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SAMMANFATTNING 

Julia Strang 

Inkluderande läs- och skrivundervisning: En kvalitativ undersökning av lärares tolkningar av 

inkludering i förhållande till läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1-3 

Antal sidor: 42 

I dagens samhälle har skriftspråket en central roll som människor nyttjar för att kommunicera 

med varandra. En av skolans uppgifter är att ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor 

att använda skriftspråket genom att skapa en undervisning som möter deras olika behov. Elever 

i läs- och skrivsvårigheter kan till exempel vara i behov av olika former av stöd i undervis-

ningen. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en inkluderande undervisning kan 

se ut för att diskutera hur olika arbetssituationer påverkar lärares olika tolkningar av en inklu-

derande undervisning i förhållande till elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1-3. För att nå 

detta syfte undersöks lärares tolkningar av en inkluderande undervisning. Studien bygger på 

fem semistrukturerade intervjuer med lärare som arbetar i årskurs 1-3 för att synliggöra deras 

tolkningar av en inkluderande läs- och skrivundervisning. Intervjuerna har analyserats med ett 

fenomenografiskt angreppssätt för att visa lärarnas lika och skilda tolkningar av en inkluderande 

undervisning. Resultatet förankras i ett sociokulturellt perspektiv på lärande tillsammans med 

tre specialpedagogiska perspektiv (kategoriskt perspektiv, relationellt perspektiv och dilemma-

perspektiv) för att diskutera resultatet i förhållande till vetenskapsteori. Resultatet visar att lä-

rarna både har gemensamma och skilda tolkningar av en inkluderande läs- och skrivundervis-

ning. Likheterna är att inkludering förklaras med begreppen: förhållningssätt och trygghet samt 

att undervisningen ska individanpassas i anslutning till olika metoder och arbetssätt. Skillna-

derna är istället lärarnas uppfattningar av inkludering som svårt eller inte och vilka metoder som 

är gynnsamma för en inkluderande miljö. En egen slutsats som yttrar sig är att skillnaderna i 

lärarnas sätt att resonera angående metoder för en inkluderande undervisning bygger på att lä-

rarna har olika förutsättningar att utgå från i den miljö som de arbetar i.   

Sökord: inkludering, läs- och skrivsvårigheter och inkluderande läs- och skrivundervisning  
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ABSTRACT 

Julia Strang 

Inclusive reading and writing education: A qualitative study of teachers’ interpretations of inclusion 

in relation to reading and writing disabilities in years 1-3 

Number of pages: 42 

In today’s society, written language has a central role that people use to communicate with each 

other. One task that schools have is to give students the opportunity to develop their abilities to use 

the written language by participating in education that meets their different needs. For example, 

students in reading and writing disabilities may be in need of different forms of support in teaching. 

The purpose of the study is to contribute with knowledge of what an inclusive teaching can look 

like in order to discuss how different work situations affect teachers’ different interpretations of 

inclusive teaching in relation to students in reading and writing disabilities in years 1-3. To achieve 

this purpose teachers’ interpretations of an inclusive education are being examined. The study is 

based on five semi-structured interviews with teachers who work in years 1-3 to be able to demon-

strate their interpretations of an inclusive reading and writing education. The interviews have been 

analysed with a phenomenographic approach to show teachers’ equal and different interpretations 

of inclusive education. A sociocultural perspective on learning is the base of this study along with 

three special education perspectives (categorical perspective, relational perspective and dilemma 

perspective) in order to discuss the result in relation to the perspectives. The result shows that the 

teachers have both similar and different interpretations of an inclusive reading and writing educa-

tion. The similar interpretations is that inclusion is interpreted in relation to the concepts: attitude 

and security and that the teaching should be personalized through different methods. The differ-

ences are the teachers’ perceptions of inclusion as a difficulty or a challenge and which methods 

are favorable for a successful inclusive environment. One conclusion is that differences in the teach-

ers’ ways of reasoning regarding methods for inclusive education are based on the fact that the 

environment in which the teachers work have different prerequisites. 

Keywords: inclusion, reading and writing disabilities and an inclusive reading and writing educa-

tion 
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1. Inledning 

I dagens samhälle har skriftspråket en betydande roll vilket ställer krav på att individer 

både kan läsa och skriva. Skolan har därför ett viktigt uppdrag som innebär att ge samtliga 

elever möjlighet att utveckla sina läs- och skrivfärdigheter eftersom det är färdigheter som 

påverkar eleverna genom hela livet (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012a). För att 

varje individ ska utveckla sina läs- och skrivfärdigheter har grundskolans läroplan en 

grundtanke som innebär att skolan ska vara en plats för alla elever. Målet är att varje elev 

ska få ingå i en god miljö för att kunna utvecklas och lära oavsett förutsättningar och behov. 

(Skolverket, 2016a). Studien riktar sig därför mot att undersöka hur en sådan grundtanke 

kan komma till uttryck i läs- och skrivundervisning i relation till elever i läs- och skrivsvå-

righeter. 

 

I förhållande till att elevernas individuella förutsättningar och behov ska tillgodoses i en 

skola för alla har begreppet inkludering aktualiserats av olika forskare. Begreppet bygger 

på ett förhållningssätt som innebär att olikheter ses som en tillgång (Nilholm, 2006, Nil-

holm & Göransson, 2013). Det tycks däremot vara svårt för svenska skolor att uppnå en 

inkluderande miljö, vilket Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) konstaterar i en kritisk 

analys av utbildning som bedrivs i svenska skolor. Det är därför aktuellt att undersöka hur 

en inkluderande miljö kan utvecklas i svenska skolor. I denna studie undersöks därför in-

kludering i relation till elever i läs- och skrivsvårigheter.  

 

Läs- och skrivsvårigheter innebär svårigheter i det skrivna språket och kan bero på flera 

orsaker (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012b). Studien har därför avgränsats ge-

nom att fokusera på primära läs- och skrivsvårigheter som inte är en konsekvens av till 

exempel funktionsnedsättningar vilket innebär att svårigheterna istället är sekundära (Skol-

verket, 2016b). När begreppet läs- och skrivsvårigheter används i studien syftar det därför 

till elever i primära läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivsvårigheter skrivs även fram i 

relation till att eleverna är i svårigheter istället för elever med svårigheter. Begreppet elever 

i läs- och skrivsvårigheter används i enlighet med ett specialpedagogiskt perspektiv som 

belyser att svårigheterna inte beror på individen utan att det istället är något som uppstår i 

mötet med undervisningen, vilket även är en viktig ståndpunkt i anslutning till inkludering 

(Nilholm, 2005). Studiens fokus ligger därför på att kvalitativt undersöka lärares tolkningar 



 

2 

 

 

av begreppet inkludering samt vad läs- och skrivsvårigheter innebär för att kunna tillämpa 

ett inkluderande förhållningssätt i läs- och skrivundervisningen.  

 

Inledningsvis presenteras studiens ändamål för att sedan belysa information som är nöd-

vändig för att förstå studiens kommande delar såsom resultat och diskussion. Efter bak-

grundsinformationen tydliggörs studiens kvalitativa tillvägagångssätt för att sedan presen-

tera resultatet av data som samlats in. Avslutningsvis diskuteras metoden och resultatet i 

anslutning till forskning och teoretiska perspektiv samt ges förslag på intressanta områden 

för vidare forskning.    
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2. Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur en inkluderande undervisning kan se ut för 

att diskutera hur olika arbetssituationer påverkar lärares olika tolkningar av en inklude-

rande undervisning i förhållande till elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1-3. För att 

nå detta syfte undersöks lärares tolkningar av en inkluderande undervisning.  

Syftet ska besvaras genom att utgå från följande frågeställningar:  

 Hur uppfattar lärare begreppet inkludering?  

 Vad innebär läs- och skrivsvårigheter för lärare?   

 Hur kan en inkluderande läs- och skrivundervisning bedrivas? 
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3. Bakgrund 

I bakgrunden presenteras styrdokument och vetenskaplig forskning som berör inkludering 

och läs- och skrivundervisning genom att inledningsvis förklara hur inkludering kommit 

att bli aktuellt för att sedan beskriva hur olika styrdokument förhåller sig till inkludering. 

Fortsättningsvis presenteras forskares förklaringar av inkludering, läs- och skrivutveckling 

samt läs- och skrivsvårigheter för att sedan synliggöra hur forskning beskriver en inklude-

rande läs- och skrivundervisning. Avslutningsvis presenteras olika teoretiska perspektiv 

som är viktiga att belysa i anslutning till denna studie för att senare diskuteras i relation till 

studiens resultat. 

3.1 En skola för alla 

Skollagen (SFS 2010:800) fastslår att elever ska få ingå i en verksamhet som främjar allas 

utveckling och lärande med rätt till den ledning och stimulans som varje individ är i behov 

av. Alla ska ha lika tillgång till utbildning oberoende av individuella förutsättningar. Verk-

samheten ska även främja lika rättigheter där varje individ ska få möjlighet att utvecklas 

för att aktivt kunna delta i samhället. Grundskolans läroplan (Skolverket, 2016a) framhål-

ler att utbildningen ska vara likvärdig vilket innebär att varje elev har rätt till att ingå i en 

undervisning anpassad efter deras förutsättningar och behov. Det innebär inte att undervis-

ningen ska se likadan ut för varje elev. Det betyder istället att eleverna ska ges förutsätt-

ningar att utvecklas så långt de kan men att vägen dit kan se olika ut beroende på förutsätt-

ningar och behov. 

 

Nilholm (2006) poängterar att en skola för alla inte har varit lätt att skapa utan att det 

tidigare har skapats särlösningar för att möta elevers olikheter bland annat i form av spe-

cialklasser. Han förklarar att i takt med sådana särlösningar har visioner växt fram och att 

en vision benämns som ”en skola för alla”. Han menar att denna vision handlar om alla 

elevers rätt till delaktighet i utbildningen. Fortsättningsvis poängterar han att visionen om 

en skola för alla har medfört att begrepp som integrering och inkludering har växt fram. 

Integrering är ett begrepp som har urholkats och kommit att handla om placering av elever 

i svårigheter i miljöer som inte är anpassade efter eleverna, vilket begreppet har kritiserats 

för (Nilholm & Göransson, 2013). Begreppet inkludering innebär istället att skolan redan 

från början är utformad efter individernas olikheter och att olikheter ses som något positivt 

(Nilholm, 2006). För att kunna skapa en skola för alla är det därför viktigt att elevernas 
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behov tillmötesgås genom hela skolsystemet för att motverka segregering vilket blivit en 

konsekvens av tidigare särlösningar (Lindqvist & Nilholm, 2013).  

3.2 Styrdokument och inkludering 

Barnkonventionen (UNICEF, 2009) fastslår att alla barn har rätt till utbildning och utveckl-

ing med utgångspunkten att barnets bästa ska komma i främsta rummet. I Salamancade-

klarationen (Svenska Unescorådet, 2006) framgår det att utbildningen ska grunda sig på 

eleverna och att undervisningen ska bedrivas på ett sätt som kan tillmötesgå de olikheter 

som förekommer i klassrummet. Ett tillmötesgående av elevers olikheter i klassrummet 

stämmer väl överens med Nilholms (2006) förklaring av ett inkluderande förhållningssätt 

men deklarationen väljer istället att använda begreppet integrering. 

 

I Skollagen (SFS, 2010:800) och grundskolans läroplan (Skolverket, 2016a) framgår det 

tydligt att verksamheten ska bedrivas utifrån den mångfald av elever som finns genom att 

ge det stöd som elever är i behov av. Det framgår däremot inte hur individuella anpass-

ningar ska utföras, men det är tydligt att skolan ska vara likvärdig och aktivt motverka 

diskriminering samt främja en god miljö. En likvärdig skola innebär inte att undervisning 

eller stöd bedrivs och ser lika ut för alla elever. Det viktiga är istället att eleverna får stöd 

i förhållande till sina individuella behov (Skolverket, 2016a). En skola som bedrivs utifrån 

elevernas mångfald i en god miljö som inte diskriminerar någon stämmer överens med 

innebörden av inkludering (Nilholm, 2006). Begreppet inkludering nämns däremot inte i 

varken Skollag eller grundskolans läroplan.  

