
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVERS OLIKHET SOM 
UTGÅNGSPUNKT  
En studie om inkluderande arbetssätt, 
individanpassning och tillgänglighet på 
handelsprogrammet 

 
LEARNERS DIVERSITY AS 
STARTING POINT 
A study about inclusion, individualization 
and accessibility on an upper seccondary 
vocational program in commerce 

Examensarbete inom pedagogik med inriktning mot 
yrkesutbildning 
 
Grundnivå 15 Högskolepoäng 
Höstterminen 2016/2017 
 
Författare: Ana-Maria Onicescu 
 
Handledare: Giulia Messina Dahlberg 
Examinator: Simon Ceder 



1 
 

Sammanfattning  

Examensarbete i pedagogik med inriktning mot yrkesutbildning  
Högskolan i Skövde  
 
Titel:  Elevers olikhet som utgångspunkt - En studie om inkluderande arbetssätt, 

individanpassning och tillgänglighet på handelsprogrammet 
Sidantal: 33  
Författare: Ana-Maria Onicescu  
Handledare: Giulia Messina Dahlberg  
Datum: 20 januari 2017  
Nyckelord: inkluderande arbetssätt, tillgänglighet och individanpassning, digitalisering 

 

Studiens syfte är att undersöka hur lärarna på handelsprogrammet arbetar med ett 
inkluderande arbetssätt, samt deras uppfattningar om arbetet med ett inkluderande arbetssätt, 
tillgänglighet och individanpassning i undervisningen. Syftet kompletteras med att 
introducera ett annat begrepp - digitalisering och dess påverkan över omtalade områdena. 
Undersökningen är av kvalitativ art och bedrivs i form av en fallstudie med holistisk 
infallsvinkel där analysenheten är handelsprogrammet, ett yrkesprogram på en gymnasieskola. 
För att kunna betrakta praktiken ur olika infallsvinklar samlades empirin genom 
klassrumsobservationer kompletterade med semistrukturerade intervjuer. Studien bekräftar 
tidigare forskning och visar en spänning mellan lärarnas handling och uppfattning när det 
gäller begreppen inkluderande arbetssätt och tillgänglighet, samt påpekar ett behov av 
utvidgning i lärarnas förståelse över koncepternas innebörd genom kollegialt lärande eller 
under lärarutbildningen. Studien utmynnar även i en diskussion om begreppsanvändning och 
yrkesspråk som pelare av lärarprofessionaliteten. Digitalisering ses i generella drag ha en 
positiv påverkan över lärarnas arbete med ovannämnda områdena men ses komma hand i 
hand med självdisciplin och som källa till förändringar på olika plan: i undervisningen, lärares 
planeringsarbete, och lärarens roll i klassrummet.  
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The study aims to examine how teachers at a vocational program in commerce work with an 
inclusive approach, and what are their views upon their work with an inclusive approach, 
accessibility and individualization in education. The objective is complemented by 
introducing another concept - digitalization and its impact over the before mentioned areas. 
The study is qualitative in nature and was conducted in the form of a case study with a holistic 
approach where the unit of analysis is the commerce program, a vocational program at an 
upper secondary school. The empirical data was gathered through classroom observations 
supplemented by semi-structured interviews in order to approach the teachers’ practice from 
different angles. The study confirms previous research by showing a tension between 
teachers’ actions and perception when it comes to the concepts inclusion and accessibility, 
and points out a need for expansion in the teachers’ understanding of the above mentioned 
concepts. That can be realized through peer learning or during the teacher education program. 
The study concludes even with a discussion about professional language as pillar of teaching 
profession. Digitalization is seen as having an overall positive impact on teachers’ work in the 
above mentioned areas but even as going hand in hand with self-discipline and as a source of 
change of teachers’ practice at various levels: teaching, planning and even teacher’s role in 
the classroom.  
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Inledning 

”Lär känna din påverkan” (Hattie, 2012, s. 13). 

Hur kan jag som lärare bedriva en kvalitativt bra undervisning som främjar lärande för alla 
mina elever oavsett förutsättningar? Denna fråga har varit min ledstjärna under 
yrkeslärarutbildningen. Jag anser att det är viktigt att utveckla min förmåga att skapa 
meningsfulla lektioner och bedriva kvalitativt bra undervisning som ska gynna alla elevernas 
lärande oavsett hur heterogen elevgruppen är. Det finns metastudier som fokuserar på vilka 
faktorer som påverkar lärande eller elevernas studieresultat såsom Hattie (2009) och Hattie 
och Yates (2014), som visar i sina resultat att eleverna betraktar klassrummet som ”bron mot 
en framgångsrik framtid” (Hattie & Yates, 2014, s. 52). Eleverna är medvetna om världen 
utanför klassrummet och att skolgången är betydelsefull i en process som ska hjälpa dem vara 
väl förbereda att möta framtidens utmaningar. Lärarna som är mest uppskattade och uppnår 
bästa resultat är bra på att förklara komplexa begrepp med enkla ord, sammankoppla nya och 
befintliga kunskaper och förstår att eleverna är olika, lär sig på olika sätt, i olika takt och 
behöver olika nivåer av handledning (Hattie & Yates, 2014). En av skolas utmaningar är att 
inkludera i klassrumsarbetet aktuella forskningsresultat, ta vara på dagens mångfald i 
samhället samt på möjligheterna som arbetet med digitala verktyg kan erbjuda. Frågan som 
framträder är hur skolan och undervisningen ska vara idag och vad lyckad undervisning är, 
inte bara för eleverna men också för skolan som måste anpassas till mångfald (Säljö, 2012). 

Att förstå att elevernas studieresultat påverkas av lärares förmåga av att individanpassa 
undervisningen i en skola som är alltmer präglad av digitalisering väckte mitt intresse för 
ämnet. Denna studie har som kontext handelsprogrammet, ett yrkesprogram på gymnasienivå. 
Detta medför komplexitet till studien eftersom yrkesprogram urskiljer sig från teoretiska 
program genom de två olika arenorna som blir rum för lärande: skolan och arbetsplatsen 
(Köpsen, 2014).  
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1.1 Bakgrund 
 

Den nya gymnasiereformen GY 2011 har reducerat kärnämnesstudierna för yrkesprogrammen 
men eleverna måste fortfarande ta till sig mycket svår och ny kunskap under tre år: alltifrån 
kärnämnen till teori i yrkesämnen (Boström, 2013). Det finns dock elever som inte lyckas 
med detta och som avslutar gymnasiet med ofullständiga betyg i kärnämnena. 2014, har 
Skolinspektionen genomfört en kvalitetsgranskning av undervisningen på 64 gymnasieskolors 
yrkesprogram och det visade sig att var fjärde elev inte slutför sin utbildning inom fem år 
(Skolinspektionen, 2014). Bara 67 procent av eleverna som började ett yrkesprogram 2011 
erhöll en examen vårterminen 2014 (Skolinspektionen, 2015). Eleverna som befinner sig i 
denna situation upplever en känsla av misslyckande över att de inte kan fullfölja sin 
utbildning, samt problem med att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta medför problem 
även på ett samhällsperspektiv eftersom rekryteringsbehovet inte kan tillfredsställas. Färre 
elever med yrkesexamen kommer ut i arbetslivet och anställningsbarhetsgraden sänks 
(Skolinspektionen, 2014).  

En ny rapport som publicerades i februari 2015, visar att 65 % av eleverna som går på 
yrkesprogram vid de granskade skolorna riskerar att få betyget F i tre eller fler ämne 
(Skolinspektionen, 2015).  De flesta eleverna med bristande måluppfyllelse har stor frånvaro. 
Vissa väljer att inte gå in på vissa lektioner även om de befinner sig i skolans lokaler. Många 
av de intervjuade eleverna uttrycker behovet av struktur, planering, variation, utveckling av en 
relation med läraren, tydliga instruktioner. Vissa säger att de väljer närvara på lektioner där 
”läraren är intressantare” (Skolinspektionen, 2015, s. 13). Lärares förmåga av att skapa 
meningsfulla lektioner anses som viktig men är av varierande kvalité. Två tredjedelar av de 
intervjuade eleverna upplever att de behöver mer stöd och hjälp. Skolinspektionen (2015) 
inser att fundamentet för en hög kvalitativ utbildning är att undervisningen ska utformas kring 
enskilda elevens behov. Att mera elever ska uppnå sina mål och fullfölja utbildningen vilar 
också, enligt Skolinspektionens rapport (2015), på lärarnas samarbete för att identifiera vilka 
behov för anpassning och stöd som finns i varje klass. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur lärarna på handelsprogrammet arbetar med ett 
inkluderande arbetssätt samt vilka är deras uppfattningar om arbetet med ett inkluderande 
arbetssätt, tillgänglighet och individanpassning i undervisningen. Vidare är syftet att ta reda 
på digitaliseringens påverkan över lärarnas arbete med ovannämnda områdena.  

Utifrån syftet formuleras tre frågeställningar: 

1. Vilka uppfattningar har lärarna som arbetar på handelsprogrammet av ett inkluderande 
arbetssätt samt av sitt arbete med tillgänglighet och individanpassning? 

2. Hur arbetar lärarna med ett inkluderande arbetssätt på handelsprogrammet? 

3. Hur påverkar digitaliseringen lärarnas arbete med inkludering, tillgänglighet och 
individanpassning? 

De följande begreppen anses viktiga för undersökningen: inkluderande arbetssätt, 
tillgänglighet och individanpassning, digitalisering.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden inleds med en presentation av handelsprogrammet som kontext för 
undersökningen. Andra avsnittet som heter ”Tillgång till kunskap” presenterar teoretiska 
perspektiv över begreppen inkludering, individanpassning och tillgänglighet. Sista avsnittet – 
”Digitalisering i undervisning” presenterar digitaliseringen och dess påverkan över 
undervisningen och lärandet. 

2.2 Handelsprogrammet som kontext 

2.1.1 Eleverna på handelsprogrammet 

Handelselevernas vägar kan leda till jobb direkt efter studenten som exempelvis: 
butiksbiträde, receptionist, ekonomiassistent, administratör, egen företagare, eller en 
fortsättning av utbildningen på högskolan som kan öppna andra framtidsutsikter (Jensen, 
2015). Handelsprogrammet måste då leda till studievägar för både ”den teoretiskt 
kunskapstörstiga eleven” och eleven som är mer praktiskt belagd (Rosvall, 2012). Gy 2011 
med sin orientering mot anställningsbarhet kom med en ökad skillnad mellan yrkesprogram 
och högskoleförberedande program, med minskat utrymme till teoretiska, 
gymnasiegemensamma ämnen och mer utrymme till yrkesspecifika kurser. Detta medförde att 
vissa elever, företrädesvis de som har bakgrund i arbetarklassen, utestängs från vissa 
kunskaper, vilket kan begränsa möjligheten till att göra vissa karriärsval (Rosvall, 2012; Korp, 
2012).  

Gymnasieeleverna som går på yrkesprogram framställs som praktiskt lagda (Rosvall, 2012) 
och enligt Dovemark (2012) finns det elever med svaga resultat på grundskolan som hamnar 
på yrkesprogrammet efter urvalsprocessen utan att de själva har valt denna väg. Dovemarks 
(2012) resultat bekräftas av lärare som intervjuades på skolorna som kvalitetsgranskades av 
Skolinspektionen (2015). Skolpersonalen berättar att många yrkeselever som inte uppnår sina 
mål har en trasslig grundskolebakgrund med låga meritvärde som pekar på att de kanske inte 
har fått det stöd de hade haft behov av. Eleverna kan beskrivas som ”skoltrötta” eller 
”lågmotiverade” och medger att utbildningen upplevdes som meningslös (Skolinspektionen, 
2014). Eleverna kan uppfatta sig själva som avvikande och därmed ha låg tilltro till egna 
prestationerna (Korp, 2012). Skolans arbete med att öka deras självförtroende och inte låta 
dem fortsätta att befinna sig i situationer där de misslyckas igen blir då centralt (Hugo, 2013). 
Lärarna spelar en central roll i att påverka elevernas självförtroende, självbild och motivation. 
Positiv stimulans från lärare skapar kraft för eleverna att genomföra sina studier och det är 
viktigt att lärarna själva inser hur betydelsefull deras roll är för elevernas resultat (Lundgren 
& Carlsson, 2012). På yrkesprogram jobbar både lärare i kärnämnen och lärare i 
karaktärsämnen – yrkeslärare. Nästa avsnitt kommer att fokusera på lärarprofessionen och 
lärarnas roll i elevernas kunskapsutveckling. 

2.1.2 Lärarprofessionen 

Skollagen (2010:800) innehåller en bestämmelse som lyder: ”Utbildningen ska vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (1 kap. 5§). Begreppen vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet, behöver upplysas för att kunna förstå hur lärares yrkesutövning präglas 
av ett arbetssätt som baseras på just dessa begrepp. Skollagen erbjuder dock inga tydliga 
förklaringar (Lindvert & Minten, 2012). Till frågan om vad vetenskaplig grund och beprövad 
erfarenhet är i utbildnings sammanhang, finner vi svar i ett PM från Skolverket skriven av 
Lindvert och Minten (2012) med syftet att tydliggöra avsikten bakom bestämmelsen med 
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förankring i förarbeten till styrdokument. Vetenskaplig grund ”innebär att kritiskt granska, 
pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang” (Lindvert & Minten, 2012, s. 4) 
samt ”söka efter förklaringar och orsakssamband i tillgänglig relevant forskning” (Skolverket, 
2015, s. 1). Lärare får autonomi i att själva välja innehåll för utbildningen, samt lämpliga 
metoder för att nå målen under ansvaret att bedriva en undervisning som vilar på vetenskaplig 
grund. Bestämmelsen omfattar alltså både utbildningens innehåll och de pedagogiska 
metoderna som används i klassrummet (Kroksmark, 2013).  Det finns ingen exakt definition i 
lagtext eller förarbeten till begreppet beprövad erfarenhet (Lindvert & Minten, 2012, s. 4). 
Skolverket erbjuder en definition i en senare artikel: beprövad erfarenhet är ”kunskap som är 
genererad vid upprepade tillfällen över tid, som är dokumenterad och kvalitetssäkrade enligt 
vedertagen metod” (Skolverket, 2015, s. 1). Beprövad erfarenhet byggs kollegialt under en 
längre tidsperiod av många och behöver dokumenteras, är således inte ”snäv, personlig, 
muntlig eller kortsiktig” (Skolverket, 2013, s. 11). Studien i denna uppsats har som syfte att 
undersöka hur lärare på handelsprogrammet jobbar individanpassat, och utgör således ett 
bidrag till skolans arbete med att dokumentera lärares erfarenhet samt till utvecklingen av 
lärarprofessionen.  

Uttrycket beprövad erfarenhet används i samband med yrkesprofessioner (Skolverket, 2013) 
och läraryrket är en profession som vilar på en vetenskaplig kunskapsbas, med ett specifikt 
yrkesspråk, som innebär en specifik självständighet i yrkesutövningen och följer yrkesetiska 
riktlinjer och principer (Köpsen, 2014). Beprövad erfarenhet kan utvecklas i alla delarna av en 
lärares yrkesutövning. Skolverket (2013) i kunskapsöversikten ”Forskning för klassrummet”, 
anknyter lärarnas professionsutveckling med kollegialt lärande. Lärares yrkeskompetenser ska 
utvecklas kontinuerligt och detta kan ses som både ”individuell skyldighet och institutionell 
rättighet”(Skolverket, 2013, s.9). 

