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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur grundlärare uppfattar att tydliggörande pedagogik 
stödjer inkludering av alla elever i lärandemiljöerna. För att få fram data till undersökningen 
genomfördes tre semistrukturerade kvalitativa gruppintervjuer med grundlärare från tre olika skolor, 
tre i varje grupp, totalt nio grundlärare. Grundlärarnas svar sammanställdes och analyserades med hjälp 
av latent innehållsanalys som metod. Grundlärarnas beskrivningar visar hur tydliggörande pedagogik 
används för att skapa möjligheter och förutsättningar till inkludering. Alla grundlärare beskriver hur de 
tänker kring anpassningar för att inkludera elever pedagogiskt. Den tydliggörande pedagogikens sju 
frågor framstår som ett viktigt verktyg för att skapa en tydligare lärmiljö. De sju frågorna kan besvaras 
på olika sätt, att använda bilder och scheman är visuellt tydligt och kan ge elever en sammanhangs 
förklaring för hela dagen. En variation av beskrivningar visar att lärarna lägger vikt vid visuellt bildstöd 
för att tydliggöra skoldagen. Bildstödet används hos vissa grundlärare på gruppnivå för hela gruppen, 
medan andra grundlärare anser att endast elever som är i behov av bildstöd kan få det. I resultatet 
återfinns även olika tankar om att det är viktigt att använda sig av tydliggörande pedagogik för att skapa 
gemensamma regler och strukturer för det sociala samspelet i olika lärmiljöer. Den tydliggörande 
pedagogiken handlar enligt lärarna om ett förhållningssätt som innebär att vara tydlig i alla situationer 
och i kommunikationen för att skapa trygghet och trivsel som leder till ökad delaktighet. Att trivas i 
skolan och känna sig som en del av gemenskapen bidrar till inkluderingsprocessen.  
 
Nyckelord: tydliggörande pedagogik, inkludering, gemenskapsorienterad inkludering, individorienterad 
inkludering, placeringsorienterad inkludering 
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1. Inledning 

En skola för alla är ett begrepp som lyfts upp under utbildningen på grundlärarprogrammet. Intresset 
för begreppet och vad det innebär i skolans olika lärandemiljöer blev därför utgångspunkten för denna 
undersökning. Vilka förutsättningar krävs för att erbjuda en skola för alla, där alla elever i skolan och 
klassen kan känna att var och en deltar i det gemensamma lärandet? Vad krävs för att elever ska känna 
sig inkluderade i klassrummet?  
 
Nilholm och Göransson (2014, s. 29) menar att segregerande lösningar i skolan är problematiska och 
leder till att det finns utbildningssystem för normala och ett annat system för de elever som uppfattas 
som avvikande i någon mening. Nilholm och Göransson (2014, s. 30) beskriver att det i svenska 
skolsystemet finns olika typer av särlösningar, allt från särskolan till hur stöd till elever i behov av 
särskilt stöd ges inom ramen för ordinarie undervisningen. Nilholm och Göransson (2014, s. 30) menar 
även att det finns en spännvidd inom inkluderingsrörelsen som spänner allt ifrån åsikten att avskaffa 
alla typer av skillnader i utbildningssystemet till de som anser att förutsättningen för en inkluderande 
skola är möta behovet av specialpedagogiska stödsystem.  
 
Den tydliggörande pedagogiken som utformats från TEACCH-modellen och ursprungligen var avsedd 
för personer med autism har beskrivits och tydliggjorts av Sjölund, Jahn, Lindgren och Reuterswärd 
(2017). Författarna (ibid.) beskriver i sin handbok i tydliggörande pedagogik strategier och 
arbetsformer. Sjölund m.fl. (2017) beskriver hur grundlärare kan organisera sitt arbete i grundskolan 
för att öka elevers möjligheter att dela i undervisningssituationer och i det sociala samspelet med övriga 
elever. Tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser som sker runt elever begripliga, hanterbara 
och meningsfulla. Visuella stödsystem som en del av den tydliggörande pedagogiken ska leda till att 
eleverna får ökade förutsättningar att följa med i undervisningen och delta i sociala sammanhang. Den 
tydliggörande pedagogikens bärande tanke är att alla elever ges förutsättningar att delta i skolans 
lärandeprocesser leder till ökad tillgänglighet och delaktighet. Det finns en ökad medvetenhet enligt, i 
debattartiklar, i lärarnas föreningstidningar och i Facebook grupper framhålls tydliggörande pedagogik 
som ett sätt för lärare att bidra till att fler elever får en förutsägbar och tydlig lärandemiljö, det väckte 
mitt intresse för att undersöka hur lärare använder sig av den tydliggörande pedagogiken och i vilket 
syfte.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras undersökningens bakgrund. Salamancadeklarationen som är en 
internationell överenskommelse för utbildningspolitik samt skolans styrdokument för en likvärdig 
skola. Kapitlet avslutas med en beskrivning av barnkonventionen, den senaste lagen Sverige antagit för 
att stärka barnets rättigheter.  

2.1. Salamancadeklarationen 

Sverige valde tillsammans med flera andra länder inom UNESCO att underteckna 
Salamancadeklarationen 1994 (Assarson, 2009, s. 12). Salamancadeklarationen innebär att Sverige 
förbinder sig till att arbeta för att alla barn ska undervisas gemensamt. Salamancadeklaration bygger på 
FN:s mänskliga rättigheter och standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 
funktionsnedsättningar (Ahlberg, 2013, s. 25). Grundtanken är jämlikhet och alla elevers rätt till en 
inkluderande undervisning (Ahlberg, 2013, s. 26). Enligt Salamancadeklarationen (Svenska 
Unescorådet 2/2006) är inkludering en demokratisk fråga och det effektivaste sättet att bekämpa 
diskriminering och skapa ett tillåtande samhälle. Vikten av att utveckla strategier för att ge elever lika 
förutsättningar lyfts fram, men även läraren inställning och attityd till inkludering.  
 
Ahlberg (2013, s. 26) fastslår att inkludering och inkluderande undervisning är något annat än 
integrering som innebär att individer måste ha varit segregerade eller avskilda för att kunna integreras. 
Inkluderingen avseende skolmiljön bör enligt Ahlberg (2013, s. 27) innefatta en process som syftar till 
att möta alla elevers behov genom att öka tillgängligheten till lärande. Det finns en demokratisk process 
kopplad till inkluderingsbegreppet. Ahlberg (2013, s. 27) menar att inkluderingen handlar om alla 
elevers rätt till likvärdig utbildning samt att skapa möjligheter för de individer som riskerar att hamna 
utanför. Nilholm och Göransson (2014, s. 32) uttrycker att de demokratiska processerna är av största 
vikt i inkluderingsarbetet och handlar mer om helheten för skolan än om de enskilda eleverna.  

