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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att ta reda på vilka undervisningsstrategier pedagoger använder i en 
skola för alla på högstadiet. Studien har genomförts utifrån metoden kvalitativa intervjuer där tre 
pedagoger berättat om vilka undervisningsstrategier de använder i sitt arbete. I skolans styrdokument 
står det att undervisningen ska anpassas efter varje elevs enskilda behov. Skillnaderna mellan behoven 
i en klass kan vara stora, undervisningen ska anpassas efter elever i behov av särskilt stöd samtidigt 
efter högpresterande elever och alla andra elever där emellan. Detta beskriver pedagogerna som 
tidskrävande och något de behöver förhålla sig till i valet av undervisningsstrategier. I jämförelse med 
tidigare forskning om kvalitativa och inkluderande undervisningsstrategier visar studien att 
pedagogerna använder sig mer eller mindre av alla nämnda undervisningsstrategier. Enligt 
pedagogerna finns det både för- och nackdelar med undervisningsstrategier i en skola för alla.  
Fördelar är att alla elever gagnas av bland annat nivåanpassad undervisning med låg ingångströskel, 
där alla ges möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Nackdelar som pedagogerna nämner är 
svårigheten att hinna möta spännvidden av alla olika behov, det vill säga hela registret från elever i 
behov av särskilt stöd till högpresterande. Dilemmaperspektivet förklarar att orsakerna till problemet 
delvis beror på ett orealistiskt mål: att alla elever ska lära sig samma saker på samma sätt under samma 
tid, vilket alla elever inte klarar.  

Nyckelord 
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måluppfyllelse  
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Förord 
Jag vill rikta ett stort tack till pedagogerna som ställde upp på intervjuerna. Ett lika stort tack vill jag 
rikta till min handledare Louise Danielsson för värdefulla råd och synpunkter under arbetets gång.  

1. Inledning 
Den här studien handlar om undervisningsstrategier i en skola för alla på högstadiet, kunskapens vägar 
från läraren till eleverna i en skola för alla, i de högre åldrarna. Sedan 1968 har vi en obligatorisk 
grundskola i Sverige, en skola där alla barn är välkomna oavsett social bakgrund. Vid tidpunkten för 
införandet fanns dock parallella skolsystem för elever med olika former av funktionsnedsättningar. 
Sedan läroplanen Lgr 80 (1980) har vi i Sverige vad vi kallar ”en skola för alla” det vill säga att nu ska 
alla barn gå i den obligatoriska grundskolan oavsett social bakgrund, funktionsnedsättning eller annan 
svårighet. Trots att skolan varit till för alla i mer än trettio år har sedan ett tag tillbaka begreppet 
inkludering börjat användas mer frekvent i ett försök att förklara på vilket sätt skolan ska vara 
tillgänglig för alla. En skola för alla innebär att klasserna består av en mångfald elever med alla de 
olikheter det innebär. Utifrån ett inkluderingsperspektiv innebär det att alla elever ska vara delaktiga i 
den ordinarie undervisningen i klassrummet, de ska inte befinna sig i olika former av särlösningar som 
till exempel i liten grupp med specialpedagog eller annan skolform. Som lärare i en skola för alla är 
läraruppdraget flerfaldigt, olika färdigheter och förmågor ska utvecklas hos eleverna som ska 
förberedas för ett liv som delaktiga medborgare i ett demokratiskt samhälle. Inte minst ska läraren 
hjälpa eleverna att nå kunskapsmål. Hur väl läraren lyckas med sitt uppdrag brukar mätas i antalet 
elever som har uppnått kunskapskraven, det vill säga fått godkända betyg.  Något den svenska skolan 
inte lyckas med för alla elever, faktum är att ingen av landets 290 kommuner lyckas hjälpa alla elever 
att nå målen (Persson & Persson, 2012). 

Efter att ha arbetat som lärare på högstadiet i snart 20 år kan jag säga att uppdraget är både 
stimulerande och roligt men även en utmaning på flera sätt, det problem jag tar upp i den här studien 
handlar om svårigheten att nå alla elever i undervisningen både högpresterande och elever i behov av 
särskilt stöd. Utmaningen är alltså att anpassa undervisningen samt skapa undervisning som är 
utvecklande för alla elever i klassrummet. Jag vet att många andra pedagoger upplever samma sak som 
jag, bland annat pedagogerna som deltar i den här studien. Det är dock inte bara i Sverige som lärarna 
upplever det problematiskt, enligt en undersökning som genomförts av OECD på 200 skolor i 23 
länder, anger lärarna att det enskilt största problemet på skolorna är att anpassa undervisningen till 
enskilda elevers behov i klassrummet (Persson & Persson, 2012). I den här studien vill jag därför 
undersöka hur andra lärare tar sig an utmaningen att i undervisningen försöka möta alla elevers behov. 
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2. Bakgrund 
I det här avsnittet förklaras ord och begrepp som diskuteras i studien vidare presenteras Tidigare 
forskning om undervisningsstrategier utifrån aktuell forskning samt studiens Teoretiska 
utgångspunkter. 
 

2.1 Ord och begrepp 
”En skola för alla” 
Idén om utbildning för alla kommer från de artiklar om mänskliga rättigheter som upprättades av 
Förenta Nationerna 1948, där skriver man att utbildning inte är en priviligierad förmån för ett fåtal 
utan något alla ska ha tillgång till (Persson & Persson, 2012).  

 Enligt lagar och förordningar (SFS 2010:800) har alla barn i Sverige sedan 1968 utan undantag haft 
skolplikt, sedan dess har också den svenska grundskolan beskrivits som en skola för alla. Detta är mål 
som blivit tydligare i skolans styrdokument (Emanuelsson, 2007).   

I och med den tredje läroplanen Lgr 80 (1980) myntades uttrycket ”En skola för alla” här 
förverkligades enhetsskoletanken för första gången med formuleringen att den obligatoriska skolan 
skall välkomna alla barn samt bygga på likvärdighet som princip. Vad gäller allas rätt till utbildning i 
en inkluderande miljö så anses det vara förankrat i skollagstiftningen sedan länge men som begrepp 
mycket sparsamt använt (Persson & Persson, 2012). 

 
Läraruppdraget samt styrdokument 
Läraruppdraget utifrån två prioriterade styrdokument, Skollagen och läroplanen för grundskolan, 
förskolan och fritidshemmen. 
 
Lärare är tjänstemän som är anställda för att genomföra ett särskilt uppdrag, uppdraget är formulerat i 
flera styrdokument upprättade genom politiska beslut fattade av Sveriges riksdag. Styrdokumenten det 
handlar om är Skollagen, Skolförordingen samt Läroplan för grundskolan, förskolan och 
fritidshemmen, Lgr 11. I Skollagen (SFS 2010:800) konkretiseras lärarens uppdrag. Med undervisning 
avser man målstyrda processer ledda av lärare mot bestämda mål, processerna ska ge eleverna 
möjlighet till utveckling och lärande genom att eleverna får möjlighet att inhämta och utveckla 
kunskaper och värden. Utbildningen sker genom undervisning mot bestämda mål. (SL 1 kap. § 3). I 
skollagen kapitel 3 står det följande: 
 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 
utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 
stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (SL 3 kap. § 3) 
 

I Skollagen kap 1 § 5 finns sedan 2011 ett nytt tillägg där står det att utbildningen ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vilket läraren numer är skyldig att förhålla sig till i sitt 
uppdrag. 
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Även i läroplanen, Lgr 11(2011) fastställs lärarens uppdrag mot mål samt andra delar av uppdraget, 
genom 27 punkter beskrivs det ansvar som ligger på läraren i förhållande till elevens utbildning och 
skolsituation. Av de 27 punkterna är det cirka 15 som handlar om vad läraren ska göra för att ge 
eleverna kunskaper i svenska samhällets värdegrund samt ämnesspecifika kunskapskrav. I 
undervisningen ska läraren bland annat utgå från varje elevs enskilda behov, tänkande, erfarenheter 
och förutsättningar, läraren ska tillsammans med eleverna utforma regler för arbetet, stärka elevernas 
vilja att lära samt tillit till den egna förmågan.  
Vidare står att läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 
Läraren ska även organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna 
förutsättningar och då även stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga där språk och 
kommunikationsutveckling stöttas. 
 Eleverna ska få möjlighet att bearbeta rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt 
samhälle något som eleverna också ska förberedas att vara delaktiga i. Läraren ska också tillsammans 
med eleverna planera och utvärdera undervisningen, och förbereda eleverna för delaktighet och 
medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. Läraren ska 
också utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och 
skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn (Lgr 11, 2011).  
 
Utöver de fastställda kraven i läraruppdraget har pedagogen stor frihet i utformandet av 
undervisningen det vill säga valet av metoder, strategier, arbetssätt och läromedel(Nilfors, 2013). I 
samband med betygssättning ska läraren utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 
förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning (Lgr 11, 2011). 
 
Elever i behov av särskilt stöd 
När det gäller definitionen av elevers olika behov står det i Skollagen(SFS 2010:800) att skolan är 
skyldig att ta hänsyn till detta, vad särskilda behov innebär finns det ingen preciserad förklaring för. 
Skolverket (2013) skriver i sin upplaga av Allmänna råd- Arbete med åtgärdsprogram för elever i 
behov av särskilt stöd, att orsaken till att det inte står i Skollagen är att det inte är möjligt att definiera 
vad särskilt stöd är i lagtext, skillnaden mellan särskilt stöd och individanpassad undervisning är svår 
att avgöra därför får professionella bedömningar avgöra från fall till fall hur skolan ska hantera 
situationen. Stockholmsstads Utbildningsförvaltning (2010) skriver att elever som av olika 
anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen tillfälligt eller över hela skolgången har rätt 
till särskilt stöd, behovet kan bero på fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl. Lgr 11 (2011) anger 
att elevers olika behov skapar olika förutsättningar därför innebär inte likvärdig utbildning samma sak 
som undervisning på samma sätt till alla elever eller att resurserna fördelas lika. Skollagen beskriver i 
tredje kapitlet 7§ att det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat 
anges inom lagen eller annat styrdokument (SFS 2010:800). 
 
Inkludering 
Det är vanligt att inkludering förstås som en aktivitet där elever med olika slag av svårigheter placeras 
i den ordinarie pedagogiska verksamheten vilket kan bli en skev bild av vad begreppet innebär 
(Persson & Persson, 2012). Traditionellt placeras en del elever i behov av särskilt stöd i särlösningar 
det vill säga specialundervisning i liten grupp för att kompenseras bristande färdigheter för att klara 
den ordinarie undervisningen (Nilholm, 2006). Den reviderade formen av inkludering förklarar 
Nilholm, i en artikel i skolporten (Hultén, 2013), är att placeringen inte är vad inkludering handlar om 
utan det handlar om att känna gemenskap. Nilholm menar att dagens skola är så upptagen av att inrikta 
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sig på individen att de sociala aspekterna och den lärande gemenskapen kommer i skymundan. 
Inkludering är att känna gemenskap med gruppen och att vara en del av den, där eleverna tillsammans 
är involverade genom samtal antingen i helklass eller mindre grupper. Det behöver inte betyda att alla 
är i klassrummet hela tiden. En förutsättning för att detta ska lyckas är att lärarna ser alla elever som 
viktiga (Hultén, 2013).  
 
Undervisningsstrategier 
Ordet undervisning betyder enligt nationalencyklopedin (NE, 2012) meddelande av kunskaper, 
Svenska akademins ordlista(SAOL, 1989) ger en kort förklaring, undervisning anges betyda visare. 
Skolverket (2012) anger att ordet är synonymt med ordet didaktik som har grekiskt ursprung och 
betyder undervisa, lära, att tillägna sig.  Vidare redogör Skolverket i samma artikel om vilka 
undervisningsmetoder som lämpar sig bäst i SO och använder där ordet undervisningsstrategier 
synonymt med undervisningsmetoder och undervisningssätt. 
 
När en undervisningsstrategi börjar och slutar kan vara svårt att avgöra, början något lättare, 
utformningen tar ofta sin början i planeringsstadiet och i tanken när målet och innehållet är fastslaget, 
men lika ofta tar en undervisningsstrategi form rent spontant som en reaktion ofta baserad på 
erfarenhet utifrån vad pedagogen förstår fattas eller skulle vara behjälpligt hos eller för eleverna. I den 
här studien beskriver undervisningsstrategierna didaktiska, pedagogiska och metakognitiva metoder, 
arbetssätt, belysande av olika perspektiv, problemformuleringar, olika lösningar, tankeväckande 
inslag, struktur och andra komplexa och flexibla tillvägagångssätt som pedagogen använder i 
undervisningen för att främja elevernas kunskapsutveckling fram mot mål eller färdigheter. 
Strategierna interagerar med varandra och är svåra att knyta till bara en enda handling, de går även in i 
andra förmågor som ledarskap och social kompetens. En undervisningsstrategi kan vara en kort 
instruktion men den kan också förmedlas över mycket lång tid, flera år, då en strategi kan börja med 
ett litet steg som byggs på och sedan utvecklas till en avancerad komplex kunskapsbank eller färdighet 
längre fram. Dessutom leder en undervisningsstrategi ofta fram till flera utkomster till exempel 
förståelse, fakta, förmåga att koppla ihop samband, flera perspektiv klarnar och så vidare.  
 

2.2 Tidigare forskning 
Forskningslitteraturen utgår från Johanssons (2010) sammanställning av forskningsöversikter som 
används i Skolinspektionens arbete med att kvalitetssäkra undervisningen runt om i landet. 
Håkanssons och Sundbergs (2013) bok Utmärkt undervisning, skriven på uppdrag ifrån 
Skolinspektionen, tar upp framgångsfaktorer i undervisningen både nationellt och internationellt. 
Ytterligare en bok Hatties (2013) Synligt lärande för lärare, som bygger på den största 
evidensbaserade forskningsöversikten om undervisningsstrategier till praktiskt genomförande i 
klassrummet. Hatties forskning kallas även för effektforskning då den riktas främst mot resultat.  

2.2.1 Undervisningsstrategier i en skola för alla 

Meningen med undervisning är att den ska leda fram till lärande, forskningen inspireras av att ta reda 
på vad som leder fram till vilket slags lärande. Lärandets mål varierar mellan specifika 
ämneskunskaper, generella intellektuella förmågor, att kunna lösa problem även motoriska, sociala, 
beteendemässiga färdigheter och förmågor (Håkansson & Sundberg, 2013) Läraruppdraget enligt 
Skollagen (SFS 2010:800) och Lgr 11 (2011) klargör dels att undervisningen ska vara meningsfull på 
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så sätt att samarbetsförmåga, personlig och individuell utveckling främjas hos eleven dels att eleven 
ska nå fram till renodlade kunskapsmål.  

