöd i klassrummet. ”Det är jättefint att se 

hur de här eleverna som är lite starkare tar sig an någon som behöver lite mer stöd och 

förklaringar”.  

 

7.7.3 Att lägga fokus på rätt saker 

En lärare säger det kan vara svårt att lägga fokus på rätt elever. När en elev stör andra så 

lägger hon fokus på att försöka få den eleven att sluta störa. Detta tycker hon är en svårighet 

då hon egentligen vill lägga sitt fokus på de som verkligen vill arbeta, och mycket tid 

försvinner från undervisningen för att hon behöver stoppa de processer som pågår 

runtomkring. 
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7.8 Analys: Utmaningar  

Lärarna har flera års erfarenhet av utmaningar i klassrummet, både i form av elever som 

motsätter sig det de säger och har ett normbrytande beteende, men också i form av att arbetet 

som lärare är svårt då arbetet hela tiden behöver anpassas till varje enskild elev. När lärarna 

berättar om detta så tolkar jag det som att de utgår ifrån att svårigheterna ligger hos eleven. 

Andershed och Andershed (2010) menar att det normbrytande beteendet kan bero på 

ointresse och brist på motivation, och där har lärarna en utmaning i att motivera eleverna och 

få dem att bli intresserade (Andershed & Andershed, 2010). Det relationella perspektivet blir 

i dessa fall väldigt viktigt, då det möjliggör tanken om att det finns en möjlighet till 

förändring så länge lärarna lägger fokus på relationen till eleverna och växlar mellan närhet 

och distans (Aspelin, 2013b). En annan tolkningsmöjlighet är att det kan vara systemet det är 

”fel” på. Lärarna skulle i detta fall själva kunna utgå från strukturfunktionalismen och AGIL-

schemat, och sedan lyfta de svårigheter de stöter på till sina kollegor i arbetslagen samt till 

ledningen för att kunna nå en förändring (Boglind, 2007). 

 

7.9 Resultat: Att utvecklas i utmaningen 

Samtliga lärare beskriver att de får gå fortbildningar för att utöka sina kunskaper om olika 

ämnen, bland annat om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vissa lärare uttrycker att 

de får ett stort stöd från specialpedagogen och elevhälsan om de har en elev med 

funktionsnedsättningar där lärarna inte riktigt vet hur de ska arbeta med eleven. En lärare 

lyfter att det är förstelärarna som driver utvecklingsarbetet på skolan, men att lärarna träffas i 

arbetslagen och på kvällsmöten för att delge varandra om olika arbetssätt och goda exempel. 

En lärare lyfter ett exempel kring hur ett arbetslag arbetade tillsammans efter en studiedag 

och säger: 

 

Efter den här studiedagen så valde vi i vårt arbetslag ut några elever som vi gjorde en särskild 

brainstorming runt för att kunna se liksom vad kan vi göra för att stödja […] Det var ju väldigt bra […] 

så att vi kan följa upp det tillsammans, det blir liksom naturligt […]. Det behövs ju också att man 

pratar med kollegor i andra årskurser, där kan man ju delge varandra om olika metoder man kan 

använda (Intervjuperson).  

 

7.10 Analys: Att utvecklas i utmaningen 

Lärarna tycker att det är viktigt att få kunskap om det de arbetar med i sin vardag, men får 

kunskapen på olika sätt. En tolkningsmöjlighet är att sätta detta i ett strukturfunktionalistiskt 
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perspektiv, då lärarna hela tiden behöver anpassa sina arbetssätt utifrån de elever de 

undervisar. Då skolan har tydliga mål som behöver uppnås av varje elev har lärarna här ett 

stort ansvar i att sätta sig in i elevens situation, vilket kan vara att lära sig vad olika 

funktionsnedsättningar innebär i praktiken. Genom att lärarna vet vad olika diagnoser och 

funktionsnedsättningar innebär, kan de också anpassa undervisningen på ett bättre sätt. 

Lärarna behöver alltså utvecklas för att i sin tur kunna utveckla eleverna. Genom att visa 

förståelse och acceptans kan eleverna få en starkare motivation (Ritzer & Stepinsky, 2015). 
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8. Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att presentera en resultatdiskussion där svaren på 

frågeställningarna diskuteras, samt där jag gör en jämförelse av min analys med vad andra 

forskare har sagt. Jag kommer även presentera en metoddiskussion med fokus på validitet och 

reliabilitet samt anledning till vald ansats och urvalsprincip. Slutligen kommer jag att ge 

förslag till vidare forskning inom området. 