Hattie och Yates (2014) ser klassrumsundervisningen som ett expertområde och studerar vad 
som kännetecknar expertlärare. Expertläraren har goda ämneskunskaper, är målmedveten, är 
en bra ledare som effektivt stannar och startar klassrumsarbetet. Erfarenhet och expertis går 
inte alltid ihop – att vara erfaren i arbetet som lärare innebär inte alltid expertis enligt Hattie 
och Yates (2014). Lärare som har expertis i undervisning betraktar sina elever som individer 
med unika egenskaper och har förmågan att, på ett omedvetet sätt, läsa av individernas 
reaktioner. Detta medför att den expertläraren utvecklar stor lyhördhet för hur eleverna tänker 
och lär sig samt effektivitet i att tolka klassrumsaktiviteterna. Andra kännetecken för expertis 
i läraryrket är förmågan att planera lektioner som ”integrerade sekvenser med olika metoder 
för att uppnå samma mål”(s.134), precision i användning av undervisningsmetoder samt en 
förmåga att förklara komplexa idéer med enkla ord. Två andra viktiga egenskaper av 
expertläraren är skicklighet i att diagnosticera behovet av undervisning och förmågan att ge 
feedback på elevens enskilda nivå (Hattie & Yates, 2014). En lärare som undervisar i 
yrkesämne har dessutom rollen som led mellan skolan och yrkeslivet (Gustavsson, 2012) och 
detta påverkar valet av pedagogiska metoder. Nästa avsnitt är avsett att ge en inblick i 
yrkeslärarnas roll och arbetssätt.  

2.1.3 Yrkeslärare i dagens yrkesutbildning     

Yrkeslärarens roll är viktig i utbildningen och urskiljer sig från lärarnas i kärnämnena. 
Yrkesläraren är den som introducerar eleven till den nya världen som öppnar sig efter 
studierna och till en ny social struktur som utgörs av arbetsplatsen. Sin roll utöver att 
förmedla teoretisk kunskap är även att hjälpa eleven lära sig fackspråket och introducera 
eleven i den nya socialisationsarenan som utgörs av arbetsplatsen. Genom sin erfarenhet i 
yrket och sin pedagogiska kompetens, blir yrkesläraren själv förebild i elevernas 
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yrkesidentitetsskapande process (Korp, 2012) och representant för det svenska skolsystemet 
(Swahn, 2014). Yrkesläraren har därmed dubbla yrkesidentiteter, har kunskaper både inom 
yrket som ska undervisas och den pedagogiska kompetensen för att kunna lära ut yrket till 
eleverna (Köpsen, 2014) och måste således behärska yrkesspråket som hör till både ämnet och 
till läraryrket (Andersson, 2014). 

Ett av yrkeslärares huvudsakliga uppdrag är att planera undervisningen med utgångspunkt i de 
aktuella styrdokumenten (Swahn, 2014).  I sin vardag jobbar yrkesläraren med att stödja 
elevernas kunskapsutveckling med hänsyn till att främja utvecklingen av alla kunskapsformer: 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet med utgångspung i Läroplanens (Skolverket, 
2011) nationella kunskapskrav i varje kurs (Andersson, 2014). De teoretiska kunskaperna 
utvecklas i skolförlagd utbildning men för att utveckla färdigheter och förtrogenhet inom 
yrket, blir den praktiska utbildningen väsentligt. Vissa kursmål examineras genom 
arbetsplatsförlagt lärande (APL) och genom detta får yrkesläraren en central roll i mötet 
mellan skola och arbetslivet (Gustavsson, 2012). Yrkeslärare behöver även hålla takten med 
förändringarna i dagens samhälle som präglas av digitalisering (Lalander & Johansson, 2009) 
och använda digitala medierna i undervisningen (Andersson, 2010).  

Sammanfattningsvis består yrkeslärarens uppdrag av att ”ha insikten och kunna styra mot 
skolans lång- och kortsiktiga mål, både när det gäller innehåll och arbetssätt, och att se till att 
det finns en röd tråd i elevernas lärande och kunskapsutveckling” (Swahn, 2014, s. 74). Med 
sina dubbla yrkesidentiteter kan yrkeslärare främja elevens kunskapsutveckling genom en bra 
undervisning och kontakt med arbetslivet. Detta är avsett att ge eleven goda förutsättningar 
för att bli en kompetent yrkesutövare, medan arbetsgivarna får den kompetens som behövs på 
dagens arbetsmarknad (Gustavsson, 2012). Skolinspektionen (2014) påpekar att yrkeseleverna 
upplever undervisningen i yrkesämnena som mer stimulerande än undervisningen i 
gymnasiegemensamma ämnena. Nästa avsnitt redogör för kunskapsutvecklingen på 
yrkesprogram där vardagen är präglad av mötet mellan teori och yrkespraktik.  

2.2 Kunskap och teorier om kunskapsutveckling 

Som led mellan skola och arbetslivet involverar yrkesutbildningen en rad olika intressenter 
som kan prägla definitionen av kunskap, samt ansvaret för vilka kunskaper som är viktiga och 
som ska utvecklas på yrkesprogram. Största påverkningsfaktor ligger i arbetsmarknaden med 
arbetsgivarna som främsta intressenter. Det finns en oenighet bland de olika intressenterna när 
det gäller yrkesutbildningens syfte och innehåll samt högskolebehörigheten som 
yrkesprogrammen ska kunna erbjuda (Bathmaker, 2013). Vikten som ligger på att eleverna 
ska utveckla sina yrkesförmågor leder till de olika intressenternas arbete med att definiera vad 
kunskap är, vilka kunskaper är viktiga och varför, samt de mest relevanta sätt att undervisa 
dessa kunskaper i ett visst sammanhang. Läroplanen, (Skolverket, 2011) beskriver kunskap 
som ”inget entydigt begrepp (…) som kommer till uttryck i olika former såsom fakta, 
förståelse, färdighet och förtrogenhet” (s.8). Genom undervisning ska alla kunskapsformerna 
gynnas utan att betona den ena eller den andra. De första kunskapsformerna, fakta- och 
förståelse- är anknutna till teoretisk kunskap.  Faktakunskap står för elevens lärande i att veta 
att. Kunskapen är alltså sett som information och detta inrymmer också en kvantitativ aspekt. 
Förståelsen är den kvalitativa dimensionen av faktakunskapen och innebär förmågan att tolka 
fakta ur olika perspektiv. Färdighetkunskap står för elevernas skicklighet i att utföra samt 
tillämpa sina kunskaper praktiskt. Förtrogengetskunskap står för att veta vad som ska göras i 
olika sammanhang, att använda sina kunskaper och erfarenheter för att fatta beslut eller ge 
omdöme i en viss situation (Lundberg, 2014). Yrkesutbildningen på handelsprogrammet som 
är kontext för denna studie är avsedd att erbjuda till eleverna möjligheten att utveckla alla 
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kunskapsformerna, både teoretiska och praktiska, och omfattar således både skol- och 
arbetsplatsförlagd undervisning. Blandningen av arbetsformer samt av teoretiska och 
praktiska ämnen, har som syfte även att stödja eleverna i att utveckla en yrkesidentitet under 
gymnasieåren (Korp, 2012). 

Rosvall (2012) har en annan syn på kunskapsutveckling och utgår från att undvika begrepp 
som teori eller praktik men använder istället Bernsteins begrepp ”horisontell och vertikal 
diskurs”(s.62). Horisontell diskurs står för kunskaper som är beroende av kontext och vertikal 
diskurs för kunskaper som är oberoende av kontext. Att främja en vertikal diskurs innebär 
exempelvis att lära eleven varför företag använder olika blanketter, vilka data kan finnas där 
och i vilket syfte, istället för att bara undervisa hur man fyller i skattedeklarationen (Rosvall, 
2012). Kunskap är sammanhanganknuten (Lundberg, 2014) och kunskaperna som utvecklas 
som följd av en vertikal diskurs i undervisning ger eleverna möjligheten att utveckla förmågan 
att generalisera och tänka alternativt (Rosvall, 2012). Begreppet diskurs kan även betraktas 
som kopplat till makt där den vertikala diskursen möjliggör en maktrörelse medan en 
horisontell diskurs relaterar till kunskap som är bunden till ett yrkesområde. Att främja en 
vertikal diskurs i undervisningen, genom att presentera ett begrepp i sin kontext ger således 
eleverna makt att erövra nya aspekter av ett yrkesområde. 

2.3 Tillgång till kunskap 

Den pedagogiska verksamheten ses av Blossing (2003) som ”alldeles för mångfasetterad och 
komplex för att på egen hand vara möjlig att greppa” (s.93). Lärare i dagens skola ska ha en 
självkritisk hållning och samarbeta med andra lärarkollegor för att skapa ”en skola för alla” 
elever. ”En skola för alla” är en politisk vision som innebär att skolan och skolsystemet ska 
välkomna alla barn och ungdomar genom utbildningen som ska anpassas efter individuella 
förutsättningar (Hjörne & Säljö, 2008). Viktiga i ”en skola för alla” är det sociala 
sammanhanget som uppstår mellan lärare och elever, undervisnings mönstren samt lokala 
arbetsplatsförhållandena med en utvecklad struktur som främjar samarbetet (Blossing, 2003).  

Att alla eleverna ska uppnå sina mål kan bero på olika faktorer och att ta reda på vilka de här 
faktorerna är och hur de påverkar undervisningen är viktig för alla lärare. Hattie (2009) har 
gjort en effektforskning riktad mot skoleffektivitet, undervisningseffektivitet och 
lärareffektivitet under namnet ’Synligt lärande’ där han identifierar olika påverkansfaktorer 
och deras effekt till undervisningen. Bland påverkansfaktorerna med stor effekt över 
undervisningen är att tillhandahålla formativ bedömning, att erbjuda mångsidiga insatser till 
elever i behov av särskilt stöd, att ha en hög grad av ömsesidig kommunikation och ge 
återkoppling till prestationer, samt undervisningsstrategierna som lärare väljer för att stödja 
elevernas lärande (Hattie, 2009). Alla valda påverkansfaktorerna kan karakteriseras som 
individcentrerade och är i linje med skolans styrdokument som stiftar att eleven alltid ska stå i 
centrum. Nästa avsnitt utgår från de ovannämnda påverkansfaktorerna och redogör för vikten 
som inkluderande arbetssätt, individanpassad undervisning och tillgänglighet har i att främja 
kunskapsutvecklingen på individ- och gruppnivå.  
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2.3.1 Inkluderande arbetssätt 

Sverige betraktas ha ett av de mest inkluderande skolsystemen i världen. Detta kan vara 
följden av en politik som har haft principen ”en skola för alla” som ledstjärna i flera årtionden 
(Hjörne & Säljö, 2008; Nilholm & Lindqvist, 2014). Det kan dock vara svårt för skolor att 
välja arbetssätt som skall säkerställa en inkluderande undervisning och skolmiljö. Ett viktigt 
steg i processen är att tydliggöra vad inkludering som begrepp betyder. Det finns enligt 
Nilholm och Göransson (2014), oklarheter i lärarnas uppfattning över vad inkluderande 
arbetssätt innebär. En inkluderande skola uppfyller de följande fem kriterierna: 

”gemenskap på olika nivåer 
ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av 
stöd) 
en demokratisk gemenskap 
delaktighet från eleverna 
olikhet ses som en tillgång”  

(Nilholm & Göransson, 2014, s. 67). 

Det finns lärare som förknippar begreppet inkludering med skolans sträva i att undvika att 
bedriva undervisning i speciella grupper för eleverna som har vissa speciella behov. Ett 
inkluderande arbetssätt kännetecknas av delaktighet, av social gemenskap och att gruppen, 
klassen, berikas av olikhet (Nilholm & Göransson, 2014). Det är läraren som har ansvar för 
att skapa en utvecklande lärmiljö. Detta kan uppnås genom att skapa lärande i grupper av 
individer med olika förutsättningar, där alla skillnaderna som kan uppstå mellan elever kan 
ses som tillgångar (Nilholm & Lindqvist, 2014). Det innebär således att lärare bör anpassa 
undervisningen till varierande olikheter. Betraktat på systemnivå, syns inkluderingsarbetet i 
klassrummet som en rad olika insatser siktade att forma eleverna som individer som redan i 
tidigare ålder kan lära sig acceptera och möta andras olikheter. Inkluderingsarbetet i 
klassrummet blir då ett bidrag till samhällsutvecklingen där respekt och acceptans för 
mångfald blir utgångspunkt för bra samvaro i samhället (Persson & Persson, 2012).  

I Figur 1 presenteras en lista som innehåller olika aspekter som anses som viktiga för ett 
inkluderande arbetssätt av Persson och Persson (2012) enligt studien ”Inkludering och 
måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever”.  

• att tillämpa ett auktoritativt ledarskap som har värmen och stödet som kännetecken; 
• att ignorera negativa beteende och istället uppmärksamma det som är positiv hos sina 

elever; 
• att ha strukturerade lektioner, vara tydlig och koppla undervisningen till kursplanens krav 

och mål; 
• att ha höga förväntningar och kommunicera dem till eleverna; 
• eleverna ska vara delaktiga i planeringen och känna att de kan påverka den; 
• att ha kollektiva samtal som tar upp viktiga aspekter av undervisningen; 
• lektionstiden ska utnyttjas till arbete så att eleverna ska kunna få tid att utveckla sina 

kunskaper; 
• att variera undervisningen, arbetsformerna; 
• undvika arbetsformerna som innebär att elever jobbar självständigt under lång tid; 
• visa att de vet hur eleverna ligger till med skolarbetet, söka upp eleverna som uteblivit från 

lektionen. 
Figur 1 Viktiga aspekter för ett inkluderande arbetssätt enligt Persson och Persson (2012) 
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Figur 1 är resultat av Persson och Perssons (2012) studie som följde ett framgångsrikt 
förändringsarbete i Essunga kommun i Västra Götaland där ett inkluderande arbetssätt har 
varit nyckeln till bättre resultat i skolan. Nyckelbegrepp i arbetet med ett inkluderande 
arbetssätt blir således: auktoritativt ledarskap, strukturerad undervisning, delaktighet, 
kollektiva samtal, variation i undervisning, lärarens proaktiva arbete. Nästa avsnitt flyttar 
fokus till hur lärarna kan anpassa sin undervisning till varje individs förutsättningar. 

2.3.2 Individanpassad undervisning 

Lärare bör enligt Läroplanen anpassa undervisningen ”till varje elevs förutsättningar och 
behov” (Skolverket, 2011, s. 6). Enligt Stensmo (2008) varierar elevernas behov och 
erfarenheter, vilket medför en variation i individernas förmåga att ta till sig kunskaper och 
färdigheter. Att bemöta den här variationen innebär anpassning av undervisningen, där läraren 
ska utgå från varje elevs intresse, behov och förutsättningar. Individanpassad undervisning är 
enligt Lindkvist (2003) ett medel att nå kunskap, och enligt Stensmo (2008) kan den innebära 
individuellt arbetssätt, variation av tid som avsätts för arbete med en uppgift, samt anpassning 
av innehåll. Det individuella arbetssättet utgår från antagandet att lärandet främjas av 
variation i undervisningen (Stensmo, 2008) som möjliggör bemötandet av en variation av 
behov och förutsättningar hos elever. Lärare och skolan strävar mot att erbjuda eleverna stöd 
för utveckling och lärande och ”det sätt som skolarbetet är organiserat på kan därigenom 
fungera som en "stödstruktur" för den kunskap som skall förmedlas, eller motverka den” 
(SOU 1992:94, s.64). Citatet är hämtat från Läroplanskommitténs förarbete kring läroplanen 
och betraktar skolan som en stödstruktur för kunskapsutveckling, utgångspunkt för nästa 
avsnitt som ställer i centrum begreppet tillgänglighet. 