3.3 Inkludering 

Nilholm (2006) förklarar att begreppet inkludering kan problematiseras utifrån tre olika 

sätt för att närma sig en förståelse av begreppets betydelse. Ett första sätt är att ifrågasätta 

vad en person vill ha sagt i anslutning till begreppet. Ett andra sätt är att undersöka begrep-

pets etymologi. Det tredje sättet innebär att ta reda på hur begreppet används vilket också 

speglar sig i denna studies frågeställningar som syftar till att ta reda på hur lärare tolkar 

och använder begreppet. Han förklarar fortsättningsvis att inkludering kan förklaras i an-

slutning till begreppet integrering. Det sistnämnda innebär bland annat att barn i behov av 

särskilt stöd ska anpassas till en verksamhet som i själva grunden inte har elevernas olik-

heter i åtanke i första hand. Inkludering innebär istället att verksamheten ska bedrivas uti-

från den mångfald som finns. Det betyder att begreppet inte endast behöver användas i 
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anslutning till elever i behov av särskilt stöd. Begreppet kan lika väl anslutas till den mång-

fald som utgörs av etniska eller andra olikheter. Ett sådant exempel visar begreppets bredd 

vilket även gör det mer svårdefinierat (Nilholm, 2006).   

 

För att förstå vad inkludering innebär måste begreppet diskuteras i relation till olika sam-

manhang. Diskurs är ett exempel på ett sådant sammanhang vilket innebär att inkludering 

ställs i relation till samtal och språk. I ett samtal kan språket vara mer eller mindre inklu-

derande. Ett språk som till exempel delar upp elever efter normalitet och avvikelse är 

mindre inkluderande (Nilholm, 2006). Därför menar Nilholm och Göransson (2013) att 

språket, både talat och skrivet, är ett viktigt kännetecken för om en miljö anses vara inklu-

derande eller inte. De försöker även förklara inkludering genom att beskriva fler känne-

tecken för en inkluderande miljö. Ett första kännetecken är att röra sig bort från segregering 

och särlösningar för att istället se olikhet som en tillgång. Undervisningen måste därför 

vara utformad efter elevernas olika förutsättningar och behov. Tjernberg och Heimdahl 

Mattson (2014) talar också om en inkluderande miljö. De menar att en viktig del är att 

läraren reflekterar över sin undervisning kontinuerligt i förhållande till elevgruppen för att 

kunna tillmötesgå elevernas individuella behov. Nilholm och Göransson (2013) förklarar 

fortsättningsvis att ett annat kännetecken för inkluderande skolmiljöer är gemenskap. De 

beskriver gemenskap i förhållande till att eleverna ska känna en tillit till varandra i klass-

rummet samt att eleverna ska kunna känna att de är en del av klassen. Det förutsätter bland 

annat att eleverna får delta i aktiviteter där de arbetar i grupp. 

3.4 Läs- och skrivutveckling 

I Kursplanen för svenska (Skolverket, 2016a) framgår det att språket är ett redskap för 

tänkande, kommunicerande och lärande. I syftestexten framgår det även att undervisningen 

ska innehålla aktiviteter som stimulerar elevernas intresse för att använda språket till att 

både läsa och skriva samt för att utveckla läs- och skrivförmågorna. För att eleverna ska 

utveckla sina läs- och skrivförmågor menar Liberg (2007) att eleverna måste utveckla en 

fonologisk medvetenhet. Hon beskriver att de olika tecknen som finns i det alfabetiska 

skriftsystemet motsvaras av språkljud i talat språk som språkvetenskapen kallar för fonem. 

När eleverna förstår att det talade språket kan delas upp i mindre delar benämns det som 

att eleverna har en fonologisk medvetenhet. Liberg (2007) framför ytterligare faktorer för 

att skapa goda förutsättningar för elevernas läs-och skrivutveckling. Eleverna måste till 

exempel få möta den skriftspråkliga kulturen genom att bekanta sig med skriften och dess 
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genrer samt att få möta redskap som papper, penna och böcker. Sådana möten gör att ele-

verna kan förstå syftet med att kunna läsa och skriva. Därför kan eleverna också utveckla 

ett intresse för skriftspråket.  

 

Myrberg (2007a) menar att avkodning, förståelse och motivation är tre grundstenar för att 

bygga upp läs- och skrivförmågan. Han förklarar att avkodning är en teknisk färdighet som 

bygger på att matcha språkljuden med bokstavstecken. När barn lär sig läsa och skriva 

innebär det att de lär sig att känna igen bokstäver och skrivna ord där barnen till en början 

kan lära sig att känna igen vissa ord som till exempel sitt namn (Liberg, 2007). Barnen 

läser då hela ord och detta kallas för ortografisk läsning eller en ortografisk avkodnings-

princip (Myrberg, 2007a). När eleverna lär sig att känna igen hela ord och har mött orden 

i olika situationer ökar chansen för att kunna läsa orden automatiskt vilket är viktigt för att 

få ett flyt i läsningen. När en elev läser med flyt det vill säga att gjuta liv i meningar genom 

att läsa tillräckligt snabbt och med en rätt satsmelodi, kan eleven både identifiera ord och 

samtidigt förstå vad han eller hon läser (Lundberg & Herrlin, 2005). I takt med en utveckl-

ing av avkodningsförmågan och flytet, utvecklas på samma gång läsförståelsen vilket 

också är syftet med att läsa (Myrberg, 2007a, Lundberg & Herrlin, 2005). Motivation är 

den tredje grundstenen för att utveckla läs- och skrivförmågor där Myrberg (2007a) fram-

håller vikten av att det finns en god motivation hos eleverna. Läraren har därför ett mycket 

viktigt uppdrag vilket innebär att undervisningen måste skapa förutsättningar för eleverna 

att upptäcka lusten till skriftspråket (Lundberg & Herrlin, 2005). Myrberg (2007a) anser 

att en förutsättning för att motivera eleverna är att omge dem med böcker och skriv-

material.  

3.5 Läs- och skrivsvårigheter  

Orsaker till att elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter varierar från att både handla om 

specifika och generella svårigheter som till exempel gör att svårigheter uppstår i utveckl-

ingen av elevers fonologiska medvetenhet, avkodning eller läsförståelse (Fouganthine, 

2012; Høien & Lundberg, 2013; Tjernberg, 2013). De specifika svårigheterna för en elev 

som har dyslexi visar sig främst genom svårigheter i den fonologiska medvetenheten 

(Høien & Lundberg, 2013) Fortsättningsvis menar Fouganthine (2012) att det är svårt att 

dra en gräns mellan specifika och generella läs- och skrivsvårigheter. Hon förklarar däre-

mot att de generella läs- och skrivsvårigheterna kan röra sig mer om koncentrationssvårig-

heter, bristfällig undervisning och en liten erfarenhet av att läsa.  
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Myrberg (2007a) påvisar även en nedåtgående spiral i förhållande till både specifika och 

generella läs- och skrivsvårigheter. Det innebär att olika faktorer som har påverkat att ele-

verna möter läs- och skrivsvårigheter kommer fortsätta påverka elevernas läs- och skriv-

utveckling negativt. Han berättar om hur en osäkerhet i avkodningen kan påverka ordför-

rådets tillväxt negativt. Ett litet ordförråd begränsar i sin tur läsförståelsen vilket kan leda 

till att eleven också begränsar läserfarenheten vilket åter påverkar ordförrådets tillväxt ne-

gativt. Författaren anser fortsättningsvis att läs- och skrivsvårigheter därför kan leda till en 

känsla av ständigt misslyckande vilket även kan innebära att eleverna utvecklar en negativ 

attityd till skolan i helhet.    

3.6 Inkluderande läs- och skrivundervisning  

Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) konstaterar att ett problem som fortfarande ver-

kar existera inom skolverksamheten är att elever ses som problembärare av de svårigheter 

som uppstår i undervisningen, vilket är motsatsen till inkludering. Ashby, Burns och Royle 

(2014) diskuterar hur undervisningen blir mer eller mindre inkluderande. De poängterar 

att undervisningen ska bedrivas utifrån de elever som ingår i aktiviteterna. Eleverna ska 

inte behöva anpassa sig efter undervisningen i form av att inte kunna vara delaktiga i vissa 

aktiviteter. Därför måste lärare ha kunskaper om vad läs- och skrivsvårigheter innebär för 

att kunna utveckla undervisningen. Ett samarbete mellan praktik och teori som sker fort-

löpande är även en viktig förutsättning för att lärarna ska utveckla sina kunskaper om läs- 

och skrivsvårigheter (Myrberg, 2007b). 

 

Några huvudpunkter utifrån forskning som anses vara viktiga i en inkluderande läs- och 

skrivundervisning är att det finns ett bra samarbete mellan skolans personal. Det är viktigt 

för att erhålla en gemensam vision om verksamheten och den mångfald av elever som 

verksamheten grundar sig på. Läs- och skrivsvårigheter bör upptäckas så tidigt som möjligt 

för att skolan ska kunna sätta in tidiga stödinsatser. Det är även viktigt med ett bra klimat 

där olikheter ses som något positivt. I undervisningen ska digitala verktyg finnas tillgäng-

liga eftersom de bidrar till att flera elever kan få det stöd de behöver i läs- och skrivunder-

visningen. En varierad undervisning är även en förutsättning för en framgångsrik läs- och 

skrivundervisning där undervisningen kan tillmötesgå elevernas olika behov i skriftspråks-

utvecklingen (Ashby et al., 2014; Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007b; Tjernberg, 

2013). 
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Takala (2013) förklarar att skriva sig till läsning (ASL) är en metod som visat sig vara 

gynnsam för elever i läs- och skrivsvårigheter. Hon framför att metoden bygger på att ele-

ver lär sig läsa genom att skriva på datorn med tangentbord. Eleverna får skriva egna texter 

med hjälp av digitala verktyg som utvecklar både sociala och kommunikativa färdigheter. 

Fortsättningsvis anser hon att det krävs mer forskning för att säga hur pass effektiv meto-

den är för läs- och skrivutvecklingen. Det tycks dock vara en metod som gör att eleverna 

kommer i kontakt med skriftspråket på ett lustfyllt sätt (Takala, 2013).   

3.7 Teoretiska perspektiv 

Studien som helhet vilar på ett sociokulturellt perspektiv på lärande eftersom det resultat 

som studien visar är något som uppkommit i samspel mellan människor. Lärande ses i 

förhållande till att människor lär av och med varandra, vilket är en av grundtankarna inom 

det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2011). Lärande ses inte i form av en enskild process 

som är segregerad från omgivningen. Människors sätt att uppfatta omgivningen är ett re-

sultat av mänskliga interaktioner (Säljö, 2011). I denna studie är resultatet en produkt av 

mänsklig interaktion med hjälp av språket som verktyg. Säljö (2011) förklarar att inom det 

sociokulturella perspektivet på lärande ses inte kunskap som en neutral bild av verklig-

heten. Kunskap ses istället i form av argument som människor förmedlar med språket som 

ett slags medierande verktyg. Det finns därför inga bevisade sanningar i studien vilket hel-

ler inte är syftet då det i första hand är lärares tolkningar som undersöks.  

 

Studien grundar sig även på specialpedagogiska teorier eftersom syftet är att undersöka 

tolkningar av hur läs- och skrivundervisningen kan bemöta svårigheter utifrån ett inklude-

rande förhållningssätt, vilket är en del av den specialpedagogiska forskningen (Nilholm, 

2005). I anslutning till studien är tre specialpedagogiska perspektiv aktuella att belysa för 

att läsaren ska få en klar uppfattning om vilka perspektiv som yttrar sig i studien. De två 

första perspektiven benämns som kategoriskt respektive relationellt perspektiv. Nilholm 

(2005) poängterar att de båda perspektiven kan benämnas olika och namnger det katego-

riska perspektivet som ett traditionellt perspektiv och det relationella kallar han ett alter-

nativt perspektiv. I studien används benämningarna kategoriskt och relationellt perspektiv 

för att inte förvirra läsare och för att tydliggöra ett innehåll som är konsekvent. 
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Det kategoriska perspektivet utgår från att de svårigheter som förekommer i undervisnings-

sammanhang ligger hos eleverna (Rosenqvist, 2007). Fokus ligger på brister hos eleverna 

och uppdraget för specialpedagogen blir att kompensera för dessa brister genom någon 

form av åtgärd (Nilholm, 2005). Rosenqvist (2007) förklarar att det relationella perspekti-

vet istället innebär att olika behov uppkommer i mötet mellan individ och miljö. Nilholm 

(2005) beskriver det som ett perspektiv där specialpedagogikens behov ses i relation till 

sociala konstruktioner. Studien har inte som fokus att se läs- och skrivsvårigheter som pro-

blem beroende på eleverna utan riktar sig åt det relationella perspektivet. Även om det 

relationella perspektivet återspeglar sig i studien genom att problematiken riktas mot 

undervisningen och skolverksamheten i mötet med den mångfald av elever som finns, är 

ett tredje perspektiv också relevant. 