Både Hattie (2013) och Håkansson och Sundberg (2013) anser att det inte går att fastställa färdiga 
recept som säkerställer att undervisningen får optimal effekt hos eleverna, varje undervisningstillfälle 
är unikt och utgår ifrån sitt sammanhang och sin sammansättning av aktörer. Enligt Hattie (2013) vet 
man dock att när det handlar om vad som åstadkommer störst påverkan i undervisningen så är det 
tveklöst pedagogen.  

2.2.2  Kvalitativa undervisningsstrategier  

Enligt Skolverket (2013) är kvalitativ undervisning viktigast, Håkansson och Sundberg (2013) 
förklarar vad som menas med kvalitativ god undervisning genom att först förklara att framgångsrik 
undervisning kan bedrivas mot mål som är helt utan humana värden medan god undervisning 
innehåller moraliskt och etiskt försvarbara målsättningar. Kvalitativ undervisning ska innehålla både 
mening och måluppfyllelse därigenom är kvalitativ undervisning både framgångsrik och god.  

 
Välorganiserad och tydlig målformulering: Enligt Skolinspektionen (Johansson, 2010) och Håkansson 
och Sundberg (2013) ska undervisning med goda förutsättningar vara välorganiserad och planerad, 
den ska innehålla ett tydligt målorienterat syfte, där läraren förbereder eleverna genom att 
inledningsvis strukturera målen och innehållet mot det förväntade resultatet. Målen för lärandet 
behöver också upprepas kontinuerligt i samband med olika aktiviteter under hela arbetets gång. 
Hattie (2013) redogör i sin forskning vikten av att ha flera olika strategier för målformuleringen med 
lärandet, innehållet bör presenteras på flera sätt, verbalt, visuellt fler medier ger en mer fullödig bild än 
vad ett enda kan göra och skapar möjligheter att förstå på mer än ett sätt. Hattie (2013) tar upp 
ytterligare en betydelsefull aspekt av att ha välplanerade lektioner med ett färdigt resultat i sikte det 
vill säga börja med att förstå slutet, det är viktigt att hela tiden arbeta mot målet samtidigt ha stor 
variation av undervisningsstrategier på vägen dit, genom att använda så kallad bakåtkonstruktion har 
läraren lättare att uppmärksamma eleven på var den är i förhållande till målen och ge vidare 
vägledning mot målet.  Håkansson och Sundberg (2013) tar upp att läraren regelbundet behöver följa 
upp att eleverna förstår det innehåll som behandlas vilket ger läraren möjlighet att uppmärksamma och 
underlätta framgångsrika lärandestrategier för elevens fortlöpande arbete mot målet.  
Tydligt lärarstöd: Lärarens ledarskap och hur läraren stödjer elevernas lärande behöver vara synligt i 
såväl helklassaktiviteter som i grupparbeten och individuellt arbete (Johansson, 2010). 
Läraren bör genomföra undervisningen med både konstruktivistiska och traditionella metoder som 
kompletterar varandra(Håkansson & Sundberg, 2013). Det vill säga med ett starkt ledarskap och tydlig 
struktur mot renodlade ämneskunskaper blandat med öppenhet och elevaktiva arbeten i gruppform 
eller enskilt med arbetsuppgifter av analytisk och problemlösande karaktär som utvecklar 
ämneskunskaper, sociala förmågor och vardagskunskaper. Håkansson och Sundberg (2013) förklarar 
att den undervisningsform som ger bäst provresultat är den traditionella. Hattie (2013) lägger 
betoningen på det som direkt sker i klassrummet mellan lärare och elever så kallade kognitiva 
prestationer och psykologiska processer som han omvandlar till strategier. Hattie utgår framförallt 
ifrån Piagets utvecklingspsykologi som består av fyra utvecklingsstadier där en elevs tänkande 
utvecklas kvantitativt över tid, att känna till detta hör till en av de viktigaste kunskapskällorna för 
pedagogen (Hattie, 2013).  
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Varierad undervisning: Skolverket (2012) rekommenderar flexibla undervisningsstrategier då det 
skapar möjligheter för elever att lära sig på olika sätt, för snäv repertoar kan lämna vissa elever 
utanför. Skolinspektionen (Johansson, 2010) tar upp att variationsrik undervisning med alternativa 
ansatser och varierat material med utmanande uppgifter ger bättre förutsättningar för elevers lärande 
och stimulerar deras lust att lära Även Håkansson och Sundberg (2013)anger att undervisning som 
präglas av variation visar sig vara mer framgångsrik, de beskriver att läraren bör ha en uppsättning 
undervisningskoreografier, en sammansättning av undervisningsvarianter att alternera mellan i sitt 
möte med olika elever. Hattie (2013) har i sin undersökning också funnit belägg för att variation är 
viktig, kognitiv flexibilitet som inte bara ger variation i presentation av ämnesinnehåll utan också 
möjlighet för eleven att förstå att det finns olika sätt att lära sig på. 
 
Elev anpassat lektionsinnehåll: Både Skollagen (SFS 2010:800) och Lgr11(2011) tar upp att läraren 
ska anpassa undervisningen i förhållande till elevernas behov. Hattie (2013) och Håkansson och 
Sundberg (2012) redogör båda för att anpassning av ämnesinnehållet i så kallade nivåer för att 
mångfalden i klassrummet ska kunna tillgodogöra sig undervisningen är viktig.  
 
Formativ bedömning: Skolinspektionen (Johansson, 2010) uppmärksammar den internationella 
forskningens indikationer på att formativ bedömning har positiv effekt på lärandet, arbetsformen där 
målet tydliggörs sedan följs upp med återkoppling på var eleven är i förhållande till målet. 
Skolinspektionen (Johansson, 2010) redogör för att så kallade förbättringsorienterade feedback anses 
vara bryggan mellan undervisning och lärande på så vis att det förtydligar vägledning för hur eleven 
ska komma vidare i sitt arbete, samtidigt som det är ett viktigt medel för hur lärare ska få kunskap om 
hur de kan utveckla undervisningen. Håkansson och Sundberg (2013) finner stöd för att formativ 
bedömning visat sig särskilt betydelsefull för elever i behov av särskilt stöd, framförallt formen 
kamratbedömning då metoden innebär att elevens styrkor och svagheter identifieras, när eleven får 
konstruktiv feedback på detta ger det eleven en möjlighet att förstå vad som fattas och vad som 
behöver utvecklas för att kunna gå vidare i kunskapsutvecklingen och även att bli mer självständig.  
Hattie (2013) finner också stöd i sin forskning som talar starkt för att formativt arbete är 
framgångsrikt, konsten är att ge rätt form av återkoppling, han har skapat en modell som innehåller tre 
viktiga återkopplingsfrågor; ”Vart är jag på väg?”, ”Hur ska jag komma dit? ”Vad är nästa steg?” 
Hattie menar att detta är vad lärarens återkoppling ska handla om. Vidare redogör han för att 
återkoppling från eleven till läraren är lika betydelsefull eftersom den både talar om vad läraren har 
undervisat på ett bra sätt och vilka brister som råder, utifrån det kan läraren göra viktiga justeringar. 
 
Socialt samspel mellan alla aktörer i klassrummet: Socialt samspel och interaktion mellan alla 
deltagare i klassrummet är något som samtliga källor nämner att forskningen ser främjar 
kunskapsutvecklingen.  Håkansson och Sundberg (2013) har funnit stöd i sin översikt för att 
interaktionen mellan elever och lärare och mellan elever är kraftfulla verktyg som på olika sätt kan 
användas då det sociala samspelet stödjer deras utveckling av abstrakt tänkande. Håkansson och 
Sundberg (2013) tar även upp att forskningen alltmer fokuserat på klassrumsdiskursen, det 
inkluderande samspelet mellan aktörerna i klassrummet kan stödja lärandet, där interaktion och 
kommunikation äger rum som påbjuder en situation där eleverna får möjlighet att ställa egna frågor, 
opponera, summera etcetera. Detta har dessutom visat sig vara centralt för att elever ska bli medvetna 
om andra perspektiv än sitt eget och vilken förståelse de själva har. En ytterligare vinst är att dessa 
samtal är motivationsstärkande när de kännetecknas av en stödjande och uppmuntrande atmosfär. 
Hattie (2013) finner stöd i sin undersökning som visar att eleverna effektivare kommer vidare i sin 
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utveckling när de upptäcker att det finns olika sätt att lära sig, delar insikter och missförstånd med sina 
kamrater och därmed förstår att utmaning är något gemensamt för både oss alla, begåvade och mindre 
begåvade, det leder till en förståelse om att man kan arbeta igenom sitt lärande tillsammans.  

2.2.3 Inkluderande undervisningsstrategier 

Huruvida inkludering äger rum finns det egentligen bara ett sätt att ta reda på menar Göransson och 
Nilholm (2013), genom att fråga alla inblandade i klassrummet om de har känt sig delaktiga, om svaret 
är ja, så har inkludering ägt rum. Enligt Emanuelsson (2007)  kan inte inkludering handla om en 
specialundervisningsmetodik utan det handlar om gemenskap av hela grupper och gemenskaper inte i 
första hand om enskilda så kallade avvikande elever utan om ideologiskt motiverade målsättningar.  
Här beskrivs några av de undervisningsstrategier som är hämtade ifrån två nyligen utkomna böcker om 
inkludering, Perssons och Perssons (2012) bok Inkludering och måluppfyllelse, som baserar sig på 
studier av lyckad inkluderande undervisning i en kommun i södra Sverige, där pedagogerna som var 
med i studien förövrigt sa att de inte förändrat något i sin vanliga metodik (Persson & Persson, 2012). 
Den andra boken är skriven av Göransson och Nilholm (2013) och heter Inkluderande undervisning, 
utgiven av Specialpedagogiska Skolmyndigheten.    
 
Gemensamma arbetsformer där eleverna involveras med varandra, till exempel samtal i helklass, små 
grupper där det gemensamma resultatet är beroende av alla i gruppens bidrag. Diskussioner och 
gemensamma problemlösningar. Begränsa självständigt arbete till endast1/3 arbetstiden. 
 
Anpassa undervisningen till elevernas individuella behov. Pedagogerna försåg elever med läs-och 
skrivsvårigheter med kopior på anteckningar som deras kamrater hade gjort. De fick även lektionens 
uppdrag nedskrivet på en postitlapp i början av lektionen. 
 
Tydlig struktur och klarhet på lektionerna, struktur som eleverna känner igen, detta är framförallt 
viktigt för elever med funktionsnedsättning. Gemensam genomgång av målen där kriterierna förklaras 
och konkretiseras, pedagogen förklarar även examinationsform och tillhandahåller en grovplanering av 
arbetet där datum för prov eller inlämning finns. Startuppgift mål och läxa skrivs upp på tavlan så att 
eleverna slipper fundera på vad dagens lektion ska innehålla. Sluttid för lektionen skrivs på tavlan så 
att eleverna inte behöver fundera. 
 
Auktorativt pedagogiskt ledarskap präglat av värme och stöd i klassrummet där det relativt ofta 
förekommande individuella arbetet med stort egenansvar byts ut till ett auktorativt ledarskap med 
tydlighet, struktur och kontroll som upprätthåller arbetet. 
 
Rik variation av arbetsformer i helklass, grupp, par eller enskilt dock ska eleven aldrig vara utelämnad 
till att söka information på egen hand, undvik att eleven utlämnas till sig själv vilket ofta händer vid så 
kallat eget arbete. 
 
Samtal med eleverna utanför lektionstid med förfrågningar om till exempel hur det kom sig att det inte 
fungerade så bra på lektionen idag eller tvärt om beröm för att det gick bra på lektionen och om det var 
något särskilt som ledde till det. Övriga faktorer som påverkar: Engagemang som visade sig genom att 
pedagogerna sökte upp elever som uteblivit från möten och lektioner. Att lärare efterfrågar elevens 
synpunkt på planeringen. Lyfta fram sådant som är positivt och negligera negativa beteenden. Dela ut 
pennor till de som kommer utan till lektionen.  
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2.2.4 Resultat vs inkludering 

I skenet av den pågående debatten om resultaten i skolan där effektforskningen fått stort genomslag 
växer kritiken och motsättningarna om vad skolans uppdrag egentligen handlar om. Enligt Göransson 
och Nilholm (2013) kritiserar de som forskar om inkluderingens villkor effektforskningen, där ibland 
Hattie, för att inte redovisa fakta som gäller hela skolans uppdrag, Göransson och Nilholm (2013) 
hävdar att effektforskarna har ett alldeles för smalt fokus på det som är hela skolans uppdrag då 
effektforskarna studerar faktorer som främst leder fram till resultat. Enligt Göransson och Nilholm 
(2013) har skolan fått ett bredare uppdrag i och med Lgr 11 där eleverna förutom kunskapsutveckling 
ska utveckla vissa egenskaper och förhållningssätt vidare ska de få erfarenheter av att fungera som 
demokratiska medborgare i samhället. Emanuelsson (2007) anser att begreppet inkludering bör förstås 
som ett uttryck för utvecklingsprocesser mot läroplanens uttryckta mål det vill säga sammanhållna 
miljöer och gemenskaper där allas rätt till fullt deltagande i den gemensamma utbildningen tillgodoses 
(Emanuelsson, 2007).  
 
Göransson och Nilholm (2013) finner fyra typer av uppdrag i skolans styrdokument, 1) 
kunskapsuppdrag 2) fostran till och om demokrati 3) Identifiera skillnader och kompensera de elever 
som behöver hjälp för att nå samma mål som alla andra. 4) Skapa förutsättningar för elever att 
utveckla personliga egenskaper. Dessa knyter de samman med den utöver styrdokumenten politiska 
styrningen och diskussionen i det offentliga rummet om hur skolan ska fungera, det som bildar en 
form av pedagogisk ideologi där diskussionen om skolans egentliga mål och mening debatteras samt 
vilka mål den bör ha.  Inkluderingsrörelsen kan ses som ett uttryck för en pedagogisk filosofi som ska 
ligga till grund för skolan där vissa värden lyfts fram (Göransson & Nilholm, 2013). Därför menar 
också Göransson och Nilholm (2013) att det är viktigt att se över hur målen för en inkluderande 
utbildning sammanfaller eller avviker från de mål som står i styrdokumenten.  
 