2.3.3 Tillgänglighet 

Att utveckla en tillgänglig skolverksamhet ”innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska 
och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande” (SPSM, 2016, s. 1). 
Specialpedagogiska skolmyndigheten har även utvecklat en tillgänglighetsmodell (se Figur 2) 
som ser lärandet som beroende av samspelet mellan den sociala, fysiska och pedagogiska 
miljön. 

Figur 2 Tillgänglighetsmodell SPSM (SPSM, 2016) 

De fyra delarnas samspel utgår från individens förutsättningar. Arbetet med tillgänglighet sker 
enligt SPSM (2016) på olika nivåer. På organisationsnivån görs en bedömning och 
prioritering av resurser och kompetensbehov så att den fysiska miljön ska kunna ge bra 
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förutsättningar för kunskapsutveckling till alla eleverna samt för att säkerställa att eleverna 
blir bemötta av kompetent personal. På gruppnivå ser skolan (lärarna och skolpersonalen) till 
att eleverna får en god lärmiljö. Lärarna ansvarar för att välja pedagogiska strategier som 
frambringar delaktighet för alla. Delaktighet har ovan blivit presenterat som viktig del av ett 
inkluderande arbetssätt som ökar motivation och måluppfyllelsen hos eleverna (Persson & 
Persson, 2012). På individnivå innebär arbetet med tillgänglighet att säkerställa att varje 
individ ska få möjlighet att utvecklas och nå sina mål. Arbetet med att utveckla eleven som 
individ grundas i principen att ”lärandet utgår från kunskap om behov och förutsättningar” 
hos lärare och annan personal (SPSM, 2016, s. 1). Lärandet sker således när individerna får 
tillgång till kunskap. Att ge tillgång till kunskap innebär att utgå från individens 
förutsättningar, tillämpa inkluderande arbetssätt samt skapa en balans mellan den fysiska, 
pedagogiska och sociala miljön. Att tillämpa ett inkluderande arbetssätt ska ses enligt Persson 
och Perssons (2012) faktorer som ovanpresenterades. Sista meningarna i stycket 
sammanställer anknytningen mellan tre nyckelbegrepp av denna studie: inkluderande 
arbetssätt, individanpassad undervisning och tillgänglighet. 

En viktig aspekt som utgår från yrkesutbildningens speciella särdrag är att undervisningen på 
handelsprogrammet sker på två olika arenor, som arbetsplats- och skolförlagt (Gustavsson, 
2012). Sammanhangen spelar roll i kunskapsutveckling (Lundberg, 2014) och detta medför 
vikten av att beskåda kunskapsutvecklingen som beroende av tid och rum. Den skolförlagda 
undervisningen har skolans lokaler som lärmiljö, där skolan med lärare och elever som 
aktörer blir en ”levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 
(Skolverket, 2011, s. 10). Å andra sidan sker undervisningen i form av arbetsplatsförlagd 
lärande (APL) där arbetsplatsen utgör lärmiljön och är också plats för socialisation och 
kunskapsutveckling där eleverna utvecklar yrkesrelaterade färdigheter (Gustavsson, 2012). 
Det finns olika sätt att dokumentera den arbetsplatsförlagda undervisningen, exempelvis med 
hjälp av loggbok eller presentationer (Gustavsson, 2012). Dessa är arbetssätt som innebär 
kontakt mellan elev och lärare via ett annat rum – det digitala rummet. Digitala verktyg är del 
av vardagen för både skolförlagd och dokumentering eller kommunikation i den 
arbetsplatsförlagda undervisningen. Nästa avsnitt redogör för digitaliseringens roll i dagens 
skola. 

2.4 Digitalisering och undervisningen 

Dagens elever har ibland definierats i termer av ”digitala infödingar” (Hattie & Yates, 2014, s. 
237), individer som har växt upp i ett samhälle präglat av digitalisering och som bearbetar 
informationen på ett annat sätt än tidigare generationerna gör det. Hattie och Yates (2014) 
utgår ifrån antagandet att dagens lärare som kallas för ”digitala immigranter” (s. 23), kan ha 
svårt att hänga med ”digitala infödingarnas” förmåga att omfamna de snabba tekniska 
framstegen i det digitala samhället. 70 procent av dagens elever är aktiva i sociala medierna 
och tillbringar på internet minst en timme om dagen. De ses av Hattie och Yates (2014) som 
individer som kan lära sig genom annorlunda kopplingar som innebär snabbt navigering 
genom komplexa fält, och med ökad förmåga att lära sig komplexa ämne om de är inbäddade 
i en spelliknande kontext. Detta kan orsaka en radikal förändring i lärares val av 
undervisningsmetoder, exempelvis erbjuda eleverna möjlighet att räkna matte digitalt via 
interaktiva övningar. Digitalisering i undervisning kan således ha till följd en utveckling av 
digitala verktyg för online studier, där eleven får tillgång till kunskap och 
kunskapsutvecklande aktiviteter via datorn (Hattie & Yates, 2014). En spelliknande kontext 
kan enligt Hattie (2012) locka mer elever ”att ägna sig åt målmedveten övning” kan medföra 
inlärning samt erbjuder ständig återkoppling både för framgång och misslyckande i övningen. 
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Eleverna utvecklar strategier för att lyckas med övningarna och positiva resultat uppnås när de 
blir medvetna om syftet med aktiviteten. Lärarens roll ses som viktig och ligger dels i att 
diagnostisera vilka strategier som passar för att ge eleverna möjlighet att öva färdigheterna 
som krävs på ett målmedvetet sätt, dels att välja den optimala nivån för uppgiften utifrån 
elevens förutsättningar samt att ge återkoppling och följa upp aktiviteten (Hattie, 2012). 

Andersson (2010) påpekar också att förändringar i dagens kommunikationsvanor ger start till 
en förändringsprocess i synen på utbildning och undervisning. Internet och sociala medier 
innebär en ny, förändrad syn på kunskap, med ökat informationsspridning och demokratiskt 
deltagande, men även med risker för övervakning och kontroll, kränkningar, kapad identitet 
m.m. En stor fördel med internet är ökningen av det informella lärandet, alltså av lärandet 
som sker utanför skolan, som exempelvis ökad kunskap i datoranvändning och engelska som 
ses medfölja ett aktivt deltagande på de digitala medierna (Rönnerman, 2005). Ungdomar har 
i dagsläget tillgång till olika digitala verktyg som bärbara datorer, surfplattor eller telefoner 
som enkelt kan kopplas till internet. Internet ses av eleverna främst som en social värld, ett 
rum för socialisation där det kan bli svårt att dra en tydlig gräns mellan det privata livet, 
fritiden och utbildningsrelaterade situationer (Andersson, 2010). Kommunikationen har fått 
således en ny infrastruktur – internet, som har blivit ”en arena för att vidga det sociala livet, 
för att lära sig på egen hand och för att bli självständig” med andra ord, arena för socialisation 
och lärande (Dunkels, 2009, s.60-61 i Andersson, 2010).  

Andersson (2010) använder platsens pedagogik för att analysera meningsskapandet i det 
digitaliserade samhället för att skapa en bättre förståelse av ungdomarnas socialisation och 
lärande. Ungdomarna befinner sig under ett ständigt letande efter rum och plats och detta gör 
digitala medier till ett frihetspräglat område där de umgås med vännerna långt ifrån vuxnas 
räckhåll: ”Tonårsrummet är idag ett medie- och identitetsrum och det är i detta rum, där ‘det 
privata och det offentliga vävs samman” (Andersson, 2010, s.85).  En annan konsekvens av 
digitaliseringen är att dagens utbildningssituation är präglad av kommunikation som är 
inbäddad i sociala strukturer som består av text. Detta bjuder på omorganiseringar i 
utbildningsrummet (Andersson, 2010). Skolans anpassningar till den digitala trenden sker på 
ett evolutionärt snarare än ett revolutionärt sätt enligt Hattie och Yates (2014), där skolvärlden 
försöker hinna ikapp digitala utvecklingen och integrera i undervisning de alltmer avancerade 
digitala verktyg som skapas. För lärare innebär detta ett ständigt arbete med att väva samman 
det nya och det gamla, balansera fördelarna som traditionella undervisningsmetoder och ny 
teknologi kan erbjuda (Hattie & Yates, 2014). 

Både skolan och digitala medier kan ses som värdeförmedlare och för att kunna integrera 
digitala medierna i den nya utbildningssituationen ska skola sikta på en utveckling av 
elevernas digitala kompetens. Att integrera information och kommunikationsteknologin i 
undervisningen skapar förutsättningar för utveckling av kritiskt tänkande och ger rum till 
kreativitet och innovation (Andersson, 2010). Enligt Hattie (2009) är digitala verktyg en 
påverkansfaktor med positiv effekt över undervisningen. Effekterna var starkare när eleverna 
fick använda digitala verktyg som en komplettering av den traditionella undervisningen, när 
eleverna fick via datorn förlänga övningstiden i ett visst arbetsområde, när eleverna fick jobba 
i grupper av två och när lärare fick mer utbildning i datoranvändning. Hatties (2009) studie 
visar också digitaliseringens positiva effekter när det gäller adaptiv återkoppling till den 
enskilda eleven och som verktyg för eleverna att kunna arbeta i sin egen takt.  

Skolsystemet tilldelar elever och lärare olika identitetspositioner som styr i hög grad 
samspelet i klassrummet. Dessa positioner utvecklas och förändras beroende på sammanhang 
och ses skapa trygghet och säkerhet för eleverna i den dagliga klassrumsinteraktionen 
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(Granström, 2003). Å andra sidan ses dessa identitetspositioner som att vara kopplade till 
maktrelationer vilket kan påverka elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Det 
är därför nödvändigt att lärarna utvecklar en medvetenhet om hur roller skapas uppehålls och 
utvecklas i klassrumsarbetet (Granström, 2003).  

Det finns en ytterligare infallsvinkel över digitalisering av undervisningen: ”digitala 
infödingarna” måste inse att ”datorn inte är läraren” (Hattie & Yates, 2014, s. 240). 
Digitaliseringen kan ses som stöd till undervisningen men lärandet i det digitala rummet 
skapas inte genom någon ny kognitiv mekanism. Äkta förståelse och utveckling av 
djupresonemang bör inte likställas med skicklighet i att använda mobiltelefoner eller internet. 
En viktig aspekt som framkommer i forskningen om digitala mediernas påverkan över 
lärandet är insikten att lärandeprocessen med hjälp av digitala verktyg sker via samma 
kognitiva mekanismer som inom av mänskliga lärandets alla områden (Hattie & Yates, 2014). 
De digitala plattformarna som används i undervisningen kan vara utmärkta redskap som 
stödjer undervisningen och inlärningen. Stödet sker å ena sidan genom att använda texten som 
kontext och tillfälle för att möta eleverna som vistas i det digitala rummet, såsom Andersson 
(2010) skriver. Å andra sidan påverkar digitaliseringen undervisningsmetoderna genom att ge 
rum till visuella hjälpmedel, stegvisa presentationer av lektionsinnehållet, inläst material, 
individuell diagnostik och personlig återkoppling (Hattie & Yates, 2014). Trotts allt detta nås 
de positiva effekterna över lärandet när användningen av digitala verktyg är inbäddad i 
traditionell undervisning (Hattie, 2009). Digitaliseringen måste också ses som ett sätt att göra 
undervisningen tillgänglig på alternativa sätt och via andra medier (Hattie & Yates, 2014). 
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3. Metod 

Syftet med undersökningen var att ta reda på lärarnas uppfattningar över ett inkluderande 
arbetssätt, arbetet med tillgänglighet och individanpassning samt digitaliseringens påverkan 
över lärarnas arbete med inkludering, tillgänglighet och individanpassning. Undersökningens 
syfte är explorativt eftersom studiens fokus ligger i att inhämta ”så mycket kunskap som 
möjligt om ett bestämt problemområde” (Patel & Davidson, 1994, s. 11), att vidga förståelsen 
över fenomenet snarare än att försöka förklara eller beskriva det som i explanativa respektive 
deskriptiva studier. Inledande avsnittet i metod-beskrivningen handlar om forskningsdesign 
och har till mål att förklara den röda tråden i undersökningens metod, vilka beståndsdelarna 
är, hur de hänger ihop och hur de kommer leda till resultat. 

3.1 Forskningsdesign 

I en kvalitativ undersökning är urval av metod för datainsamling och analys, tolkning och 
rapportering sammanknutna med studies design. Bland de vanligare kvalitativa 
metodansatserna inom pedagogisk forskning finns fenomenologi, etnografi, aktion forskning 
och fallstudie, eller kombinationer av de ovannämnda. Kvantitativa ansatser anträffas också i 
pedagogisk forskning men är inte lika vanliga som de kvalitativa (Christoffersen & 
Johannessen, 2015). ”Case study” eller fallstudie kan ses som ”studiet av det specifika” 
(Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 125) och är särskilt lämplig för ett tidsbegränsat 
forskningsprojekt där forskaren arbetar på egen hand med att studera en begränsad aspekt av 
ett problem (Bell, 2007). Kännetecknen för fallstudie är tidsbegränsning, tids- och 
platsberoende källor, detaljerad och omfattande datainsamling. Fenomenet är också studerat i 
en viss miljö (Christoffersen & Johannessen, 2015). Den här undersökningens miljö är ett 
yrkesprogram på gymnasiet – handelsprogrammet. Forskningsfrågorna är av kvalitativ art 
eftersom jag har samlat information och analyserat olika individers(lärare) uppfattningar i en 
viss kontext(handelsprogrammet) där individerna och deras uppfattningar inte är separerade 
från omvärlden. Undersökningen är ett tidsbegränsat projekt där jag undersöker ett fenomen i 
en viss miljö. Alla dessa drag kännetecknar en fallstudie enligt beskrivningarna i Bell (2007) 
och Christoffersen & Johannessen (2015). Jag kommer således använda mig utav fallstudie 
som forskningsdesign och av en holistisk infallsvinkel som innebär att jag kommer samla 
detaljerad information över ett fenomen på en enda analysenhet  (Christoffersen & 
Johannessen, 2015) som är handelsprogrammet vid en gymnasieskola. Motsatsen kunde ha 
varit en analytisk infallsvinkel som innebär flera analysenheter och kunde ge en omfattande 
bild av fenomenet i olika sammanhang (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

Enligt Christoffersen & Johannessens (2015, se även Yin, 2007) tillväggagångssätt för 
falldesign finns det sex viktiga komponenter i genomförandet av fallstudier: problemställning, 
teoretiska antaganden, analysenheter, logisk samband mellan data och teoretiska antaganden, 
kriterier för att tolka data och rapportering. Sambandet mellan teori, data och analys är 
central. De teoretiska antaganden utgör en ram, eller forskarens ”glasögon” när data ska 
analyseras och sedan tolkas (Christoffersen & Johannessen, 2015). 
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3.2 Datainsamlingsmetoder 

Arbetet har börjat med problematiseringen, följd av byggnaden av en teoretisk referensram 
kring nyckelbegreppen: inkluderande arbetssätt, individanpassad undervisning, tillgänglighet 
och digitalisering. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) går den teoretiska 
referensramen och empirin – insamlingen av data, hand i hand. Datainsamlingen behöver ha 
förankring i teori för att kunna besvara undersökningsfrågorna och bidra till 
kunskapsutvecklingen kring det studerade fenomenet. Fallstudie av kvalitativ art är i vanliga 
fall genomförda via kvalitativa datainsamlingsmetoder som observation eller intervjuer 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). För att kunna fullfölja min undersökning har jag valt 
att samla empiri genom semistrukturerade intervjuer med lärare som jobbar på 
handelsprogrammet. Detta är enligt Backman (2008), en vanlig metod i kvalitativ forskning 
tillsammans med observationer av undervisning i klassrummet.  