 

Studien kan även påvisa hur dilemmaperspektivet yttrar sig. Nilholm (2005) beskriver di-

lemmaperspektivet som en ny syn på specialpedagogik genom att det fokuserar på så kal-

lade dilemman. Ett dilemma förklaras som målkonflikter där det inte finns något givet svar 

på lösningar. Han menar att ett sådant dilemma inom utbildningsväsendet innebär att ut-

bildningen ska grunda sig på ett lärande utifrån gemensamma erfarenheter samtidigt som 

undervisningen ska anpassas efter elevers olikheter. Ett sådant dilemma visar sig exempel-

vis när Ashby et al. (2014) förklarar att en inkluderande undervisning bör utformas på ett 

sätt som gör det möjligt för alla elever att vara delaktiga i undervisningen. Høien och Lund-

berg (2013) förklarar däremot att elever i läs- och skrivsvårigheter kan behöva undervis-

ning i mindre grupper och att det är svårt att genomföra en bra undervisning för elever med 

till exempel dyslexi tillsammans med övriga elever. Nilholm (2005) förklarar att poängen 

med dilemmaperspektivet är att hantera sådana dilemman genom att problematisera dem i 

sociala rum där förhandlingar kan äga rum angående hur olikhet ska benämnas och hante-

ras.  
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4. Metod och material  

4.1 Forskningsansats 

Studiens syfte bygger på att utveckla en förståelse för social verklighet utifrån människors 

tolkningar av denna verklighet. Bryman (2011) förklarar att en sådan undersökning utgår 

från en kvalitativ forskningsansats och därför har fenomenografi tillämpats i denna studie 

för att analysera den data som samlats in. Åkerlind (2012) förklarar att fenomenografins 

utgångspunkt är att kvalitativt analysera ett fenomen genom till exempel intervjuer där 

syftet är att undersöka hur människor upplever eller tolkar fenomenet. Kroksmark (2011) 

uttrycker att Ference Marton är en skicklig pedagog och att fenomenografi har sin grund i 

hans disputation. Fenomenografi presenteras då som uppfattningar av omgivningen och i 

ett forskningssammanhang innebär det främst att beskriva olika uppfattningar av ett feno-

men i omgivningen. Ett vanligt missförstånd angående en fenomenografisk analys är att 

syftet innebär att presentera individuella tolkningar av ett fenomen utan att de ställs i re-

lation till flera personers tolkningar av fenomenet. Syftet är istället att finna likheter och 

skillnader mellan deltagarnas tolkningar och presentera dessa i resultatet istället för att 

presentera deltagarnas tolkningar var för sig (Åkerlind, 2012). Kinnunen och Simon (2012) 

förklarar att intervjuer är ett vanligt sätt för att samla in olika människors tolkningar av ett 

fenomen. Det kräver ett öppet förhållningssätt av den som genomför studien eftersom fe-

nomenografi inte handlar om att pröva tidigare fastställda hypoteser. De förklarar att feno-

menografi som angreppssätt, för att analysera data, istället ger möjlighet att avslöja om 

människor tänker och agerar olika inom en kontext.   

4.2 Vetenskaplig metod 

Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer av verksamma lärare i årskurs 1-3. Kva-

litativa intervjuer riktar sig mot att undersöka deltagarnas tolkningar och synsätt inom det 

som ska undersökas (Bryman, 2011). Kinnunen och Simon (2012) förklarar även att inter-

vjuer är ett effektivt sätt att samla in data på eftersom personers egna tolkningar och synsätt 

är en rik och giltig data. Semistrukturerade intervjuer används i denna studie, som är en 

form av kvalitativa intervjuer, för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Bryman (2011) framhåller att semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren har en lista 

på olika teman som ska beröras i intervjun. Listan benämns ofta som en intervjuguide där 

temana framställs utifrån frågor eller områden som intervjuerna ska beröra. Han menar 
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även att det är lämpligt att spela in intervjuerna istället för att anteckna eftersom intervju-

aren kan bli distraherad om hon eller han ska anteckna samtidigt som samtalet sker. Del-

tagarna ska inte bli tvingade till att spelas in och därför kan anteckningar även användas 

trots att det inte är den mest effektiva metoden. Undersökningsmetoden är även tidskrä-

vande på grund av att intervjuerna ska transkriberas (Bryman, 2011). Trots tidsaspekten 

ser jag undersökningsmetoden som en fördel för att uppnå djupare och mer reflekterande 

svar från deltagarna.  

4.3 Urval 

Undersökningen har skett utifrån ett lärarperspektiv på inkluderande läs- och skrivunder-

visning genom att intervjua utbildade lärare inom årskurserna 1-3. Studiens deltagare har 

även varit verksamma lärare inom årskurs 1-3 vid det tillfälle som studien har genomförts. 

Bryman (2011) menar att det är svårt i inledningsskedet av en undersökning att avgöra hur 

många personer som ska intervjuas till exempel för att andra grupper kan bli aktuella att 

intervjua under studiens gång. I denna studie har fem lärare från tre olika skolor intervjuats 

för att kunna presentera ett resultat. De skolor som lärarna arbetar på skiljer sig gällande 

elevernas socioekonomiska bakgrunder där en av skolorna är mer heterogen än de andra 

två. 

 

Fem lärare utgör endast en liten procent av de lärare som faller in under kategorierna för 

studiens urval. Det betyder att studiens syfte endast utgår från en liten procent av Sveriges 

lärare. Resultatet av studien kan påverkas av detta genom att lärarna som deltar har tolk-

ningar som kan skilja sig från andra lärares tolkningar av exempelvis begreppet inklude-

ring. Urvalet av de lärare som ingår i studien har även skett utifrån ett bekvämlighetsurval. 

Det innebär att deltagarna är sådana personer som funnits tillgängliga under den period 

som studien genomförts (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurvalet har använts eftersom flera 

lärare inte har haft möjlighet att delta på grund av tidsbrist. De lärare som deltar faller 

däremot in under ovanstående kategorier gällande utbildning, årskurser och tidserfarenhet 

inom yrket. Deltagarna arbetar på skolor som skiljer sig angående elever som har olika 

socioekonomiska bakgrunder. Två av deltagarna arbetar på en skola där elevernas bak-

grunder har större socioekonomisk spridning. Två andra deltagare arbetar på en skola där 

eleverna också har olika socioekonomiska bakgrunder, men inte till lika stor del som den 

första skolan. En deltagare arbetar på en skola som inte har lika stor spridning på elevernas 

socioekonomiska bakgrunder som övriga två skolor. 
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4.4 Genomförande 

Studien inleddes med fastställande av syfte och frågeställningar för att sedan avgöra hur 

undersökningen skulle genomföras. Kvalitativa intervjuer ansågs vara relevant för att 

kunna genomföra undersökningen. I anslutning till valet av kvalitativa intervjuer som ve-

tenskaplig metod utformades en intervjuguide. För att kunna besvara syfte och frågeställ-

ningar har inkludering, läs- och skrivsvårigheter och läs- och skrivundervisning varit te-

man som intervjuguiden innehåller. Bryman (2011) menar att de frågeställningar som for-

muleras i intervjuguiden inte ska vara för specifika eftersom deltagarna ska ha möjlighet 

att svara fritt för att synliggöra sina tolkningar. Han förklarar däremot att frågorna ska 

framställas i anslutning till undersökningens fokus. Intervjuguiden innehöll därför sju frå-

gor utifrån temana inkludering, läs- och skrivsvårigheter samt läs- och skrivundervisning 

(Se, bilaga 1).  

 

Flera lärare som föll in under ovanstående kategorier kontaktades både personligen och 

genom mail med information angående studien för att sedan genomföra intervjuerna. Frå-

gorna i intervjuguiden följdes upp med följdfrågor i anknytning till deltagarnas tolkningar 

vid intervjutillfället. Samtliga intervjuer har spelats in i samtycke med deltagarna vilket 

har bidragit till möjligheten att analysera både vad som sagts och hur det har sagts. För att 

få med både vad deltagarna har sagt och hur de har sagt det krävs en fullständig redogörelse 

av intervjuernas innehåll (Bryman, 2011). Studiens transkriberingar innehåller därför pa-

renteser för när skratt och pauser har förekommit.  

4.5 Analys och bearbetning 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har fenomenografi använts vid analys 

och bearbetning av studiens data. De olika uppfattningar som framkommit i intervjuerna 

har analyserats utifrån olika kategorier, vilket är typiskt för ett fenomenografiskt angrepps-

sätt (Kinnunen & Simon, 2012). Kategorierna är de olika teman som deltagarna talar om 

utifrån intervjuguiden som sedan delas upp i olika grupper efter innehåll. I studien fram-

ställdes tre huvudgrupper: inkludering, läs- och skrivsvårigheter i läs- och skrivundervis-

ningen samt inkluderande läs- och skrivundervisning. För att urskilja olika kategorier mar-

kerades olika teman med olika färger som resulterade i att dessa tre huvudgrupper synlig-

gjordes tillsammans med flera undergrupper. Lärarnas tolkningar av en inkluderande läs- 

och skrivundervisning i relation till elever i läs- och skrivsvårigheter har sedan jämförts 
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inom och mellan de olika kategorierna för att framställa ett resultat. Dahlgren och Johans-

son (2009) framför att fenomenografins mål är att urskilja skillnader, men för att finna 

skilda tolkningar av ett fenomen behöver även likheter upptäckas för att sedan presentera 

skillnaderna i förhållande till likheterna. Det är åter en anledning till att lärarnas tolkningar 

har analyserats utifrån kategorier som urskilts från intervjuerna för att sedan föra fram 

eventuella skillnader i lärarnas tolkningar. Transkriberingarna har därför lästs flera gånger 

för att finna likheter som resulterade i de tre ovanstående huvudgrupperna. Sedan har skill-

nader inom huvudgrupperna markerats med olika färger i transkriberingarna för att presen-

teras i resultatet tillsammans med likheterna. I studien återfinns därför likheter och skill-

nader mellan lärarnas tolkningar genomgående i resultatet.   

4.6 Tillförlitlighet  

Resultatets tillförlitlighet ställs i relation till studiens kvalitativa intervjuer som vetenskap-

liga metod. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att tillförlitligheten i intervjuer beror på 

om deltagarna skulle uppgett samma tolkningar vid en annan tidpunkt i en annan intervju. 

För att tillförlitligheten ska öka har ledande frågor undvikits för att istället närma sig del-

tagarnas individuella och verkliga tolkningar av en inkluderande läs- och skrivundervis-

ning. Ledande frågor kan innebära att deltagarnas svar påverkas utan att personen själv är 

medveten om det (Kvale & Brinkmann, 2009). Därför har frågorna utformats med en öp-

penhet för att inte påverka deltagarnas tolkningar och synsätt för att också öka tillförlitlig-

heten. Det är även nödvändigt att redogöra för forskningsprocessen i studiens alla delar för 

att öka tillförlitligheten (Bryman, 2011). Därför förklaras studiens tillvägagångssätt med 

en noggrann beskrivning av studiens genomförande och dataanalys. 

4.7 Validitet 

Validitet innebär att studien har undersökt det som var syftet med studien (Kvale & Brink-

mann, 2009). En intervjuguide konstruerades för att undersöka det som var studiens avsikt. 

Med hjälp av intervjuguiden kunde intervjuerna genomföras i anslutning till studiens 

undersökningsfokus eftersom intervjuguiden innehöll frågor som konstruerats utifrån stu-

diens forskningsfrågor. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att validitet även innebär 

om analysen har genomförts på ett sätt som inte missvisar den data som presenteras i re-

sultatet. Missvisande data innebär till exempel att forskaren påverkar resultatet med egna 

värderingar. Vid analysen av intervjuerna lästes transkriberingarna flera gånger för att för-
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söka att inte missvisa den data som samlats in. Egna värderingar är däremot svårt att und-

vika eftersom jag har tidigare uppfattningar och erfarenheter av vad till exempel inklude-

ring innebär vilket är svårt att undgå helt i läsningen av transkriberingarna.  