2.2. Styrdokument och Barnkonventionen 

I skolans läroplan, Lgr 11 (2017) återfinns inte begreppet inkludering, men inkluderingstankarna går 
att utläsa mellan raderna i det inledande kapitlet “Skolans värdegrund och uppdrag”. I kapitlet om 
skolans värdegrund betonas alla elevers lika värde och att skolan ska förbereda eleverna inför ett 
deltagande i ett demokratiskt samhälle. Det inledande kapitlet i läroplanen (ibid.) fastslår även att 
undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt ansvar för 
de elever som är i behov av stöd för att nå målen för utbildningen. Vidare i kapitlet framgår att skolan 
ska sträva efter att vara en social gemenskap är det finns trygghet och lust till lärande.  
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Barnkonventionen antogs som svensk lag första januari 2020 (Regeringskansliet, 2020) och lyfter fram 
barns rätt till gemenskap. Assarson (2009, s. 12) lyfter fram att begreppet “En skola för alla” där alla 
oavsett ras, etnicitet, kön eller funktionsnedsättningar ska undervisas gemensamt både kan ge hopp, 
men att begreppet också kan upplevas som en provokation. Assarson menar att visionen som finns i 
styrdokumenten och som upplevs som positiv kan leda till en känsla av otillräcklighet och uppgivenhet 
för de pedagoger som ska möta alla elevers behov i skolan i klassrummet. 
 
Läroplanen (Lgr 11) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet 2/2006, s. 17) lyfter fram att 
grundlärare ska arbeta med att inkludera alla elever och ge elever förutsättningar samt förbereda 
eleverna för att delta i ett demokratiskt samhälle. Salamancadeklarationen (ibid.) lyfter fram vikten av 
att grundlärare bör finna strategier för att ge alla elever lika förutsättningar till undervisning och lärande. 
Salamancadeklarationen (ibid.) beskriver att grundlärarens attityd till inkluderingsaspekten är 
avgörande för att få med alla elever i lärandeprocessen. Tydliggörande pedagogik kan vara en 
pedagogisk strategi för grundlärare att kunna möta elevernas olika förutsättningar i klassrummet och 
bidra till ökad delaktighet och inkludering.   

2.3 Lärarens inkluderingsuppdrag  

Salamancadeklarationen, läroplanen och barnkonventionen lyfter alla fram vikten av att lärare ska 
utveckla strategier för att kunna möta alla barn i en skola för alla. Lärarens uppdrag är utveckla a 
förmåga att anpassa undervisningen utan också ta i beaktande läroplanens värdegrundskapitel och göra 
sitt yttersta för att förbereda elever inför ett vuxenliv där alla människors lika värde är grundläggande 
för det demokratiska samhället. Alla lärare behöver få kunskaper och strategier för att ha möjlighet att 
ha en inkluderande klassrumsmiljö och den tydliggörande pedagogiken kan bidra till det.  
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3. Forskningsöversikt 

I detta kapitel tidigare forskning belyses inkluderingsbegreppet och dess användning. I kapitlet 
redogörs även för de delaktighetsaspekter som hör samman med inkludering. Kapitlet avslutas med 
genomgång av tydliggörande pedagogik som en del av inkluderingsbegreppet.  

3.1. Inkluderingsbegreppet  

Nilholm (2006, s. 15) lyfter fram att inkluderingsbegreppet kom att användas för att tydliggöra 
skillnaden mot integrerings begreppet. Inkluderingsbegreppet syftar till att beskriva en anpassning av 
individer som inte faller inom normen i ett oförändrat system, medan inkludering lyfter fram 
förändringen i systemet som möjliggör ett deltagande i samhället. Nilholm (2006, s. 10) framhåller att 
begreppets användning i formuleringar om “inkludering av elever i behov av särskilt stöd” gör det 
gällande att det är en speciell grupp av elever, och då syftas inte till inkludering i ett större perspektiv. 
Nilholm (2006, s.21) menar att inkluderingsbegreppet kan användas för att beskriva inkludering i 
utbildning, boende, yrkesliv men också för socialinkludering som innefattar andra än elever i behov av 
stöd, som minoriteter och andra marginaliserade grupper.  
 
När 1980 års läroplan beslutades kom även begreppet “En skola för alla” som innebär ett tydliggörande 
av att alla elever är ska gå i skolan och att all undervisning ska anpassas för individuella förutsättningar 
(Ahlberg, 2013, s. 19). För att kunna möta den visionen krävs en inkluderande skola. Nilholm (2006, s 
.8) anser att begreppen “En skola för alla” eller “en inkluderande skola” drivits fram ut tanken om 
gemenskap.  
 
Persson och Persson (2012, s. 19) lyfter fram skillnaden mellan integrering och inkludering. Integrering 
är ett begrepps som ligger nära inkludering men med skillnaden att inte försöka göra om människor 
för att passa in, utan att förstå att alla individer är olika och ge den stimulans som krävs för att kunna 
delta i ett meningsfullt deltagande tillsammans med andra. Begreppet inkludering började användas i 
relation till elever i behov av särskilt stöd (Nilholm, 2006, s. 6) för att visa hur skolan försöker möta 
elever som är i behov av stöd. Lite förenklat används begreppet inkludering när diskussioner förs om 
hur elever i behov av stöd ska få möjlighet att vara delaktiga i skolans vanliga miljöer (Nilholm, 2006, 
s. 6).  
 
Inkludering i skolan är enligt Persson och Persson (2012, s. 19) att ge alla elever den stimulans och 
uppmuntran de behöver där målen är att eleverna ska kunna delta i en meningsfull verksamhet. Persson 
och Persson (2012, s. 25) menar att begreppet inkludering inte ska ses som endast en fysisk inkludering 
utan mer som en princip där elever är delaktiga i skapandet av ett samhälle som visar tolerans och 
uppskattar olikheter. Ahlbergs (2013, s. 113–115) forskning som är grundat på empiriska studier från 
förskola, särskola, grundskola, gymnasiet och kommunal vuxenutbildning. Ahlbergs (ibid.) forskning 
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kring exkludering och inkluderingsprocesser i skolan gjordes dels genom att undersöka delaktighet, 
kommunikation och lärande processer i skolmiljön. Resultatet av studien visar att elevers delaktighet 
uppstår i olika typer, pedagogisk delaktighet där de är tillsammans med andra i en arbetsgemenskap eller 
social delaktighet där eleverna deltog utan att skolpersonalen styr.  
 