3.2.1 Observation 

Observation är en datainsamlingsmetod som ger forskaren direkt tillgång till fenomenet som 
undersöks (Christoffersen & Johannessen, 2015). Observation kan även anses som ”den mest 
grundläggande metoden för att få en beskrivning av det som händer just nu” (Kylen, 2004, s. 
95) och detta med tanke på att även de andra datainsamlingsmetoderna bygger på 
informanternas observationer över undersökningsfältet. Alla svar som forskaren får i en 
intervju eller enkät är uttryck eller återgivning av informanternas observationer (Kylen, 2004). 
Genom observation kan forskaren inte få svar på sina frågor utan bara observera och redovisa 
vissa företeelser samt välja vilken information som passar undesökningens syfte. Forskarens 
erfarenhet och sina teoretiska antaganden kommer till nytta som redskap för att analysera och 
förstå data som samlades genom observation (Kylen, 2004).  

Förberedelserna inför observationen inleds med att fastlägga om och varför observationen är 
en passande datainsamlingsmetod, vad som ska observeras, vad som är intressant av att veta 
och varför forskaren anser att just denna metod kommer att ge den information som behövs 
för att studera det specifika fenomenet (Bell, 2007). Christoffersen och Johannessen (2015) 
ser som viktigt i inledningen av observationen, att förklara fem viktiga begrepp som 
associeras med denna datainsamlingsmetod: observatören, observationen som process, fältet 
som observeras, observationens kontext samt analysenheten. Jag har valt att förklara grunden 
till min genomförda observation med en genomgång av de centrala begreppen och deras 
definition i Christoffersen & Johannessen (2015) samt tillämpningen i aktuell 
undersökningens kontext. Sammanställningen presenteras nedan i form av Tabell 1:  
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Tabell 1. Centrala begrepp förbundna med observation. Omarbetad från Christoffersen & Johannessen (2015) 

Begrepp Definition i Christoffersen 
& Johannessen (2015) 

Tillämpning i aktuell undersökning 

1. Observatören Forskaren som genomför 
undersökningen 

Jag – lärarstudent som genomför VFU och 
skriver uppsats. 

2. Observation Systematisk observation 
som utmynnar i 
dokumentation: skriftlig 
och ljudinspelningar. 

Systematisk strukturerad observation av fyra 
lektioner på handelsprogrammet som 
dokumenteras via anteckningar som omfattar 
10 sidor (se Tabell 2 nedan). Ett 
observationsprotokoll har använts som struktur 
(se Bilaga 1). 

3. Fältet Fenomenet som är 
föremål för observationen 

Lärares arbete - undervisning på 
handelsprogrammet i ämnen: inköp, 
företagsekonomi, praktisk marknadsföring, 
information och kommunikation.  

4. Kontext/miljö Observationens kontext Klassrum på handelsprogrammet, elever i 
årskurs 1, 2 och 3. 

5. Analysenheten Element som observeras: 

- Aktörer 

- Handlingar 

- Argument/åsikter 

- Aktörer: lärare och elevgruppen 

- Handling: lärarledd undervisning 

- Argument: lärares arbete med tillgänglighet 
och individanpassning, inkluderande 
arbetssätt, digitalisering i klassrummet 

Tabell 1 redogör för grunden till klassrumsobservationerna som genomförts. Jag som VFU 
student har varit observatör. Observationsprocessen har varit systematisk strukturerad kring 
ett observationsprotokoll som presenteras som Bilaga 1. Observationsfältet var lärares arbete 
med undervisning i klassrummet. Kontext för observationen har varit klassrum på 
handelsprogrammet med elever i årskurs 1, 2 och 3. Analysenheten är handelsprogrammet på 
en gymnasialskola där aktörerna som observerades var lärare och elever. Undervisningen som 
observerades var skolförlagd och argument för observation var lärares arbete med: 
tillgänglighet och individanpassning, inkluderande arbetssätt samt digitalisering i 
undervisningen. En översikt över empirin som samlades genom observationer presenteras i 
Tabell 2.  
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Tabell 2 Omfattning av observationsmaterialet i studien 

Observation i Elever i årskurs Tid  Dataomfattning 

Företagsekonomi 2 60 min 2 sidor 

Information och 
kommunikation 

1 90 min 3 sidor 

Inköp 2 60 min 2 sidor 

Entreprenörskap – UF 3 60 min 3 sidor 

Jag ansåg som viktigt för min undersökning att delta som observatör till 
klassrumsundervisningen med fokus på ett inkluderande arbetssätt, tillgänglighet och 
individanpassning samt vilka digitala verktyg används och på vilket sätt. 
Klassrumsobservationerna gav mig möjligheten att fördjupa mina kunskaper i 
undersökningens fält och utgjorde ett underlag till fördjupningsfrågor till intervjuerna. 
Observationsdata är relevant eftersom den illustrerar lärares arbete i klassrummet, som står i 
centrum av min undersökning.  

Jag har valt som grund till mitt observationsschema (se Bilaga 1) ett observationsprotokoll 
som Skolinspektionen (2016) har använt för att granska undervisningen på min VFU skola. 
Anledningen av att välja ett befintligt formulär var att jag har betraktat Skolinspektionens 
(2016) blankett som ett beprövat sätt att samla in data angående lärarnas arbete i klassrummet 
och att det speglade de teoretiska antagande som presenterades i teoretiska bakgrunden. Jag 
har utvalt delarna av observationsschemat som fokuserar på individanpassning, inkludering 
och tillgänglighet. Jag har också lagt till en ruta där jag har antecknat vilka digitala verktyg 
läraren har använt sig av under lektionen. Observationerna gav mig möjligheten att se lärarnas 
sätt att organisera sin undervisning och deras interaktion med elevgruppen. Observationerna 
var systematiska och organiserade kring undersökningens nyckelbegrepp: inkludering, 
tillgänglighet, individanpassning och digitalisering. Att observationen görs på ett strukturerat 
sätt underlättar forskarens arbete med bearbetning och sammanställning. En ökad 
tillförlitlighet av insamlade data är också förknippad med strukturerad observation (Kylen, 
2004). 

En viktig detalj var att bestämma vilken roll jag kommer att ha under observationen. Patel och 
Davidson (1994) skiljer mellan deltagande och icke-deltagande observatörer samt på om 
observatören är känd eller okänd av gruppen som kommer observeras. Jag var en deltagande 
observatör som var känd av grupperna som observerades. Som VFU student och lärare som 
jobbar på skolan var jag känd och accepterad av eleverna som gruppmedlem. Jag hade vid 
flera tillfällen varit närvarande vid lektionerna tillsammans med undervisande läraren och 
aktivt deltagit genom att ge stöd med handledning av grupparbete eller enskilt arbete. Min 
närvaro som observatör i just den här undersökningens syfte var dock enbart känt av läraren 
och inte av elevgruppen och detta medför enligt Patel och Davidson (1994), ett naturellt 
beteende av den observerade gruppen och skapar därmed möjlighet av datainsamling av bättre 
kvalitet. En annan aspekt att nämna här är att jag som vanlig deltagande i undervisningen på 
handelsprogrammet kunde hamna i en situation där mina tidigare erfarenheter och 
underläggande informationer om elevgruppen och lärares arbetssätt kunde påverka 
datainsamlingen, situation känd under namnet ”bias” (Bell, 2007). Bias kan undvikas enligt 
Bell (2007), genom en väl förbered, objektiv och strukturerad observation. 
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En viktig del av arbetet när det gäller observation är att registrera och föra anteckningar över 
iakttagelserna (Bell, 2007). Jag har använt mig även utav fältanteckningar som 
dokumenteringsmetod åt sidan av observationsschemat. De har blivit viktiga i förhållande till 
analys och tolkning och är en vägande del i bedömningen av undersökningens kvalitet. 
Observationerna har hjälpt mig att utbredda min syn över undersökningsfältet och följdes av 
intervjuer med undervisande lärare på handelsprogrammet. I nästa avsnitt kommer jag att 
presentera tillvägagångssättet med intervjuerna som datainsamlingsmetod. 

3.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna är en datainsamlingsmetod som ger forskaren möjligheten att samla in 
informanternas erfarenheter och uppfattningar om ett fenomen (Christoffersen & 
Johannessen, 2015). Jag ansåg att intervjuerna passade undersökningens syfte eftersom jag 
ville ta reda på lärarnas uppfattningar kring arbetet med ett inkluderande arbetssätt, om 
tillgänglighet och individanpassad undervisning på handelsprogrammet, samt hur 
digitaliseringen påverkar de ovannämnda. Detta kan jag uppnå genom att fråga lärarna direkt 
och ju mer jag fördjupar mig med frågorna i undersökningsfältet desto bättre information 
samlas för att svara undersökningens frågeställningar. Intervjuerna liknar enkäterna med tanke 
på att båda är datainsamlingsmetoder som bygger på frågor (Patel & Davidson, 1994). Vad 
som skiljer dem åt är att enkäterna innebär inget direkt möte mellan forskaren och 
informanterna medan intervjuerna innebär direkt kontakt mellan intervjuaren och informanten 
(Patel & Davidson, 1994). Detta ger rum till mer djupgående undersökning och gör 
intervjuerna till en lämplig metod för kvalitativa undersökningar (Backman, 2008) som ger 
forskaren möjligheten att få fram mer nyanserad och komplex information (Christoffersen & 
Johannessen, 2015). 

Jag funderade över vilken typ av intervju som skulle ge mig bra förutsättningar över att uppnå 
studiens syfte. Fördelen med ostrukturerade eller öppna intervjuer är att de kan skapa en 
informell och avslappnad atmosfär som gör att informanterna har lättare att prata. 
Intervjufrågorna i det här fallet är öppna och ställda kring ett eller flera förhandsbestämda 
tema, i mitt fall: inkluderande arbetssätt, individanpassning, tillgänglighet och digitalisering i 
undervisningen. Ostrukturerade intervjuer är flexibla och frågorna kan anpassas efter situation 
(Christoffersen & Johannessen, 2015). Intervjun som datainsamlingsmetod kan standardiseras 
i olika grad och, kan vara semistrukturerad, där alla informanterna svarar på samma öppna 
frågor, medan den mest standardiserade formen har fasta svarsalternativ (Christoffersen & 
Johannessen, 2015). Ostrukturerade intervjun medför flexibilitet samt möjlighet att fördjupa 
mig kring enskilda lärares arbetssätt med hjälp av följningsfrågor. En nackdel är att en öppen 
intervju kan vara längre än en fokuserad och strukturerad intervju (Christoffersen & 
Johannessen, 2015). Trots detta verkade den öppna intervjun vara en passande 
datainsamlingsmetod för undersökningens explorativa syfte som en möjlighet att få fram 
information på en djupare nivå. En viss struktur kan dock positivt bidra till undersökningens 
kvalité. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015) kan semistrukturerade intervjuerna 
erbjuda en bra balans mellan standardisering och flexibilitet. Att använda semistrukturerade 
intervjuer gav mig både struktur och möjligheten att ställa fördjupade frågor för att få fram så 
detaljerade information som möjligt.   

Jag har använt mig av en intervjuguide som finns bifogad som Bilaga 2. Varje intervju 
inleddes med en presentation av projektet, följd av ett erbjudande för informanten att ta del av 
undersökningens resultat efter avslutat arbete. Sedan berättade jag om mina planer för att 
dokumentera datainsamlingen. Tre av de fyra semistrukturerade intervjuerna spelades in med 
röst och transkriberades. En av informanterna har inte gett sitt medgivande för att vara 
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inspelad och intervjun har varit dokumenterad genom anteckningar. Alla informanter har gett 
sitt medgivande att medverka i denna studie och de informerades om att data kommer att vara 
konfidentiell och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studie utan att ange orsak 
till detta, i linje med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011).   

Intervjun fortsatte med en introduktionsfråga som syftades till att introducera informanten i 
undersökningens kontext: Hur långt har du jobbat på handelsprogrammet? Sedan har jag 
bestämt tre nyckelfrågor, en till varje tema som en struktur till undersökningen. 
Fördjupningen realiserades genom uppföljande frågor där jag har bett informanterna detaljera 
mer kring varje tema.   

3.3 Urval 

Urvalet har varit homogent, som enligt Christoffersen och Johannessen (2015) innebär liten 
variation när det gäller centrala kännetecken. Deltagarna i min undersökning har samma 
befattning – gymnasielärare, och arbetar i en gemensam miljö – handelsprogrammet. Det 
viktigaste urvalskriteriet var således tillhörigheten till min bestämda urvalsgrupp: lärare som 
arbetar på handelsprogrammet. Urvalsmetoden var avsedd att bidra till undersökningens 
kvalitet. Jag ville välja endast informanter som kunde vara lämpliga med hänsyn till 
undersökningens syfte, och med detta säkerställa urvalets ändamålsenlighet. På det här viset 
har jag inhämtat information enbart från lärarna som arbetar på handelsprogrammet och 
känner till dess unika särart som jag har beskrivit i teoretiska referensramen.  

Rekryteringen av informanter har inletts genom en direkt, muntlig fråga. Jag har frågat alla 
lärarna som jobbar på handelsprogrammet vid min VFU skolan om de vill delta som 
informanter i min undersökning och försökt avtala en intervjutid med dem. Jag har i korta 
drag beskrivit undersökningens syfte utan att gå för mycket i detalj över intervjufrågorna med 
tanke på att jag förväntade mig få spontana reaktioner. Spontaniteten bidrar i den kvalitativa 
undersökningen till kunskapsutveckling kring det undesökande fenomenet (Christoffersen & 
Johannessen, 2015). Populationen bestod av 10 lärare och hade en hög grad av homogenitet. 
När målgruppen är homogen, vilket innebär att potentiella informanterna är relativ lika 
varandra, behövs färre informanter än i en heterogen grupp (Christoffersen & Johannessen, 
2015). Även om mina informanter undervisar olika ämne kan de enligt min mening bedömas 
vara en homogen grupp genom tillhörighet i samma programgrupp vid samma skola. Jag har 
således bestämt intervjua de fyra lärare som har svarat positiv till min förfrågan och skicka 
nya förfrågningar bara om mättnadspunkten, dvs. gränsvärdet där jag inte får fram ny 
information inte uppnås genom de fyra intervjuerna. Samma lärare har blivit ombedda att 
tillåta mig delta som observatör i en eller flera klassundervisnings situationer. Jag har genom 
detta genomfört fyra intervjuer och fyra klassrumsobservationer (se Tabell 3). 