Linikko (2009) redogör i sin studie för att det finns röster som menar att de existerande skolsystemen 
inte klarar av att upptäcka och tillmötesgå alla individuella skillnader utan det behövs exkluderande 
system vid sidan om. Linikko(2009) tar upp Göranssons (2006) förklaring till problemet, hon menar 
att det ligger i skolans traditionella syn på att barn måste lära sig samma saker på samma sätt, på 
samma tid, så länge elever ska uppnå samma mål är skolan fast i det traditionella synsättet vilket inte 
främjar inkludering. 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

2.3.1 Teoretiska perspektiv på inkludering 

Nilholm (2006) redogör för att i Sverige har inkluderingsbegreppet tagit över det tidigare använda 
integrationsbegreppet, detta har skett av två skäl, dels så har integrationsbegreppet spelat ut sin roll 
genom att inte stå för den process man har velat uppnå i och med en skola för alla. Ett steg på vägen 
till att ändra den tidigare uppfattningen har varit att ändra begreppet till inkludering. Skillnaden mellan 
integration och inkludering handlar om synen på vem som ska anpassas till vad. Integration står för en 
tanke om att delar ska anpassas till en helhet, inom skolans system ska alltså eleverna anpassas till 
skolverksamheten. Vidare står det för att dessa individer är avvikande och behöver anpassas till 
system som är oförändrade Nilholm (2006). 
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 Inkluderingstanken däremot vänder på det och menar att systemet, skolan, ska anpassas till olikheter 
hos eleverna, en systemförändring, vilket innebär att utbildningssystemet ska anpassas för elevernas 
olikheter Nilholm (2006). Persson & Persson (2012) säger att begreppet står för ett bejakande av 
elevers olikheter där man ska anpassa utbildningen till deras varierande behov och går vidare med att 
även lärarutbildningen behöver förändras för att passa en inkluderande skola. Precis som Nilholm tar 
de upp att i det längre perspektivet kommer denna process att bidra till tolerans och respekt för 
olikheter i den framtida samhällsutvecklingen.  

 

2.3.2 Kompensatoriskt perspektiv 

Inkluderingsbegreppet kan belysas ur olika perspektiv förklarar Nilholm (2006) vilket då ger olika 
definitioner av vad som menas med inkludering. Det perspektiv som traditionellt har använts inom 
specialpedagogiken är det kompensatoriska perspektivet, det går även under andra namn som till 
exempel medicinsk – psykologisk, kategoriskt även funktionalistiskt. Utmärkande för detta är att 
särskilda behov hos en elev ses som en individuell egenskap, orsaken till att en elev har svårigheter är 
antingen på grund av att de är medfödda eller på något annat sätt bundna till individen.  De förespråkar 
speciellt stöd snarare än ett inkluderande stöd för dessa elever, det speciella stödet innehåller bland 
annat olika former av särlösningar som till exempel specialklasser, specialskolor, specialgrupper, 
kliniker och så vidare (Nilholm, 2006). 
 

2.3.3 Kritiskt perspektiv 

Nilholm (2006) menar att utomvetenskapliga skeenden som till exempel framväxten av en identitets – 
politik har ökat kraven på jämställdhet i samhället framförallt för de som vanligtvis blivit 
marginaliserade, kvinnor, etniska minoriteter och funktionshindrade. I samband med detta har kritik 
mot traditionell specialpedagogik blivit allt mer tydlig, ett nytt perspektiv har tagit form, det kritiska 
perspektivet. Här vänder man på det kompensatoriska perspektivet, och anser att svårigheterna ska 
lokaliseras utanför individen, detta är en systemförändrande idé, det innebär att en förändring behöver 
äga rum, barns olikheter behöver ses som ett grundläggande faktum, det pedagogiska arbetet, 
organisationen behöver förändars i grunden och anpassas till elevers olikheter, inte tvärtom. (Nilholm, 
2006) 
 
Enligt Haug (1998) anses det kompensatoriska perspektivets värderande framtoning ge upphov till 
marginaliserande effekter och kan kopplas ihop med segregerande integrering där visserligen alla barn 
ska gå i samma skola men där särskilda arrangemang möter elever med olika behov som till exempel 
särskilda grupper eller enskild undervisning (Haug, 1998)  
 Nilholm (2006) hävdar att specialpedagoger som förespråkar det kritiska eller relationella 
perspektivet anser att det kompensatoriska är stigmatiserande för barn med särskilda behov då man 
bland annat arbetar med diagnosticerade problem hos elever genom att ordna särlösningar. Det kritiska 
perspektivet menar att inkludering är alla elevers rätt till närvaro i klassrummet utan undantag, 
befintliga lärare ska utöka sin förmåga att undervisa en mångfald av elever, dessutom kan 
specialpedagogens roll komma att bli överflödig om/när utvecklingen sker i den här riktningen 
(Nilholm, 2006). Haug (1998) redogör för att det kritiska perspektivet utgår ifrån en ideologisk 
grundtanke som står nära kollektiva demokratiska värden som social rättvisa och lika rätt till 
deltagande. Inkludering ska ske i form av inkluderande integrering vilket innebär att undervisningen 



10 
 

ska ske i klassen där eleven går, skolan är en social samlinsplats där social träning och olikheter 
accepteras, lärarna är kompetenta att möta alla elever, undervisningen i klassrummet sker utan 
särlösningar och specialpedagogiken är överflödig (Haug, 1998). Ett annat problem som Runesson 
(2012) tar upp i sin studie, är att specialpedagogerna som deltog beskrev att ämneslärare och 
specialpedagoger hade olika elevsyn, ämneslärarna hade ett kategoriskt, även kallat kompensatoriskt, 
perspektiv medan specialpedagogerna hade ett relationellt, även kallat kritiskt perspektiv, något de inte 
fann någon lösning på men som skapade missförstånd mellan yrkesgrupperna.   
 

2.3.4 Dilemmaperspektiv 

Ytterligare ett perspektiv har växt fram som menar att specialpedagogiken bör ses som ett specifikt, 
sociokulturellt och historiskt situerat svar på ett grundläggande dilemma som lyder: alla elever ska få 
ut något gemensamt av utbildningen samtidigt som utbildningen ska möta elevers olikheter. (Nilholm, 
2006) Dilemmaperspektivet kännetecknas av att det förklarar komplexiteten och motsättningarna i ett 
problem där de befintliga lösningarna endast är temporära, det förklarar specialpedagogikens roll som 
temporärt löser problemen som finns i klassrummet eller på skolan. Dilemmaperspektivet betonar att 
orsakerna till problemen finns på organisationsnivån i samhället. Dessa problem är viktiga att 
uppmärksamma för att kunna angripa problemen på rätt sätt och lyckas med inkludering i ett vidare 
perspektiv att försöka nå en verklig förändring (Nilholm, 2006).  
  
Enligt dilemmaperspektivet finns det inte något enkelt sätt att svara på frågan hur man bäst ska 
anpassa undervisningen så att det blir inkludering (Nilholm, 2006) Lindén (2010) beskriver problemen 
med individualisering utifrån det Persson (2007) skriver i sin bok, Elevers olikheter och 
Specialpedagogisk kunskap. Det finns problem med individualisering, skolan ska ge alla en likvärdig 
utbildning men samtidigt ska elevers olikheter tillgodoses, individualisering kan sägas vara samma sak 
som pedagogisk differentiering där material och undervisning anpassas, hur de olika behoven ska 
hanteras blir ett problem i sig när likvärdigheten ska upprätthållas. Nilholm (2006) redogör för att 
inkluderingsbegreppet automatiskt skapar motsatsen segregation, om inkluderingen ökar olikheter i 
undervinisningen kommer segregation att bli tydligare. 
 
Linikko (2009) tar också upp ett betydande problem gällande inkludering inom skolan. 
När det gäller tiden för olika aktiviteter och arbetstempo så är detta ofta ett tydligt dilemma för elever 
med olika funktionsnedsättningar, de måste engagera sig mer för att kunna sortera, ta in och bearbeta 
information vilket ökar deras stressnivå. Detta leder också till att elever med utvecklingsstörning 
behöver längre betänktetid innan de kan svara på en fråga. I en klass kräver det tolerans, att 
klasskamraterna klarar av att ge detta utrymme till eleven (Linikko, 2009). Även Nilholm (2006) 
menar att en fastställd timplan riktad mot måluppfyllelse kräver att alla oavsett förutsättningar ska nå 
skolans mål inom ett visst antal lektioner och bestämd tidsram, vilket alla inte har förmåga till. 
Linikko (2009) fortsätter, hur mycket tid kan/ska en aktivitet få ta i anspråk utan att läraren känner sig 
stressad och oroad för att inte hinna med det som borde hinnas med i förhållande till skolans tids- och 
kursplan som finns uppställda i mål som ska uppnåtts i år 5 och 9. Elever som inte hunnit inhämta 
kunskaper i den takten som de andra i klassen orsakar att läraren inte kan ha gemensamma 
genomgångar med en viss tids träning innan nästa moment.  
 
Linikko (2009) hänvisar också till en studie gjord av Westling, Allodi och Fischbein (2000) där de 
jämfört vanliga och särskilda undervisningsklasser och fann där att de särskilda 
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undervisningsklasserna gavs mer tid för eleverna även tempot var lugnare, elever behövde inte heller 
ta ansvar i samma utsträckning som i vanliga klasser. Enligt Linikkos (2009) egen studie menar 
lärarna som arbetar i särskilda undervisningsgrupper att tidsfaktorn inte blir styrande, det finns tid att 
göra det som ska göras. 
Men då är frågan, ska skolan låta individer kompenseras för det som uppfattas som brister eller ska 
delaktighet ska ses som det överordnade värdet (Nilholm, 2006)?  
En annan viktig fråga som också behöver lyftas, ställd av lärare i Linikkos (2009) studie, hur mycket 
ska klassens andra elever ställa upp för en elev i behov av särskilt stöd? 

 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien är att ta reda på vilka undervisningsstrategier pedagoger väljer i 
sin undervisning på högstadiet med syftet att så många elever som möjligt ska nå 
måluppfyllelse.  
 

• Hur planerar pedagoger sin undervisning i en skola för alla på högstadiet? 

• Vilka undervisningsstrategier använder pedagoger i en skola för alla, som av erfarenhet har 
lett till högre måluppfyllelse? 

• Hur sker bedömningen av elevernas kunskaper? 
 

 

4. Metod 

4.1 Val av metod 
Syftet med det här arbetet har varit att genom intervjuer undersöka fyra pedagogers erfarenheter av 
undervisningsstrategier i en skola för alla på högstadiet, där det ingår en medvetenhet i valet av dessa 
strategier för att hantera inkludering samt att det upplevs som om att eleverna når en högre 
måluppfyllelse. Utifrån syftet har jag valt metoden kvalitativ forskningsintervju, det innebär att jag gör 
en undersökning av en subjektivt pågående process i vardagsarbetet med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt. Hermeneutiken menar att man kan förstå andra människor genom att undersöka hur 
existens, mänskligt liv och handlingar uttrycks i det talade språket detta går sedan att tolka och förstå 
innebörden av (Patel & Davidsson, 1994).  Metoden lämpar sig när man undersöker ämnen från den 
intervjuades eget perspektiv från den levda vardagsvärlden (Kvale & Brinkman, 2012).  
Metodens form är en semistrukturerad livsvärldsintervju som söker förstå teman i vardagsvärlden hos 
den som blir intervjuad, vardagsvärlden i den här undersökningen är begränsat till delar av det arbete 
en pedagog genomför med inkluderade elever i klassrummet. Kvale och Brinkman (2012) menar, att 
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även om metoden liknar ett vardagligt samtal är den professionellt uppbyggd med en frågeteknik som 
följer en intervjuguide där vissa teman och intervjufrågor är utvalda (Se bilaga 1.). 
Jag valde ut fem intervjufrågor som jag ansåg var relevanta för att få svar på frågorna i syftet och 
frågeställningar. Därefter gjorde jag om det till fyra teman för att lättare kunna utvärdera och analysera 
svaren. Jag ställde en övergripande fråga under varje tema, direkt kopplad till temat. Jag hade även en 
till två skriftliga följdfrågor för att ge en något mer hänvisande hjälp/riktning till de öppna 
intervjufrågorna (bilaga 1). 
 
Studien har bearbetats utifrån en kvalitativ intervjumetod, ”En halvstrukturerad livsvärldsintervju 
söker förstå teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningspersonens eget perspektiv” (Kvale och 
Brinkman (2012). Det är en tolkningsmetod där arbetet med forskningsintervjun struktureras upp i ett 
förarbete, genomförande och efterarbete. Datainsamlingen kräver en noggrann förberedelse, 
genomtänkta frågor utifrån syftet med arbetet, slutna eller öppna frågor, tankar runt hur svaren kan 
komma att utformas samt hur datainsamlingens material ska analyseras redan innan intervjun 
genomförs.  
 
Vidare har jag använt mig av hermeneutisk meningstolkning med inspiration av fenomenologisk 
metod i min analysmetod av de sammanfattande texterna av intervjuerna. Hermeneutiken är en 
vetenskaplig riktning som används inom många vetenskapliga discipliner. Ordet betyder tolkningslära 
och menar att det går att tolka människors existens och handlingar genom språket på samma sätt som 
det går att tolka texter (Patel & Davidson, 1994). Det fenomenologiska förhållningssättet i tolkningen 
går ut på att försöka förstå teman ur undersökningspersonens eget perspektiv. ”En sådan intervju söker 
erhålla beskrivningar av intervjupersonens levda värld utifrån en tolkning av innebörden hos de 
beskrivna fenomenen” (Kvale & Brinkman, 2012, s 43).  

Den hermeneutiska tolkningen är användbar när det är människor samt deras handlingar som ska 
tolkas, även när en förståelse av handlingarnas resultat är vad som eftersöks. Forskningsarbetet stannar 
inte vid att endast vilja begripa företeelsen den här metoden försöker få en förståelse av meningen med 
det som undersöks. För att nå denna förståelse behöver forskaren gå ut över empiri och logik genom 
att vara inkännande och använda sig av empati i sitt arbetssätt (Thurén, 2007). Då forskningsobjektet 
studeras ur ett subjektivt perspektiv inom hermeneutiken ses forskarens egen kunskap, förförståelse, 
tankar och känslor som en tillgång i arbetet. Till skillnad från positivismen som ofta delar upp 
forskningen för att studera den bit för bit så strävar hermeneutikern till en början efter att förstå 
helheten, i den fortsatta tolkningsproceduren studeras delarna därefter ställs delarna i relation till 
helheten (Patel & Davidson, 1994).  