Nilholm och Göransson (2014, s. 30) anser att inkluderingsrörelsen har bytt fokus från det att elever 
ska anpassas, till att skolmiljön ska anpassas för att möta alla elever.  Olikheter är något positivt. 
Nilholm och Göransson (2014, s. 31) menar också att gemenskap är en viktig aspekt där olikhet inte 
är något negativt. Gemenskapen i skolan och klassrummet är en vi-känsla där alla arbetar mot samma 
mål med tillit till varandra. Gemenskapen i skolan är viktig enligt Nilholm och Göransson (2014, s. 31) 
och de menar att blandning av elever med olikheter formar och förändrar individer utifrån mötet med 
andra människor, medan gemenskapen bygger på arbetsformer där elever är delaktiga.  
 
Asp-Onsjö (2006, s. 190) menar att inkludering kan ses ur olika aspekter: rumslig-, social- och didaktisk 
aspekt. Den rumsliga inkluderingen innebär att eleverna befinner sig i samma undervisningslokal som 
övriga klasskamrater. Den sociala inkluderingen (Asp-Onsjö, 2006, s. 191) är att eleven deltar i ett 
samspel mellan läraren och övriga klasskamrater. Didaktisk inkludering (Asp-Onsjö, 2006, s. 191) 
innebär hur undervisningen anpassas för att möta elevens behov för att utveckla kunskaper. Asp-Onsjö 
(2006, s. 191) menar att elever kan vara inkluderade i alla aspekter men även i någon av aspekterna. 
Persson och Persson (2012, s. 20) anser att Asp-Onsjös definition av inkluderingsbegreppet är mer 
praktiknära och studeras huruvida eleven är inkluderad i klassrumskontext. Persson och Persson (2012, 
s. 22) har utvecklat inkluderingsbegreppet till att inkludering inte enbart är en process som endast är 
knuten till skolan utan gäller hela samhället. Inkluderingsarbetet ska syfta till att ge eleverna 
erfarenheter av att olikheter är en tillgång i samhället och att det i sin tur leder till en utveckling till 
tolerans i samhället för vårt mänskliga samspel (Persson och Persson 2012, s. 22).  Nilholm (2006, s. 
16) lyfter fram tanken om att inkludering är en process och inte ett tillstånd som uppnås.  

3.2. Delaktighet 

Inkluderingsarbetet handlar om att möjliggöra delaktighet i olika verksamheter. Delaktighet innebär att 
eleven är delaktig i alla processer, social- och pedagogiskdelaktighet, som leder till ökad inkludering.  
Specialpedagogiska skolmyndigheten (Szönyi & Dunkeers, 2015, s. 11–13) beskriver en 
delaktighetsmodell som utgångspunkt för att skapa en tillgänglig lärandemiljö för alla elever. De olika 
delarna är: Tillgänglighet, tillhörighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. 
Tillgänglighet förklaras av Ågebrant (2016, s. 17) som elevers rätt till en lärandemiljö som är fysiskt 
tillgänglig genom att anpassa miljön genom att införa rullstolsramper, anpassa ljud och ljusmiljön, men 
också tillhandahålla anpassade texter, teknisk utrustning och tydliga instruktioner. Tillhörighet innebär 
rätten för eleven att känna att den ingår i en klass och en skola (Szönyi & Dunkeers, 2015, s. 15). 
Samhandling menar Szönyi & Dunkeers (2015, s. 15) är när två eller fler individer deltar i samma 
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handling, gör något tillsammans eller har en dialog med varandra, samhandling är betydelsefullt för att 
själv känna sig som en i gruppen men även att vara en i gruppen. Erkännande handlar om hur 
omgivningens bemötande påverkar individens egen upplevelse av att vara respekterad, inkluderad och 
sedd, erkännande innebär omgivningens subjektiva syn på eleven (Ågebrant, 2016, s. 23). Engagemang 
(Ågebrant, 2016, s. 27) innebär den egenupplevda aspekten av delaktighet. Eleven berättar själv om 
sina tankar och upplevelser, engagemanget uppfattas inte alltid av andra. Autonomi (Szönyi & Dunkeers, 
2015, s. 29) är den egna individens möjlighet att själv bestämma över sitt handlande och att ha 
inflytande över vad och hur man gör det samt tillsammans med vilka.  
 
Delaktighetsmodellen utgår från att se eleven i den kontext den befinner sig i och inte fokusera på 
individens tillkortakommanden som förklaringsmodell för elevens tillkortakommanden. Ahlberg 
(2001, s. 148) menar att huvuduppgiften är att finna vägar att nå alla elever och häva de hinder som 
finns för att skapa möjligheter för lärande och delaktighet. Ahlberg (2013, s. 48) definierar det 
relationella perspektivet som ett perspektiv där svårigheterna söks i mötet mellan individ och 
omgivande miljö, med fokus på relation och interaktion.  

3.3. Tydliggörande pedagogik 

Undervisning som syftar till att uppnå visionen om en skola för alla behöver ta hänsyn till elevers 
olikheter och stödja alla elever till att vara delaktiga i lärandeprocessen. Tydliggörande pedagogik kan 
bidra till att göra information och kunskap begripligt. Den tydliggörande pedagogiken har utvecklats 
ur den amerikanska TEACCH-modellen som används i USA sedan 1971 för personer med autism. 
TEACCH-modellen och är ett samlingsnamn för pedagogik som gör tillvaron förutsägbar och 
förståelig samt ger ett visuellt tankestöd som kan kompensera för en ojämn funktionsförmåga (Ortiz 
& Sjölund, 2015, s. 64).  
 
Sjölund, Jahn, Lindgren och Reuterswärd (2017, s. 51) menar att tydliggörande pedagogik syftar till att 
göra olika händelser, situationer och handlingar begripliga och hanterbara. Det visuella stödet som 
används som en viktig del av tydliggörande pedagogik har enligt Sjölund m.fl. (ibid., s. 52) visat sig vara 
fungerande för att öka självständigheten för elever som behöver stöd i att hinna uppmärksamma, 
bearbeta, tolka och förstå det som händer. Sjölund m.fl. (ibid. s. 52) referat till undersökningar gjorda 
av Rosenkrantz (2009) samt Pierce m.fl. (2013). Karlsson (2020, s. 61) menar att den tydliggörande 
pedagogikens sju frågor är ett viktigt verktyg för att skapa en tydligare lärmiljö. De sju frågorna är: 

1. Varför ska jag göra det? 
2. Vad ska jag göra? 
3. Var ska jag vara? 
4. Med vem ska jag vara? 
5. När ska jag göra det? 
6. Hur ska jag göra det? 
7. Vad händer sedan? 
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De sju frågorna kan besvaras på olika sätt, att använda bilder och scheman är visuellt tydligt (Karlsson, 
2020, s.62) och kan ge elever en sammanhangsförklaring för hela dagen, eller del av dagen.  
 