4.8 Generaliserbarhet 

Kvalitativa undersökningsmetoder har kritiserats på grund av dess brist på generaliserbar-

het. Det är oftast för få personer som intervjuas för att kunna generalisera resultaten (Bry-

man, 2011, Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet med studien är dock inte att generalisera 

hur en inkluderande läs- och skrivundervisning kan bedrivas. Studien genomförs för att 

skapa förståelse för hur inkludering kan tolkas och vad det får för konsekvenser i under-

visningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. De tolkningar och synsätt som framkom-

mer i intervjuerna diskuteras sedan i relation till vad forskningen säger i förhållande till en 

inkluderande läs- och skrivundervisning samt hur teoretiska perspektiv kan skildras i re-

lation till resultatet och forskning.  

 

4.9 Etiska aspekter 

Bryman (2011) framför att den som genomför en studie måste ta hänsyn till vissa etiska 

principer. Han beskriver fyra olika principer där den första benämns som informationskra-

vet. Denna princip innebär att de deltagare som ingår i studien ska bli tilldelade syftet med 

studien och att deltagandet är frivilligt under hela processen vilket deltagarna fick inform-

ation om både muntligt och genom mailkontakt. Samtyckeskravet är den andra principen 

som innebär att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan. Studiens deltagare 

fick därför själva avgöra om de ville vara delaktiga samt spelas in vid intervjutillfället eller 

om de ville avsluta sin medverkan under studiens gång. Den tredje principen är konfiden-

tialitetskravet vilket innebär att det som tas upp i intervjuerna sker i förtroende. Personliga 

uppgifter måste därför förvaras på ett sätt som gör att utomstående inte kan komma åt 

sådana uppgifter. Nyttjandekravet är den fjärde principen som innebär att de uppgifter som 

kan tänkas samlas in i studien angående deltagarna enbart ska användas till studiens ända-

mål (Bryman, 2011). De två sista principerna har beaktats genom att personliga uppgifter 

endast varit tillgängliga för mig. Information om till exempel deltagarnas arbetsplats har 

inte skrivits ut på ett sätt som gör det möjligt för läsare att veta var deltagarna arbetar. Det 

som är viktigt i samband med studien är att de deltagare som medverkar i intervjuerna inte 
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kommer till skada eller blir kränkta (Vetenskapsrådet, 2011). Därför beaktas hela studien 

av de fyra ovanstående etiska principerna.  
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5. Resultat 

Resultatet inleds med deltagarnas lika och skilda tolkningar av inkludering samt om tolk-

ningarna kommit att förändras över tid. För att ytterligare närma sig deltagarnas tolkningar 

presenteras även begrepp som deltagarna använder för att förklara inkludering. Vidare 

framförs likheter och skillnader i deltagarnas tolkningar av läs- och skrivundervisning och 

läs- och skrivsvårigheter för att sedan presentera deltagarnas lika och skilda tolkningar av 

en inkluderande läs- och skrivundervisning.  

5.1 Inkludering  

5.1.1 Tolkningar av begreppet inkludering  

Samtliga lärare anser att begreppet inkludering innebär att kunna möta alla elever i skolan 

utifrån gemensamma kunskapskrav som eleverna ska nå upp till men vägen dit kan se olika 

ut för eleverna. En gemensam grundtanke kring begreppet inkludering innebär att elever 

får vara med i klassen och vara delaktiga i undervisningen vilket illustreras i ett citat från 

intervjun med lärare 1:  

 

Då tänker jag att alla barn, är det ju i detta fall då, det finns ju inkludering för äldre 

med men jag tänker barn eftersom det gäller mig, har ju samma rättigheter att få 

vara tillsammans och få samma möjlighet att gå i en vanlig klass och en vanlig 

skola oavsett om man har ett handikapp eller om man har ett annat hemspråk eller 

att man har en diagnos av något slag eller vad det nu än är, så har man samma rätt 

att få vara tillsammans och att det är vår uppgift att lösa så det går att genomföra 

[…] På bästa sätt för det barnet och för alla andra barn.  

 

Trots den ovanstående grundtanken tolkas begreppet inkludering med vissa olikheter. De 

olika tolkningarna har gjort det svårt att förklara vad begreppet inkludering innebär med 

enstaka formulering. Lärare 3 ställde begreppet inkludering i förhållande till ämnesinnehåll 

och säger ”alltså ibland kan man ju tänka mer att det är lokalmässigt men för mig behöver 

det inte vara det […] det är ämnesmässigt man inkluderas i ämnet, att man ska lära sig 

samma sak som alla andra”. Övriga lärare talar istället om undervisningen som mer eller 

mindre inkluderande. Lärare 5 säger: ”oavsett nivå eller språk eller så, så ska alla kunna 

känna att jag kan inkluderas och vara med här i undervisningen”. Lärare 4 skiljer sig i 

förklaringen till viss del och talar istället om att eleverna ska känna en glädje till skolan i 



 

18 

 

 

helhet och inte endast i undervisningen. I stora drag tycks begreppet däremot handla om 

ett förhållningssätt i undervisningen genom att anpassa aktiviteter för att alla elever ska 

kunna känna delaktighet. 

 

För att ytterligare närma sig lärarnas perspektiv på vad begreppet inkludering innebär ställ-

des frågan även i relation till tid. Lärarna fick framföra sina tolkningar av vad begreppet 

innebar första gången de kom i kontakt med begreppet samt vad det innebär för dem idag. 

En av fem lärare nämnde inget om begreppet tolkades annorlunda idag än första gången 

läraren kom i kontakt med det. Lärare 2 och 5 ansåg inte att begreppets innebörd hade 

förändrats dels för att lärare 5 ansåg att begreppet fortfarande är ganska nytt och säger: ”ja 

och fortfarande tänker jag på samma sak eftersom det är ganska nytt, att man har samma 

mål fast man har olika vägar dit”. I intervjun med lärare 4 framkom det att begreppet hade 

ändrat betydelse till viss del. Till en början betydde det att kunna möta alla svårigheter 

inom samma ram till att nu förklaras med orden: 

 

Jag tycker fortfarande det är lite liknande att man får tänka så att man ska klara av 

alla sorters barn och olika grejer sådär men kanske att man jobbar ännu mer nu att 

barnen är unika och att dom ska få känna en glädje i skolan. 

 

Det var endast lärare 1 som hade utvecklat en helt ny förståelse för begreppet inkludering. 

Från början innebar det att nyanlända elever skulle undervisas i ordinarie klasser vilket 

läraren förklarar genom att säga: ”Att det gällde invandrarbarn som skulle få möjlighet att 

vara med svenska barn i en vanlig klass”. Läraren har sedan utvecklat en ny förståelse för 

begreppet och säger att det istället gäller alla barn, precis som övriga lärare i intervjuerna 

också berättar. 

 

5.1.2 Nyckelord som lärarna använder för att förklara vad inkludering innebär 

När lärarna diskuterade innebörden av begreppet inkludering framkom två nyckelord: för-

hållningssätt och trygghet. Några av lärarna förklarade att inkludering kan ses som ett för-

hållningssätt och att det är nödvändigt att hela verksamheten har ett gemensamt synsätt att 

förhålla sig till. Ett inkluderande förhållningssätt innebär enligt lärarna att eleverna ska 

känna sig trygga och delaktiga i skolan vilket lärare 2 förklarar genom att säga: ”det är en 
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trygghet att få vara med sina klasskompisar”. Samtliga lärare talar om att inkludering byg-

ger på att få känna sig trygg i skolan och att det därför ska finnas en samsyn på hela skolan 

eftersom inkludering bör främjas i verksamheten som helhet. Lärare 1 beskriver vikten av 

samsynen genom att säga: ”det måste ju gälla hela fritids det måste gälla skolmåltidsper-

sonalen och rastaktivitetespersonalen”. Lärarna säger att all personal på skolan kan påverka 

om eleverna får möjlighet att känna delaktighet eller inte. 

 

Lärare 4 talar också om att en inkluderande miljö kan främjas till exempel inom fritids-

verksamheten men anser även att skolarbete kan behöva stå tillbaka och att eleverna i första 

hand måste känna en glädje till skolan.  

  

Man kan inkludera dem på att de kan ha kompisar och man visar liksom på att 

skolan finns här och det finns en fritid med fritids och rasterna och att man inklu-

derar dem på det sättet kan jag känna många gånger och att de hittar en glädje och 

då kanske skolarbetet får stå tillbaka lite en kort period och det viktigaste är att man 

hittar hit och att vilja komma hit och sådär istället, så kan jag nog känna faktiskt. 

 

Det är endast lärare 4 som belyser elevernas vilja till att befinna sig på skolan och att skol-

arbete kan behöva stå tillbaka eftersom lusten till att gå i skolan är viktig för att känna sig 

inkluderad. Andra lärare talar istället om trygghet som en viktig faktor men nämner inget 

om att skolarbetet kan få en sekundär roll för att inkludera elever. De talar om att trygghet 

i elevgruppen ingår i diskursen om inkludering vilket även lärare 4 gör. Skillnaden är att 

lärare 4 problematiserar möjligheten till att tillämpa ett inkluderande förhållningssätt ge-

nom att eleven själv måste vilja vara i skolan. Lärare 3 anser däremot vikten av att redan 

från början, i antingen förskoleklass eller årskurs ett, arbeta för att eleverna ska känna sig 

trygga och säger att: ”just få ihop ett bra klimat i vilket fall, det är ju där man måste lägga 

krutet […] och verkligen dom första månaderna”. Sammanfattningsvis anser samtliga lä-

rare att inkludering bygger på ett gemensamt förhållningssätt som gör att eleverna känner 

sig trygga och trivs i skolan.  



 

20 

 

 

5.2 Läs- och skrivsvårigheter i läs- och skrivundervisningen 

5.2.1 Lärarnas tolkningar av läs- och skrivundervisning 

I samtliga intervjuer fick lärarna framföra sina tolkningar av vad läs- och skrivundervis-

ning innebär för att ställa det i relation till vad läs- och skrivsvårigheter är och hur de 

uppstår. I fyra intervjuer svarar lärarna mer övergripande på vad läs- och skrivundervisning 

innebär och säger att det är något som är väldigt viktigt och som har att göra med både 

talat och skrivet språk. Lärare 3 anser även att läs- och skrivundervisningen påverkar ele-

vernas förmågor i andra ämnen och säger: ”alltså grunden kommer ju i alla ämnen att du 

kan tolka och läsa din text och sen kunna förmedla dig och ofta så är det ju mycket skriftligt 

man ska kunna”. Lärare 1 talar även om att förmågan att kunna läsa och skriva påverkar 

hur en person klarar sig i livet och att det därför är viktigt, utmanande och roligt att bedriva 

läs- och skrivundervisning.  

 

Lärare 5 skiljer sig från övriga lärare genom att beskriva läs- och skrivundervisningen på 

ett mer detaljerat sätt och börjar med att förklara vad läsundervisning innebär. I läsunder-

visningen ska eleverna få möjlighet att läsa enskilt och tyst samt att läsa högt i olika stora 

grupper. Läsundervisningen innebär även att få lyssna på högläsning för att kunna koppla 

av. För att eleverna ska lära sig att läsa är det också viktigt att de har utvecklat en fonolo-

gisk medvetenhet, vilket lärare 2 också poängterar, och att de får lära sig läsa olika ord för 

att sedan kunna läsa meningar och stycken. Lärare 5 går även mer detaljerat in på vad 

skrivundervisning innebär och förklarar att det handlar om att lära sig stava, skriva ord och 

meningar samt att utveckla den grammatiska förmågan med till exempel substantiv, verb 

och adjektiv. Det framkommer även att eleverna ska få möjlighet att skriva både berättande 

texter och faktatexter. Lärare 2 nämner också att skrivundervisningen ska innehålla både 

berättande texter och faktatexter. 