4.2 Studiens deltagare/urval 
På grund av en något rådande tidsbrist har jag använt mig av ett bekvämlighetsurval, jag har valt fyra 
pedagoger som jag vid något tillfälle arbetat med under mina 19 år som lärare. I min studie ville jag 
intervjua pedagoger som är verksamma i yrket idag, detta för att få en aktuell bild av deras 
undervisningsstrategier kopplade till diskussionerna i den aktuella vetenskapliga litteraturen som ingår 
i det här arbetet och för att undersöknigen ska vara relevant. Väsentligt för undersökningen var också 
att de arbetar med just inkludering vilket jag nu visste på förhand. Betydelsefullt var också att de 
hunnit arbeta några år och skaffat sig arbetslivserfarenhet som pedagoger, utifrån ett något längre 
perspektiv tror jag att man då fått möjligheten att pröva fler undervisningsstrategier, vidare vet mer om 
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vilka som fungerar bättre än andra, därmed gör man troligtvis ofta medvetna val av 
undervisningsstrategier.   
 
För att få en uppfattning om det finns undervisningsstrategier som gäller över ämnesgränserna ville jag 
ha variation i form av flera olika teoretiska ämneslärare representerade hos intervjupersonerna samt att 
jag ville att två män och två kvinnor skulle delta, detta för att öka validiteten i undersöknigen. Genom 
bekvämlighetsurvalet kunde jag välja samtliga av ovanstående delar och få direkt respons på om de 
kunde delta. Samtliga tillfrågade svarade ja på att delta i undersökningen.  
 
Samtliga pedagoger som deltagit i studien är utbildade, behöriga och arbetar på högstadiet sedan 9 -30 
år, de undervisar i kommunala grundskolor. 
Samtliga pedagoger arbetar med inkludering utifrån uppdraget en skola för alla, det vill säga att elever 
så långt det är möjligt ska gå i den vanliga undervisningen. Gemensamt är också att de inte har någon 
specialpedagogisk utbildning. Här följer en kort presentation av pedagogerna. 
 
Pedagog1 -Utbildad matematik - NO-lärare 4 -9, har arbetat som lärare i 15 år.  
Pedagog 2 -Utbildad svenska, franska och svenska som andra språk har arbetat som lärare i 16 år. 
Pedagog 3 -Utbildad NO-geografilärare 4 -9 samt gymnasiet har arbetat som lärare i snart 30 år, 
undervisar även i matematik. 
Pedagog 4 -Utbildad SO och engelska 1-7 har arbetat som lärare i 9 år. 

4.3 Genomförande 
Kvale och Brinkman (2012) redogör för att kvaliteten på intervjun till stor del beror på hur goda 
förkunskaper intervjuaren har i ämnet. Kunskap om ämnet krävs framförallt för att ställa andrafrågor. 
Jag hade i min planering runt intervjun bestämt mig för att återkoppla med kontrollfrågor runt varje 
tematisk fråga för att få en omedelbar feedback på om jag sammanfattningsvis förstått informationen. I 
det här fallet återkopplade jag till exempel varje gång intervjupersonen redogjorde för en 
undervisningsstrategi för att säkerställa att jag förstått informationen, det i sin tur var just det jag ville 
veta i mina intervjuer. Min egen erfarenhet och förförståelse av pedagogyrket har varit en fördel då jag 
själv arbetat med undervisningsstrategier under många år kunde jag identifiera intervjupersonernas 
beskrivning av undervisningsstrategier relativt snabbt och precisera kontrollfrågorna för att redan 
under intervjun få klarhet i om det som förmedlades var relevant för syftet och frågeställningarna i 
denna studie. För att kunna ställa tydliga kontrollfrågor tog jag anteckningar och skrev ner centrala 
undervisningsstrategier utifrån informationen jag fick av de jag intervjuade, jag hade samtidigt mina 
frågor i form av intervjuguiden med de semistrukturerade frågorna framför mig. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes hösten 2013 under vecka 44 och vecka 45, alla fyra pedagoger hade 
svårt att boka tider på grund av tidsbrist, jag anpassade mig därför helt efter de tillfrågade 
pedagogernas möjlighet att delta i intervjuerna vilket ledde till att två av intervjuerna genomfördes i 
pedagog 2 och pedagog 3 hemmiljö, den tredje intervjun genomfördes på pedagog 1 arbetsplats i ett 
klassrum. Intervjuerna tog mellan 40 och 55 minuter. Jag har använt mig av diktafon och 
transkriberingsprogram, transkriberingen tog mellan 7 och 9 timmar per intervju och genomfördes 
inom en vecka efter att intervjuerna ägt rum dessa resulterade i sammanlagt 24 sidor text. Den fjärde 
pedagogen vars intervju jag fått kassera på grund av tekniskt misslyckande ägde också rum på 
arbetsplatsen i ett klassrum vilket tas upp mer i avsnittet metoddiskussion. 
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4.4 Trovärdighet/Validitet/Reliabilitet 
”Att veta vad vi undersöker handlar om överensstämmelsen mellan vad vi säger att vi ska undersöka 
och vad vi faktiskt undersöker.” (Patel & Davidsson, 1994 sid 85). För att kunna presentera reabilitet i 
mitt arbete har jag varit transparent efter bästa förmåga i presentationen av mitt självständiga arbete, 
det vill säga beskriva tillvägagångssätt, begränsningar och hinder öppet. Jag har även diskuterat 
arbetets moment med min handledare samt genomgående valt att följa Kvales och Brinkmans (2012) 
rekommendationer.  
 
Ett kriterium för reabilitet är att studien skulle få samma resultat om den genomfördes på nytt. Enligt 
min uppfattning så är min undersökning så pass begränsad att det är svårt att svara på frågan om 
resultatet skulle bli detsamma om någon annan genomförde den. Inom pedagogyrket finns det en 
naturlig variation av alternativa svar men ramen för arbetsutövandet och verksamhetens mål är 
detsamma. Att ta reda på hur undervisningen planeras och val av undervisningsstrategier samt hur 
bedömningen av elevernas kunskaper går till skulle besvaras i varje intervju. Men den stora 
variationen av tillvägagångssätt, olika sätt att bedöma arbetet, samt på grund av att tolkningen av 
intervjusvaren är subjektiv, kan leda till att resultaten kan variera.  
 
I min ansats att göra en validitetssäkrad studie har jag efter bästa förmåga följt regler för hur själva 
intervjuerna ska gå till för att vara mätbara utifrån ett vetenskapligt arbetssätt, där det finns ett tydligt 
syfte med undersökningen följt av tre frågeställningar som genererat i fyra teman med frågor som står 
till grund för undersökningens syfte. 
  

4.5 Forskningsetiska aspekter 
Etiska problem uppkommer i samband med intervjuundersökningar framförallt på grund av att det 
sker en undersökning av privata liv vars redogörelser kommer presenteras på den offentliga arenan 
(Kvale & Brinkman, 2012). Vetenskapsrådet har utarbetat etiska förhållningssätt inom humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning för att säkerställa ett individskydd för de som deltar i forskningen 
(vetenskapsrådet, 2002). De forskningsetiska principerna ställer fyra krav på arbetet i en vetenskaplig 
undersökning, här redogörs för hur de har tillämpats i den här studien.  
 
 
Informationskravet 
Informationskravet innebär att man ska delge de som ingår i studien information om syftet med 
undersöknigen samt hur den genomförs. Jag informerade de pedagoger som ingick i undersökningen 
om studiens syfte på två sätt, dels i form av ett missivbrev (se bilaga 2) som jag mejlade enskilt till 
varje deltagare samtidigt som de fick intervjufrågorna cirka två veckor innan intervjun skulle 
genomföras (Se bilaga 1). Dels upprepade jag vid varje intervjutillfälle muntligt syftet med arbetet här 
gavs också ett utrymme för frågor som de kunde vilja ha svar på rörande genomförandet. 
 
 Samtyckeskravet 
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Det här kravet innebär att intervjupersonerna är införstådd i att deltagandet bygger på helt egen 
frivillig basis, personen kan när som helst avböja eller avbryta sin medverkan i undersökningen. Jag 
informerade om detta på samma sätt som jag informerade om syftet med studien, via missivbrev och 
muntligt innan intervjuerna.  
 
Konfidentialitetskravet 
Ett vidare led i att skydda individer som deltar i forskningssammanhang från att bli exponerade eller 
avslöjade på något sätt är att hantera alla personuppgifter på ett säkert sätt.  Jag försäkrade deltagarna 
om anonymitet på samma sätt som jag informerade om de två tidigare etiska kraven, via missivbrev 
och muntligt inför varje intervju.  
 
 Nyttjandekravet 
Materialet som produceras i samband med undersökningen, det vill säga all insamlad data, 
transkriptioner, anteckningar, mejl ska endast hanteras inom den berörda undersökningens ram. 
Examinator kan begära att få ta del av materialet men utöver det ska materialet elimineras när arbetet 
är klart. Jag informerade om detta delvis i missivbrevet där jag skrev att materialet endast kommer att 
hanteras inom ramen för detta arbete. Muntligt berättade jag om elimineringen av materialet efter att 
arbetet slutförts. 
 
Etiska dilemman 
Kvale och Brinkman (2012) redogör för att etiska problem förekommer under hela 
intervjuundersökningen därför bör man upprätta ett etiskt protokoll för de etiska frågor som kan bli 
aktuella i undersökningen. Jag har inledningsvis uppfattat tre etiska problem med min undersökning. 
Det första etiska problemet var att jag insåg hur svårt det är för en intervjuperson att få en 
helhetsuppfattning om det arbete som presenteras i mitt syfte och mina frågeställningar, jag har därför 
sett det som mycket viktigt att delge personerna som deltar att jag arbetar helt utifrån Vetenskapsrådets 
etiska principer med de fyra etiska kraven, här lade jag en extra tyngdpunkt på framförallt 
informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. De två andra etiska problemen som 
jag uppfattade, utgick ifrån frågan vilka konsekvenser kan mitt arbete få? Min riskbedömning i det här 
läget var tvåfaldigt: För det första, då intervjupersonerna blev intervjuade utifrån högst personliga 
erfarenheter och medvetna val i sitt yrkesutövande kan deras svar samt information utsättas för 
värderingar i det offentliga rummet, både positivt och negativt. En åtgärd för att säkerställa 
personskyddet med upprätthållen anonymitet var därför att hantera informationen det vill säga 
datainsamlingen helt i linje med nyttjandekravet, materialet har endast använts inom ramen för den här 
undersökningen därefter kasserats. Som en ytterligare försäkran om anonymiteten har jag redan från 
början kallat deltagarna för pedagog 1, pedagog 2 och så vidare, ingenstans finns namn, kön eller 
arbetsplats noterad. För det andra har det varit av stor vikt att jag bearbetat informationen med stor 
omsorg, sakligt strikt i förhållande till syftet med undersökningen, där inga personliga utsagor som kan 
röja identitet samt ovidkommande detaljer presenteras utifrån en felaktig uppfattning av 
informationen. För att säkerställa att deras information också tolkats på ett korrekt sätt har samtliga 
deltagare fått ta del av och godkänna en sammanfattning av det transkriberade materialet från 
intervjutillfällena.  
 
Kvale och Brinkman (2012) tar upp ett problem som kan uppstå på grund av skillnaderna mellan 
muntligt och skriftligt språk, de ordagrant utskriva intervjuerna kan framstå som osammanhängande 
och förvirrande det kan leda till att intervjupersonerna får en chock när de läser det utskrivna 
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materialet, de hänvisar till att det finns fall där intervjupersoner helt avstått från att delta efter att de 
tagit del av sådant material. Författarna råder till att man kan överväga att återge intervjuerna i en mer 
flytande form, eller bifoga information om den naturliga skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. 
Min bedömning har varit att materialet i högre grad kommit till sin rätt genom att det presenteras för 
intervjupersonerna i flytande form. Den semistrukturerade formen av intervjun med teman och öppna 
frågor lämnade stort utrymme för spontana pauser samt eftertänksamhet med omformuleringar som i 
sitt sammanhang var helt naturliga och levande i form av engagerade samtal, men utskriften gör inte 
samtalen rättvisa då jag ordagrant har skrivit ner vad som sagt under transkriberingen. Därför har jag 
valt att ge intervjupersonerna en sammanfattning i flytande form för godkännande samtidigt som 
originaltranskriptionerna funnits helt tillgängliga för examinatorn.   

4.6 Analysprocess 
Det finns inga fasta regler för hur en kvalitativ analys ska gå till, det hör till den här metoden att varje 
kvalitativ studie är unik (Fejers & Thornberg, 2009). För att kunna bedöma hur tillförlitlig en 
intervjumetod är bör läsaren få kunskap om hur det metodiska förfarandet gått till (Kvale & Brinkman, 
2012). Jag har valt att tolka materialet utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt med inspiration av 
fenomenologisk metod och förklarar här hur analysprocessen av det datainsamlade materialet gått till.  
Efter genomförd intervju, transkribering och sammanfattning har innehåll tolkats fram i en översiktligt 
strukturerad form utifrån studiens tema samt de relevanta svar som framkommit.  

Hermeneutisk meningstolkning är en metod som följer några fastställda regler, en av dessa är att en del 
i arbetsprocessen liknas vid en cirkel eller spiral där ett kontinuerligt pendlande av bearbetning mellan 
helhet och delar pågår, den så kallade hermeneutiska cirkeln ger möjlighet till en allt djupare förståelse 
av meningen i det som tolkas (Kvale & Brinkman, 2012). I mitt arbete med den här studien står det 
klart att min egen förförståelse är betydelsefull i tolkningen av resultatet. Först och främst är det 
genom mig innehållet i intervjuerna har tolkats, jag har därefter utifrån min egen förförståelse, 
kunskap, mina tankar och inlevelse försökt förstå helheten i de sammanfattade texterna, på samma sätt 
har jag sedan studerat och försökt förstå delarna som i den semistrukturerade intervjun indelats i fyra 
teman. Jag har slutligen gått fram och tillbaka mellan helhet och delar för att komma fram till den mest 
logiska tolkningen av meningen med det som framkommit. Enligt Kvale och Brinkman (2012) 
avslutas processen när ett inre sammanhang framkommit utan logiska motsägelser. Enligt Backman 
(2008)  är centreringen av det som bedömts som viktigt i en rapport ett måste, dels ur praktisk men 
också vetenskaplig synvinkel. Att upprätthålla fokus på det som är viktigt reducerar delar av 
datamaterialet rejält även frestelsen att ta med onödiga detaljer. Innehållet i resultatdelen speglar 
endast de delar som bedömts som centrala utifrån syfte och frågeställningar för den här studien, 
materialet från intervjuerna är omfattande därför har betydande delar filtrerats och sorterats ut för att 
redovisa det som är relevant.  
 