 

8.1 Resultatdiskussion 

De intervjuade lärarna svarade på alla frågor jag ställde under intervjuerna, men svarade på 

frågorna i olika stor omfattning. Det var tydligt att de brinner för sitt arbete och att de 

försöker göra allt i sin makt för att alla elever ska ha en bra skolgång och lyckas nå målen. 

Alla olika metoder lärarna beskrev att de använder för att variera undervisningen bevisar 

detta. Lärarna har både beskrivit vilka resurser som finns, men också vilka resurser som 

saknas. Den mest centrala delen av resultatet är de praktiska metoder som används för att 

anpassa undervisningen. Den tredje forskningsfrågan, som handlar om skolans utveckling av 

inkludering i klassrummet, var den del i min studie som fick minst uppmärksamhet. Jag hade 

en förutfattad mening om att skolorna arbetade mer med detta än vad de faktiskt gör. Några 

av intervjufrågorna liknade varandra, men trots detta så kunde lärarna svara ännu tydligare på 

en fråga som de kanske tyckte att de precis hade besvarat.  

 

Sammantaget har lärarna svarat på forskningsfrågorna, och således är syftet med denna 

uppsats uppnått. Lärarnas arbetssätt vad gäller anpassning av undervisningen för elever med 

funktionsnedsättningar stämmer till stor del överens med tidigare forskning. Detta gäller 

främst kring vad Nilholm (2012) och Nilholm och Göransson (2014) anser om hur man ska 

arbeta, samt kraven utifrån Skollagen (2010:800) om att ge eleverna stöd för att motverka 

funktionsnedsättningarnas konsekvenser. De konkreta vardagliga arbetssätten är exempel på 

goda ambitioner som också ger goda resultat, enligt lärarnas egen uppfattning. Dock stämmer 

inte alltid skolans organisation och helhetstänket kring arbetet med anpassad undervisning 

överens med vad tidigare forskare anser vara nödvändigt eftersom lärarna upplever brist på 

resurser. Detta stämmer överens med vad Ljusberg (2010) belyser om att optimala 

prestationer hindras genom att lärarna behöver lägga väldigt mycket tid på elever i behov av 

särskilt stöd. Lärarna är måna om att alla elever ska nå målen, och det sammantagna resultatet 

visar att de arbetar med att få en hög delaktighet och social samvaro i klassrummet. 
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8.2 Metoddiskussion 

Som tidigare nämnt föreföll sig kvalitativ metod som ett naturligt val för mig då jag ville få 

en tydlig bild av intervjupersonernas livsvärld. Om jag exempelvis hade valt en kvantitativ 

metod med enkät som datainsamlingsmetod så hade det inte varit möjligt att ställa följdfrågor 

till lärarna, och inte heller att få en helhet i form av en berättelse med exempel ur lärarnas 

vardag. Det är mycket möjligt att jag skulle kunna ha fått ett bättre och bredare resultat med 

en kvantitativ metod, men jag är övertygad om att kvalitativ metod med samtalsintervjuer var 

den bästa metoden för just denna studie utifrån mitt syfte. Tillvägagångssättet har varit bra, 

men det hade också kunnat vara positivt att istället intervjua flera lärare på samma skola för 

att få en bild av om lärarna uppfattar arbetssätten på olika sätt trots att de arbetar på samma 

skola. Det skulle även vara intressant att utöka komponenterna i det stratifierade urvalet till 

att även innehålla kön, för att kunna ta del av manliga lärares uppfattningar om anpassningen 

av undervisningen då jag tror att det kan finnas en viss skillnad i hur manliga och kvinnliga 

lärare arbetar överlag. Tillvägagångssättet gick ungefär som planerat, men en intervju blev 

försenad på grund av att det var svårt att få ihop en tid som passade både mig och 

intervjupersonen.  

 

Gällande val av ansats såg jag till en början även fenomenografi som en potentiell 

utgångspunkt. Dock tyckte jag att fenomenologin passade min studie bättre då den är bredare 

och grundar sig på upplevelser, vilket var vad jag ville fånga.  

 

Jag använde mig av stratifierat urval eftersom jag ville få med vissa komponenter som bland 

annat yrkeserfarenhet. Hade jag exempelvis använt mig av ett bekvämlighetsurval (Skärvad 

och Lundahl, 2016) så kanske intervjupersonerna hade visat sig ha väldigt kort erfarenhet av 

läraryrket, vilket innebär en risk för att de inte skulle kunna ge lika många exempel på 

arbetssätt och metoder som mer erfarna lärare kan.   