5.2.2 Lärarnas tolkningar av läs- och skrivsvårigheter 

Samtliga lärare har tolkat innebörden av läs- och skrivsvårigheter för att sedan kunna dis-

kutera hur elever i sådana svårigheter ska inkluderas i undervisningen med olika metoder 

och verktyg. En gemensam tolkning av läs- och skrivsvårigheter innebär svårigheter i till 

exempel fonologisk medvetenhet, avkodning, läsförståelse och att det går långsamt för 

eleverna att utveckla läs- och skrivförmågorna. Det framkommer även vissa skillnader i 

vad läs- och skrivsvårigheter innebär och vad det är som gör att svårigheterna uppstår. Det 
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är endast en lärare som nämner att en svårighet kan innebära ett litet ordförråd trots att 

lärare 3 och 4 yttrar att ordförståelse och ordförrådet är viktiga förmågor för eleverna att 

utveckla. De framför att det är viktigt att utveckla vad olika ord och begrepp betyder för 

att även kunna utveckla sitt språk och sin läsförståelse. Lärare 4 säger: 

 

Böcker över huvud taget tror jag inte att barn förstår hur viktigt det är för det skapar 

ett ordförråd och förståelse för andra saker bara att läsa en dagstidning behöver 

man ju hur många ord som helst i bagaget. 

 

Vikten ligger i att både förklara och arbeta med begreppet för att utveckla en förståelse för 

vad begreppet betyder för att i sin tur utveckla elevernas ordförråd.  

 

Lärare 1 och 2 skiljer sig från vad övriga lärare nämner i samband med läs- och skrivsvå-

righeter. De förklarar att en elev som påverkas negativt eller utvecklar ett dåligt självför-

troende i förhållande till läs- och skrivaktiviteter innebär att eleven har svårigheter i läs- 

och skrivundervisningen. Lärare 1 säger: ”Ja så att man själv blir negativt påverkad som 

elev då tycker jag att man har läs- och skrivsvårigheter”. Lärarna anser att det negativa 

självförtroendet kan bli en följd av svårigheter i till exempel avkodning, bokstavskänne-

dom eller läsflyt. En av lärarna skiljer sig i förhållande till vad de andra lärarna framför att 

läs- och skrivsvårigheter uppstår från. Lärare 4 förklarar att det handlar om att eleverna 

inte har något intresse av att läsa och att det kan innebära att eleven befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Lärare 2, 3 och 5 specificerar sig genom att förklara vad det kan innebära att uppleva svå-

righeter i skrivandet. En gemensam tolkning av dessa tre lärare är att skrivsvårigheter in-

nebär svårigheter med alfabetet, att forma bokstäver, bygga meningar och att stava. Det 

framgår till exempel när lärare 5 säger: ”skrivsvårighet då, stavningen är ju en svårighet 

[…] forma bokstäver är ju också en svårighet det kommer ju egentligen först ju kan jag 

tycka, att få till meningar […] att få till rätt meningsföljd”. Övriga två lärare nämner inte 

specifika skrivsvårigheter utan talar om läs- och skrivsvårigheter som en helhet genomgå-

ende i intervjuerna.  
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5.2.3 Att upptäcka läs- och skrivsvårigheter  

I fyra intervjuer utvecklades en följdfråga i samband med lärarnas tolkningar av läs- och 

skrivsvårigheter. När lärarna beskrev vad svårigheterna kunde innebära blev en naturlig 

följdfråga hur lärarna gör för att upptäcka om en elev befinner sig i läs- och skrivsvårig-

heter eller inte. I de fyra intervjuerna framgick det att olika former av kartläggnings-

material, som genomförs för alla elever redan i förskoleklass, är ett bra verktyg för att 

upptäcka om eleverna har hamnat eller är på väg att hamna i läs- och skrivsvårigheter. 

Lärare 4 säger: 

 

Och sen har man ju den här överlämningen man har mellan förskoleklassen och 

kanske ettan då och där har ju många fångat upp det också så att man har kanske 

en del redan med sig som man vet kan uppleva lite svårigheter, så kan jag tänka 

mig. 

 

Lärare 1, 2 och 3 poängterar också arbetet i förskoleklass som innebär att koppla ljud och 

bokstav och menar att ett samarbete vid överlämningen möjliggör en tidig upptäckt av 

elever i läs- och skrivsvårighet eller symptom som kan leda till läs- och skrivsvårigheter. 

En tidig upptäckt gör att insatser kan sättas in i tid för de elever som är i behov av det.  

 

Samtliga fem lärare anser att läs- och skrivsvårigheter går att upptäcka i undervisningen 

genom till exempel texter som eleverna har skapat där läraren kan ta del av elevernas för-

måga att stava, bygga meningar och skapa en text med röd tråd. Vid läsningen kan läraren 

upptäcka en elev i svårigheter när läsningen går trögt. Lärare 2 och 4 förklarar att det i 

vissa fall kan vara svårt att upptäcka om en elev befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. 

De lyfter att elever ibland läser med en snabb hastighet och har ett bra flyt vilket har gjort 

att de har trott att eleverna har kommit långt i sin läs- och skrivutveckling. När de sedan 

har ställt frågor i samband med texterna eller diskuterat innehållet har det framkommit att 

eleverna har svårigheter i läsförståelsen. Lärare 2 ger ett exempel:  

 

Jag hade en elev i ettan för några år sedan som läste superbra verkligen oj oj oj vad 

bra hon läser och så börjar läsförståelsen, den var ju nästan ingen alls och det blev 

jag ju lurad på ett bra tag för att nej men […] Nej och hon kunde väl återberätta till 

del men sen när hon fick frågor och skulle försöka skriva ned på någon sida då var 
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det ju jättesvårt […] Och det var inte skrivandet som var problemet utan hon hade 

inte den läsförståelsen som jag trodde att hon hade. 

 

Lärare 4 förklarar ett liknande exempel men menar även att det generellt sett alltid finns 

möjligheter till att upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Det framgår till exempel att en god 

kontakt med vårdnadshavare skapar möjligheter för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter 

och att det då kan handla om att eleverna visar ett ointresse av att läsa eller har svårigheter 

i att skriva enklare ord. Lärare 1 anser också att det kan finnas svårigheter i att upptäcka 

läs- och skrivsvårigheter men att det var på grund av att lärare 1 var nyexaminerad lärare. 

Lärare 1 säger att det blir enklare med erfarenheten att tidigt upptäcka om elever riskerar 

att hamna i läs- och skrivsvårigheter. Det framgår däremot att skolverksamheten har ut-

vecklats sedan lärare 1 började som nyutbildad och att det idag finns gott om kartlägg-

ningsmaterial för att kunna identifiera läs- och skrivsvårigheter.  

5.2.4 Inkludering och läs- och skrivsvårigheter 

Under rubrik 5.1 Inkludering i resultatavsnittet framkommer lärarnas tolkningar av begrep-

pet inkludering på en mer generell nivå för att närma sig en förståelse för en gemensam 

uppfattning av begreppet och vilka skillnader som finns i tolkningarna. För att kunna svara 

på frågan hur en inkluderande undervisning kan bedrivas i relation till elever i läs- och 

skrivsvårigheter fick lärarna även tolka begreppet inkludering i relation till sådana svårig-

heter. Det framkom ett dilemma som samtliga lärare upplevde i anslutning till inkludering 

och läs- och skrivsvårigheter. En av de större svårigheterna gällande inkludering tycks vara 

att bedriva en undervisning som bygger på att alla undervisas tillsammans inom den ordi-

narie undervisningen utan att bli utpekad eller urskild från övriga elever i klassen. Lärare 

1, 3, 4 och 5 förklarar till exempel dilemmat med att elever i läs- och skrivsvårigheter kan 

behöva undervisning utanför den ordinarie undervisningen genom att sitta enskilt eller med 

en resurspedagog. Lärare 5 uttrycker svårigheterna genom att säga: 

Ja där är ju de tvisterna om lärande fortfarande för ibland måste man ha en-till-en 

det måste man för att hon säger ju det här som kanske ofta sitter och jobbar med 

mig, hon får inte ut något om hon sitter i klassrummet hela tiden för hon kan inte 

lyssna in instruktioner. 

Lärare 5 framför även att det kanske inte direkt representerar inkludering men att det ändå 

är bra för barnet och det gör att ett inkluderande förhållningssätt kan vara svårt att tillämpa, 
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vilket lärare 1 och 4 också tycker. Lärare 2 och 3 anser också att eleverna kan behöva 

undervisas utanför den ordinarie undervisningen ibland om det är det bästa för elevens 

lärande och om eleven går med på det.  

5.3 Inkluderande läs- och skrivundervisning 

5.3.1 Arbetssätt och metoder  

Trots dilemmat angående undervisning utanför den ordinarie undervisningen har samtliga 

lärare talat om olika metoder för att skapa en framgångsrik inkluderande läs- och skrivun-

dervisning. Det som tycks vara mest framträdande från intervjuerna i förhållande till en 

inkluderande undervisning är att samtliga lärare lyfter att en varierad undervisning har stor 

betydelse. De förklarar att det är nödvändigt för att kunna möta elevernas olikheter och för 

att möjliggöra läs- och skrivutveckling för alla elever. Lärare 1 säger att stationsövningar 

kan vara ett bra sätt för att variera undervisningen och möta elevernas olikheter. När det 

gäller läsning framkommer det att eleverna måste få ta del av högläsning för att sedan 

kunna samtala om texten och utveckla läsförståelsen. Lärare 5 förklarar det genom att säga: 

”för då får man ju in olika diskussioner och ett lok om man säger du vet någon som kan få 

igång och dra i dem som inte har kommit lika långt, samtala om det man läser”. Lärarna 

anser att det även är viktigt att eleverna får arbeta med ord som förekommer i texter för att 

utveckla sin begreppsförmåga och läsförståelse. I fyra av intervjuerna framgår det att va-

riationen ska bygga på elevernas olika intressen för att öka motivationen.  

 

I tre av intervjuerna framkommer strategier för läsförståelse som en metod i undervis-

ningen. Det innebär att eleverna får använda olika strategier för att förstå en text som till 

exempel att måla bilder till texten eller ta reda på vad olika ord i texten betyder. ASL är 

ytterligare en metod som diskuteras i fyra intervjuer där endast lärare 1 och 2 har arbetat 

med metoden tidigare. Lärare 2 har arbetat med det i några månader och förklarar att det 

går att se en utveckling i elevernas texter både vad gäller innehåll och struktur. Metoden 

kräver tillgång till digitala verktyg som Ipad eller dator och som läraren även anser som 

ett bra sätt för att inkludera eleverna i undervisningen eftersom det finns olika stöd i verk-

tygen. Lärare 1 ger ASL som råd för att bedriva en inkluderande undervisning och utveck-

lar att stödet i verktygen bland annat innebär talsyntesprogram där eleverna kan lyssna på 

texterna som de producerar. Lärare 3 och 5 har inte arbetat med ASL men anser att de 
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digitala verktygen som är en del av metoden är en förutsättning för en lyckad läs- och 

skrivundervisning. Lärare 3 säger:  

 

Man måste ju utmana de som är duktiga och de som kanske har läs- och skrivsvå-

righeter kanske inte behöver skriva så mycket själva, ja men som jag pratade innan, 

man gör det med hjälp av ett annat sätt på datorn eller dikterar in. 

 

Lärare 5 förklarar även att en Ipad kan användas för att spela in eleverna när de läser för 

att få höra sin egen utveckling. Lärare 1 som tydligt förespråkar att arbeta med datorer 

utifrån ASL-metoden förklarar också att eleverna snabbt lär sig alfabetet genom att tidigt 

i årskurs 1 få börja skriva enklare ord och meningar med hjälp av tangentbord. Det framgår 

även att metoden ger utrymme för variation men att det är viktigt att tänka kreativt. 

 

Sammanfattningsvis tycker samtliga lärare att det är viktigt att använda metoder som vari-

erar undervisningen eftersom alla elever ska nå samma mål men genom olika vägar som 

är lämpade för de olika individerna. Inom den varierande undervisningen krävs även att 

arbetssätten varierar i form av enskilt arbete, arbete i helklass, i par och i mindre grupper 

för att erbjuda olika sätt för eleverna att utveckla sina läs- och skrivförmågor. Det framgår 

till exempel att diskussioner i helklass är betydelsefullt för elever i läs- och skrivsvårigheter 

eftersom de kan utveckla sina förmågor genom att lyssna på hur klasskamrater resonerar. 