En sammanställning av empiri och sin omfattning presenteras i Tabell 3 nedan:  

Tabell 3 Översikt av studiens empiri och dess omfattning 
Datainsamlingsmetod     
Observationer 1 2 3 4 
Tidsomfattning 60 min 90 min 60 min 60 min 
Sammanhang Elever i åk2 

Lektion i 
Företagsekonomi 

Elever i åk1 
Lektion i Information 
och kommunikation 

Elever i åk2 
Lektion i Inköp 

Elever i åk3 
Lektion i 
Entreprenörskap - UF 

Semistrukturerade 
intervjuer som följde 

40 min 40 min 25 min 45 min 
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Tabell 3 visar sambandet mellan de två datainsamlingsmetoderna och hur observationerna har 
varit anknutna till intervjuerna.  

3.4 Bearbetning av insamlade data och metod för analys  

Analysen förvandlar insamlade data till svar på undersökningens frågeställningar och sätter 
undersökningen i ett större sammanhang. Analysen innebär uppdelning av insamlade 
materialet i bitar med avsikt att hitta ett mönster eller göra möjligt att se ett budskap. 
Analysen är grunden till tolkningen som forskaren gör, där resultatet diskuteras mot teorier 
och förståelsen och förklaringen uppstår. Det är efter tolkningen som syftet med 
undersökningen uppnås (Bell, 2007). Undersökningen är en fallstudie där teorin, data och 
analysen går hand i hand. Intervjuguiden som var byggd utifrån studies teoretiska antaganden 
har stått till grund för datareduktion och analys av data mot teorierna som utgör den teoretiska 
referensramen (Christoffersen & Johannessen, 2015).  

Datareduktionen har börjat genom att jag har tagit ut ur texten begrepp eller tema som 
förekom mer än två gånger. Har försökt sedan organisera data kring studies nyckelbegrepp: 
ett inkluderande arbetssätt, individanpassning och tillgänglighet, digitalisering i undervisning. 
Teman i mitt material har konturerats utifrån utformningen av intervjuerna och 
observationsschemat. Att analysera det insamlade materialet har resulterat även i ett nytt tema 
som urskilde sig från de initial bestämda område: lärarnas professionalitet.  Analysen har varit 
tematisk vilken enligt Bryman (2008) är den vanligaste metoden när det gäller kvalitativ data. 
Data kring nyckelbegreppen/teman har analyserats och satts i förhållande till tidigare 
forskning och de teorier som har presenterats i studies teoretiska referensram. Diskussions 
avsnitt besvarar studies frågeställningar med utgångspunkt i analysen. 

3.5 Undersökningens kvalitet 

Första bedömningen av tillförlitligheten görs redan under planeringen av 
datainsamlingsmetod (Kylen, 2004). Två viktiga begrepp när det gäller tillförlitligheten och 
som anger kvalitén i insamlade data är validitet och reliabilitet. Validiteten har att göra med 
insamlade datas användbarhet och relevans. Reliabiliteten är anknuten med tillförlitlighet, 
med insamlade materialets stabilitet och säkerheten i svaren (Kylen, 2004).  

Utifrån frågeställningarna har jab övervägt olika datainsamlingsmetoder och valt strukturerad 
observation och semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetoder. Tillvägagångssättet 
vid val av undersökningsmetod har varit förklarat under metod avsnittet. För att säkerställa en 
hög grad av validitet har jag även beskrivit mina funderingar om vilken sorts data kommer jag 
behöva för att besvara frågeställningarna och vilka metoder kommer hjälpa mig av uppnå 
studies syfte. Ledande frågorna var: kommer insamlade materialet kunna vara tillräckligt för 
att kunna uppnå undersökningens syfte? Är insamlade data relevant för undersökningens 
syfte? 

Observationerna gav mig en värdefull inblick i lärarnas arbete i klassrummet utifrån valda 
nyckelbegreppen. Informationen har blivit sedan grund till semistrukturerade intervjuerna 
som tillåt en fördjupning i undersökningsfältet. Följaktligen har jag funderat över insamlade 
datas reliabilitet. Ett viktigt beslut som var avsätt att öka reliabiliteten var valet av 
semistrukturerade intervjuer och strukturerade observationer eftersom enligt Kylen(2004) ju 
mer strukturerade datainsamlingsmetoderna är desto högre blir reliabiliteten. 
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3.6 Etiska överväganden 

Arbetet grundas i Vetenskapsrådets etiska principer gällande information-, samtycke, 
konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Deltagarna har fått 
information om studiens syfte, arbetsordning samt om eventuell framtida användning av 
forskningsmaterialet. Deltagandet har varit frivilligt efter en presentation av studien och 
försäkran om konfidentialitet som garanteras genom användning av kodbeteckningar åt varje 
enskild lärare, skola och skolklass. Undersökningsresultaten är således inte kopplade till 
individernas riktiga namn. Tabell 4 nedan sammanfattar datainsamlingen och ger en bakgrund 
över informanterna med deras fiktiva namn.  

Tabell 4 Semistrukturerade intervjuer 

Informant Undervisar i År inom 
yrket 

Intervjutid 

Lärare 1 
”Maria” 

Företagsekonomi, Inköp, Personlig 
Försäljning, Entreprenörskap – UF 

22 år 40 min 

Lärare 2 
”Anna” 

Företagsekonomi, Engelska 12 år 45 min 

Lärare 3 
”Johan” 

Handels ämne 35 år 25 min 

Lärare 4 
”Kerstin”  

Information och kommunikation 4 år 40 min 

Intervjuerna och observationerna har skett på handelsprogrammet vid en gymnasieskola. Med 
beteckningen ”lärare” syftar jag på gymnasielärare på handelsprogrammet. Jag har valt att 
använda mig av fiktiva namn (se Tabell 4) för att garantera en viss grad av konfidentialitet 
samt för en bättre läsbarhet av texten. Maria, Anna, Johan och Kerstin har varit de fyra lärare 
som har svarat ja till min förfrågan av att intervjua dem. Det enda kriteriet som har stått 
bakom mitt val av informanter var att de skulle vara aktiva i undervisning på 
handelsprogrammet och deras benägenhet i att delta i studien.  

Observationsschemat som använts har, som tidigare förklarats, varit uthämtat ur ett formulär 
som har varit utvecklat av Skolinspektionen (2016). Jag har hämtat upp det och tillagt bara en 
ruta angående digitala verktyg i undervisningen. Det initiala formuläret har en kolumn som är 
avsedd till att gradera klassrumsarbetet i en skala från 1 till 4. Mitt syfte har aldrig varit att 
bedöma mina kollegor genom att ge dem poäng (som i originalschema) och jag har inte 
använt mig av formulärets graderingsfunktion utan bara av de olika aspekterna som jag 
behövde urskilja för att uppfylla studies syfte. 
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4. Resultat och analys 

Under denna del kommer jag analysera resultatet från de fyra intervjuerna och de fyra 
observationerna som genomförts. Resultatet presenteras sammanvävt med analysen och 
grupperat utifrån huvudteman som urskildes under analysarbetet. 

4.1 ”Inkludering är att ge alla möjlighet att klara  kursen” 

Jag inleder med lärarnas första tankar när jag introducerade begreppet inkluderande arbetssätt. 
Marias första tanke kring begreppet inkluderande arbetssätt var att alla elever ska få vara 
delaktiga: ”eleverna ska få vara med och bestämma”. Hon förknippar således begreppet 
inkluderande arbetssätt först och främst med delaktighet och elevdemokrati, elevernas rätt att 
komma till talls, att bli sedda och hörda. Anna ser ett inkluderande arbetssätt som knutet till 
anpassad studietakt och formativ bedömning. Hon strävar att erbjuda sina elever uppgifter av 
olika svårighetsgrad så att alla ska kunna uppnå sina mål och använder sig av en rad olika 
digitala verktyg som stöd i undervisningen. Johan ser en bra relation med elevgruppen som 
nyckeln till inkluderande arbetssätt. Han strävar alltid att få lära känna sina elever och bygga 
en relation med klassen och individerna som bildar den. När man har utvecklat en relation 
med gruppen kan man, enligt Johan, jobba för att ge alla möjligheten till att vara delaktiga och 
nå sina mål. Kerstin förknippar ett inkluderande arbetssätt med variation i undervisning och 
arbetsformer. Hon provar olika metoder, vid en lektion skriver hon på tavlan olika begrepp 
som eleverna får förklara medan nästa gång använder hon sig av en webbsida som heter 
Kahoot för att skapa interaktiva frågesport. Hon strävar mot att hitta olika metoder för att nå 
alla elever. 

Maria tillämpar som sagt ett demokratiskt arbetssätt i klassrummet. Eleverna har fått välja 
examinationsform – inlämningsuppgift istället för prov i företagsekonomi. Datumet för 
inlämning har också blivit bestämt gemensamt (Observation 1, se Tabell 3). Maria lägger 
också stor vikt på struktur och tydlighet när det gäller arbetssätt och regler och detta kan 
tolkas som tecken på en tydlig position som ledare i klassrummet. Kerstin jobbar också 
mycket med att göra sina instruktioner så tydliga som möjligt och för att strukturera sina 
lektioner. Hon är dock orolig på grund av problem med att tillhålla ordning och studiero i 
vissa stora grupper av 28 – 30 elever. Hon erkänner att ledarskap i klassrummet är ett område 
där hon vill utvecklas: ”hur ska jag hjälpa alla? Jag är en och de är 28 som vill ha hjälp 
samtidigt. (…) Hur ska alla förstå när några gapar och skriker hela lektionen?(…) Har jag 
varit tydlig med instruktionerna?”. Under lektionen där jag närvarade som observatör har hon 
haft genomgång följd av enskilt elevarbete, en uppgift som handlade om att utforma en text i 
Word. Några elever var högljudda och otåliga. Hon gick till var och en och handledde. 15 
minuter efter arbetet med uppgiften påbörjades, en kö av fem elever bildades bakom Kerstin 
som satt och hjälpte en elev. Hon har försökt förklara att alla kommer att få hjälp men 
eleverna fortsatt stå i kö bakom henne. Under intervjun sa hon: ”ibland känner jag att i denna 
klass borde vi vara två lärare”.  Även Johan och Maria tar upp resurser när de pratar om 
inkluderande arbetssätt. Att grupperna är stora och att det finns elever som behöver mer 
handledning ses som ett problem där läraren behöver få stöd i form av extra personal. De 
pratar också om samarbetet som finns på skolan med specialpedagoger och elevhälsoteamet, 
men tar även upp behovet av att få en extra lärare eller stödpersonal, om inte alltid minst i 
vissa moment av kursen som exempelvis bokföring i företagsekonomi, eller kalkylering i 
servicekunskap.  
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Maria och Johans berättelser är präglade av en syn på elevgruppen som heterogen och 
utrycker ambition att se till att alla eleverna ska bli sedda och hörda, både högpresterande och 
”omotiverade” eleverna, både ”han – professorn, och de andra två som behöver pushas fram” 
(Marias intervju). Maria syftar i citatet ovan på två extremer: en elev med mycket bra resultat 
och höga ambitioner som alltid är längre fram i planeringen än resten av klassen och två andra 
elever som behöver mycket stöd för att kunna klara skolarbetet. Maria pratar också om att 
resten av gruppen känner till de två elevernas problematik, hon tar upp kommunikation och 
ärlighet som strategi för att skapa förståelse och stöd från resten av gruppen. Enligt Maria 
finns elever med höga och tydliga mål och elever som bara följer strömmen. Att få upp alla 
handlar om att man är med och sätter mål som formuleras av eleven och ska vara specifika. 
”Utifrån målen arbetar man formativt” säger Maria och påpekar att formativ återkoppling till 
varje elev i en stor klass är underlättad av användning av skolans digitala plattform -Vklass. 
Annars blir de svårt tidsmässigt att prata med var och en i taget. 

Både Maria och Johan pratar om att de ibland måste splittra handelsgruppen. Vid grupparbete 
ser de till att gruppera eleverna så att de kan få jobba i mixade grupper så att de känner sig 
utmanade. Detta kan tolkas som förmågan att se olikheter som tillgångar som två av de 
intervjuade lärarna tar upp. ”Ett knep är att gå runt och kolla hur arbetet går, annars blir 
ingenting gjort” (Johans intervju).  

Alla intervjuade lärare uppskattar stödet som eleverna får från specialpedagoger och 
elevhälsoteamet. Kerstin välkomnar alla insatserna och säger att hon känner ibland att det är 
svårt att hinna med att hjälpa alla som behöver individuellt stöd, speciellt i stora klasser. 
Maria berättar att det finns vissa elever som väljer att inte närvara på stödtiderna som erbjöds 
av skolan. Dessa elever som behöver extra hjälp och vägrar ta emot det som erbjuds hamnar 
på efterkälken, klyftorna mellan eleverna i gruppen ökar, vilket orsakar svårigheter i lärares 
arbete i klassrummet.  

Det framkommer att ett inkluderande arbetssätt förknippas på handelsprogrammet med ett 
demokratiskt arbetssätt, ärlighet och kommunikation, delaktighet, struktur och rutiner i 
klassrummet, formativ bedömning, utveckling av gemenskap i klassrummet, särskild stöd som 
erbjuds enligt skolans policy och stödsystemet som finns på skolan. 

4.2 ”Jag behöver strategier för att nå var och en av dem” 

När vi pratar om individanpassning berättar Johan om en tid när det inte fanns läroböcker i 
handelskurserna, när lärare utgick från kursplanen och fick utforma undervisningen utifrån 
gamla böcker och nyare material, söka fram information som är relevant för eleven eller 
gruppen av elever. Innehållet var alltså individanpassad. Johan tar i diskussion samspelet 
mellan yrkeslärare och APL platsen, om att det som eleven får lära sig utgår från branschens – 
APL platsens behov. En konsekvens av detta är att yrkesläraren bedömer eleverna både 
utifrån prestationerna i skolan och på APL platsen. Detta möjliggör för eleverna att kunna visa 
sina kunskaper i två olika miljöer. Kerstin berättar samma sak och detta tyder på ett 
individanpassat arbetssätt där eleven och placeringen påverkar kunskapsutvecklingen och 
bedömningen. Handledaren som eleven får på APL platsen anses ha en viktig påverkan i 
elevernas kunskapsutveckling och även i bedömningsprocessen där eleven betraktas ”med 
branschens ögon”(Kerstins intervju).  

Att anpassa innehållet är temat som förekommer i de övriga lärarnas svar. Innehållet ska 
anpassas så att det är tillgängligt för eleverna. Detta görs genom att skapa bra material, genom 
läromedlet som läraren väljer, genom struktur. En metod som Kerstin, Anna och Maria 
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beskriver är att använda pedagogiska planeringar i Vklass. Det handlar enligt Anna om ett bra 
sätt att strukturera och gruppera innehållet kring bestämda arbetsområde via ett digitalt 
verktyg. Anna anpassar sin undervisning utifrån förutsättningarna i gruppen. Det finns en 
handelsklass där en stor del av eleverna inte klarar av långa teoretiska genomgångar eller 
arbetet med boken. Då har hon kopplat hela kursen med en annan kurs - entreprenörskap UF 
(Ung Företagsamhet), där eleverna driver ett UF företag under ett skolår. Alla arbetsområdena 
är presenterade i anknytning till elevernas UF företag, uppgifterna är korta, kan lösas på 
maximum en kvart timme. Fördelen är att eleverna kan fokusera och göra dem, nackdelen är 
att det tillkommer mycket mer rättande arbete för läraren. Men eleverna kommer på det här 
sättet att nå sina individuella mål i kursen. För de ambitiösa eleverna i gruppen har Anna 
förberett uppgifter på en mer avancerad nivå. Hon använder formativ bedömning som verktyg 
i arbetet med individanpassning. Utgår från elevernas individuella mål och guidar dem framåt: 
”vi ska titta framåt och nå utveckling” (Annas intervju).  