 

Jag har mätt det jag har avsett att mäta och anser att studiens validitet är god utifrån de sju 

stadierna som jag har beskrivit i metodkapitlet av denna uppsats (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Där nämnde jag även att validiteten hade kunnat vara högre om jag hade gjort en noggrann 

utfrågning av intervjupersonernas svar. Under intervjuerna visade jag att jag lyssnade, och jag 

nickade för att visa att jag förstod. Eftersom jag utifrån min egen yrkeserfarenhet inom 

skolans värld förstod intervjupersonernas svar så gjorde jag ingen noggrann utfrågning. Jag 
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tror att jag hade fått en djupare bild av deras upplevelser om jag hade gjort noggranna 

utfrågningar trots att jag förstod vad de menade i sina utsagor (Esaiasson et al. 2017). 

 

Jag anser inte studiens reliabilitet vara så hög då lärarna med stor sannolikhet hade gett andra 

svar till en annan intervjuare, samt då jag troligtvis hade fått andra svar om jag hade 

intervjuat lärarna innan eller efter det aktuella intervjutillfället. Detta på grund av det jag 

tidigare nämnt om att lärarnas erfarenheter av arbetet med inkludering är något som förändras 

varje dag. Något som är en färskvara kan inte ge en hög reliabilitet (Ejvegård, 2003; Kvale & 

Brinkmann, 2014). 

 

8.3 Framtida forskning 

Resultatet i denna studie visar att det ställs höga krav på lärarna men att det inte finns 

tillräckligt med resurser för att tillgodose alla elevers behov. Åtminstone inte till fullo. Jag 

skulle önska att det gjordes en undersökning som omfattar alla skolor i Sverige, där syftet är 

att ta reda på hur det vuxna stödet ser ut i klassrummet då alla barn borde ha samma rätt till 

en likvärdig utbildning.  
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Bilaga 1 

 

Missiv 
 

Hej! 

 

Jag är student på Gävle högskola och är i full gång med att skriva mitt examensarbete i 

pedagogik. Ämnet jag har valt är Inkludering i klassrummet, och syftet med studien är att 

undersöka lärares möjligheter att anpassa undervisningen för barn med 

funktionsnedsättningar. Det jag vill ta reda på är vilka resurser skolan erbjuder för att anpassa 

undervisningen för dessa barn samt vilka metoder som används i praktiken. Syftet är även att 

få kunskap om hur ni bedriver er undervisning.  

 

För att få en fördjupad kunskap inom området behöver jag hjälp av dig som är yrkesverksam 

och har erfarenhet som är värdefull för mitt arbete. Intervjun kommer bestå av 20 frågor och 

kommer ta 30-45 minuter. Vid intervjun kommer jag ta hänsyn till Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer, vilket innebär att deltagandet är frivilligt och att du kan välja att 

avbryta intervjun om du skulle vilja. Ditt deltagande kommer vara konfidentiellt och 

resultatet kommer endast användas i min uppsats.  

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare 

för mer information. Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar, 

Jean Goerge  jean_itg@hotmail.com 

 

 

Handledare Paula Larsson: paula.larsson@hig.se  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 
 

 

1. Hur ser samarbetet med specialpedagog/speciallärare ut för att anpassa 

undervisningen? 

 

2. Vilken roll har elevhälsan i samarbetet kring anpassningen av undervisningen? 

 

3. Vilka hjälpmedel finns tillhands för eleverna? 

 

4. Upplever du att det saknas resurser på skolan för att kunna anpassa undervisningen? 

Vilka i så fall? 

 

5. Vilket motstånd möter du av elever i ditt dagliga arbete i klassrummet? 

 

6. Vilka metoder använder du för att engagera elever med funktionsnedsättningar i 

undervisningen? 

 

7. Hur strukturerar du upp din undervisning, med hänsyn till inkludering? 

 

8. Har du erfarenhet av att arbeta med inkludering på andra skolor? Vad var 

skillnaderna? 

 

9. På vilket sätt tar du hänsyn till elevers individuella behov utifrån tid och arbetssätt? 

 

10. Hur lägger du upp ditt arbete utifrån olika elevers sätt att lära? 

 

11. Hur tycker du att de duktiga eleverna påverkas av att du behöver anpassa 

undervisningen för andra? 

 

12. Vad innebär individanpassad undervisning för dig? Har du någon utbildning i det eller 

har du lärt dig på annat sätt? 

 

13. Erbjuder skolan andra resurser för att ni ska kunna utveckla era arbetsmetoder? 

 

14. Får lärare och elevassistenter utbildning i t.ex. neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar? I så fall, hur implementeras kunskapen från fortbildningar 

kring funktionsnedsättningar i det dagliga arbetet? 

 

 

 

 

 