Hejlskov Elvén (2014, s. 38) anser att begriplighet i skolan är en viktigt pedagogisk princip som även 
bidrar till att minska problemskapande beteende eftersom elever ges en mer begriplig skolvardag. 
Sjölund m.fl. (2017, s. 12) menar att den tydliggörande pedagogiken bidrar till att lärandemiljön blir 
mer begriplig, hanterbar och meningsfull vilket leder till ökade möjligheter för eleverna att nå 
kunskapsmålen, tydliggörande pedagogik bidrar till tillgänglig och inkluderande skolmiljö. 
Tydliggörande pedagogik kan ses som en pedagogisk strategi för inkludering, delaktighet och tillgänglig 
undervisning. 
 
Tydliggörande pedagogik som metod utgör ett kunskapsintresse för författaren. Det kan vara 
användbart för lärare att fördjupa sig i samt öka kunskapen kring tydliggörande pedagogik och att 
använda det som verktyg och metod för att arbeta mot ökad inkludering för alla elever i skolans 
lärandemiljöer.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel teoretiska utgångspunkter som är grund för denna undersökning. De teoretiska 
utgångspunkter som presenteras är definitioner av inkludering samt en beskrivning av TEACCH-
modellen som utformat den tydliggörande pedagogiken. Teoretiska utgångspunkterna har använts vid 
tolkningar och verktyg vid analys samt diskussion.  
 
I denna undersökning har Nilholms (2006) beskrivningar av definitioner av inkludering varit en 
teoretisk utgångspunkt. Nilholm (2006, s. 6) menar att begreppet inkludering ges olika innebörder och 
att det är viktigt att förklara vad vi menar vid användandet av begreppet. Nilholm och Göransson 
(2014, s. 30) lyfter fram tanken om att inkludering inte enbart ska handla om elever som anses vara i 
behov av särskilt stöd utan att inkludering ska vara tanken om att olikheter ses som tillgång. 
Gemenskap är en viktig del i inkluderingsbegreppet och Nilholm (2014, s. 32) där gemenskap står för 
arbetsformer där eleverna engageras och görs delaktiga tillsammans i en handling.  
 
Nilholm och Göransson (2014, s. 35) framhåller vikten av att vara tydlig med vilken definition av 
inkludering som avses när begreppet används. Det finns betydelsefulla skillnader i den 
gemenskapsorienterad, den individorienterade eller den placeringsorienterade definitionen. Den 
gemenskapsorienterade definitionen (ibid., s. 33) omfattar ett skolsystem som tar ansvar för alla elever 
oavsett deras egenskaper. En gemenskapsorienterad definition av inkludering har en gemenskap och ser 
olikheter som berikande, samarbete och gemensam problemlösning är viktiga och alla elever ska känna 
sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Pedagogiskt innebär det att alla elever känner sig delaktiga i 
lärandeprocessen och har förutsättningar att nå så långt som de har förutsättningar för. Den 
individorienterade definitionen (ibid., s. 34) tar avstamp i hur det är för den enskilda eleven, trivs eleven i 
skolan och har kamrater och sociala relationer är avgörande tillsammans med förutsättningen att eleven 
når målen i skolämnena. Nilholm och Göransson (2014, s. 34) menar att den individorienterade 
definitionen ofta används för elever när fokus är elever i behov av särskilt stöd. Bristen i den 
individorienterade definitionen är enligt Nilholm och Göransson (2014, s. 34) att definitionen inte tar 
hänsyn till i vilken omfattning eleven deltar i gemensamma aktiviteter i lärandeprocessen eller om 
gruppen arbetar mot samma mål. Placeringsorienterad definition innebär en vanlig definition av 
inkludering för elever i behov av stöd (Nilholm och Göransson, 2014, s. 34) och omfattar endast 
aspekten om eleven har sin placering i ordinarie klassrummet.  
 
De tre definitionerna kan rangordnas och utgöra en analysmodell enligt Nilholm och Göransson (2014, 
s. 35) som menar att uppnås den gemenskapsorienterade definitionen så följer de två övriga med och 
eleverna är delaktiga i lärandeprocessen pedagogiskt samt har ett socialt fungerande samspel med 
klasskamraterna i den gemensamma klassen och undervisningen. Uppnås endast den 
individorienterade definitionen saknas gemenskapen i undervisningssammanhanget och lärandet men 
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eleven befinner sig placerad i sin klass. Uppnås inkludering i placerings definitionen, är eleven endast 
med i samma klassrum utan att vara delaktig i lärandet eller i det sociala samspelet och umgänget.   
 
Tydliggörande pedagogik är en metod som utarbetats från Treatment and Education of Autistic and 
Related Communication Handicapped Children (Karlsson, 2020, s. 61), förkortat TEACCH och 
användes från början till personer med autism, men snabbt förstod användarna av modellen att de 
kunde användas till fler än endast personer med autism. Tydliggörande pedagogik är ett sätt att 
förtydliga och visualisera för att göra saker och händelser begripliga, förutsägbara och hanterbara för 
eleverna. Den tydliggörande pedagogiken kan ses som en pedagogisk strategi för inkludering, 
delaktighet och tillgänglig undervisning.   
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om hur grundlärare reflekterar kring 
tydliggörande pedagogik, samt hur de uppfattar att tydliggörande pedagogik stödjer inkludering av alla 
elever.   
 
Analysen utgår från följande forskningsfrågor: 

• Hur beskriver och upplever grundlärarna att tydliggörande pedagogik leder till ökad inkludering 
av elever? 

• Vilken typ av inkludering menar grundlärarna att tydliggörande pedagogik leder till? 
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6. Metod 

I detta kapitel presenteras undersökningens insamlingsmetod och urval, samt den valda metoden för 
analysarbetet och beskrivning av hur det genomfördes. Sist i kapitlet förs en diskussion om 
undersökningens validitet och reliabilitet.  

6.1. Datainsamling och urval  

Undersökningens är en kvalitativ undersökning där datamaterial utgörs av gruppintervjuer med där 
intervjuerna transkriberades. De transkriberade intervjuerna analyserades för att få syn på hur 
grundlärarna uppfattar och resonerar kring tydliggörande pedagogik och inkludering. Fejes & 
Thornberg (2015, s. 33) anger att intervjuer som metod kan ge en förståelse för hur intervjupersoner 
upplever och uppfattar de studerade fenomenet. Genom att intervjua grundlärare kan olika 
erfarenheter och föreställningar kring tydliggörande pedagogik och inkludering synliggöras. Analysen 
riktas sedan in på att jämföra intervjuerna samt hitta de gemensamma utsagorna. Grundlärare 
kontaktades som det fanns en tidigare relation till. Informationsbrev (Bilaga 1) skickades via mail till 
varje grundlärare.  
 