Temana har gjorts om från fyra till tre då undervisningsstrategierna och inkludering kom att beblandas 
helt under intervjuerna och därmed svårpresenterade i separat form, de ingår därför i samma tema i 
resultatdelen. Nedan redovisas tema från den semistrukturerade studien i en översikt som innehåller de 
kategorier jag tolkat fram i den hermeneutiska andan som sammanfattande och förklarande av 
fenomenen i aktiviteterna.  Kategorierna återkommer i avsnittet Resultat. Där redovisas 
sammanfattningen av pedagogernas egna svar under respektive tema, för att bättre förstå innebörden 
av deras svar har delar av deras utsagor valts ut för att citeras.  



17 
 

Tabell 1  
 
Studiens tema Kategorier 

 

Upplägg och planering 

Ram 

Kontext 

Didaktisk planering 

Differentiering  

 

Undervisningsstrategier och 
inkludering 

Erfarenhet 

Kontext  

Pedagogik  

Differentiering 

Bedömning Formativ 

 

 

5. Resultat 
Studiens syfte är att beskriva vilka undervisningsstrategier pedagoger använder i klasser på högstadiet 
resultatet från studien presenteras i det här avsnittet. 
   
Sammanställning av resultat  
Resultatet har delats upp utifrån tre teman som använts i den semistrukturerade livsvärldsintervjun, 
och börjar med upplägg och planering, undervisningsstrategier och inkludering, till sist bedömning. I 
samband med vart och ett av dessa teman redovisas kategorier som konkretiserar innehållet. Nedan 
redovisas resultatet från intervjuerna med citat som förtydligar innehållet.  
 

5.1 Upplägg och planering 
Sammanfattningsvis kan det samlade materialet konkretiseras med kategorierna: 
Upplägg och planering: ram, didaktisk planering och kontext.  
 
 
Pedagog 1 
Planeringen av undervisningen tar sin början utifrån styrdokumenten med en målplanering. Pedagogen 
förklarar: ”ja det finns en LPP som utgår ifrån det centrala innehållet där även betygskraven finns i 
form av en matris den är till eleverna”. Men detta är bara en grovplanering för eleverna, övrig 
planering kommer allt eftersom arbetet fortskrider, pedagogen framhåller att ”vi tar momenten när vi 
kommer dit då kan jag se till att få så många som möjligt med”. Delar av planeringen lämnas öppen 
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för variation i undervisningen, alla klasser är unika i sin sammansättning av elever det är inte säkert att 
momenten ska komma i en bestämd ordning i just dessa klasser, de kanske inte behöver samma 
övningsmoment, pedagogen påpekar ”under arbetsgången så kan ju tankar väckas då märker jag att 
eleverna behöver träna mer på det ena eller andra”.  

 
Pedagog 2 
I planeringsskedet förbereds undervisningen utifrån styrdokumenten genom en förtydligad Lpp, 
pedagogen ger ett exempel ”när de skriver deckare så får de uppgiften med en Lpp och det centrala 
innehållet med betygskraven”. Innehållet i Lgr 11 kan vara svårt att förstå för eleverna, pedagogen 
förklarar” det står inte att de ska kunna skriva deckare i betygskraven men det står att de ska kunna 
skriva varierande texter, deckare är då en av de textformer de lär sig i det här momentet”. Förenklad 
målformulering och den nedskrivna planeringen med betygskrav gör det också lättare att återkoppla 
till eleverna, pedagogen menar ”tydligheten när det gäller vad som förväntas av dem är också bra för 
alla, då kan jag visa att det här har du gjort, det skulle du gjort för att nå längre”. 
En annan del av planeringen är att anpassa undervisningen, ”jag planerar alltid för olika nivåer på 
uppgifter” pedagogen sade sig utgå ifrån en lättare ingångsnivå vilket öppnar möjligheten för alla 
elever att förstå arbetsuppgiften där sedan svårighetsgraden ökar ”jag har basuppgifter som alla ska 
göra sedan fördjupande uppgifter eller större uppgifter som de som klarar basen kan göra”. Klassen 
består av många elever i behov av särskilt stöd, som extra stöttning till dem sade sig pedagogen 
planera för att ”alltid ha skriftliga instruktioner till de som behöver det […]  inläst material om vi 
läser skönlitteratur på svenskan, ibland även lättläst”.  
 
 
Pedagog 3 
Terminen börjar med att en läsårsplanering läggs upp utifrån styrdokumenten, planeringen delas sedan 
in i terminsplaneringar, detta åskådliggör terminens arbete för eleverna, pedagogen förklarar ”då kan 
de se över hur de kan anpassa sina arbetsinsatser[…]eleverna får tala om för mig hur de tänker göra 
för att nå fram till målet” Självreflektion är viktigt för kunskapsutvecklingen, pedagogen förklarar sin 
tanke” de måste själva få en uppfattning om hur de ska fördela tiden så att de inte halkar efter”  
I års- och terminsplaneringen lämnar pedagogen öppet för inslag av variation och för att möta 
elevernas olika behov men också spontanitet och lustväckande undervisning, pedagogen säger att 
vanligtvis ”planerar jag för spontana inslag i undervisningen för att göra det roligare” Pedagogen 
beskriver ett aktuellt exempel ” vi arbetar med fysik och materia […]jordens dragningskraft, 
tyngdkraft att vi väger olika beroende på om man är på månen där vi väger en sjättedel av vad vi gör 
på jorden”. Just i dagarna hade det ”kommit en film som eleverna påtalade att de gärna vill se” 
luckorna i planeringen för spontana inslag gjorde det möjligt för att låta eleverna vara delaktiga i 
undervisningens utformning, vilket ofta ökar intresset hos eleverna,  pedagogen förklarar ”det blir ett 
intressant och bra diskussionsunderlag där vi kan jämföra vad som stämmer med verkligheten”. 

5.2 Undervisningsstrategier och inkludering 
Sammanfattningsvis kan det samlade materialet konkretiseras med kategorierna 
Undervisningsstrategier och inkludering: Erfarenhet, kontext, pedagogik, och differentiering 
 
Pedagog 1 Undervisningsstrategier 
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I klassrummet finns elever med olika förutsättningar och behov pedagogen säger sig inkludera och 
anpassa all undervisning i ett försök att nå alla elever, pedagogen förklarar ”när vi går igenom ett nytt 
moment eller begrepp då försöker jag visa det på olika nivåer, visa förståelse på olika nivåer eller till 
exempel visuellt genom en bild. Jag kan också visa rent matematiskt” Pedagogen menar ”en del 
behöver den där konkreta bilden som man även kan göra abstrakt” detta ökar chansen att stimulera 
elever som kommit olika långt i sin kunskapsutveckling. Det finns en annan vinst med att börja på 
detta sätt, pedagogen förklarar att då: ”har jag en bild eller en modell att återkomma till för de elever 
som jag vet har svårigheter”  
 
Ett annat sätt att anpassa undervisningen efter olikheterna i klassrummet är att använda sig av 
varierande undervisningsstrategier, det är något som pedagogen återkommer till ofta, bland annat får 
eleverna arbeta i en gemensam lärandeatmosfär, pedagogen menar” att de kan lära av varandra 
genom att vi för ett gemensamt resonemang runt kvalitéer eller lämpliga lösningar”. Den här 
undervisningsstrategin ger eleverna möjlighet att få tillgång till olika nivåer av kunskap som finns 
inom elevgruppen, pedagogen poängterar att ”då är det inte alltid jag som säger hur det är eller hur 
det ska vara” pedagogen lägger vikt vid att ”snarare får de själva visa att det finns olika sätt att lösa 
problem eller olika sätt att resonera, olika metoder att välja[…]inte bara det jag tycker var bäst utan 
alla variationer” vilket ger eleverna fler perspektiv och fler nivåer att uppfatta kunskapen på. 
Pedagogen betonar också att ”när elever upplever undervisningen variationsrik” blir det ofta så att det 
” både ökar lusten och att eleverna ökar sin förståelse för ämnet på olika sätt” 

Varierande arbetsformer är också viktigt det vidgar möjligheten att möta alla elevers behov, 
pedagogen förklarar ”om vi bara jobbar med problemlösning eller laborationer en hel dag utan att 
befästa det med begrepp skulle endast några få elever förstå helheten” ensidig undervisning riskerar 
att inte få med alla ”det finns de som behöver hjälp att se kopplingar, samband och slutsatser detta får 
de genom att varva teori och variationer”. 
 

För att veta om undervisningen ger den väntade effekten sade sig pedagogen låta eleverna genomföra 
kunskapskontroller med jämna mellanrum, de är till för att få en uppfattning om eleverna både enskilt 
och i klass hänger med i undervisningen, pedagogen syftade till ”att det är viktigt för mig att få 
ganska snabb feedback på hur undervisningen har mottagits, jag kan inte vänta fyra veckor och då få 
veta att de inte förstod någonting” Resultatet från kunskapskontrollerna leder till att undervisningen 
kan anpassas och modifieras ännu bättre för att möta elevernas behov. Andra sätt att få reda på 
elevernas kunskap hävdade pedagogen är att ”göra mer regelbundna avstämningar, kanske i form av 
en uppgift som är svår eller en övning som är lätt, det kan också vara en fråga om – vad har du lärt 
dig den här lektionen eller veckan?”  

 

Inkludering 

Pedagogen understryker att ”genom de olika strategierna så förstärker jag chansen att alla ska kunna 
ta till sig det vi gör” även användingen av visuella hjälpmedel är viktig ”för de som inte har det 
abstrakta tänkandet” Pedagogen menar att det är inte bara elever i behov av särskilt stöd som vinner 
fördel av den inkluderande undervisningen ” det hjälper alla elever men alla elever behöver inte 
stanna kvar vid det särskilt länge […] det finns ju de elever som behöver det visuella verktyget 
genomgående i sitt arbete”.  Pedagogen sade sig då också få reda på om eleverna behöver andra 
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läromedel ”de kan då få ett material som är visuellt eller med fler bilder som andra inte alls 
behöver”. 
Nivåer eller anpassat innehåll är också något som görs av hänsyn till mångfalden i klassrummet, 
pedagogen förklarar sin tanke ” alla ska känna sig inkluderade, man siktar på de som är svaga. 
Pedagogen påpekar att ”det faktiskt finns andra elever som har behov av den lägre nivån för att 
överhuvudtaget komma in och sedan kunna arbeta vidare, annars hade de varit uteslutna” detta är 
elever som behöver en låg ingångströskel men sedan klarar att arbeta vidare utan särskilt stöd. 
Pedagogen säger sig lägga stor vikt vid att ”det måste det finnas på någon nivå där de som har svårt 
kan ta till sig något moment […] tröskeln för att komma in i sammanhanget måste vara så låg att alla 
hänger med”. 
 
Ett problem med nivåanpassning anser pedagogen är ” att i valet av strategier där alla ska känna sig 
inkluderade så finns det ju alltid en risk att stegringen inte blir tillräckligt bra” Pedagogen belyste 
även att det finns svårigheter med att undervisa många elever efter enskilda behov ” i samma klassrum 
ska jag inkludera de som tar det lilla steget och de som har behovet att ta tio stora steg, då finns det 
alltid en risk att jag inte kan hjälpa dem med det” Risken menar pedagogen beror på svårigheter med 
anpassningen av innehållet i undervisningen för både låg och högpresterande, pedagogen förklarar att 
” man tror att tröskeln är så låg att alla kan komma in fast alla faktiskt inte kan det, då blir det ju en 
exkluderande aktivitet” man behöver vara försiktig för i risken ligger ” att någon går därifrån och 
känner att vad det än var som hände på den där lektionen så var jag inte delaktig” pedagogen säger 
att det: ”lyckas jag inte med varje gång” Då blir det exkludering i stället för inkludering. 
 
I klasserna finns ”flera dyslektiker några med odefinierade koncentrationssvårigheter” som 
pedagogen säger sig ta särskild hänsyn till. Utöver inkluderande undervisningsstrategier får elever i 
behov av särskilt stöd bland annat ”gå till en liten grupp” med specialpedagog ifall de behöver arbeta 
mer ostört, de får också ”kopierade anteckningar, använda dator ljudböcker och lättlästa böcker”.  
 
Pedagog 2 Undervisningsstrategier 
I klassen finns det flera elever i behov av särskilt stöd vilket till stor del avgör valet av 
undervisningsstrategier, men pedagogen säger sig också utgå ifrån en medvetenhet om elevernas 
vardag i skolan: ”de kommer från andra ämnen eller från en rast och då behöver man påtala att nu är 
vi här och det är det här vi håller på med”. Det behövs struktur och rutiner som hjälper eleverna att 
fokusera och inhämta koncentration. Startrutinen är att hälsa på varandra, pedagogen förklarar syftet: 
”man hinner se att de är närvarande […] det är ett sätt att få dem att se varandra och fokusera på vad 
vi gör här och nu” Fler rutiner följer med strukturen runt lektionsarbetet ”jag skriver alltid det vi gör 
på tavlan”. Tydligheten bidrar till att alla elever, framförallt de som har svårt att koncentrera sig har 
lättare att hålla fokus på lektionsinnehållet, pedagogen förklarar detta som:” ett ytterligare stöd de kan 
gå tillbaka till tavlan och se vad vi jobbar med”  
Ett ytterligare led i struktur och rutiner är tydlig målformulering med arbetet, pedagogen säger sig ”gå 
igenom varför vi gör det vi gör […]vi tittar ofta på betygskraven så att de kan jämföra det vi gör på 
lektionerna med vad de kommer att bedömas på”. Då vet alla vad de ska göra på lektionen även 
varför. 