Alla lärare tar upp vikten av att anpassa även examinationsformerna och ge eleverna 
möjlighet att göra muntliga prov. Lärarna ser som utmanande att hålla ”de duktiga” 
motiverade när man försöker anpassa nivån efter gruppens medelnivå. ”Det finns individer 
som mår dåligt av att inte utvecklas” säger Johan, och lärare får inte glömma dem. I detta 
ändamål förbereder Maria alltid en extra bok eller extrauppgifter för eleverna som vill jobba 
på en djupare nivå. Ibland funderar hon att göra visa genomgångar på en mer avancerad nivå 
så att även de andra ska få en extra utmaning som ska lyfta de upp. Johan gör uppgifter på 
olika nivåer som han delar ut digitalt: ”numera delar jag aldrig ut papper”(Johans intervju). 

4.3 Att vara tillgänglig för eleverna 

Marias första tanke om tillgänglighet var att läraren är tillgänglig för eleverna. Hon tycker att 
det är svårt att svara till alla i klassrummet, speciellt i stora grupper. ”Jag kommunicerar mest 
online, via lärplattformen och det viktigaste är att svara snabbt” (Marias intervju). Anna ser 
tillgänglighet i form av anpassningar efter elevgruppen. ”Handelseleverna ser sig själva som 
praktiskt belagda”(Annas intervju). Skillnaderna som hon ser mellan handelsprogrammet och 
andra program ligger inte på individnivån utan på gruppnivå och det handlar om ett 
gemensamt grupptänkande. Hon anpassar lektionsinnehållet först utifrån vad som är relevant 
för gruppen. Ett exempel kan vara att betona ”Black Friday” företeelsen utifrån ett 
handelsperspektiv på handelsprogrammet och från ett ekonomiskt perspektiv med eleverna på 
ekonomiprogrammet. 

Maria ser tillgängligheten som ett begrepp som kan betraktas på olika nivåer: på 
organisationsnivå via kurserna som organiseras för kompetensutveckling: ”Nu håller vi på 
med kollegialt lärande där vi jobbar med hur vi kan använda pedagogiska planeringar via 
lärplattformen för att ge bättre struktur” (Marias intervju). På gruppnivå säger Maria att det är 
lärmiljön som är viktig: ”Vi har många elever som är idrottare och är ofta iväg med idrotten. 
De behöver få tillgång till informationen via en digital plattform.” På individnivå ser Maria 
arbetet med tillgänglighet som anpassningar efter särskilda behov. ”Detta görs via olika appar 
eller program som installeras i mobilen eller på datorn. Det finns ett bra samarbete med 
specialpedagogerna.” (Marias intervju). 

Anna ser tillgängligheten ur samma synvinkel som Kerstin: att vara tillgänglig betyder att 
vara där för eleverna, att hon tar till sig elevernas kommentarer, ger dem möjligheten att 
lämna in kompletteringar. Anna och Kerstin pratar också om tillgänglighet till 
undervisningsmaterialet som ges via den digitala plattformen, eller digitala läromedel som 
finns även som inläst material. En annan aspekt som Anna tar upp är flexibilitet som enligt 
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henne håller ihop med tillgänglighet. Anna ändrar planeringen om hon bedömer att eleverna 
inte har utvecklat tillräckliga kunskaper för att klara gå vidare till ett nytt arbetsmoment. 

4.4 Digitaliseringen tar tid och går hand i hand med självdisciplin 

I Tabell 5 nedan finns en sammanställning av de digitala verktyg som intervjuade lärarna 
använder i sin undervisning. Sammanställningen är resultat av observationerna som gjordes 
kompletterade med informationer som jag har fått under intervjuerna.  

Tabell 5 Digitala verktyg som används i undervisningen 
Lärare Digitala verktyg 
Lärare 1 
”Maria” 

Vklass, Powerpoint, film. Smartboard 

Lärare 2 
”Anna” 

Bara digitala läromedel, Powerpoint, Powtoon, Prezi, tester på nätet, TED talks, 
Youtube, webbsidor som verksamt.se 

Lärare 3 
”Johan” 

Vklass, ppt, film 

Lärare 4 
”Kerstin”  

Vklass, Kahoot, ppt, filmer, webbsidor som verksamt.se, av.se, online utbildningar 
som ”Säker i butik” 

Alla intervjuade lärare använder som digitala verktyg i sitt arbete mest Vklass – skolans 
lärplattform, och presentationer gjorda i Powerpoint. Vklass används i olika grader. Johan 
använder plattformen mest för att kommunicera med elever och vårdnadshavare, bedömning 
och för att dela ut material. Maria, Anna och Kerstin använder även andra funktioner som 
digitala pedagogiska planeringar, interaktiva prov och övningar eller blogg funktionen. Alla 
lärare som intervjuades uppskattar att via Vklass de kan kommunicera med enskilda elever 
eller grupper, med vårdnadshavare. De tycker att den digitala plattformen erbjuder till 
eleverna tillgång till lektionsmaterial, alla lärare lägger in lektion presentationerna och olika 
dokument, även länkar till olika intressanta artiklar eller filmer. ”Vklass har fördelen av att 
samla allt på ett ställe” säger Johan och alla eleverna får tillgång till skolmaterialet. 

Vklass är centralt i Annas arbete: ”jag bor på Vklass”. När hon pratar om kommunikation 
med elever säger hon: ”ibland måste jag skicka SMS via Vklass och påminna dem att inte 
glömma pennan”. Inte alla eleverna har pennor med sig i skolan. Ett knep för att öka 
tillgängligheten samt verktyg till inkludering, är enligt Maria, att skriva i Vklass en kort 
beskrivning till varje planerad lektion, beskrivning som dyker upp på schemat så att både 
eleverna och vårdnadshavare ska kunna ha en översikt över vad som kommer att hända 
framöver i kursen. Maria har också funderat på att spela in sin röst i bildspelen som hon 
laddar upp i Vklass för eleverna, och på det här sättet göra lektion innehållet mer tillgängligt 
till eleverna. Hon tror på en utveckling i undervisningens digitalisering och även på 
möjligheten att visa handelskurser som t.ex. Branschkunskap eller Personlig försäljning ska 
kunna läsas på distans via lärplattformen. 

Maria är den enda lärare som har använt sig av Smartboard – smarta digitala skärmar där 
läraren kan skriva och spara innehållet. Smartboard finns i varje klassrum. Maria ser 
Smartboard mest användbar i matte lektionerna eller i räcknedelen av kurser som inköp eller 
servicekunskap. Smartboard ger läraren, möjligheten att göra genomgången tillgänglig för 
eleverna som inte har varit med på lektionen och uppfyller då samma funktion som 
Powerpoint presentationerna gör (Marias intervju). 

Bland nackdelar med digitaliseringen pratar Maria, men även Kerstin, om att digitalisera 
kursinnehållet tar mycket av planeringstiden. Det tar mycket tid att bygga upp kursen på 
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lärplattformen.  Det tar också mycket tid att lämna omdöme och göra bedömning via datorn. 
Lärare har för många administrativa uppgifter. Alla lärare som intervjuades har rollen som 
mentor för klasser bland 12 och 30 elever. Vklass hjälper läraren i sin mentorsroll eftersom 
det erbjuder möjligheten att få en översikt över elevernas studiesituation.  

Anna använder endast digitala, internetbaserade läromedel eftersom de gör kursinnehållet 
tillgänglig till alla eleverna. Eleverna har tillgång till dem både från skolan och hemifrån. 
Digitala läromedel finns inlästa, de ger möjligheten att jobba med interaktiva uppgifter, att 
kolla på olika filmer som förklarar innehållet, möjlighet att föra anteckningar direkt i boken, 
att göra läxorna digitalt, möjlighet att repetera och kolla kunskapsutvecklingen. Eleven kan 
bedöma själv behärskandet av kursinnehållet via självrättande tester, läraren kan kolla varje 
elevs utveckling och sitt arbete i kursen. Anna ser boken som ett system, ett administrativt 
system som liknar system som används i arbetslivet. Genom digitala böcker utvecklar 
eleverna vanan att arbeta på datorn således förbereder sig för arbetslivet.  

Anna ser digitala läromedel som verktyg för inkludering och individanpassning. Digitala 
böckerna som hon använder har uppgifter på alla nivåerna: gröna för alla eleverna, blåa för 
elever som siktar E-D nivån och svarta för högpresterande elever. Hon är den enda som 
använder digitala läromedel av de fyra intervjuade lärare. Johan och Maria säger att de har 
provat digitala läromedel men, i samråd med eleverna har bestämt sig använda böcker i 
pappersform. Alla böckerna finns dock inlästa och alla eleverna får tillgång till det inlästa 
materialet via skolans lärplattform som en gång till, ses som verktyg till tillgänglighet och 
individanpassning. 

Maria, Kerstin och Johan har fått gå på olika kurser för kompetensutveckling i användandet 
av digitala verktyg men känner behov att ytterligare utveckling i användandet av 
lärplattformen Vklass. Anna har inte gått genom utbildningar som handlar om användandet av 
digitala verktyg utan utvecklat på egen hand. Hon av alla intervjuade lärare använder den 
bredaste repertoar av digitala verktyg och beskriver sig som nyfiken och villig att lära sig nya 
saker. Hon känner att det finns en positiv inställning från skolledningen när det gäller 
kompetensutveckling för användande av digitala verktyg men det finns alltid frågor om 
ekonomi. Hon har exempelvis inte fått använda Digiexam, ett online verktyg för 
examinationer, eftersom det kostade för mycket. När det gäller examination, ger Maria och 
Anna till sina elever möjligheter att skriva prov både digitalt och på papper. Vissa elever 
väljer papper när de ska skriva prov, säger Anna och hon möter alltid deras önskemål. Kerstin 
och Johan använder mest pappersbaserade examinationsformer. 

”Digitaliseringens positiva påverkan går hand i hand med självdisciplin” säger Maria. Hon har 
använt en blogg som medium för en diskussion i marknadsföring. Det gick bra men hon fick 
påminna eleverna många gånger om att gå in på bloggen och kommentera. Digitaliseringen 
ses av Maria som att ha en negativ påverkan över den fysiska lärmiljön. Eleverna sitter 
framför datorn under flera timmar i rad, varje skoldag. Datorn och mobiltelefonen ses som 
konkurrenter till lärarledda undervisningen och även som störande moment. Det spelar 
mycket på elevens självdisciplin. Eleverna utvecklar sin sociala kompetens via 
direktinteraktion i klassrummet och inte av att sitta framför datorn (Marias intervju). Man kan, 
enligt Maria, inte påverka på samma sätt via text – glädjen/motivationen inspireras först och 
främst i klassrummet. 

Nackdelen när det gäller digitala verktyg är att eleverna blir distraherade av dem säger Anna 
och Kerstin. Eleverna klara inte av att stänga olika webbsidor. ”Cirka en tredjedel har 
problem med detta, oftast elever som har lite svagare prestationer” – Annas egen observation. 
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Det finns en regel på skolan att alla eleverna i årskurs 1 ska lämna sina mobiler i en låda på 
katedern. Att införa mobilfria lektioner har varit föreslagit av både elevrådet och lärarkåren. 
Det blir dock en stor utmaning och ett stress moment för Kerstin. Varje lektions första 
minuter ägnas åt detta och det går inte alltid bra. Vissa elever vägrar lämna sina mobiler i 
lådan och genom sitt användande av mobilerna stör undervisningen. Det blir då ett 
stressmoment för alla eleverna i klassen och för läraren. 

Digitaliseringen på handelsprogrammet har presenterats i detta avsnitt. Sammanfattningsvis är 
lärplattformen Vklass och Powerpoint presentationerna digitala verktyg som är mest 
uppskattade av lärare som stöd till deras arbete med tillgänglighet. Att alla läromedel finns 
inlästa och att alla eleverna kan, via specialpedagog, få olika appar och program som stöd för 
vissa speciella behov ses som positiv av samtliga lärare. Digitala verktyg betraktas som ett 
positivt bidrag till arbetet med inkludering, individanpassad undervisning och tillgänglighet. 
Somliga lärare har en mer avancerad användning av digitala verktyg som digitala, interaktiva 
läromedel, interaktiva prov, online tester, online utbildningar. Samtliga lärare upplever ett 
behov av vidare utveckling i användningen av digitala verktyg i undervisning. En negativ 
aspekt i arbetet med tillgänglighet kommer från elevernas bristande förmåga att hålla sig borta 
från digitala distraktioner under lektionstid. Detta gör att stämningen blir negativt påverkad, 
därmed också inkluderingen av alla eleverna i lektions aktiviteter.  Tillgängligheten ses 
minska genom problem i den fysiska och sociala miljön i klassrummet. Problem i den fysiska 
miljön kan enligt en av lärarna uppstå även genom at eleverna är tvungna att spendera väldigt 
mycket tid varje dag framför en dataskärm. 
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5. Diskussion 

Avsnittet kommer presentera en diskussion om de resultat som jag kom fram till i analysen, 
kopplat till tidigare forskning som utgör den teoretiska bakgrunden. Diskussionen är uppdelad 
i fem avsnitt utifrån studiens frågeställningar och resultatanalysen. 

5.1 Resultatdiskussion 
5.1.1 Handling och uppfattning om ett inkluderande arbetssätt 

Nilholm och Göransson (2014) pratar om svårigheter för skolor i att veta vilket är det bästa 
sätt att arbeta för en inkluderande skolmiljö och att skolpersonalen kan ha en ganska bredd 
och oklar uppfattning av inkludering som begrepp. Intervjuade lärarna i denna studie antyder 
att sin uppfattning över begreppet inkludering är ganska bredd. Analysen visar också att olika 
lärare kan tänka på olika sätt kring ett inkluderande arbetssätt. Vissa förknippar ett 
inkluderande arbetssätt med delaktighet och elev demokrati där alla ska kunna få komma till 
talls, bli sedda och hörda, ha möjlighet att påverka undervisningen eller 
examinationsformerna, i linje med Nilholm & Lindqvist (2014). Andra informanter ser ett 
inkluderande arbetsätt som knutet till variation i undervisningen, som ger eleverna möjlighet 
att utveckla sina kunskaper genom en bredd variation av arbetsmetoder i syfte att gynna en 
grupp av olika individer. Den här syvinkel är också inkluderande enligt Persson och Persson 
(2012) där variation i undervisning är en viktig del av inkluderingsarbetet. Anna ser den 
formativa bedömningen som nyckeln till framgång med att nå alla elever. Att kunna utgå från 
individuella mål och leda individerna framåt ses av Anna men även av Maria som viktigt och 
bekräftar Persson och Perssons (2012) resultat. Johan lägger stor vikt på att bygga en bra 
relation med klassen och ser detta som grundläggande förutsättning för att kunna sedan jobba 
mot att nå alla individerna. Att bygga relationer ger rum till samtal och delaktighet, Johans 
arbetssätt öppnar således vägen mot inkluderande undervisning enligt definitionen som ges av 
Nilholm & Göransson (2014). 