Lärare 3, 4 och 5 förklarar att det är viktigt att få sätta ord på sina kunskaper och när det 

kommer till att utveckla begreppsförståelse kan det vara bra att få höra flera förklaringar 

av begreppet.  

5.3.2 Individanpassning 

Individanpassning är ytterligare en faktor som anses vara avgörande för om läs- och skriv-

undervisningen är inkluderande. Det framgår att lärarna ställer olika krav på eleverna till 

exempel vad gäller textmängd för att anpassa utmaningen i både läsning och skrivning och 

på det viset möjliggöra alla elevers delaktighet i den ordinarie undervisningen. Trots de 

olika individuella kraven har eleverna gemensamma kunskapskrav som måste tas i beakt-

ning. Det viktiga är dock att ställa krav på eleverna så att de får möjlighet att utvecklas så 

långt de kan oavsett om det gäller att precis nå upp till kunskapskravet eller om eleven når 
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högre än kunskapskravet. En förutsättning för att stötta varje individ är därför att i under-

visningen erbjuda olika vägar för eleverna att utveckla sina förmågor. Lärare 5 förklarar 

det genom att säga: ” kravet är ju liksom samma nivå fast att nå det på olika sätt”. 

 

Lärare 1 skiljer sig angående hur undervisningen ska bedrivas för att möjliggöra individ-

anpassningar. Läraren lyfter att ASL är en bra metod för att individanpassa eftersom ele-

verna kan få samma uppgift men utföra den efter egen förmåga. Möjligheten till stöd finns 

även genom metoden som eleverna kan styra över själva i form av talsyntesprogram. Ele-

vernas finmotoriska färdigheter står heller inte i vägen för elevernas textskapande vilket 

gör att de istället kan fokusera på innehållet. Individanpassningarna sker även genom att 

eleverna kan träna på individuella delar som han eller hon behöver utveckla. En elev kan 

behöva fokusera på att använda mellanrum mellan orden i sina texter medan en annan kan 

träna sig på att använda rätt skiljetecken. Fördelen är att eleverna kan sitta tillsammans och 

ingå i samma undervisning men delta utifrån sina egna förutsättningar vilket gör undervis-

ningen mer inkluderande. Lärare 1 sammanfattar det med att säga ”ASL, det går att anpassa 

efter alla och alla kan vara med”. 

5.3.3 Trygghet och klassrumsklimat 

Samtliga lärare anser att en inkluderande undervisning förutsätter att eleverna ska känna 

sig trygga och ingå i ett tryggt klassrumsklimat. En likhet är att i fyra av intervjuerna dis-

kuteras klassrumsklimatet och dess betydelse för en inkluderande undervisning. Lärare 2 

uttrycker det genom att säga: ”ja men alltså klassrumsklimatet är ju bland de viktigaste 

bitarna för att få en bra vinst i slutloppet”. Lärare 4 förklarar att elevernas placeringar i 

klassrummet ska vara genomtänkta för att uppnå ett tryggt klimat genom att placera ele-

verna på ett sätt som är anpassat efter deras behov. Det kan till exempel innebära att en 

elev får sitta närmre dörren för att han eller hon kan behöva gå ut och sträcka på benen och 

inte springa runt i klassrummet. Placeringarna har därför i åtanke att bevara ett lugnt kli-

mat. Lärare 1 nämner inget om ett tryggt klimat men säger också att det är viktigt att bevara 

ett lugn i klassrummet för att ge alla elever en arbetsro.  

5.3.4 Inkluderande undervisning och utmaningar 

För att ytterligare närma sig hur lärare tolkar en inkluderande läs- och skrivundervisning 

ställdes en följdfråga i samtliga intervjuer där lärarna fick uttrycka om inkludering ansågs 

vara svårt utifrån egna tolkningar av begreppets innebörd. En intressant synvinkel som 

speglade sig i analysen av intervjuerna var att lärare 2 och 3 lyfte att inkludering inte var 
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särskilt svårt. Övriga tre lärare uttryckte där emot att det finns flera svårigheter i förhål-

lande till inkludering och att det är en stor utmaning inom yrket. Skillnaderna mellan lä-

rarnas tolkningar framgår även genom att de två lärare som inte ser några större svårigheter 

med inkludering arbetar på en skola med mer heterogena klassammansättningar än de lä-

rare som såg flera svårigheter med inkludering. Lärare 2 och 3 ansåg att inkludering inte 

innebar några större svårigheter på grund av att de arbetade i yngre årskurser där eleverna 

inte jämför sig med varandra lika mycket som äldre elever gör. Jämförande mellan eleverna 

kan enligt lärare 2 innebära misslyckandekänslor och att eleven känner sig mer utpekad för 

de svårigheter som uppstår. Lärare 2 säger till exempel: 

 

Du är ju mer utsatt när du är äldre, du har inte den tryggheten att du, att för man 

grunnar säkert mycket mer på att jag är annorlunda […] Det finns väl sådana tankar 

hos en sådan som är mindre år också men jag tror att det är nog värre ju äldre du 

blir. 

Lärare 3 ser inte heller några större svårigheter med inkludering men förklarar att det finns 

utmaningar gällande undervisningen och säger: ”Alltså svårigheter gör jag ju inte men det 

är ju som allt annat, att det är inte lätt alltså man har så många individer och få alla till att 

dra åt samma håll och man har olika behov, alla har olika behov”. Det framgår att det är 

olika behov som gör att det blir svårt att bedriva en inkluderande läs- och skrivundervis-

ning. De andra lärarna som ser svårigheter med inkludering instämmer med att det är svårt 

att bedriva en undervisning som tillmötesgår elevernas olikheter och framförallt gällande 

elever som är nyanlända eller som har ett annat modersmål än svenska. Lärare 1 förklarar 

det genom att säga: 

Men de som vi har tagit emot har ju haft jättesvårigheter alltså bär med sig så 

mycket saker dom är sorgsna och ledsna och behöver en vuxen som kanske sitter i 

knät och blir lite kramad och ompysslad och omtyckt och sådär […] Det är ju väl-

digt svårt om man har 27 till som sitter om man ska ha vanlig svensklektion […] 

att liksom reda ut det. 

De tre lärare som förklarar att inkludering är svårt anser att det är olikheter som både annat 

modersmål än svenska, svårigheter med att sitta still eller svårigheter i att läsa och skriva 

som gör undervisningen svårplanerad. Det påverkar bland annat hur undervisningen ska 
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anpassas efter alla olikheter. Därför blir det svårt att bedriva undervisningen efter ett in-

kluderande förhållningssätt när eleverna inte ska pekas ut som annorlunda och som att det 

vore något negativt. Lärare 4 säger: 

Sen har vi en klick som ligger långt under som behöver mycket mer stöd och som 

behöver mycket mer genomgång och då har vi svårigheterna där också att ska dom 

ha något annat material men då blir man ju lite utpekad eller ska man ha det materi-

alet och då får man mycket stöd och hjälp istället, eller om det kommer nyanlända 

elever sådär vart man ska lägga deras nivå eller sådär? 

En lärare påpekade även en ytterligare svårighet i samband med inkludering som skiljer 

sig från övriga intervjuer med lärarna. Lärare 1 som arbetar på den skola som är mindre 

heterogen i relation till de andra två skolorna förklarar att bristen på pengar leder till att 

svårigheter uppstår. Svårigheten innebär att fler barn hela tiden ska inkluderas i skolverk-

samheten men att det inte inkluderas mer pengar till bland annat resurser. Detta leder till 

som läraren uttrycker: ”man kan faktiskt veta precis hur man borde göra […] Men det är 

inte alltid det går att genomföra”. Läraren lyfter att resurser inte är lösningen på allt men 

att det är något som påverkar möjligheten till om undervisningen blir mer eller mindre 

inkluderande i förhållande till alla elever som går på skolan.  

Samtliga lärare förmedlar att det finns utmaningar i förhållande till inkludering även om 

lärare 2 och 3 inte kan se några svårigheter med inkludering. Det framgår att en inklude-

rande skola inte är ett enkelt uppdrag att åstadkomma. Lärarna uttrycker liknande tankar 

som stämmer överens med hur lärare 1 uttrycker sig: ”Nej det är inte lätt så man kan inte 

bara säga såhär, nu kör vi inkludering!”. I alla intervjuer framgår det att flera delar i skolan 

måste vara noga genomtänkta. Det är inget enskilt uppdrag utan alla som ingår i verksam-

heten kan vara med att bidra till att skapa en inkluderande miljö.   

5.3.5 En undervisning som främjar olikheter 

För att sammanfatta samtliga lärares tolkningar av en inkluderande läs- och skrivundervis-

ning handlar det om att bedriva en undervisning som bygger på olikheter och att olikhet-

erna nyttjas till att utveckla läs- och skrivförmågorna. För att främja olikheterna behöver 

undervisningen ge möjlighet för alla elever att uttrycka sig. Det kräver i sin tur att klass-

rummet är en trygg plats där ingen pekas ut på ett negativt sätt på grund av sina tolkningar 
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eller sätt att lära. Elevernas olika vägar att utvecklas mot läroplanens kunskapskrav förut-

sätter även att undervisningen innehåller olika aktiviteter som ger eleverna möjlighet att 

utvecklas på ett sätt som gynnar individen. Lärare 5 säger: 

 

Från första början i ettan redan egentligen då, redan där få in det här att man gärna 

kanske delar ut lite olika läromedel eller att man kopierar upp lite olika saker som 

ser lite olika ut så att dom förstår liksom att man behöver inte göra samma saker 

[…] så är det ju mer okej att vara en som lär på ett annat sätt. 

 

Sammanfattningsvis finns det flera likheter i lärarnas sätt att resonera kring en inklude-

rande läs- och skrivundervisning. Det framgår från flera intervjuer att en inkluderande 

undervisning främjas genom att se varje elev som unik och att alla tillsammans kan hjälpas 

åt att utveckla sina kunskaper genom att utgå från varandras styrkor. När undervisningen 

bygger på individernas styrkor kan känslor av misslyckande undvikas och eleverna får 

istället möjlighet att se glädjen med att utvecklas och lära i det talade och skriftliga språket. 

Det finns även skillnader i lärarnas sätt att resonera kring hur en inkluderande läs- och 

skrivundervisning främjas. Lärarnas åsikter skiljer sig beträffande om det finns svårigheter 

med inkludering eller inte samt vilka metoder och arbetssätt som används för att främja en 

inkluderande undervisning. Metoderna och arbetssätten som skiljer sig åt i lärarnas tolk-

ningar är bland annat ASL, strategier för läsförståelse och stationsövningar. Alla lärare 

finner det således viktigt att variera undervisningen för att bemöta de olikheter som före-

kommer i klassrummet. 
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6. Diskussion 

Inledningsvis diskuteras studiens metod i anslutning till för- och nackdelar i denna studie 

samt olika faktorer som kan ha påverkat studien. Avslutningsvis diskuteras studiens resul-

tat i förhållande till styrdokument, forskning och teoretiska perspektiv tillsammans med 

egna slutsatser.   

6.1 Metoddiskussion 

Studiens resultat grundar sig på fem intervjuer med verksamma lärare som arbetar i årskurs 

1-3. Kvalitativa intervjuer har använts som vetenskaplig metod och har främjat en djupare 

förståelse för lärarnas tolkningar av en inkluderande läs- och skrivundervisning. Intervju-

erna har bidragit till att i analysen, med en fenomenografisk ansats, se både likheter och 

skillnader i lärarnas sätt att resonera. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att intervjuer 

ska organiseras för att möjliggöra en variationsrikedom som innebär att synliggöra skill-

nader i det som undersöks. Trots de skillnader och likheter som framfördes i intervjuerna 

hade ytterligare lärare kunnat intervjuas för att finna flera aspekter av en inkluderande läs- 

och skrivundervisning. Metoden är däremot tidskrävande på grund av de transkriberingar 

som har skrivits fram och därför hade det varit svårt att intervjua fler lärare inom studiens 

tidsram. 