Strukturen runt lektionsarbetet innehåller även en avslutande rutin ” när jag avslutar lektionen går jag 
alltid igenom vad vi har gjort” Rutinerna och strukturen kan vara mer eller mindre viktig beroende på 
klassammansättning, pedagogen påpekar att” nu när jag har en klass med många elever som har stora 
behov behöver jag vara än mer handfast” tydlighet krävs för att arbetet ska komma igång med ett flyt 
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där alla elever är delaktiga ”dessa elever behöver hjälp att komma igång under gemensamma former 
annars får jag gå runt till 20 elever och säga samma sak till alla”. 

Parallellt med undervisningsstrategier som riktar sig till hela klassen genomför pedagogen individuell 
undervisning som riktar sig till elever som behöver mer stöd, pedagogen förklarar ”jag har en muntlig 
genomgång av vad vi gör, går igenom det som står på tavlan, för de som behöver det har jag skriftlig 
information”. Pedagogen ger ett annat exempel på en mer individriktad undervisningsstrategi ”när jag 
har gått igenom introduktionen går jag alltid fram till de elever som jag vet behöver en startpuff och 
kollar om de har förstått vad de ska göra eller om de behöver något förtydligat” detta fortskrider 
under hela arbetets gång genom att då ”de är mitt uppe i ett arbetsområde så undersöker jag om 
eleven vet vad den håller på med samt om den vet vad den ska göra för att komma vidare” Pedagogen 
förklarar vidare att ”det här gör jag per automatik och har alltid gjort även innan den uttalade 
inkluderingstanken”.  

Pedagogen betonar att lektionerna ska vara meningsfulla ”jag har alltid ansett att det är viktigt att 
eleverna kommer igång” alla elevers arbete är betydelsefullt ”de elever som behöver extra stöd får 
det” Pedagogen beskrev sin erfarenhet av att genom åren märkt att en del av de elever som behöver 
stöd sällan räcker upp handen och ber om hjälp, pedagogen säger sig därför bruka ” gå fram till dem i 
början av lektionen och ställa frågor som, var är du nu? Vart ska du? Har du fastnat? […]det är 
något som ingår i undervisningen” Utöver att de får hjälp med sin kunskapsutveckling uttryckte 
pedagogen att ” detta ger dem även en uppfattning om att de blir sedda”  

Inkludering 

Alla undervisningsstrategier i klassrummet är inkluderande med syftet att ge alla elever förutsättningar 
att nå målen, pedagogen anser att det också leder till att fler når målen ”ja det tror jag absolut att det 
gör” tydligheten, rutinerna och strukturen leder till ”att alla känner sig delaktiga mot något slags 
gemensamt mål det vet vad de ska göra och vet vad jag förväntar mig av dem”. Även elever som inte 
är i behov av särskilt stöd gagnas av undervisningen som bedrivs. 

I klassen finns just nu flera elever som är i behov av särskilt stöd som alltid deltar i den ordinarie 
undervisningen men förklarar pedagogen ”tre av eleverna jag har får även gå exkluderat från gång 
till gång” orsaken till den här lösningen för just dessa elever är ” de har oerhörda 
inlärningssvårigheter […]framförallt har de stort behov av att få lugn och ro”. Pedagogen påpekar att 
”jag tror inte att de känner sig exkluderade dessutom har det blivit mycket bättre för dem nu, förra 
året gick de hos mig hela tiden” Förbättringen tror pedagogen, bygger på att de tre eleverna kan gå 
och komma frivilligt samt att ”nu gör de exakt samma saker hos specialläraren och kan därför 
fortsätta arbeta i klassrummet om de vill”. Den här lösningen framhöll pedagogen är lyckad för alla 
parter.    
Trots anpassning av undervisning, material och hänsyn till mångfalden i klassrummet räcker inte 
insatserna till för att möta alla elevers behov. Pedagogen förklarar problemet ”det är så mycket fokus 
på de som har stora behov av hjälp, exempel i en klass där man har 27-28 elever hinner man inte med 
alla” Pedagogen beskriver sitt eget arbete i klassrummet ”det finns inte en sekund som jag inte går 
runt, handleder dem, sätter mig hos dem och förklarar och så vidare, jag skulle dessutom behöva sitta 
mycket längre med många” Pedagogen påpekar att de högpresterande eleverna hinns inte heller med, 
de får minst uppmärksamhet eftersom ”det kan vara tio stycken som behöver något slags extra stöd då 
är det svårt att hinna med de som verkligen toppar” en nödlösning som pedagogen säger sig ta till är 
att låta de högpresterande eleverna ” ta sig till de högre målen själva”. 
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Pedagogen säger sig ta extra hänsyn till flera elever i behov av särskilt stöd, just nu finns elever med 
”ADD ADHD dyslexi trotssyndrom, asperger odefinierade koncentrationssvårigheter några med 
generell språkstörning även de utan diagnos som har jättesvårt att skriva och stava”. 

Pedagogen förklarar också att det finns andra hjälpmedel än anpassad undervisning till eleverna 
”dator ifall de vill eller behöver[…] inläst material till exempel skönlitteratur”. 

 
Pedagog 3 Undervisningsstrategier 
Tydlig och strukturerad inledning på lektionen är något som pedagogen säger sig tycka är viktigt med 
en tydlig målformulering som inleder lektionen ”jag skriver alltid upp vad vi ska hinna med den här 
lektionen på tavlan” Då får eleverna veta vad som förväntas av dem, nästa del i den tydliga strukturen 
förklarar pedagogen är att ”jag förklarar varför vi ska göra det här samtidigt som jag kopplar ihop det 
med det vi har jobbat med innan” Detta menar pedagogen klargör syftet och hjälper eleverna med 
struktur i arbetet och veta vad målet är med lektionen i förlängningen under hela arbetet.  
 
Elevperspektiv på undervisningen är också viktigt menar pedagogen eleverna ska inte tycka att det är 
långtråkigt ”därför varierar jag mina undervisningsstrategier mycket” detta sade sig pedagogen göra 
både för att ge eleverna nya intryck men också ”efter hur vi har arbetat om vi till exempel har skrivit 
mycket på NO-lektionerna så arbetar vi desto mer laborativt på matten” Det är viktigt och tänka på 
sammanhanget och dagsform, vissa saker behöver man ta hänsyn till för att undervisningen ska 
fungera på bästa sätt. Pedagogen säger sig även välja arbetsformer och undervisningsstrategier utifrån 
gruppkonstellationer till exempel när eleverna är i stora grupper ”blir det inte heller så mycket 
diskussion eleverna tycker att det är känsligt att prata inför så många”.  
 
En annan undervisningsstrategi som pedagogen sade sig använda är formativ bedömning, det hjälper 
eleverna att komma vidare i sin kunskapsutveckling ”jag låter dem lämna in mycket saker som jag 
rättar och visar vilken nivå de är på och vad som fattas” pedagogen sade sig mena att då får eleverna 
möjligheten att se över hur långt de har kommit vilken kunskap som fattas och sedan får de ”chansen 
att rätta och lämna in dem igen”  
 
En social undervisningsstrategi som pedagogen säger sig använda är att samtala mycket med eleverna 
”enskilt och i grupper i och utanför klassrummet” tanken bakom det menar pedagogen är att öka sin 
egen kunskap om var eleven befinner sig kunskapsmässigt ”dels för att få veta vad de kan eller var de 
är” vidare så förklarade pedagogen att det ger en möjlighet att anpassa undervisningen bättre och få 
kunskap om eleven ”har eller inte har förmågan att klara en viss nivå på undervisningen”. Pedagogen 
menar sig se fler fördelar med samtalen bland annat få vetskap om någon elev upplever ” att den 
misslyckas hela tiden” även att få reda på motiv till ”vad ointresse eller sämre motivation handlar 
om” Pedagogen påpekar också vikten av att låta eleverna förstå att skolarbetet är viktigt” jag visar 
eleverna att jag har förväntningar på dem och det tror jag är viktigt[…]jag tar mina ämnen och min 
undervisning på allvar” pedagogen menar att det visar eleverna att det finns en mening med det de 
gör. 

 

Inkludering 

Strukturen runt varje lektion är ett led i att hjälpa alla elever komma igång med lektionsinnehållet, det 
händer mycket både i och utanför klassrummet som kan distrahera eleverna, framför allt behöver 
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elever i behov av särskilt stöd extra tydlighet, pedagogen förklarar ”när man som jag har arbetat 
länge som lärare så har man sett och förstått hur mycket struktur betyder för eleverna” strukturen 
hjälper till att ordna tillvaron för alla elever i klassrummet, pedagogen förklarar ”det händer mycket 
utanför och i klassrummet så har det alltid varit” pedagogen anser att ”det har alltid funnits elever 
som har svårt att koncentrera sig som behöver hjälp att förstå att vi på lektionerna behöver fokusera 
på det vi gör” Pedagogen menar att ”elever som inte kan klara av att ta ansvar för det själva […]till 
exempel elever med ADHD som behöver lugnet för att kunna komma någon vart”.  
 
Pedagogen förklarar att det finns många elever med olika förutsättningar i klasserna de som klarar 
undervisningen och elever i behov av särskilt stöd, vilket leder till att tiden inte räcker till alla, 
pedagogen förklarar ”jag har de elever som har svårt att nå målen de som ligger på gränsen och 
sedan har jag de överbegåvade eleverna som ligger på en annan nivå” pedagogen säger sig uppleva 
att ”det är jobbigt med kluvenheten att hinna med alla” pedagogen ger ett exempel” jag har minst två 
elever som har en räknebok för årskursen över den de går i men de hinner jag aldrig med” pedagogen 
säger sig anse att de högpresterande eleverna ”behöver en diskussion på sin nivå men det hinner jag 
aldrig med”. Tiden räcker inte till de andra eleverna heller, pedagogen anser att ”det är samma sak 
med de elever som har träningsböcker eller basböcker” Orsaken till att tiden inte räcker till menar 
pedagogen är ” jag har så många grupper att ta hänsyn till[…] dessutom tar det lång tid att planera 
för alla olika nivåer”.  
 
Elever i behov av särskilt stöd får förutom anpassad undervisning även hjälpmedel i form av ”inläst 
material, de får längre tid på sig när de skriver prov, några har även rätt att göra prov hos 
specialpedagogen så de får lugn och ro” Dessutom säger pedagogen att ”på min skola har alla elever 
en dator” 
Speciell hänsyn säger sig pedagogen ta för eleverna i behov av särskilt stöd. Just nu finns är det elever 
med ”ADD ADHD dyslexi trotssyndrom språkstörningar även odefinierade 
koncentrationssvårigheter”  

5.4 Bedömning 
Sammanfattningsvis kan det samlade materialet konkretiseras med kategorin: 

Bedömning: Formativ. 

Pedagog 1 
Elevernas kunskaper bedöms på flera sätt. Traditionella prov, skrivningar, läxförhör, små prov, 
muntligt, löpande under lektionsarbetet, hemuppgifter, grupparbeten och laborationsuppgifter.  

Det är viktigt, påpekar pedagogen ”att jag bedömer alla förmågor som de visar, till exempel förmågan 
att resonera”.  Pedagogen menar att elever visar kunskap på olika sätt ”jag försöker hela tiden samla 
på mig material som visar på alla deras förmågor, en del elever kommer att visa sina förmågor på 
provet andra kommer inte att göra det”  

I sin strävan att hitta andra former anser pedagogen att grupparbete har en betydande social funktion, 
men ”jag måste fortfarande ha några slags små prov för att se den individuella förmågan” det går 
inte heller att” bara bedöma sådant de gör hemma”, pedagogen anser sig behöva möjlighet att bedöma 
individuella prestationer i klassrummet, därför ”ber jag dem lämna in det som de gör enskilt, eller så 
har jag ett läxförhör ”En del av bedömningen sker löpande över tiden ” i farten när jag har möjlighet 
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att uppmärksamma till exempel ett resonemang som eleverna har visat för mig” problemet med att 
bedöma det löpande arbetet är att det inte finns kvar i någon bestående form ”då får jag också försöka 
dokumentera det, dokumentationen är viktigt för jag kommer inte ihåg det i december”. 

 
 
Pedagog 2 
Elevernas kunskaper bedöms framförallt löpande under arbetets gång även muntligt och skriftligt.  
I franska går det bra, pedagogen förklarar att där ”hinner jag ofta läsa igenom det skriftliga” i under 
lektionstid. I ämnet svenska däremot är textmassorna större där får eleverna ” skriva uppsatser, göra 
inlämningsuppgifter”. Den muntliga förmågan hos eleverna bedöms genom ”gruppdiskussioner som 
man ska sitta ner och lyssna på”  
 
Pedagog 3 
Elevernas kunskaper bedöms på flera sätt, löpande under arbetet, skriftliga prov, inlämningsuppgifter, 
muntligt och genom kamratbedömningar. 
Pedagogen förklarar under vilka former bedömningen av elevernas kunskaper sker ”skriftliga prov, 
skriftliga inlämningsuppgifter, projektarbeten” vidare så bedöms elevernas muntliga aktivitet på flera 
olika sätt, pedagogen säger sig lyssna ”på hur de använder sig av sina teoretiska kunskaper om de kan 
diskutera det de lärt sig hur de löser problem”. Eleverna får också göra kamratbedömningar ”för då 
får jag höra se hur mycket de har förstått genom deras bedömning och resonemang” vidare förklarar 
pedagogen att genom att lyssna när elever hjälper sina kamrater ”går det att höra på vilken nivå de är” 
Att bedöma den muntliga aktiviteten menar pedagogen också är ”ett sätt att visa hänsyn till de som 
har svårt att skriva, till exempel dyslektiker” 
Ett annat sätt är ”att bedöma dem efter vilken typ av frågor de ställer man måste kunna något för att 
ställa en fråga med kvalité” 

5.5 Resultatsammanfattning  
Det som framträder i arbetet med sammanställningen av intervjuerna är att pedagogerna har flera 
gemensamma drag i sitt arbete, alla tre arbetar med utgångspunkt från en ram baserad på 
styrdokumentens (SFS 2010:800; Lgr 11, 2011) uppdrag, innehåll, mål och tidsram. Alla tre planerar 
sin undervisning utifrån erfarenhet och kontext om vad som är lämpligast det vill säga utifrån 
klassernas sammansättning av elever, de behov som finns hos eleverna inklusive elever i behov av 
särskilt stöd, även händelser som utspelar sig i skolmiljö samt varje pedagogs ämne. Alla tre 
pedagoger har en tydlig avsikt där de medvetet väljer inkluderande undervisningsstrategier som skapar 
förutsättningar för att alla elever ska nå kunskapsmål.  
Pedagogernas inkluderande undervisningsstrategier sker främst genom differentiering av 
undervisningen efter alla elevers olika behov med särskild hänsyn till elever i behov av särskilt stöd. 
Svårighetsgraden på arbetet anpassas genom att pedagogerna skapar olika nivåer med en enklare 
ingångsnivå. Vidare genom flexibla varierande undervisningsstrategier men också genom 
strukturerade lektioner. Alla tre pedagoger uppfattar fördelar med de inkluderande 
undervisningsstrategierna, det hjälper alla elever att ha en tydlig struktur och målformulering, låg 
ingångströskel till arbetsområdets innehåll och nivåanpassade arbetsuppgifter samt undervisning. Alla 
tre uppfattar även nackdelar med den inkluderande undervisningen. Problem är tidsbrist både när det 
gäller planeringen av anpassade arbetsuppgifter och den begränsade tiden i klassrummet, där 
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pedagogen ensam inte räcker till för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd eller hjälpa eller stimulera 
andra elevers behov.  
Samtliga pedagoger bedömer elevernas kunskaper på flera olika sätt, muntligt, skriftligt, laborativt, 
under arbetsprocessen, som kan kännetecknas som formativt. 