Observationerna visar dock att intervjuade lärare arbetar inkluderande i olika grad även om de 
inte inser att vissa element av klassrumundervisningen är utryck av ett inkluderande 
arbetssätt, därav en spänning mellan handling och uppfattning kring begreppen inkludering 
och inkluderande arbetssätt. Även Nilholm och Göransson (2014) lyfter problematiken med 
en oklarhet och bredhet i lärarnas uppfattning över begreppets innebörd. Nedan följer en rad 
punkter som sammanställer Persson och Perrson (2012) rekomendationer för ett inkluderande 
arbetssätt(se avsnitt 2.3.1) med resultat i denna studie: 
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Tabell 6 Persson och Perssons (2012) rekommendationer för ett inkluderande arbetssätt med resultat i denna 
studie 

Persson och Perssons (2012) 
rekommendationer 

Resultat i denna studie 

Ledarskap med värme och stöd som 
kännetecken 

Samtliga lärare tillämpar ett varmt ledarskap och erbjuder 
stöd till sina elever. Maria och Johan som är mer erfarna 
verkar har mer kontroll över klassrummet medan Kerstin 
som är nyare i yrket kämpar mer med detta område men 
trots detta har tydliga drag av ledarskap. 

Ignorera negativa beteende och 
uppmärksamma det som är positiv 

Johan, Anna och Maria är bättre på detta, Kerstin tappar 
mycket tid med ordning och studiero. 

Strukturerade lektioner, tydlighet, 
koppling krav och mål 

Samtliga lärare har strukturerade lektioner och det finns en 
tydlig koppling med kursens mål och kunskapskrav. 
Tydligheten varierar mellan lärare. 
 

Att eleverna ska vara delaktiga i 
planeringen och känna att de kan 
påverka den 

Maria och Anna visar mycket benägenhet i att låta klassen 
påverka planeringen och examinationsformerna. 

Att ha kollektiva samtal som tar upp 
viktiga aspekter av undervisningen 

Somliga lärare ger rum till kollektiva samtal. 

Lektionstiden ska utnyttjas till arbete 
så att eleverna ska kunna få tid att 
utveckla sina kunskaper 

Samtliga observerade lektionerna har varit ägnade åt 
undervisningsverksamhet 

Undvika arbetsformerna som innebär 
att elever jobba självständigt under 
lång tid 

Somliga lärare arbetar med korta uppgifter som kan lösas på 
10-15 minuter 

Att variera undervisningen, 
arbetsformerna 

Observationerna har visat en viss variation mellan 
katederundervisning, enskild handledning och grupparbete. 

Visa att de vet hur eleverna ligger till 
med skolarbetet, söka upp eleverna 
som uteblivit från lektionen 

Somliga lärare tog upp vissa aspekter i detta område under 
de observerade undervisningstillfällena. 
 

Att insamlade data kunde kopplas till Persson och Perssons (2012) rekommendationer (som 
visat ovan i Tabell 6) kan ses som bevis på att lärare på handelsprogrammet arbetar på ett 
inkluderande arbetssätt i varierande grad. Lärarnas svar på intervjufrågorna visar dock att de 
förknippar begreppet inkluderande arbetssätt med bara några aspekter av deras praktik, såsom 
exempelvis elevdemokrati, en bra relation med elevgruppen eller variation i undervisningen. 
Begreppet inkludering visar sig vara som tidigare pekad av Nilholm och Göransson (2014) 
ganska brett och svårt att definieras. Studien visar således ett behov för utvidgning av lärarnas 
förståelse över begreppen inkludering och inkluderande arbetssätt som kan ske exempelvis 
genom kollegialt lärande. Somliga av de fyra intervjuade lärare tar även upp behovet av 
resurser i form av ytterligare en undervisande lärare under varje lektion alternativt till mer 
arbetsintensiva delar av kurserna för att erbjuda stöd till eleverna och säkerställa att alla 
individerna i gruppen får den undervisningen som de har rätt till. 

5.1.2 Uppfattningar om arbetet med individanpassning 

Undervisningen ska anpassas ”till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, s. 
6) och alla intervjuade lärare uppfattar vikten av att möta eleverna där de befinner sig och 
arbeta mot mål utifrån gruppen och individernas förutsättningar. Annas reaktion när hon 
träffade en handelsklass i årskurs 3 för första gången var: ”hur ska jag göra? Jag behöver 
strategier för att nå var och en av dem” (Annas intervju). Även Johan och Kerstin pratar om 
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en särskild praktisk beläggning av handelseleverna som bekräftar vad som Rosvall (2012) 
skriver om elever som väljer att läsa ett yrkesprogram. Lärarnas reaktion till elevernas 
praktiska inställning är att anpassa innehållet, undervisningsmetoderna och 
examinationsformerna. Att använda praktiska exempel, att presentera ett företeelse ur ett 
perspektiv som kan intressera en ”handelselev”, nämnds av alla intervjuade lärare vid 
upreppade tillfälle.  

Ett verktyg som yrkeslärare använder är att koppla det teoretiska innehållet med praktiken på 
APL platsen (Gustavsson, 2012). Tre av de intervjuade lärarna är yrkeslärare och berättar om 
den här kopplingen med praktiken. Att teorin kan tillämpas i praktiken utgör ett utmärkt sätt 
att hjälpa eleverna utveckla en helhetsbild över ämnet som studeras (Köpsen, 2014) och 
yrkeslärarna ser kunskapsutvecklingen som beroende av tid och rum (Lundberg, 2014). 
Eleverna får APL platser i olika typer av verksamhet under sin skolgång vilket medför 
variation av innehållet som kan examineras praktiskt i yrkeskurserna. Vilken APL placering 
eleven får varierar utifrån individens önskemål, personlighet och utvecklingsstrategin som 
läraren väljer. Vad en elev får göra på APL platsen varierar och den som bestämmer vilka 
arbestuppgifter tränas är APL handledaren. Exempelvis om en elev inte får möjligheten att 
delta i försäljningsaktiviteter på sin APL, kan detta innebära att säljsamtalet bör tränas och 
examineras i skolan istället. Intervjuerna och observationerna visar att även lärare som inte 
undervisar i yrkesämne har nytta av kopplingen med praktiken. Samtal om praktiken 
förekommer i alla undervisningstillfällen som observerades. Exempel i undervisning hämtas 
från praktiken och samtalet under lektionen blir oftast inriktad mot erfarenheter som en eller 
flera elever har fått från sina APL platser. Detta blir ett annat redskap för individanpassning 
som används för att nå kunskap där läraren utgår från varje enskild elevs intressen, behov och 
förutsättningar precis som Lindkvist (2003) skriver. De två olika arenor för lärande, skolan 
och APL platsen (Köpsen, 2014) samt yrkeslärarna och handledarna som bevakar elevens 
utveckling (Gustavsson, 2012) har således en påverka över hur individanpassningen görs.   

Observationerna visade också hur lärare arbetar med elevernas olika behov och erfarenheter, 
som enligt Stensmo (2008) medför olika förmågor att ta till sig kunskaper och färdigheter. I 
klasserna finns både elever som är mycket ambitiösa och har högställda mål, elever som ses 
som lågmotiverade, och även elever som har olika funktionsnedsättningar. De flesta lärare har 
anpassade uppgifter eller uppgifter av olika svårighetsgrader. Om exempelvis en av eleverna 
är mycket intresserad av företagsekonomi och jobbar alltid snabbare än resten av klassen, blir 
lärarens strategi att låta eleven jobba i sin egen takt, även om detta innebär att eleven går 
vidare i boken. En annan anpassning som läraren gör är att ge eleven extra böcker att läsa, 
böcker som är relevanta för ämnet eller kapitlet eleven jobbar med, samt individuell 
handledning. Ett annat, motsattexempel handlar om två elever som har mycket svårt att 
koncentrera sig och svårt att jobba ikapp med resten av klassen, utan att ha en diagnos eller en 
bevisad funktionsnedsättning. De fångar ofta lärares uppmärksamhet inte bara för individuell 
handledning men också för att de stör sina kollegor. I den här situationen får läraren hjälp i 
form av olika insatser från specialpedagog och elevhälsoteamet. Resultaten blir inte alltid som 
förväntas och det är i sådana fall som lärarna berättar att de skulle gärna vilja få extra resurser 
i vissa arbetsmoment. Att arbeta individanpassad med stora grupper av 28-35 elever anses 
som svårt av samtliga lärare.  

5.1.3 Uppfattningar om arbetet med tillgänglighet 

Samtliga lärare uppfattar begreppet tillgänglighet framför allt som lärares förmåga att göra sig 
själv eller pedagogiska materialet, lätt åtkomlig för eleverna. Dessa uppfattningar uttrycks 
som en sammanvävnad av tankar som utmynnar i tre område: inkluderande arbetssätt, 
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individanpassning och lärmiljöer. Synvinkeln stämmer bra med tillgänglighetsmodellen som 
var presenterad i den teoretiska bakgrunden. Att lärandet ses som beroende av samspelet 
mellan den sociala, fysiska och pedagogiska miljön (SPSM, 2016) förekommer i 
informanternas svar. Även exemplen som de ger visar att de uppfattar tillgänglighet som ett 
begrepp knutet med antagandet att lärandet sker när alla individer får tillgång till kunskap och 
att deras arbete är att möjliggöra detta, med startpunkt i individernas förutsättningar.  

En av informanterna har visat en mer fördjupad syn på begreppet tillgänglighet i undervisning 
än de andra, och har pratat om tillgänglighet på olika nivåer och identifierat hur sitt arbete 
speglar SPSM (2016) föreskrifter. Läraren berättar att på organisationsnivå anordnas olika 
kurser för kompetensutveckling och att lärares största påverkan sker på grupp och individnivå, 
där arbetssättet och undervisningsstrategierna avgör resultaten för både klassen och 
individerna. Även här visar studien en spänning mellan handling och förståelse: 
informanterna bedriver en tillgänglig undervisning men uppfattar tillgänglighet som först och 
främst knuten till förmågan av att göra sig själv, eller pedagogiska materialet lätt tillgänglig 
för eleverna. Det konturerar sig följaktligen ett behov av utvidgning i lärarnas förståelse över 
begreppet tillgänglighet. 

5.1.4 Digitaliseringen och dess påverkan över arbetet med inkludering, tillgänglighet och 
individanpassning 

Samtliga informanterna utrycker en generell uppfattning att digitaliseringen har en positiv 
influens över deras arbete med inkludering, tillgänglighet och individanpassning. 
Diskussionen inleds i den här andan och fortsätter därefter i avsnittet med de negativa sidorna 
av digitaliseringen som påpekades av informanterna. Datorn, internet och digitala verktyg 
betraktas som stöd till undervisningen och som att ha en positiv effekt till elevernas 
kunskapsutveckling, som stämmer bra med resultatet i Hatties (2009) studie ”Synligt 
lärande”. Att eleverna är ”digitala infödingar” som Hattie och Yates (2014) kallar dem passar 
ihop med informanternas syn över eleverna. Att en lärare ser sig tvungen att skicka en 
påminnelse till elevgruppen om att inte glömma ta med sig pennor till lektionen, bekräftar 
Anderssons (2010) påstående att dagens förändrade kommunikationsvanor förvandlar 
utbildningssituationerna. Informanterna uppskattar digitala verktyg som visuella hjälpmedel 
som bildspel, inläst material, snabb kommunikation, möjlighet till personlig återkoppling, 
utökad tillgång till virtuella resurser. Digitala läromedel och interaktiva prov ger eleven direkt 
återkoppling om sin uppnådda kunskapsnivå (Hattie, 2012) och detta tillsammans med 
tillgång till uppgifter på olika nivåer uppskattas av somliga lärare och ses som verktyg för 
inkludering, individanpassning och tillgänglighet. 

Digitaliseringen ses även som brygga mellan de två olika lärmiljöerna som finns tillgängliga 
för handelseleverna: APL platsen och skolan. Eleverna för anteckningar i digitala loggbok, 
skapar digitala presentationer med bilder eller filmer för att presentera sina erfarenheter på 
APL platsen. Digitala verktyg ger rum till nya sätt av befästa kunskaperna som utvecklas i 
praktiken, till kreativitet och nytänkande (Andersson, 2010). Sammanlagt betraktar 
informanterna digitaliseringen i termer av en positiv effekt i deras arbete med inkludering, 
individanpassning och tillgänglighet. Somliga lärare ser framtidens utbildningssituationer som 
alltmer präglade av digitalisering, och ser även potentialen till datorbaserade studier i vissa 
kurser. Deras syn är i linje med Hattie och Yates (2014) studie och även den här aspekten kan 
ses att ha en positiv inflytande över arbetet med tillgänglighet och individanpassning och även 
betraktas som inkluderande eftersom alla kan få tillgång till kunskap via digitala studier. 
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Informanterna använder digitala verktyg i undervisningen och påståendet att dagens lärare kan 
betraktas som ”digitala immigranter” som kritiskt använts av Hattie och Yates (2014), 
stämmer inte riktigt i denna studie. Intervjuade lärarna har digitaliserat sin undervisning i 
olika grader och upplever att digitaliseringen är en process som kräver mycket tid som ska 
tillbringas med att bygga digitalt material. De tycker också att de kommer få bättre resultat 
utifrån användningen av digitala verktyg i undervisning om de skulle få utveckla sin 
kompetens i området. Deras uppfattning bekräftas av forskningen som bedrivits av Hattie 
(2009) samt Hattie och Yates (2014). Kompetensutveckling är huvudmannens ansvarsområde, 
och för att förvandla det digitala rummet till rum för lärande (Andersson, 2010) ska lärarna 
kunna få utveckla sin kompetens. Detta ses av SPSM (2016) som ett viktigt steg i arbetet med 
tillgänglighet på organisationsnivå. 

Studien visar att digitaliseringen associeras även med negativa effekter i lärarnas arbete med 
inkludering, individanpassning och tillgänglighet. Enligt Granström (2003) tydliga roll i 
klassrummet skapar trygghet och säkerhet som ses nödvändiga för en inkluderande och 
tillgänglig lärmiljö (Persson & Persson, 2012). Intervjuade lärare utpekar en utvidgning av 
lärarens roll i klassrummet. Att vara lärare i dagens digitala tid, innebär enligt somliga 
informanter att arbeta aktivt med att motverka digitala distraktioner under lektionstid. 
Mobilfria lektioner kräver ansträngning från lärare, stämningen i klassrummet kan bli negativt 
påverkad, en negativ inverka kan därmed ske över lärares arbete med inkludering av alla 
eleverna i lektionsaktiviteterna. En annan effekt kan också vara minskad tillgänglighet genom 
problem i den fysiska och sociala miljön i klassrummet. Enligt SPSM (2016) 
tillgänglighetsmodell finns det ett samspel mellan den fysiska, sociala och pedagogiska miljö. 
Samspelet påverkar lärandet, och digitala distraktionerna som digitaliseringen tillför i 
klassrummet ses ha en negativ inverkan över lärandet.  