Urvalet var ett bekvämlighetsurval vilket innebär att de grundlärare som deltog i undersökningen fanns 
på de skolor som det fanns kontakter på sedan perioder av verksamhetsförlagd utbildningstid och 
grundlärarna kunde avsätta tid och ville delta. Studien omfattas av tre fokusgrupper med tre 
gruppmedlemmar på tre olika skolor, grundlärarna undervisar elever från förskoleklass till år sex. 

6.2. Gruppintervjuer 

Gruppintervjuer är en intervjuform som skiljer sig från fokusgrupper. Bryman (2008, s. 446–447) 
menar skiljer sig åt genom att fokusgrupperna har betoning på ett visst tema som intervjun fördjupar 
sig i, medan en gruppintervju kan täcka olika frågeställningar samt att arbetet med fokusgruppen 
diskuterar en viss fråga. Bryman (2008, s. 449) anser att intervju med fokusgrupper ger möjlighet att 
studera hur de intervjuade tillsammans skapar en förståelse och mening kring företeelsen eller 
ämnesområdet. Vid gruppintervjun finns möjligheter för respondenterna att tillsammans diskutera 
frågeställningen men det finns även möjlighet att lyfta fram sina egna personliga tankar kring frågan.  
 
Bryman (2008, s. 453) uppger att den vanligaste gruppstorleken är sex till tio personer, men menar att 
mindre grupper fungerar när det förväntas att gruppmedlemmarna är engagerade i temat och 
frågeställningarna. Vidare menar Bryman (2008, s. 453, 458) att samtalsledaren ska leda samtalet utan 
att vara för styrande, frågeställningarna ska vara av karaktären semi-strukturerade vilket leder till att 
större utrymme för deltagarna att diskutera men samtidigt hålla sig inom temat.  
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6.3. Deltagare i undersökningen 

Deltagarna i undersökningen arbetar på tre olika grundskolor och de nio grundlärarna arbetar med 
årskurserna F-6. Alla respondenter är grundlärare och alla respondenter utom en är behörig grundlärare 
för årskurser de undervisar i.  

6.4. Genomförande av gruppintervjuer 

Kontakten med grundlärarna gav möjligheten att intervjua tre grupper från olika skolor med tre 
grundlärare i varje grupp. Vid intervjutillfället fick grundlärarna information att det var frivilligt att 
delta och finns möjlighet att avbryta intervjun, intervjun spelas in samt raderas när undersökningen är 
klar, grundlärarna svar som används i undersökningen kommer inte kunna härledas till varken person 
eller arbetsplats. Under intervjun svarade grundlärarna på sju huvudfrågor (Bilaga 2) sedan tillkom 
andra delfrågor som inte var samma mellan grupperna för att ge de en chans att utveckla sina svar.  

6.5. Bearbetning av insamlat material 

Alla gruppintervjuer är inspelade för att transkriberas i direkt anslutning till samtalet. Inspelningen var 
viktig för att kunna gå tillbaka och lyssna på hur deltagarna i fokusgruppen uttryckte sig, inte bara vad 
grundlärarna sa (Bryman, 2008, s. 450). Efter intervjutillfället transkriberades ljudinspelningen 
ordagrant och transkriberingen skrevs ut på papper. Bearbetningen av de transkriberade intervjuerna 
skedde vid flera tillfällen för att sammanställa empirin samt se likheter och skillnader mellan 
grundlärarnas beskrivningar. Alla intervjuer avidentifierades och transkriberades. De tre skolorna 
namngavs till A, B och C. Grundlärarna på skola A namngavs till A1, A2, A3, på skola B till B1, B2, 
B3, på skola C till C1, C2, C3. Intervjuerna transkriberades ordagrant. Trost (2010 ss. 150–151) menar 
att transkribering av hela eller delar av det inspelade materialet gör materialet tillgängligt att se mönster 
för analys. 

6.6. Latent innehållsanalys  

Kvalitativ innehållsanalys är en metodansats som används, enligt Bryman (2008, s. 281), när syftet är 
att förstå vad dokument som ska undersökas. Latent innehållsanalys innebär att analysera innebörden 
som ligger bakom det mer ytliga (Bryman, 2008, s. 282). I denna uppsats har den transkriberade texten 
utgjort råmaterialet och vid genomläsning av textens meningsbärande enheter har de analyserats utifrån 
de teoretiska utgångspunkterna som presenterats i uppsatsen. 
 
Vid första genomgången av de transkriberade intervjuerna gjordes en förutsättningslös genomläsning 
för att skapa sig en helhetsbild av materialet. Andra fasen innebar att markera de meningsbärande 
enheterna i de utskrivna intervjuerna utifrån frågorna som ställdes under gruppintervjuerna: vad, när, 
hur, varför, samt de meningsbärande enheterna utifrån frågorna som ställdes om vad som krävs för att 
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elev ska vara inkluderad. Tredje fasen i arbetet var att koda och kategorisera de meningsbärande 
enheterna. De meningsbärande enheterna kondenserade till ord för att skapa koder. Koderna som 
uppfattades höra ihop placerades i samma kategori. Koderna hjälpmedel, bildstödschema och checklista 
fördes ihop till en kategori stödstrukturs arbetsformer.  Vid kategorisering av kategorierna kunde teman 
upptäckas och namnges, kategorin stödstrukturs arbetsformer gavs temat pedagogisk delaktighet.  
 
Nedan finns ett exempel ur tabellen som gjordes från meningsbärande enhet till kodning, 
kategorisering och slutligen tema. Tabellen gjordes för att skapa struktur i resultat och analys genom 
att sammanställa grundlärarnas uppfattningar om tydliggörande pedagogik och inkludering.  
 
Tabell 1. Exempel på tabell.  

Meningsbärande  
enhet 

Kod Kategori Tema 

Vilka hjälpmedel finns 
och vad kan vi göra 
då för att nå målet 
 
Man kan ju ha 
enskilda scheman som 
har på någons plats så 
att den personen vet 
sin dag. 
 
Ibland finns det barn 
som behöver en egen 
lapp så man skriver en 
checklista. 