 

Intervjuguiden som konstruerades utifrån studiens syfte och frågeställningar har bidragit 

till ett undersökningsfokus i intervjuerna som har gjort det möjligt att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. Studiens frågeställningar som speglas i intervjuguiden har bland 

annat påverkat möjligheten till att diskutera läs- och skrivsvårigheter i förhållande till in-

kludering vilket yttrar sig i både resultat och resultatdiskussion. Forskningsfrågorna har 

även bidragit till att studien har skrivits fram med en röd tråd för att inte komma in på 

faktorer som inte har med studiens syfte att göra. Öppna intervjufrågor möjliggör att inter-

vjuprocessen blir flexibel och att intervjuaren har möjlighet att följa upp intresseväckande 

tankar som intervjupersonen kommer in på med hjälp av följdfrågor (Bryman, 2011). Det 

har medfört att vissa delar i resultatet som till exempel att upptäcka läs- och skrivsvårig-

heter har inkluderats i studien för att ytterligare belysa syftet och frågeställningarna. En 

nackdel med studien är att i förhållande till den flexibla intervjuprocessen ställdes vissa 

följdfrågor i relation till deltagarnas tolkningar. Följdfrågorna har varit mindre öppna än 
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frågorna i intervjuguiden, vilket kan ha påverkat deltagarnas svar. De följdfrågor som ställ-

des har däremot bidragit till att flera intressanta aspekter angående en inkluderande läs- 

och skrivundervisning har framkommit men som inte ryms inom studiens ram. Därför finns 

några av dessa aspekter framskrivna som förslag till vidare forskning. 

 

Urvalet av studiens deltagare kan ha påverkat resultatet eftersom de arbetar på skolor som 

varierar angående elevers olika socioekonomiska bakgrunder. I resultatet visar det sig att 

deltagarna kommer in på lite olika aspekter angående en inkluderande läs- och skrivunder-

visning som till exempel har med ekonomi att göra. De deltagare som arbetar på skolor där 

elevernas socioekonomiska bakgrunder skiljer sig mer har inte nämnt ekonomin medan 

den deltagare som arbetar på en skola med elever med mindre socioekonomiska skillnader 

tar upp denna aspekt. Deltagaren förklarar att ekonomin är en del av förutsättningarna för 

att ge det stöd som eleverna är i behov av men att det inte är en avgörande aspekt. Delta-

garnas olika arbetsplatser innebär även att de har olika sociala miljöer att utgå från vilket 

har bidragit till att flera olika tolkningar har framkommit utifrån de förutsättningar som 

deltagarna har att arbeta med i sina miljöer. De olika tolkningar som framkommit i inter-

vjuerna kan ses som en styrka i form av att tolkningsvariationen bidrar till en bredare möj-

lighet för att inspirera studiens läsare av till exempel metoder i en inkluderande läs- och 

skrivundervisning. 

 

Bryman (2011) jämför både för- och nackdelar med kvalitativa intervjuer i förhållande till 

deltagande observation som vetenskaplig metod. Han menar att deltagande observation har 

större förutsättningar att upptäcka oväntade teman och frågeställningar. Forskaren har 

också större möjlighet att uppfatta saker på samma sätt som de personer som observeras 

genom att forskaren vistas i samma miljö som personerna under en längre period. Det gör 

att forskaren har större möjlighet att beskriva den sociala verkligheten. Kvalitativa inter-

vjuer möjliggör däremot att svara på frågeställningar som inte passar för observationer där 

ett exempel kan vara varför en person har valt en viss livsstil eller liknade (Bryman, 2011). 

För att knyta an till studiens syfte skulle tidigare exempel kunna jämföras med varför lärare 

anser att en viss metod främjar inkludering. På grund av de fördelar som finns inom både 

deltagande observation och kvalitativa intervjuer hade båda metoderna kunnat kombineras 

om det funnit mer tid för att genomföra studien. Kombinationen av metoderna hade kunnat 

nyttjas för att beskriva den sociala verkligheten genom att både fråga om den och vistas i 

den. 
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För att framställa studiens resultat användes en fenomenografisk ansats vid analysen av 

transkriberingarna. Analysens fokus har varit att finna likheter och skillnader i lärarnas sätt 

att tolka en inkluderande läs- och skrivundervisning. Det har framställts i studiens resultat 

för att sedan kunna diskutera hur olika arbetsförhållanden påverkar lärarnas tolkningar av 

en inkluderande läs- och skrivundervisning i förhållande till elever i läs- och skrivsvårig-

heter i årskurs 1-3. Bryman (2011) förklarar att kvalitativa metoder har mött kritik i form 

av att resultatet anses vara påverkat av forskarens uppfattningar om vad som är viktigt. 

Därför kan viss kritik riktas mot att jag inte har arbetat tillsammans med en eller flera 

personer vid dataanalysen. Dahlgren och Johansson (2009) menar precis som Åkerlind 

(2012) att dataanalysen kan genomföras av fler personer för att öka tillförlitligheten och 

validiteten av det som framkommer i resultatet. Det innebär att jag hade kunnat ta hjälp av 

till exempel en kurskamrat som hade kunnat läsa igenom transkriberingarna för att se om 

de kategorier som framkommit ur analysen tolkas liknande av kurskamraten. Dahlgren och 

Johansson (2009) poängterar att det dock inte är något krav för att studien ska kunna be-

nämnas som fenomenografisk.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Likheter och skillnader i tolkningar av begreppet inkludering 

En del av studiens syfte är att bidra med kunskap om hur en inkluderande undervisning 

kan se ut och denna kunskap yttrar sig från ett samspel mellan människor i form av inter-

vjuare och intervjupersoner samt olika forskare. Kunskapen är också inhämtad i samspel 

mellan lärare och mellan lärare och elever. Synen på kunskap som en social process är 

typiskt för ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2011). Resultatet visar att det både finns 

gemensamma tolkningar av begreppet inkludering men även att det finns vissa skillnader 

angående dess betydelse. En gemensam grundtanke är att alla elever ska få ingå i klassen 

och vara delaktiga i undervisningen som är anpassad efter individuella behov. Det framgår 

även att elevernas olikheter ska ses som något positivt och som går att lära av. Det stämmer 

överens med den förklaring som Nilholm (2006) samt Nilholm och Göransson (2013) 

framför i relation till begreppet. De fem lärare som deltar i intervjuerna visar även på vissa 

skillnader i deras tolkningar av inkludering. Skillnaderna ligger främst i att några lärare 

kopplar inkludering till endast undervisningen medan andra talar om skolan i helhet. Det 
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framgår därför i resultatet att begreppet blir komplext med tanke på de skilda tolkningar 

som förekommer angående inkludering. 

 

Lärarnas gemensamma slutsats som rör att undervisningen ska vara anpassad efter varje 

individ gör att ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv yttrar sig i studien istället för 

ett kategoriskt perspektiv. En betydande aspekt inom det relationella perspektivet är att 

svårigheter uppstår i mötet mellan individ och miljö (Rosenqvist, 2007). Studiens deltagare 

framhåller att det är i undervisningen som de ska kunna möta eleverna för att den ska anses 

vara inkluderande. Både skollag (SFS, 2010:800) och grundskolans läroplan (Skolverket, 

2016a) fastslår att det är undervisningen som ska kunna möta alla elevers olika förutsätt-

ningar och behov precis som lärarna anser är viktigt i samband med inkludering. En egen 

slutsats har därför tagits som innebär att styrdokumenten förhåller sig till ett inkluderande 

förhållningssätt trots att begreppet varken nämns i skollag eller läroplan.  

 

Nilholm (2006) poängterar också skillnader i tolkningar av inkludering och att det beror 

på olika situationer som begreppet används i. Han förklarar att det finns en risk med att 

begreppet blir urholkat och mister sin verkliga innebörd eftersom det ofta förankras med 

något positivt. Begreppet kan förklaras med positivt laddade ord som till exempel likvärdig 

utbildning och att varje barn är unikt. I själva verket förklarar inte det vad inkludering 

betyder utan personer kan mena olika med vad till exempel en likvärdig utbildning innebär. 

Det innebär också att inkludering kan tolkas olika. I studien framgår det till exempel att 

deltagarna anser att trygghet är en faktor för att främja en inkluderande miljö. En fråga att 

ställa blir således vad trygghet innebär för de olika lärarna som deltar i studien. Först när 

de förklarar vad trygghet innebär så poängteras också inkluderingens innebörd. Det är där-

för svårt att avgöra vad lärarna menar med inkludering på grund av de positivt laddade ord 

som används i förhållande till begreppet (Nilholm, 2006). För att problematisera begreppet 

inkludering ytterligare problematiseras även lärarnas liknande tolkningar av begreppet. Lä-

rarna tolkar till exempel att undervisningen ska bemöta olikheter för att anses vara inklu-

derande. Innebörden av att bemöta olikheter kan se olika ut beroende på vad lärarna menar 

med ett bemötande av olikheter. Ett annat exempel är när lärarna diskuterar inkludering 

som antingen utmanande eller svårt. Lärare 2 och 3 ser inga svårigheter med inkludering 

men förklarar att det är en utmaning. Frågan är vad skillnaden mellan svårighet och utma-

ning är? Det framgår inte i studien eftersom följdfrågor angående skillnaden mellan utma-

ning och svårighet inte ställdes.  
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6.2.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Lärarna i studien tolkar läs- och skrivsvårigheter på liknande sätt men med vissa skillnader. 

En gemensam uppfattning är att läs- och skrivsvårigheter har att göra med svårigheter i 

den fonologiska utvecklingen samt avkodning, stavning och läsförståelse. Flera forskare 

intygar att ovanstående svårigheter innebär att eleverna upplever svårigheter i läs- och 

skrivundervisningen och att svårigheterna därför måste upptäckas tidigt (Fouganthine, 

2012; Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007b). Lärarna i studien anser att det med hjälp 

av kartläggningsmaterial går att upptäcka svårigheterna tidigt för att kunna tillämpa tidiga 

insatser och stöd. Två lärare i studien poängterar dock att det kan vara svårt att upptäcka 

vissa svårigheter som till exempel läsförståelsen när eleverna har en god avkodningsför-

måga. Fouganthine (2012) förklarar att elever som förstår talat språk men inte en text kan 

vara svårt att upptäcka tidigt och att de kan befinna sig i en slags gråzon. Hon menar därför 

att kartläggningsmaterial inte är en tillräcklig pedagogisk insats eftersom elever skapar 

egna strategier för att ta sig igenom undervisningen trots svårigheterna.  

 

Lärarna förklarar precis som Fouganthine (2012) att det är viktigt med andra metoder än 

kartläggning för att upptäcka svårigheterna i tid som till exempel ett bra samarbete med 

förskola och förskoleklass. Det framgår även att samarbete mellan personal över lag är 

viktigt i förhållande till läs- och skrivsvårigheter eftersom det innebär svårigheter i samt-

liga ämnen. Därför måste alla pedagoger ha kunskaper om svårigheterna (Fouganthine, 

2013; Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007a, Myrberg, 2007b; Liberg, 2007). De kun-

skaper som studiens deltagare delar i sina uppfattningar av läs- och skrivsvårigheter visar 

sig bland annat i form av att en lärare anser att svårigheterna kan uppstå på grund av att 

miljön inte erbjuder material som till exempel böcker i förhållande till elevernas intresse. 

Svårigheterna riktas därför inte mot individen vilket gör att ett kategoriskt specialpedago-

giskt perspektiv inte heller återspeglas i resonemanget. Mina slutsatser är istället att ett 

relationellt perspektiv yttrar sig i lärarens resonemang eftersom mötet mellan individen 

och miljön bidrar till att läs- och skrivsvårigheterna uppstår. Det framgår även i resultatet 

att det är i mötet mellan eleverna och undervisningen som eleverna kan utveckla sina läs- 

och skrivförmågor där till exempel gemensamma diskussioner om en text anses vara vik-

tigt. Ett sociokulturellt perspektiv på lärande speglar sig därför också i studien eftersom 

kunskapen ses som något som sker tillsammans med människor, vilket är en grundtanke 

inom en sociokulturell teori (Säljö, 2011).    
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6.2.3 Läs- och skrivsvårigheter i förhållande till en inkluderande läs- och skrivunder-

visning 

Lärarna i studien har resonerat kring innebörden av läs- och skrivsvårigheter för att sedan 

förklara hur elever i sådana svårigheter kan inkluderas i läs- och skrivundervisningen. Lä-

rarna förmedlar ett tydligt dilemma utifrån deras tolkning av begreppet inkludering. Di-

lemmat innebär att alla elever ska kunna ingå i samma undervisning men att den samtidigt 

ska vara anpassad efter deras behov. De förklarar att svårigheten med att skapa en inklu-

derande undervisning har att göra med att elever i läs- och skrivsvårigheter kan gynnas av 

att undervisas utanför den ordinarie undervisningen antingen för att få stöd eller arbetsro. 