5.1.5 Yrkesspråk och lärarprofessionalitet 
Att använda två metoder för datainsamling som kompletterar varandra har varit fördelaktigt 
eftersom jag fick, å ena sidan, se hur lärarna arbetar med ett inkluderande arbetssätt, 
tillgänglighet, individanpassning och digitala verktyg. Å andra sidan fick jag lyssna 
informanternas uppfattningar över sitt arbete med ovannämnda begreppen och på det här 
sättet besvara studiens frågeställningar. Diskussionen fortsätter nu i en oväntad riktning. Att 
jämföra de två set av insamlade data för mina tankar till lärarprofessionalitetens innebörd. Jag 
hade ingen avsikt att nå den här aspekten men det visade sig att två informanter kan 
identifieras som expertlärare enligt Hattie och Yates (2014). De har mycket goda 
ämneskunskaper, lägger stor vikt till att bygga bra relationer med eleverna som ses som 
individer med unika egenskaper, kan på ett omedvetet sätt läsa av elevernas reaktioner och 
förstå klassrumsdynamiken. Samt har de lätt att förklara svåra begrepp med enkla ord och 
visar en bra förmåga av att koppla sina förklaringar med elevernas förkunskaper. De visar en 
förmåga att se gruppernas behov av handledning och visar en passion till läraryrket. Enligt 
Hattie och Yates (2014) expertis är inte i direkt relation med erfarenhet, men i mitt fall verkar 
det vara. De mest erfarna lärare visade expertis i undervisningen enligt Hattie och Yates 
(2014) beskrivning. De andra två informanterna visar också ha de här egenskaperna men i 
mindre och varierande grad med avseende till hur många av de observerade aspekterna var 
presenta i undervisningstillfället som observerades.  

Jag har märkt att ju mer en av informanterna kan igenkännas i beskrivningen av expertlärare, 
desto mindre fastnade i teoretiska begrepp under diskussionen. De mindre erfarna lärare 
relaterade alltid, under intervjuerna, sina exempel till teorier och pedagogiska begrepp som 
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exempelvis formativ bedömning eller variation i undervisningen. De två mer erfarna lärare 
visade i klassrummet tydligt ledarskap, bra struktur, variation i undervisningen, 
uppmärksammar det positiva och lägger inte vikt på negativa aspekter, skapar och leder 
kollektiva samtal i klassrummet, följer således Persson och Perssons (2012) 
rekommendationer för ett inkluderande arbetssätt men utan att verka tänka på att det är 
undervisning på ett inkluderande arbetssätt de bedriver. 

Att betrakta denna uppteckning utifrån ett yrkesprofessionellt perspektiv bjuder på reflektion 
kring yrkesspråk som är en viktig pelare av lärarprofessionen (Köpsen, 2014). Vidare kan en 
utveckling av yrkesspråk, anknytas till lärarnas professionsutveckling som ses av Skolverket 
(2013) som knuten till kollegialt lärande. Studies resultat visar bland annat att lärare tillämpar 
inkluderande undervisning men har en otydlig bild av inkludering som begrepp. Samtliga 
intervjuade lärare berättar att de går genom en process av utveckling genom kollegialt lärande 
och att utvidga förståelsen över begrepp som inkludering eller tillgänglighet kan betraktas 
utifrån denna studies resultat som lämpliga utvecklingsområde.    

5.2 Diskussion av metod 

Enligt Backman(2008) kan den kvalitativa undersökningen ha en subjektiv prägel – har ägt 
rum i ”real-life” situationer där jag som forskare ingick in en interaktion med subjekten. Jag 
var således medveten om felkällor eller ”bias” som jag kan introducera i undersökningen och 
har försökt motverka detta genom väl strukturerat och dokumenterat arbete med 
datainsamlingsmetod bearbetning och analysen. 

En annan aspekt som jag inser som viktig att diskuteras är observationsschemats utformning. 
Jag har utgått från ett formulär som finns på Skolinspektionens (2016) webbsidan och utvald 
den delen av observationsschemat som speglar de teoretiska insikterna som jag lyfter fram i 
teoretiska bakgrunden. Den enda fältet som jag har tillagt till blanketten avser digitala verktyg 
i undervisningen, och beslutet att inte ändra Skolinspektionens blankett är grundad i 
antagandet att detta är ett dokument med beprövade resultat i att observera klassrumsarbetet 
vilket ökar undersökningens kvalitet. Formuläret hade även en ruta där de olika observerade 
aspekterna skulle graderas i en skala från en till fyra (se Bilaga 1). Jag har inte ändrat detta 
och fört mina anteckningar enligt formuläret utan att på något sätt ta hänsyn av 
graderingsfältet i mitt resultat. Min avsikt har aldrig varit att bedöma observerade lärarnas 
arbete och jag har använt formuläret bara för att kryssa/checka ut vilka av de utvalda 
aspekterna förekom i klassrumsarbetet. Observationsschemat har styrt mitt öga genom att ge 
mig en struktur under observationstillfället och hjälpt mig i tolkning och analysarbetet. 
Observationerna var viktiga för studien eftersom de gav mig möjligheten att betrakta 
begreppet inkluderande arbetssätt i praktiken ur två olika infallsvinklar: uppfattning och 
handling. 

En annan punkt som jag lägger märke till i detta avsnitt kommer från valet av fallstudie som 
forskningsdesign. Att vara kritisk angående forskningsdesign handlar å ena sidan om risk för 
skreva eller snedvridna resultat eftersom informationen om en isolerad process som sker på en 
enda enhet är svår att kontrolleras. Å andra sidan kan kritiseras resultatens generaliserbarhet. 
Resultaten som uppnås i en fallstudie kommer inte i så många fall kunna generaliseras allt 
eftersom generaliserbarheten innebär en viss ”relaterbarhet” - det behövs flera enheter eller 
personer som kan identifiera sig med problemet som studeras i det enskilda fallet, som grund 
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till generalisering (Bell, 2007). Jag är medveten om begränsad generaliserbarhet av studies 
resultat och ser undersökningsprocessens kvalité som grundläggande villkor för tillförlitlighet.  

6. Slutsatser 

Utgångspunkten för studien var ett behov av utveckling i skolans arbete med inkludering, 
individanpassning och tillgänglighet på gymnasieskolans yrkesprogram som påpekats i en 
rapport av Skolinspektionen (2015). Att ungefär 33 procent av eleverna som började ett 
yrkesprogram 2011 misslyckades med att fullfölja sin utbildning lyfter upp, enligt min 
mening, en stor frågetecken kring hur skolan kan arbeta för att hjälpa var och en av eleverna 
att klara sina studier. Inkluderande arbetssätt, individanpassning och tillgänglighet är begrepp 
som framkom i Skolinspektionens rapport som viktiga att utveckla för att höja utbildningens 
kvalité. Den här undersökningen siktade således att undersöka lärarnas uppfattning om deras 
arbete med ovannämnda områdena. Syftet kompletterades med att introducera ett annat 
begrepp – digitalisering och dess påverkan över ovannämnda områdena. Kontext till studien 
är handelsprogrammet, ett yrkesprogram på gymnasiet.  

Resultaten visar att lärarnas uppfattning över begreppet ”inkluderande arbetssätt” är otydlig. 
Inkluderande arbetssätt i undervisning är ett komplext fenomen och bilden som somliga lärare 
har visat ha, innehåller bara delar av sin mångfacetterade innebörd. Resurserna ses som 
viktiga för ett inkluderande arbetssätt, både när det gäller resurser som specialpedagoger, 
elevhälsoteam, men också i form av ytterligare lärarresurs till varje lektion eller till mer 
arbetsintensiva delar av kurserna. Det framgår av studien att lärarna inser att klassen ibland 
behöver splittras så att alla eleverna ska få jobba i mindre, blandade grupper som består av 
elever med olika förutsättningar och detta betyder att lärarna ser olikheterna som tillgångar, 
ger rum till utveckling av gemenskap vilket är uttryck av ett inkluderande arbetssätt. Att 
splittra gruppen kan ibland betyda att elever behöver ha enskilda stödtider med lärare eller 
specialpedagoger. Detta ses som positiv och nödvändig av lärarna men kan även betraktas 
som raka motsatsen till inkluderingen. Lärare anser dock att även om vissa elever behöver gå 
iväg till enskilda stödtider, innebär inte detta att de känner mindre gemenskap med gruppen. 
Enskilt stöd till eleverna som behöver det ses då snarare som nödvändigt för att stärka 
gemenskapen och för att minska klyftorna mellan elever.  

Observationerna visar att lärare arbetar på ett inkluderande arbetssätt även om de inte inser 
själva, enligt intervjuerna, hur många av deras handlingar är faktiskt utryck av ett 
inkluderande arbetssätt. Några exempel kan vara: att främja delaktighet, strukturerat 
arbetssätt, tydlighet och ledarskap i klassrummet, variation av undervisningsmetoder, tillhålla 
arbetsro och skapa en trygg atmosfär i klassrummet, att bygga starka relationer med 
individerna och elevgruppen. Jag anser dock att en utveckling i varje lärares arbetssätt alltid är 
möjligt och ett viktigt steg för arbete mot en inkluderande undervisning kan vara att utveckla 
kunskaperna över inkludering som begrepp. En utvidgad förståelse över begreppet minskar 
skiljaktigheterna mellan handling och uppfattning och tillför en utveckling inte bara i form av 
inkluderande arbetssätt utan även av yrkesspråket som pelare av lärares professionalitet. 

När det gäller individanpassning och tillgänglighet uppfattar lärare att de arbetar med hänsyn 
till individernas förutsättningar och gör olika anpassningar av innehållet, 
undervisningsmetoderna, examinationsformerna. Lärarnas syn stämmer rätt med 
styrdokumentens rekommendationer för individanpassning. Det framgår också att lärarna ser 
arbetet med tillgänglighet och individanpassning som påverkat av handelsprogrammet särdrag 
som yrkesprogram. Att det finns två olika arenor för lärande, skolan och APL platsen, samt 
två viktiga aktörer: yrkeslärarna och handledarna, som spelar roll i elevens 
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kunskapsutveckling, ses således ha en influens över hur varje individ utvecklas och vilken 
form av individanpassning är lämplig för varje elev. Studien visar också att lärarna ser 
individanpassningen och tillgängligheten som anknutna till resurser och till gruppstorlek. Det 
blir svårt att hinna hjälpa eller prata med var och en i stora klasser av 30 individer. 
Digitaliseringen kommer då i sammanhanget med digitala verktyg som visades ha en 
betydelsefull roll i att kunna kommunicera med varje elev. 

Samtliga informanterna utrycker en generell uppfattning att digitaliseringen har en positiv 
influens över deras arbete med inkludering, tillgänglighet och individanpassning och deras 
uppfattning är bestyrkt med många exempel från vardagen som varierar från digitala bildspel 
till varje lektion som görs tillgängliga via lärplattformen, till digitala utbildningar, från 
interaktiva prov till digitala läromedel som skapar ett individuellt utbildningssystem för varje 
elev. Det finns också nackdelar med digitaliseringen, i form av mycket arbete som lärarna 
måste lägga ner för att kunna digitalisera innehållet och som tar tid från arbetet med de andra 
viktiga aspekterna som diskuterades ovan. En annan negativ påverkan är att eleverna har 
ibland svårt att koppla från sina digitala enheter och detta påverkar lektionen på ett negativt 
sätt. Lärarens roll förändras med sin ständiga sträva att försöka koppla eleverna från digitala 
distraktioner. Detta speglas negativt i lärarnas arbete med inkludering, individanpassning och 
tillgänglighet.  

Digitaliseringen kommer följaktligen med många positiva bidrag i skolverksamheten och har 
mycket potential att bidra till en mer tillfredställande och framgångsrik skolgång för flera 
elever. Att kunna använda digitala verktyg i undervisningen kan vara ett bra tillskott i lärarnas 
arbete med att bedriva en mer inkluderande undervisning där varje individ kan hitta sin väg 
mot kunskap och nå sina mål, men går hand i hand med självdisciplin i att begränsa eller 
fokusera användningen av digitala verktygen till skolarbetet under lektionstiden. Vidare 
forskning kan, i ljuset av denna studie och de studerade nyckelbegreppen, fokusera på den här 
aspekten och möjliga frågeställningar kan vara: hur kan vi som lärare främja en mer fokuserad 
användning av digitala verktyg till skolarbete under lektionstiden, eller hur kan lärare påverka 
eleverna att undvika digitala distraktioner under lektionstid? 

Studiens resultat utmynnar i konsekvenser eller implikationer för praktiken. Genom att 
betrakta praktiken ur två olika infallsvinklar visar studien en spänning mellan handling och 
uppfattning när det gäller begreppen inkluderande arbetssätt och tillgänglighet. Att blivande 
och verksamma lärare skall, genom lärarutbildningen eller kollegialt lärande, få möjlighet att 
kunna utvidga förståelsen över innebörden av begreppen inkluderande arbetssätt och 
tillgänglighet bidrar till en inkluderande och tillgänglig undervisning, i linje med skolans 
styrdokument. Detta tillför samtidigt en utveckling av lärarprofessionen genom en 
förstärkning av yrkesspråket. Studien påpekar också ett behov av utveckling kring 
digitalisering av undervisningen, i term av kompetensutveckling å ena sidan och av 
digitaliseringens implikationer över undervisning och lärarnas planeringsarbete på andra 
sidan. Avslutningsvis kommer studien med ett förslag för utveckling av skolans 
policydokument som kan ses över angående en förändrad roll av läraren i det digitaliserade 
klassrummet. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1 - Observationsschema 

Årskurs/-er:  
Antal elever med åtgärdsprogram i ämnet: 
Antal elever som riskerar att inte uppfylla 

 
 
 
Observation nr:  
Datum:  
Total lektionstid enligt schema (min):  

kunskapskraven eller nå lägst betyget E: Antal elever i klassen/gruppen:  
 Antal närvarande elever:  
Kommentar:  
Läraren anpassar undervisning till eleverna i gruppen Grad 1-4 
… tar sin utgångspunkt i elevernas erfarenheter och tidigare lärande   
… låter eleverna arbeta i olika takt med uppgifter   
… anpassar innehållet, t.ex. ämnesområde, svårighetsnivå, efter elevernas intressen och 
förutsättningar   
… anpassar arbetsformer efter elevernas behov och intressen   
… ger eleverna möjlighet att välja bland uppgifter med olika innehåll inom det aktuella 
kunskapsområdet   
... ser till att eleverna får uppgifter som är utmanande utifrån deras förutsättningar   
… ger eleverna uppgifter ”utan tak”, dvs. av sådan art att eleverna på olika sätt kan fördjupa sig 
och aktivt arbeta med dem under hela den avsatta tiden   
    
Läraren ser till att elever med behov av stöd under lektionen får sådant   
… ser till att eleverna får hjälp med sitt arbete under lektionen   

… ger vid behov elever möjlighet att träna och ägna mer tid åt olika moment och aktiviteter   
… ger eleverna tillgång till de lärverktyg och hjälpmedel de behöver   
    
Läraren varierar undervisningen   
… låter eleverna prova på olika arbetssätt och arbetsformer   
… låter eleverna få arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra   
…skapar variation och balans mellan lärarledda genomgångar och elevaktivitet   
… låter eleverna möta olika typer av medier i undervisningen, t.ex. IT.   
    
Digitala verktyg i undervisningen:  

  

Kommentar: 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Datum: 

Namn: 

 

Hur uppfattar du begreppet inkluderande arbetssätt? 

Hur uppfattar du ditt arbete med tillgänglighet? 

Hur uppfattar du ditt arbete med individanpassning? 

Hur ser du på att använda digitala verktyg i undervisningen? 

Vilka digitala verktyg använder du i din undervisning? 

Vilken kompetens har du som lärare när det gäller digitala verktyg? 

Vad skulle du önskat ha för kompetens? 

Hur påverkar digitaliseringen ditt arbete med inkludering, tillgänglighet och individanpassning? 

 

 

 