6. Metoddiskussion 
Kvale och Brinkman (2012) skriver att själva intervjutekniken lär man sig bäst genom att genomföra 
intervjuer. Vid första intervjutillfället hade jag förberett hela intervjun med diktafon och intervjuguide. 
Intervjun gick mycket bra, pedagogen hade mycket värdefullt att berätta. Tyvärr så visade det sig att 
diktafonen hade slagit av efter 1 minut och 28 sekunder in i intervjun vilket uppdagades när intervjun 
var över. Således har jag fått lägga den intervjun åt sidan eftersom materialet inte kvalificerat sig inom 
ramen för hermeneutisk tolkning därför har den här studien reducerats till tre pedagogers 
undervisningsstrategier i klasser på högstadiet  som arbetar med inkludering istället för fyra. Jag lärde 
mig tekniken och följande tre intervjuer genomfördes utan tekniska problem. 
 
Inledningsvis utgick jag från ett bekvämlighetsurval när jag valde pedagoger för intervjuerna, detta på 
grund av tidsbrist. Efterhand har jag kommit fram till att oavsett tidsbristen hade jag valt dessa 
pedagoger i alla fall, urvalet utgår även ifrån min uppfattning om vilka som skulle kunna bidra med 
värdefull information kopplat till syfte och frågeställningar i den här studien. Då jag arbetat med 
pedagogerna har distans och objektivitet till min undersökning tagits i särskild beaktan under 
bearbetningen av resultatet. 
 
Metoden valdes med tanke på syftet med detta självständiga arbete, i efterhand kan jag bekräfta att den 
kvalitativa forskningsintervjun var ett bra val, där valda tema med öppna intervjufrågor, en 
intervjuguide och få följdfrågor gav pedagogerna stort utrymme att berätta om undervisningsstrategier 
utifrån sin livsvärld och sitt perspektiv. Intervjuerna fångade den intervjuades uppfattning och 
erfarenheter om ämnet på ett effektivt sätt. De relativt öppna frågorna ledde också till att intervjuerna 
tog något olika form, de färgades mycket av den som blev intervjuad vilket både har varit positivt och 
något av ett dilemma när centrala delar utifrån syftet har sammanfattas. Pedagogerna som deltagit i 
studien har haft friheten att betona det som ligger dem närmast i sitt yrke vilket har gjort att resultatet 
fått något olika tyngdpunkt hos varje pedagog, vissa delar av intervjun kom inte med hos samtliga.  
Jag har därför kompletterat intervjuerna med följdfrågor via mejl för att få jämförande uppgifter.  
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7. Sammanfattande diskussion 
Syftet med den här studien har varit att ta reda på vilka undervisningsstrategier som används i klasser 
på högstadiet som arbetar med inkludering utifrån tre frågeställningar som ramar in undervisningen i 
skolan, upplägg och planering, undervisningsstrategier som används och bedömning av kunskaperna 
hos eleverna. Tyngdpunkten i arbetet är som rubriken lyder vilka undervisningsstrategier används: 
Studien har lett till att jag har fått ett gott underlag som besvarat syftet och frågeställningarna. 

Ett underliggande syfte formulerades även i inledningen: Hanterar dessa pedagogers 
undervisningsstrategier dilemmat med tidsbristen i klasserna, kan och hinner de tillgodose alla elevers 
behov samt nå kunskapsmålen. 

7.1 Pedagogernas val av undervisningsstrategier 
 
Forskningen visar att det inte finns något förutsägbart metodiskt tillvägagångsätt för att säkerställa god 
kvalitativ undervisning som främjar alla elevers kunskapsinhämtning. Hatties (2013) och Håkanssons 
och Sundbergs (2013) åsikter togs upp i avsnittet Tidigare forskning: Varje undervisningstillfälle är 
unikt och utgår ifrån sitt sammanhang och sin sammansättning av aktörer. Samtliga pedagoger i den 
här studien redogör för att de mer eller mindre använder sig av alla sex undervisningsstrategier som är 
valda med utgångspunkt från Skolinspektionens(Johansson, 2010) forskningssamanställning samt 
sammanställningen om Inkluderande undervisning (Göransson & Nilholm, 2013; Persson & Persson, 
2012). Orsaken till att pedagogerna till viss del väljer att använda sig mer av vissa 
undervisningsstrategier och mindre av andra framgår i flera fall i intervjuerna där pedagogernas 
erfarenhet, tid, rum och klassens sammansättning av elever avgör valet av undervisningsstrategier. Till 
exempel redogör en av pedagogerna för att valet av undervisningsstrategier utgår ifrån att det finns 
många elever i behov av särskilt stöd i klasserna, därför är tydlig struktur vid varje lektionstillfälle 
viktigt för att arbetet ska bli hanterbart. Detta är något som Göransson och Nilholm (2013) samt 
Persson och Persson (2012) tar upp som en viktig undervisningsstrategi för att skapa förutsättningar att 
inkludera framförallt elever med funktionsnedsättning. Det förklarar också varför variationen av 
undervisningsstrategier inte är lika mycket betonad, struktur och tydlighet går före andra 
undervisningsstrategier för att alla ska få förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen.  

7.2 Kvalitativa eller inkluderande 
undervisningsstrategier? 
Här jämförs studiens resultat det vill säga pedagogernas undervisningsstrategier med samtlig 
forskningslitteratur. Kursiverade ord är namngivna undervisningsstrategier i Bakgrund och Tidigare 
forskning. 
 
Alla tre använder sig av målformulering vilket forskningen anger som en viktig förutsättning för att 
eleverna ska nå kunskapskraven (Hattie, 2013; Håkansson & Sundberg, 2013; Johansson, 2010; 
Göransson och Nilholm, 2013; Persson & Persson, 2012). Två av pedagogerna betonar att de använder 
tydlig struktur med aktuella mål nedskrivna varje lektion på tavlan. Detta anses vara speciellt viktigt 
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för elever med funktionsnedsättning (Göransson & Nilholm, 2013; Persson & Persson, 2012). En av 
pedagogerna beskriver mer ingående att en detaljerad arbetsplan förplaneras där målen med arbetet 
sedan används frekvent i undervisningen. När det gäller varierad undervisning är det något som 
betonas starkt av två av pedagogerna. Varierad undervisning skapar förutsättningar för elever med 
olika behov att kunna tillägna sig kunskaperna i klassrummet (Hattie, 2013; Håkansson & Sundberg, 
2013; Johansson, 2010; Göransson & Nilholm, 2013; Persson & Persson, 2012; Skolverket, 2013). 
Variationen anger pedagogerna dels är ett sätt att differentiera undervisningen gentemot enskilda 
elevers behov, möta de kunskapsluckor som visar sig hos eleverna vid olika moment, dagsformen och 
andra variabler som spelar in, till exempel gruppkonstellation. Även för att göra undervisningen mer 
lustfylld och därmed skapa bättre förutsättningar för inlärning. Två av pedagogerna lämnar öppet för 
spontana inslag i undervisningen, vilket skapar större möjligheter för variation än detaljplanerad 
undervisning.  
 
Pedagogerna i studien beskriver alla att de anpassar undervisningen. Vilket är en del av 
läraruppdraget samt omnämns i forskningen som en viktig förutsättning för att alla elever ska få en 
möjlighet till uppfattning om målet och kunna tillgodogöra sig undervisningen(SFS 2010:800; Lgr 11; 
Hattie, 2013; Håkansson & Sundberg, 2013; Johansson, 2010; Göransson & Nilholm, 2013; Persson & 
Persson, 2012) Anpassningen sker ofta direkt i mötet med olika elevers behov samt elever i behov av 
särskilt stöd, de varierande undervisningsstrategier som nämndes i stycket ovan är en form av 
differentiering, pedagogerna beskriver också att de ger hela klassen gemensam introduktion på flera 
plan eller nivåer, ibland med visuella hjälpmedel. Andra undervisningsstrategier som nämns är 
undervisning i en samtalande form, också rekommenderad av tidigare forskning (Hattie, 2013; 
Håkansson & Sundberg, 2013; Johansson, 2010; Göransson & Nilholm, 2013; Persson & Persson, 
2012) samtalsformen leder till att pedagogen får ökad kännedom om vilken anpassning enskilda elever 
behöver, enskilda punktinsatser även differentiering baserad på kännedom om elevernas olika 
kunskapsnivåer och självuppfattning.  
Tydligt lärarstöd (Hattie, 2013; Håkansson & Sundberg, 2013; Johansson, 2010; Göransson & 
Nilholm, 2013; Persson & Persson, 2012) finns också redovisat av pedagogerna, i form av 
gemensamma genomgångar, gemensamma problemlösningar, begreppsövningar, tydlig struktur runt 
lektioner med en början, arbetsbeskrivning och en avslutning.  
 
Formativ bedömning (Hattie, 2013; Håkansson & Sundberg, 2013; Johansson, 2010; Göransson & 
Nilholm, 2013; Persson & Persson, 2012; Skolverket, 2013; Johansson, 2010). Forskningen finner 
stöd för att det är en främjande undervisningsstrategi för alla elever. Håkansson och Sundberg (2013) 
finner stöd för att formativ bedömning visat sig särskilt betydelsefull för elever i behov av särskilt 
stöd, framförallt formen kamratbedömning. Pedagogerna i studien beskriver olika former av formativ 
bedömning till exempel att de använder sig av kamratbedömning där eleverna hjälper varandra genom 
att uppvisa olika kunskapsnivåer men även genom att elever får återkoppling och kunskap om sina 
svagheter och styrkor som är värdefulla i den fortsatta kunskapsutvecklingen. Eleverna får även 
förbättringsorienterad återkoppling på arbetsuppgifter där de får information om var de befinner sig i 
förhållande till målet de ska uppnå. Pedagogerna använder även informationen i återkopplingen till att 
förbättra sin egen undervisning och därigenom även möta elevernas behov. 
Socialt samspel mellan alla aktörer i klassrummet eller gemensamma arbetsformer (Hattie, 2013; 
Håkansson & Sundberg, 2013; Göransson & Nilholm, 2013; Persson & Persson, 2012;) en arbetsform 
som enligt forskningen gynnar kunskapsutvecklingen på flera sätt bland annat centralt för att elever 
ska bli medvetna om andra perspektiv än sitt eget och vilken förståelse de själva har. Pedagogerna 
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beskriver även denna undervisningsstrategi genom bland annat formativ bedömning och social 
lärandeatmosfär där eleverna interagerar med varandra, även genom boksamtal, gemensamma 
genomgångar av olika lösningsförslag på uppgifter, diskussion samt grupparbete. Det anges även 
samtal i helklass och samtal mellan pedagog och elev i och utanför klassrummet 
 
Jämfört med den aktuella forskningen som tagits upp och refererats till framgår det att alla tre 
pedagoger på något sätt använder sig av alla rekommenderade undervisningsstrategier.  

7.3 Specialpedagogiska perspektiv på 
undervisningsstrategier i en skola för alla  
 
Kompensatoriskt perspektiv 
Alla tre pedagoger nämner att det finns särlösningar i form av specialpedagoger som bidrar med 
specialundervisning i liten grupp. En av pedagogerna nämner att tre elever ofta men oregelbundet går 
till specialpedagogen för att få lugn och ro att göra uppgifterna. En annan pedagog nämner att vid 
provskrivningstillfällen finns möjlighet för elever att genomföra provet hos specialpedagogen eftersom 
de där kan få lugn och ro. Den tredje nämner att det finns elever som går i liten grupp för att få arbeta 
ostört. Detta sätt att arbeta stämmer till viss del överens med vad inkludering är enligt det 
kompensatoriska perspektivet, där särlösningar är ett sätt att kompensera elever för bristande 
förmågor. I studien framgår det att vissa elever i behov av särskilt stöd går kvar i klasserna. 
 
Kritiskt perspektiv 
Om en skola för alla innebär att alla elever ska gå i den ordinarie undervisningen så stämmer det 
överens med det kritiska perspektivet, där innebär inkludering alla elevers rätt till närvaro i 
klassrummet utan undantag, befintliga lärare ska utöka sin förmåga att undervisa mångfalden 
(Nilholm, 2006). Den här studien visar att skolorna pedagogerna arbetar på till viss del arbetar utifrån 
det kritiska perspektivets syn på inkludering, en del elever i behov av särskilt stöd går i den ordinarie 
undervisningen men inte alla. 
 