Høien och Lundberg (2013) förklarar, precis som lärarna, att elever i läs- och skrivsvårig-

heter behöver stöd utanför klassrummet och den ordinarie undervisningen för att utveckla 

sina förmågor på ett gynnsamt sätt. Detta blir ett dilemma som innebär att samtidigt som 

eleverna ska undervisas i en inkluderande ordinarie undervisning tillsammans, utifrån ge-

mensamma kunskapskrav, ska elevernas individuella behov samtidigt tillgodoses. I detta 

fall innebär det att elever i läs- och skrivsvårigheter även bör undervisas enskilt med stöd 

av exempelvis specialpedagog utanför den ordinarie undervisningen. Lärarna menar att det 

motsätter sig en inkluderande undervisning. Ett dilemmaperspektiv yttrar sig därför i stu-

diens resultat. I anslutning till dilemmat kan ett ifrågasättande väckas. Frågan som jag stäl-

ler mig är om inkludering är det bästa i alla situationer för alla elever eller om särlösningar 

som undervisning utanför klassrummets ordinarie undervisning faktiskt kan vara gynnsamt 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. Sådana särlösningar motsätter sig inte den sociokul-

turella synen på lärande eftersom lärarna i studien förklarar att undervisningen utanför 

klassrummet kan ske med stöd från exempelvis specialpedagog. Läs- och skrivkunskap-

erna utvecklas fortfarande i en social kontext som i detta fall sker mellan elev och special-

pedagog. I studien har lärarna inte någon specifik lösning på dilemmat men framför att 

barnets bästa ska komma i främsta rummet och att det måste ses över i varje individuellt 

fall, vilket överensstämmer med Barnkonventionens (UNICEF, 2009) tankar kring barn 

och undervisning.  

 

Ytterligare ett dilemma som visar sig i studien har att göra med det faktum att inkludering 

diskuteras i förhållande till elever i läs- och skrivsvårigheter. Nilholm (2006) förklarar att 

inkludering innebär att inte placera elever i olika fack utan att poängen är att utgå från en 

helhet som redan grundar sig på olikheter. I denna studie placeras däremot elever i läs- och 
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skrivsvårigheter i ett fack eftersom deras svårigheter poängteras och skiljs ut från reste-

rande elever. Ett återstående dilemma blir därför om det över lag går att diskutera inklude-

ring utan att uppmärksamma att det finns elever som är i behov av till exempel särskilt 

stöd. En slutsats är att det är genom att förklara vad något inte innebär som det går att förstå 

vad något innebär. Det blir därför problematiskt att diskutera inkludering som bygger på 

att inte placera elever i olika fack. Det kan bli tydligare att visa vad inkludering innebär 

genom att visa vad det inte innebär i form av att placera elever i läs- och skrivsvårigheter 

i ett eget fack för att sedan resonera hur de kan inkluderas.   

6.2.4 Faktorer som gör läs- och skrivundervisningen inkluderande 

Trots ovanstående dilemman har studien som syfte att undersöka lärares tolkningar av en 

inkluderande läs- och skrivundervisning i förhållande till elever i läs- och skrivsvårigheter 

i årskurs 1-3 för att kunna diskutera hur lärarnas arbetssituationer påverkar deras olika 

tolkningar av en inkluderande undervisning. Syftet är till för att synliggöra lärares indivi-

duella tolkningar av faktorer som gör att undervisningen blir mer eller mindre inkluderande 

för att bidra med kunskap om hur en inkluderande läs- och skrivundervisning kan se ut. 

Lärarnas tolkningar innebär att läs- och skrivundervisningen måste variera angående inne-

håll, metoder och arbetssätt samt anpassas efter individuella förmågor. Flera forskare på-

visar vikten av en varierad undervisning för att kunna möta olikheter i klassrummet och 

göra alla elever delaktiga (Ashby et al., 2014; Tjernberg, 2013; Tjernberg & Heimdahl 

Mattson, 2014). Några lärare i studien förklarar att eleverna måste tillägnas strategier för 

att utveckla läsförståelsen. Både Tjernberg (2013) och Liberg (2007) framhåller att samtal 

och bildskapande är viktiga moment i läs- och skrivundervisningen för att elever ska 

koppla textinnehåll till egna erfarenheter och utveckla en förståelse. Sådana moment fram-

går som betydelsefulla i samtliga lärares tolkningar av en inkluderande läs- och skrivun-

dervisning och framförallt samtal i både små och stora grupper. I tolkningarna av att arbeta 

i grupp för att utveckla språket visar sig ett sociokulturellt perspektiv på lärande eftersom 

språket används som ett verktyg i sociala sammanhang för att utveckla elevernas skrift-

språkliga kunskaper. Det framgår även att lärarna har olika tolkningar av vilka metoder 

och arbetssätt som bidrar till en inkluderande läs- och skrivundervisning. En lärare förkla-

rar till exempel att ASL är en metod som gör undervisningen mer inkluderande eftersom 

metoden innebär att alla elever kan vara delaktiga i klassrummet samtidigt som metoden 

möjliggör individanpassning. Takala (2013) stärker detta påstående genom att förklara att 

metoden är bra för elever i behov av särskilt stöd.  
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Trygghet och klassrumsklimat är två åsikter som framkommer som viktiga i lärarnas tolk-

ningar för att göra läs- och skrivundervisningen inkluderande. Studiens resultat visar att 

lärarna lyfter att eleverna ska känna sig delaktiga i en gemenskap som är uppbyggd på 

trygghet. Forskning lyfter samma synpunkter i förhållande till inkludering (Ashby et al., 

2014; Høien och Lundberg, 2013; Nilholm & Göransson, 2013; Tjernberg, 2013; Tjern-

berg & Heimdahl Mattson, 2014). Frågan som jag åter ställer mig är vad trygghet innebär? 

För mig blir det därför avgörande att veta hur ett tryggt klimat ska kunna tillämpas i prak-

tiken för att förstå hur undervisningen ska bli mer inkluderande. Nilholm och Göransson 

(2013) poängterar precis som Nilholm (2006) att en avgörande aspekt för om undervis-

ningen anses vara inkluderande eller inte beror på individens egen upplevelse. De menar 

att individen själv måste känna sig delaktig i undervisningen och att lärarna därför måste 

ta reda på elevernas åsikter. Detta är precis vad lärare 4 framför genom att uttrycka vikten 

av att eleverna måste känna en glädje till skolan och att han eller hon vill befinna sig i 

skolmiljön. En slutsats är att trygghet och klassrumsklimat återspeglar ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande i studien. Det är i den sociala kontexten som tryggheten och klimatet 

skildras samt att det är i denna sociala kontext som eleverna ska känna sig trygga för att i 

sin tur kunna utveckla sina läs- och skrivförmågor tillsammans med lärare och klasskam-

rater. 

 

I anslutning till lärarnas tolkningar av en inkluderande läs- och skrivundervisning är det 

nödvändigt att förklara att det är viktigt att förstå att inkludering inte är något som kan 

föras över från en plats till en annan. Nilholm och Göransson (2013) förklarar att olika 

metoder som enskilda skolor arbetar med för att utveckla en inkluderande miljö inte kan 

föras över till en annan miljö och fungera med samma resultat. De menar att olika miljöer 

måste utgå från de förutsättningar som finns tillgängliga i miljön. En slutsats som jag drar 

är därför att lärarnas skilda åsikter angående metoder för en inkluderande miljö har att göra 

med de förutsättningar som finns på skolan. Finns inte verktygen för en metod får läraren 

tillämpa en annan metod för att främja en inkluderande miljö. Det är en slutsats som är 

viktig att föra med sig till praktiken eftersom att även skolor har olika förutsättningar som 

verksamheten måste anpassas efter. Skollagen (SFS, 2010:800) och grundskolans läroplan 

(Skolverket, 2016a) fastslår att elevers olika förutsättningar och behov ska tillgodoses i 

utbildningen. Jag menar även att utbildningen måste tillgodose skolors olika förutsätt-
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ningar och behov. Det innebär att utbildningen kan se olika ut på olika skolor och att sko-

lorna också har olika vägar för att nå de gemensamma nationella kraven inom utbildning. 

Ytterligare en slutsats blir därför att olika skolor har olika vägar för att skapa en inklude-

rande miljö.  

6.2.5 Avslutande diskussion 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en inkluderande undervisning kan se 

ut för att diskutera hur lärares olika arbetssituationer påverkar deras olika tolkningar av en 

inkluderande undervisning i förhållande till elever i läs- och skrivsvårigheter i årskurs 1-

3. Sammanfattningsvis anser studiens deltagare att en inkluderande läs- och skrivundervis-

ning innebär att ha ett gemensamt förhållningssätt och ett tryggt klimat samt att det finns 

olika metoder och arbetssätt för att skapa en inkluderande läs- och skrivundervisning. Lä-

rarna lyfter även inkludering som en utmanande uppgift i relation till elever i läs- och 

skrivsvårigheter eftersom vissa arbetssätt som anses gynnsamma kolliderar med en inklu-

derande undervisning. De skillnader som visas i resultatet angående en inkluderande 

undervisning innebär att lärarna anger olika metoder för att bygga en inkluderande miljö. 

Min slutsats i förhållande till lärarnas skilda uppfattningar i studien är att lärarna har olika 

förutsättningar i miljön att arbeta efter och därför finns även skilda tolkningar av hur en 

inkluderande läs- och skrivundervisning ska bedrivas. Lärarna utgår från sina egna arbets-

platser när de talar om inkludering vilket också gör att de har olika tillvägagångssätt för att 

bedriva en inkluderande undervisning. Ytterligare en slutsats är att studien går att förena 

med ett sociokulturellt perspektiv på lärande tillsammans med ett relationellt perspektiv 

och ett dilemmaperspektiv. Det sociokulturella perspektivet speglas i form av att lärande 

sker i gemenskap och att alla elever ska få ingå i denna gemenskap för att vara inkluderade. 

Det relationella perspektivet yttrar sig i form av att de svårigheter som uppstår inte beror 

på eleven utan att det uppstår när eleven möter undervisningen. Dilemmaperspektivet visar 

sig i form av ett dilemma som innebär att elever i läs- och skrivsvårigheter kan gynnas av 

att undervisas utanför den ordinarie undervisningen vilket motsätter sig vad inkludering 

innebär. Trots att inga bevisade sanningar förekommer i studien eftersom den bygger på 

lärares tolkningar kan den bidra med kunskap om hur en inkluderande läs- och skrivunder-

visning kan bedrivas i praktiken.  
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7. Vidare forskning 

Det framgick inte i resultatet att lärarna ansåg att samtal i sig kan anses vara inkluderande 

eller inte beroende på hur diskursen förhåller sig till elever och deras olika förutsättningar 

och behov. Däremot poängterade en lärare vikten av att hur en lärare uttrycker sig till klas-

sen avgör hur eleverna kan känna till exempel delaktighet. Ett förslag på vidare forskning 

är därför hur ett samtal kan vara mer eller mindre inkluderande. Ytterligare ett förslag är 

att undersöka hur inkludering tolkas i relation till skolor som är mer och mindre heterogena 

eftersom resultatet visade vissa skillnader huruvida inkludering anses vara en svår uppgift 

eller inte. Ett tredje förslag är att undersöka vad ASL skapar för möjligheter att bedriva en 

inkluderande undervisning eftersom den lärare som arbetade med denna metod ansåg att 

det var en metod som gjorde alla elever delaktiga. Det skulle således vara intressant att 

undersöka elevernas tolkningar av en delaktighetskänsla i ASL-metoden.  
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Bilagor 

Bilaga 1 intervjuguide 

 Om jag säger läs- och skrivundervisning vad tänker du på då? 

 Vad upplever du att läs- och skrivsvårigheter innebär? 

 Hur tänker du när du planerar för läs- och skrivundervisning i förhållande till elever 

i läs- och skrivsvårigheter? 

 Vad upplevde du att inkludering innebar första gången du hörde talas om det? 

 Vad innebär inkludering för dig nu? 

 Hur påverkar inkluderingsperspektivet din undervisning gällande elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 

 Vilka råd skulle du ge för att lyckas bedriva en inkluderande läs- och skrivunder-

visning?  

 