Hjälpmedel  
 
 
 
Bildstödsschema 
 
 
 
 
 
Checklista 

Stödstrukturs 
arbetsformer 
 

Pedagogisk 
delaktighet 

 
Analysen av teman för grundlärarnas beskrivningar och uppfattningar om hur, när och varför de 
använder sig av tydliggörande pedagogik utgår från Sjölund, Jahn, Lindgren och Reuterswärds (2017, 
51) framställning av hur tydliggörande pedagogik syftar till att göra händelser, handlingar och 
situationer begripliga och hanterbara för elever.  Analysen av inkluderingsteman grundar sig på de olika 
definitionerna av inkludering som Nilholm och Göranssons (2014, s. 35) beskriver. Definitionerna av 
inkludering delas upp i tre inkluderingsaspekter, gemenskapsorienterad, individorienterad och 
placeringsorienterad. Inkluderingsaspekterna utgjorde teman för analysen av grundlärarnas utsagor 
kring inkludering.  Vid kodningen gjordes två olika tabeller för att kunna jämföra grundlärarnas utsagor 
kring tydliggörande pedagogik och inkluderingstankarna.  
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6.7. Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om vad man mäter. Validitet är ett begrepp som refererar till i vilken omfattning 
undersökningen genomförts och de metoder som använts undersöker det som avses att undersökas. 
Validitetsfrågorna om syfte och frågeställningar är lämpliga för undersökningen, om de datainsamlings- 
och analysmetoder som används passar till undersökningens syfte samt om resultatet av 
undersökningen besvaras (Thornberg & Fejes, 2015, ss. 257–278).  
 
Reliabilitet handlar om hur man mäter, tillförlitlighet. Thornberg och Fejes (2015, s. 259) använder sig 
begreppet trovärdighet och tillförlitlighet när det gäller kvalitativa undersökningar. Begreppen 
trovärdighet och tillförlitlighet handlar om hur noggrann och systematisk undersökningen är 
genomförd och hur trovärdig och tillförlitlig resultatet är. Reliabiliteten i en kvalitativ undersökning 
innebär att resultatet ska bli densamma om någon annan genomför samma undersökning med samma 
grundlärare. 

6.8. Etiska överväganden 

Undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet), det 
grundläggande individskyddskravet kan delas upp och tydliggöras i fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen:  informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet innebär att det finns en skyldighet att informera om syftet med undersökningen 
samt att informera grundlärarna om deras att deras deltagande i undersökningen är frivillig och att de 
har rätt att avbryta sin medverkan om de så önskar, även om undersökningen eller intervjun påbörjats. 
Alla grundlärarna som deltog i undersökningen informerades om syftet i den första mailkontakten. 
 
Samtyckeskravet innebär att det finns krav på att inhämta ett aktivt samtycke från deltagarna att delta 
i undersökningen. I denna undersökning var alla grundlärare vuxna och hade själva rätt att lämna 
samtycke till deltagande.  
 
Konfidentialitetskravet är viktigt att ta hänsyn till, inga personuppgifter ska finnas med eller 
beskrivningar i uppsatsen av deltagarna ska kunna gå att identifiera. Vid intervjutillfället fick 
grundlärarna information om att intervjun spelas in, frivilligt att delta samt att när som helst kan 
grundlärarna avbryta, konfidentiellt och inspelningen raderas när undersökningen är klar. Alla 
personuppgifter som kan kopplas samman med en grundlärare eller arbetsplats avidentifieras så att 
läsaren inte kan koppla ihop undersökningen till en person eller arbetsplats.  
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Nyttjandekravet innebär att den information som lämnats ska endast användas till det som uppgivits 
som syftet med undersökningen. Alla deltagare i undersökningen informerades om att deras svar 
kommer att användas i ett självständigt arbete inom ramen för lärarutbildningen. 
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7. Resultat och analys 

I detta kapitlet presenteras grundlärarnas beskrivningar av tydliggörande pedagogik samt inkludering. 
Undersökningen syfte är att undersöka hur grundlärare uppfattar att tydliggörande pedagogik stödjer 
inkludering av alla elever.  

7.1. Tydliggörande pedagogik enligt grundlärarna 

Alla grundlärarna beskrev tydliggörande pedagogik som viktigt för att förtydliga sin undervisning. 
Under intervjuerna framkom olika uppfattningar om vad tydliggörande pedagogik är.  

7.1.1. Organisation av elevers arbetssätt 

Den tydliggörande pedagogiken beskrevs som ett sätt att stödja eleverna i att organisera arbetet i 
klassrummet. Stödstrukturer och arbetsformer behöver anpassas till de elever som grundlärarna 
undervisar. Grundlärarna beskrev olika hjälpmedel och framhöll vikten av att stödja eleverna med 
checklistor, bilder och visuella tidshjälpmedel för att underlätta förståelsen för tid. Att tydliggöra 
förväntningar och grundlärarens ledarskap i undervisningssituationer beskrivs som en del av den 
tydliggörande pedagogiken, för att skapa en ökad pedagogisk delaktighet. 
 
Grundlärarna lyfte fram vikten av att erbjuda eleverna bildstöd för att eleverna ska veta vad de ska göra 
och i vilken ordning olika aktiviteter inträffar. En av grundlärarna betonar vikten av att eleverna ska 
veta hur dagen ser ut.  

Schema, hur dagens ser ut, tydlig början och tydligt slut. (Lärare B3) 

De flesta av grundlärarna som använder bildstöd gör det på gruppnivå för hela gruppen. Några 
grundlärare menade att vissa elever inte har behovet av bildstöd, men det finns de elever som är i 
behov av enskilt bildstöd kan få det på sin plats. 

Man kan ju ha enskilda scheman som man har på någons plats istället så att den 
personen vet sin dag. (Lärare B1) 

Två av grundlärarna uttrycker att bildstödet kan påverka eleverna negativt i ett längre perspektiv. De 
beskriver att de inte är säkra på att bildstödet leder till ett stöd som eleverna kommer att ha nytta av i 
framtiden, utan risken finns att de anpassningar som görs under de första åren i grundskolan leder till 
att skolan blir mer individanpassad och att eleverna inte lär sig att bli en del av en grupp. 

En liten trend som är lite farlig kan jag tycka, om man tänker att man ger väldigt mycket 
stöd, bildstöd och grejer och att man ger varje elev med vad den ska göra och att man 
jobbar individuellt då blir de också mer individuellt arbete i skolan och egentligen tycker 
jag att vi behöver ju jobba med i skolan för samhällets skull. (Lärare B2) 
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Flera grundlärare beskriver att de inom tydliggörande pedagogik stödjer eleverna med checklista som 
tydliggör vad grundläraren förväntar sig att eleven ska göra, eleven stryker vartefter de har arbetat klart 
med en uppgift eller genomfört en aktivitet. 

Ibland finns det barn som behöver en egen lapp så man skriver som en checklista, först 
gör du det och sen stryker du, sen gör de du här sidorna och du stryker. (Lärare C3) 

Grundlärarna ansåg att eleverna har behov av att veta på en gång när de kommer till klassrummet 
vad som ska hända under lektionen. 

Det handlar om är att vi måste vara tydliga mot eleverna så att de vet direkt vad de ska 
göra så man inte lämnat det här tolkningsutrymmet för dem. (Lärare A1) 

Några av grundlärarna beskriver att den tydliggörande pedagogiken handlar om att göra information 
tydlig och på så sätt nå alla elever i klassrummet.  