Dilemmaperspektiv 
Anhängare av dilemmaperspektivet anser att flera av skolans uppdrag skapade på organisationsnivå är 
motsägelsefulla och leder därför till problem med inkludering. Ett problem som egentligen inte 
framträder särskilt tydligt i studien är om individualiseringen och differentieringen skapar 
inkluderingen och/eller exkludering. En av pedagogerna beskriver problem med att differentiera 
undervisningen, att det händer att elever inte klarar av att tillägna sig undervisningen trots anpassning 
efter behov, vad sker i den situationen? Persson (2007) tar upp ett dilemma kopplat till att skolan ska 
ge alla en likvärdig utbildning och samtidigt tillgodose elevers olikheter. Hur stora skillnader ska 
skolan hantera i ett och samma klassrum och vad händer med eleverna i klassrummet då? Enligt 
Nilholm (2006) så ökar segregationen om inkluderingen ökar olikheter. Studien har inte svaret på detta 
men det är väl värt att fundera på. 
Ett problem som framträder desto tydligare i studien är pedagogernas svårighet i att fullfölja 
läraruppdraget, det vill säga dilemmat att räcka till åt alla elevers behov i klasserna. Vilket tenderar 
bero på det Göransson (2007) förklarar som ett grundläggande problem med skolan, att alla elever 
förväntas nå samma mål på samma sätt och på samma tid. Något som Nilholm (2006) menar är 
omöjligt, alla elever har inte förmåga eller förutsättningar att klara målen under rådande tidsram. 
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Pedagogerna i studien uttrycker att skillnader i olikheter och bestämd tidsplan är problemet, det tar tid 
att differentiera undervisningen, det tar tid att möta behoven enskilt och tiden är begränsad. 
 
Linikko (2009) följer också den här linjen, elever med funktionsnedsättning behöver engagera sig mer 
för att klara av att bearbeta information det innebär att de behöver mer tid för att klara arbetsuppgifter, 
något pedagogerna i den här studien har svårt att tillgodose dem med, vilket betyder att elever i behov 
av särskilt stöd inte tycks få särskilt effektivt stöd i den här studiens ordinarie undervisning. Det skulle 
kunna innebära att de framträder som mer olika de övriga eleverna och riskerar att segregeras. 
Sannolikt leder det också till att de inte klarar kunskapsmålen. Linikko (2009) refererar också till en 
studie som visar att särskilda undervisningsklasser faktiskt tar hänsyn till de behov som elever med 
funktionsnedsättning har, där styrs inte arbetet av tiden (Westling, Allodi & Fischbein, 2000). Detta är 
vad ett renodlat kompensatoriskt perspektiv anser är en fungerande inkludering, alla går i samma skola 
men inte nödvändigtvis i samma klassrum, elever i behov av särskilt stöd får sina behov tillgodosedda 
av specialpedagogisk kompetens ifall det behövs. Kritiker mot den här uppdelningen med särskilda 
arrangemang i skolan menar att det ger upphov till marginalisering och segregerad integrering (Haug, 
1998). Utifrån den här studiens resultat kan lika gärna inkluderingen skapa utanförskap i 
gemenskapen.  Det innebär att elever i behov av särskilt stöd blir dubbelt utsatta, först för att de har en 
funktionsnedsättning i jämförelse med elever som klarar skolan och undervisningens mål vilket kan 
leda till exkludering, sedan för att de inte kan få den hjälp de behöver på grund av tidsmässiga 
omständigheter. Skillnaderna i de specialpedagogiska perspektiven bidrar i sig till att problemet inte 
blir löst eftersom de har helt olika uppfattning om hur inkludering ska fungera. Till exempel tar 
Runessons (2012) studie upp att ett existerande problem på skolor är att personalgrupper på en och 
samma skola visat sig vara anhängare av olika perspektiv, det vill säga har olika åsikter om hur 
elevernas behov ska prioriteras, vilket också bidrar till svårigheter att lösa problemet – vilka behov ska 
tillgodoses, att vara inkluderad eller att nå kunskapsmål.  
 

7.4 Avslutande diskussion och fortsatt forskning 
Avslutningsvis redogörs för egna reflektioner om studiens resultat kopplat till Tidigare forskning och 
specialpedagogiska perspektiv, avsnittet avslutas med förslag om fortsatt forskning. 

Den centrala frågan i den här studien - vilka undervisningsstrategier pedagoger använder i klasser på 
högstadiet som arbetar med inkludering, besvaras. Resultatet visar att pedagogerna inom 
läraruppdragets ram använder undervisningsstrategier som de utifrån sin erfarenhet anser är mest 
lämpliga för ändamålet. Erfarenheten baserar sig på tillägnad pedagogisk kunskap i inkluderade 
grupper och klasser under relativt många år. Mest lämpliga undervisningsstrategi bedöms utifrån den 
pedagogiska erfarenheten i kombination med klassammansättning, sammanhang och mötet med 
elevers olika behov. Ändamålet med undervisningen är att eleverna ska uppnå kunskapsmål genom att 
tillägna sig kunskaper, förmågor och färdigheter utifrån centralt innehåll i Lgr 11. Resultatet i 
förhållande till urvalet av undervisningsstrategier i avsnittet Tidigare forskning visar att pedagogerna 
använder sig av, mer eller mindre, samtliga rekommenderade kvalitativa och inkluderande samt 
pedagogiskt inkluderande undervisningsstrategier. 

Frågan jag ställde i Inledningen– klarar pedagogerna utmaningen att tillgodose alla elevers behov?- 
finns det också ett svar på. Nej, alla tre pedagoger berättar att de inte klarar av att tillgodose alla 
elevers behov genom undervisningsstrategierna. Behoven pedagogerna inte klarar av att tillgodose är: 
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1. De hinner inte stanna upp vid varje enskild elev i behov av särskilt stöd och handleda tillräckligt för 
att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningens innehåll och nå kunskapsmål, det vill säga, mer 
tid krävs för att eleven ska förstå och utvecklas. 2. De hinner inte stanna upp hos enskilda elever som 
klarar målen men är i behov av utvecklande och stimulerande utmaningar. 3. En annan utmaning som 
också visade sig var svårigheten att på förhand veta om anpassningen av undervisningen var tillräcklig 
för att inkludera och tillmötesgå elever i behov av särskilt stöd, även här krävs tid för att undersöka 
och pedagogiskt anpassa undervisningen löpande under arbetets gång.  

Göransson och Nilholm (2013) tar upp att skolan har fyra uppdrag, kunskapsuppdraget, fostran till och 
om demokrati, identifiera skillnader mellan elever och kompensera de som behöver extra stöd för att 
nå samma mål som andra och skapa förutsättningar för elever att utveckla personliga egenskaper. 
Resultatet av studien visar att pedagogerna delvis når målen med tre av uppdragen. Vissa elever når 
kunskapsmål men inte alla, pedagogerna identifierar skillnader mellan elever men hinner inte 
kompensera alla de elever som behöver extra stöd för att nå samma mål som andra. Pedagogerna 
strävar efter att skapa utvecklande förutsättningar för elevernas personliga utveckling men hinner inte 
utgå från varje enskild elev. 

Så här långt visar resultatet att utmaningen faktiskt inte handlar om vilka undervisningsstrategier 
pedagogerna använder i klasserna inte heller vilka de skulle kunna använda utan hur de ska få tiden att 
räcka till för att pedagogiskt anpassa undervisningen för varje enskild elevs behov och utveckling. 
Tidigare forskning ger stöd åt resultatet, Göransson (2006) och Nilholm (2006) tar båda upp att det är 
orealistiskt att utgå ifrån att alla elever oavsett förutsättningar och behov ska nå samma mål genom att 
arbeta på samma sätt under samma tid. 

Skolorna pedagogerna arbetar på visar upp ungefär samma form av inkludering, till stor del går elever 
i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervisningen men vissa går iväg och får extra stöd av 
specialpedagog eller speciallärare. En skola för alla innebär att alla elever ska gå tillsammans i en 
likvärdig skola där demokratiska värden lyfts fram, det går in i Göranssons och Nilholms (2013) andra 
uppdrag, fostran om och till demokrati. Syftet och på vilket sätt inkludering ska genomföras beror på 
vilket specialpedagogiskt perspektiv som råder. På de aktuella skolorna verkar det som om det 
kompensatoriska och det kritiska perspektivet, som har helt skilda uppfattningar om inkluderingens 
syfte, existerar sida vid sida. Det kan tyda på att synen på inkluderingens mening inte är enhetligt.  
Behoven hos elever i behov av särskilt stöd i den här undersökningen verkar till stor del handla om att 
få mer tid och pedagogisk handledning för att klara undervisningen vilket även Linikkos (2009) studie 
bekräftar, elever med funktionsnedsättning behöver mer tid för att bearbeta information.  

Resultatet visar att vissa elever inkluderas enligt det kritiska perspektivet i en demokratisk anda i 
klassrummen, men får i flera fall inte särskilt stöd för sina behov tillgodosedda därmed når de inte 
heller kunskapsmål. Andra elever kompenseras enligt det kompensatoriska perspektivet för sin 
funktionsnedsättning de får särskilt stöd där det brister i färdighet därmed kanske de också når 
kunskapsmål, vilket den här studien inte har svaret på, men samtidigt så hamnar de i en exkluderande 
situation. Sammanfattningsvis visar resultatet att vissa elever inkluderas och andra exkluderas, eller 
uttryckt på ett annat sätt. Vissa blir exkluderade men får sina behov av särskilda stöd tillgodosedda, 
medan andra blir inkluderade men får inte sina behov av särskilt stöd tillgodosedda.   

I en skola för alla tycks varken det kritiska eller det kompensatoriska perspektivet vara idealiskt, det 
kompensatoriska perspektivet faller bort ur ett demokratiskt perspektiv och det kritiska faller bort på 
grund av att undervisningen ska anpassas efter varje enskild elevs behov vilket den här studien visar 
inte fungerar på grund av framförallt tidsbrist.  Orsaken till problemet med tidsbrist ligger enligt 
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dilemmaperspektivet på organisationsnivå, där har ett omöjligt uppdrag utformats som förväntar sig att 
alla elever ska nå samma mål under en fastställd tidsplan, vilket tidigare nämndes är orealistiskt, alla 
elever kan inte nå samma mål på samma sätt inom samma tid (Göransson 2006; Nilholm, 2006). En 
annan förklaring är att existerande skolsystemen inte klarar av att upptäcka och tillmötesgå alla 
individuella skillnader utan det behövs exkluderande system vid sidan om (Linikko, 2009).  

 

Fortsatt forskning 

Den här studien är en begränsad undersökning där endast tre pedagogers erfarenhet genom intervjuer 
står till grund för resultatet, kompletterande klassrumsobservationer skulle kunna påverka resultatet 
vilket kan vara viktigt att ta med sig till nästa gång en eventuell undersökning i detta ämne kan tänkas 
genomföras.  
En tanke som har väckts under arbetet är att det skulle vara intressant att få mer kunskap om hur 
tidigare elever i behov av särskilt stöd som idag är vuxna upplevde sin situation i någon form av 
inkludering eller särlösning som elev, det vill säga deras erfarenheter från skolgång i liten grupp hos 
specialpedagog eller i helklass för att få ett vetenskapligt underlag som hjälper skolor att fatta beslut 
om inkluderingsform, kan det vara så att särlösning var avgörande för en elev medan inkluderingen 
var det för en annan eller skulle forskning i ämnet visa att alla ska behandlas på samma sätt med tanke 
på att pedagogerna ska utgå ifrån enskilda behov?  
Jag har lagt märke till att det framförallt är specialpedagoger som uttalar sig och skriver om 
inkluderingens villkor, jag har sökt allmänpraktiserande pedagogers forskning och åsikter för att ha 
något att jämföra med men inte lyckats hitta något material därför är det ett förslag på vidare 
forskning, inkludering ur den allmänpedagogiska synvinkeln, det kan bli ett intressant bidrag i ämnet. 
Slutligen har det varit intressant att ta del av Perssons och Perssons (2012) studie av en skola i södra 
Sverige som genomfört ett lyckat inkluderingsprojekt där måluppfyllelsen ökade anmärkningsvärt hos 
eleverna, där pedagogerna som deltog i studien uppgav att de inte ändrade någon av sin vanliga 
metodik. Vad kommunen förändrat för att lyckas med inkludering och ökad måluppfyllelse skulle vara 
värdefullt för fler att ta del av, även det är ett förslag på ett ämne för vidare forskning. 
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Bilaga1. 
Stockholms Universitet                                                                 
Specialpedagogiska institutionen. 

Intervjufrågor  
 

1. Utbildningsbakgrund: 
• Vilken utbildning har du? 
• Hur länge har du arbetat som lärare? 

 
Utifrån ett inkluderingsperspektiv: 

2. Upplägg av undervisning: 
Hur planerar och lägger du upp din undervisning? Metodiskt upplägg? Har du märkt några fördelar och nackdelar? 

 
3. Undervisningsstrategier:  

Vilken/vilka undervisningsstrategier använder du dig av när du genomför undervisningen? (Hur har du kommit 

fram till den/dem?) Kan du ge praktiska exempel på viktiga undervisningsstrategier som du använder? 

 
4. Inkludering: 

Vilka elever tar du hänsyn till i undervisningen? Hjälpmedel, elever med behov av särskilt stöd. 

 
5. Bedömning: 

På vilket/vilka sätt bedömer/utvärderar du elevernas kunskap gentemot målen de arbetar mot? Kan du ge konkreta 

exempel från undervisningen? 
 

 



 
 

Bilaga 2.  
Stockholms Universitet 
Specialpedagogiska institutionen 
Självständigt arbete – VALUT – ingår i valprojektet. 
Missivbrev 
 
Farsta 18 oktober 2013 
Hej,  
 
Här kommer information inför forskningsintervjun som ingår i mitt självständiga 
arbete/examensarbete på Stockholms Universitet. 
 
Jag har valt att skriva mitt arbete om undervisningsstrategier i en skola för alla på högstadiet utifrån 
intervjuer med erfarna lärare. I det här fallet fyra pedagoger som är aktiva i sitt yrke, 
 
Syftet med intervjun är att få mer kunskap om de undervisningsstrategier som visat sig ha hög 
måluppfyllelse i klasser med inkluderade elever utifrån ert perspektiv.  
 
Jag har valt fyra pedagoger med olika ämnesinriktning från tre olika skolor med det gemensamma att 
de arbetar inkluderande på högstadiet. 
 
Materialet som framkommer under intervjuerna kommer att hanteras konfidentiellt och endast inom 
ramen för uppsatsarbetet, pedagogerna kommer inte att namnges, skolornas namn kommer inte heller 
att publiceras.  
Intervjupersonerna deltar enligt samtyckeskravet, d.v.s. frivilligt och kan när de vill avsäga sig önskan 
om att delta i forskningsintervjun. 
De har också rätten att godkänna resultatet efter transkription. 
 
Stort tack på förhand för att ni ställer upp på intervju! 
 
Vänliga hälsningar 
Lotta Lindeberg 
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