Det är väl att vara tydlig mot eleverna så att de vet vad jag försöker kommunicera. 
(Lärare A1) 

Analysen visar att grundlärarna beskriver vikten av att vara tydlig i sin kommunikation av vad som ska 
ske under dagen och beskriver att de den tydliggörande pedagogikens arbetsform kan vara en 
pedagogisk strategi och stödjer eleverna som är i behov av bildscheman, checklistor och steg för steg 
instruktioner. Att tydliggöra grundlärarnas förväntningar på eleverna och anpassa undervisning och 
stödstrukturer för eleverna medför en strävan till att eleverna kan delta i en pedagogisk delaktighet. 
Den pedagogiska delaktigheten är en förutsättning för att eleverna ska ges möjlighet till en tillgänglig 
undervisning genom att vara delaktiga i lärandeprocessen. Den pedagogiska delaktigheten är en av 
delarna i gen gemenskapsorienterade definitionen av inkludering, den andra delen utgörs av social 
delaktighet.  

7.1.2. Organisation av socialt samspel 

Grundlärarna lyfte vikten av att använda sig av tydliggörande pedagogik i fler sammanhang än vid 
grundlärarens organisation av elevernas skolarbete, det handlade om att tydliggöra sociala situationer 
genom att förbereda elever på vad som kommer att ske på rasten och vilka regler som finns i leken. 
Grundlärarna beskrev vikten av att använda tydliggörande pedagogik som ett förhållningssätt för att 
alla elever ska känna till vilka rutiner och regler som gäller i det sociala samspelet, det skapar 
stödstrukturer för eleverna och möjliggör den sociala inkluderingen. 

Nej men jag tänker mer att det är ett förhållningssätt att man tänker på det, innan raster, 
under raster så att man tänker på det hela tiden och att det är tydligt. (Lärare C3) 

Även i klassrumssituationer används tydliggörande pedagogik för att tydliggöra vilket beteende som 
förväntas av eleverna i klassrummet, en av grundlärarna beskriv att instruktioner för hur eleverna 
förväntas uppföra sig behöver ske steg för steg, för att eleverna ska förstå. 
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Sätt dig på stolen, rumpan på stolsitsen, så att eleven inte kan sitta bak och fram eller 
något. Man måste vara nere i varenda detalj. (Lärare A2) 

Vilket beteende som förväntas av eleverna i skolmiljön är något som grundlärarna anser att de får 
arbeta mycket med i början när eleverna börjar i grundskolan. Grundlärarna anser att det är viktigt att 
få till rutiner som är tydliga för att eleverna ska veta var de ska vara vid övergångar eller byte av rum. 

När man har en ny grupp, vad vi än gör i början så tänker jag hela tiden på tydlighet, 
rutiner, arbetsro. (Lärare C3) 

Sen är ju det även det här med vart ska jag stå i ledet och var är min plats någonstans, 
när det sitter så sitter det och då behöver man inte ta och säga det varje gång utan då 
har det automatiserat det på något vis. (Lärare C2) 

Analysen visar grundlärarna lägger vikt vid att organisera det sociala samspelet och det tyder på att 
grundlärarna anser att det är viktigt att eleverna för stöd i fler områden än att organisera sitt skolarbete. 
Det sociala samspelet är en viktig del av elevernas skolvardag. Den tydliggörande pedagogiken 
uppfattades som ett förhållningssätt i att vara stödjande i socialt samspel oavsett om samspelet sker 
vid lek, under raster eller mellan övergångar till andra aktiviteter. Regler och rutiner var det som 
beskrevs som stödjande för att eleverna ska veta vilket beteende som förväntas av dem.  Ingen av 
grundlärarna beskrev att de använde sig av bildstöd eller andra visuella hjälpmedel för att tydliggöra 
det sociala samspelet eller hur rutiner och regler bör se ut. Grundlärarnas beskrivningar ger intryck av 
att de värderar det sociala samspelet mellan eleverna som betydelsefullt för att eleverna ska vara 
delaktiga och inkluderade enligt den individorienterade definitionen, som förutsätter att den enskilda 
eleven trivs och har fungerande sociala relationer i skolan.   

7.1.3. Utformningen av den fysiska omgivningen 

Den tydliggörande pedagogiken används, enligt en av grundlärarna, inte bara i samband med att elevers 
arbetssätt och det sociala samspelet utan även när de utformar den fysiska lärandemiljön för eleverna. 
Att plocka bort det oväsentliga och stödja eleverna i att fokusera på det som är viktigt i lärandemiljön 
uppfattas som en del av den tydliggörande pedagogiken. Intryckssanering innebär en översyn av vilka 
intryck eleverna kan få i form av information, ljud och ljus. Att organisera klassrummet genom att var 
sak är på sin plats. En av grundlärarna beskrev vikten av att reducera i sinnesintryck.  

Sen har vi jobbat mycket med det här att sanera, intryckssanera, att man plockar bort, 
så att det är tomt på tavlan utom det just det behöver de här stöden. (Lärare C3) 

Att skapa ett klassrum där eleverna inte behöver fundera var olika saker finns och var de ska lägga sina 
saker är också en viktig del, ansåg en av grundlärarna.  

Allmän ordning och reda, också att det blir, det underlättar också för barnen att du vet 
vart finns pennor och skrivböcker. (Lärare C3) 
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Analysen visar att den tydliggörande pedagogiken uppfattas av grundlärarna som en medveten strategi 
för att öka tillgängligheten för eleverna att vara delaktiga såväl pedagogiskt som socialt, men betonar 
även den fysiska lärandemiljöns tillgänglighet för eleverna. Grundlärarna beskriver att reducering av 
sinnesintryck medför att eleverna ges ökade förutsättningar att ha sin fysiska placering i klassrummet. 
Den placeringsorienterad definitionen av inkludering omfattar endast aspekten att eleven har sin 
placering i klassrummet, men i denna undersökning beskriver grundlärarna organisationen av det 
fysiska rummet som en del i att skapa förutsättningar för elever att vara delaktiga och inkluderade.  
 
Tabell 2 nedan visar de koder som kondenserades ur de meningsbärande enheterna och 
kategoriserades för att slutligen tematiseras. Tabellen är en ansats till att tydliggöra och göra 
respondenternas svar mer överblickbara.  
 
Tabell 2. Grundlärarna om tydliggörande pedagogik. 

Kod Kategori Tema 

Hjälpmedel  
Bildstödsschema 
Checklista 

Stödstruktur arbetsformer 
 

Pedagogisk delaktighet 

Steg för steg instruktion 
Kommunikation av 
förväntningar  

Undervisning och ledarskap Pedagogisk delaktighet 

Regler  
Rutiner 

Stödstruktur Social inkludering 

Intryckssanera 
 

Klassrummet Fysisk placering 

 
Tabellen visar att grundlärarna lägger tonvikten på att öka den pedagogiska delaktigheten för eleverna 
med hjälp av tydliggörande pedagogik, dels genom att erbjuda stödstruktur och arbetsformer men 
också i sitt ledarskap och organisation av undervisningen. Den sociala inkluderingen omfattar vikten 
av att stödstrukturer genom regler och rutiner för att öka förutsättningarna för social inkludering. Minst 
vikt lägger de på att anpassa den fysiska lärandemiljön genom intryckssanering. Den tydliggörande 
pedagogiken syftar till att göra hela elevens skoldag begriplig och hanterbar, men resultatet tyder på att 
grundlärarna främst lägger tonvikten på den pedagogiska delaktigheten.  
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7.2. Grundlärarnas inkluderingstankar  

7.2.1. Pedagogisk inkludering  

Det finns olika beskrivningar och definitioner vad inkludering för elever innebär, en beskrivning som 
återkommer hos grundlärarna är den pedagogiska inkluderingen som innebär att eleverna arbetar mot 
samma kunskapsmål men och gör det utifrån sina individuella förutsättningar. För att eleverna ska ges 
möjlighet till att nå läroplansmålen krävs att de elever som är i behov av stöd får stöd för att klara av 
skolarbetet. En av grundlärarna förklarade inkludering genom att alla elever jobbar mot samma mål i 
samma läroplan men att förutsättningarna ser olika ut hos individerna vilket leder till att eleverna 
behöver olika stöd.  

Inkludering är att man har rätt till att jobba med samma mål med samma läroplan men 
på då ett sätt som passar den eleven. (Lärare C1) 

En av grundlärarna beskriver vikten av att organisera elevens skolarbete tydligt, att eleven alltid vet vad 
som förväntas av eleven, hur eleven ska genomföra det samt vad som händer efter. Genom att eleven 
får en tydlighet i det förväntade och har anpassade uppgifter ökar motivationen och meningsfullheten. 

De här sju frågorna, varför ska jag göra det, hur ska jag göra det, med vem ska jag göra 
det, var ska jag göra det, hur länge ska jag göra det, vad händer sedan [...] Jag tänker på 
det här med meningsfullhet, hitta motivationen, varför ska jag göra det. (Lärare C3) 

Att låta eleverna delta utifrån deras förutsättningar och med det stöd som eleven är i behov av för att 
nå målen, är att inkludera uppger flera grundlärare. Några av grundlärarna diskuterade möjligheten för 
eleverna att vara inkluderade under del av skoldagen och att de uppfattade att även en liten tid i 
klassrummet och deltagande i undervisningssituationen kan vara att arbeta inkluderande. Grundlärarna 
beskrev inkludering i undervisningssammanhang också kan innebära att eleven känner att den är en 
del av gruppen.  Att låta eleverna arbeta med läroplansmålen utifrån sina förutsättningar och känna 
gemenskapen med gruppen.    

Grupptillhörigheten, det tror jag är grundläggande. (Lärare C2) 

Även upplevelsen av att ingå i klassen men att arbeta i en lärandemiljö som är anpassad utifrån elevens 
behov uppger grundlärarna som en inkluderande handling, eleven får det stöd den är i behov av och 
arbetar mot samma mål, men gör det i en miljö som är anpassad. Grundläraren beskriver vikten av att 
eleven alltid ses av grundlärare och klasskamrater som en del av gruppen. 

Eleven räknas alltid med även fast den inte kanske alltid befinner sig just fysisk i samma 
lokal, så då tänker jag att då känner hen att den är inkluderad även fast den kanske 
fysiskt är på ett annat ställe. (Lärare C1) 
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Några av grundlärarna förklarar att det är viktigt att eleverna har möjlighet att bidra till det 
gemensamma lärandet i klassrummet. Grundlärarna beskriver att det är viktigt att eleverna har en 
upplevelse av att det är med i den gemensamma lärandeprocessen. 

Att man känner att man bidrar med något i gruppen. (Lärare C3) 

Grundlärarna förklarar vikten av att eleverna ska känna att de lyckas med de uppgifter de får och att 
anpassningarna av uppgifter inte kan vara för avvikande mot övriga i gruppen. De anser att det är 
viktigt att skolarbetet leder till att eleverna känner att de utvecklar kunskaper och förmågor. 

Att man duger någonting till. (Lärare B1) 

Flera grundlärare uppger att uppfattningen av vad inkludering innebär har förändrats hos dem, de 
beskriver att de har omprövat sina uppfattningar om vad det är. 

Det handlar inte om att inkludering som jag trodde när det blev inkludering, att alla 
måste vara i klassrummet hela tiden utan att det är utifrån elevens förutsättningar. 
(Lärare C1) 

Flertalet lärare beskriver att deras förändrade arbetssätt med mer tydliggörande pedagogik medfört 
att de kommit på att de stödstrukturer som är en anpassning för några av eleverna visat sig vara bra 
och för hela gruppen. Grundlärare beskriver att det förändrade arbetssättet bidragit till att fler elever 
har möjlighet att delta i den gemensamma undervisningen och att det är en inkluderande handling att 
använda en tydlig planering. 

En veckoplanering där vi prickar av vissa saker som vi gör ungefär en gång i veckan 
och då får de prickar av där, det är stöd för vissa, vi har det för alla för det är bra för 
alla. (Lärare C3) 

En av grundlärarna uppger att det finns negativa konsekvenser av att arbeta med tydliggörande 
pedagogik och inkludering av elever som har behov av det. Grundläraren beskriver att det minskar 
pedagogens möjligheter att plötsligt ändra schemat utan att förbereda eleverna på det. Att tillmötesgå 
elevernas behov av tydlighet och förutsägbarhet för elever i behov av särskilt stöd när specialklasser, 
för elever i behov av mycket stöd, inte längre finns beskrivs av grundläraren som en konsekvens av 
visionen om En skola för alla utifrån inkluderingsaspekten.   

Jag kan tycka är lite tråkigare nu om man tar något negativt är att jag tycker det är trist 
som behöver det strukturerade och att det ska se lika ut och så, det ger mig mindre 
spelrum att vara flexibel, hitta på saker att göra för då är det en del som inte grejar det. 
(Lärare B2) 

I samtalet kring påståendet ställde kollegor frågor kring hur det kommer sig att grundläraren upplevde 
det på det sättet, då övriga kollegor beskrev att de kan göra ändringar i schemat om de har en 
genomtänkt plan på hur de tydliggör förändringar för elever som är i behov av det. 
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Analysen visar att pedagogisk inkludering av elever i undervisningssammanhang och i den 
gemensamma lärandeprocessen uppfattas som viktig av grundlärarna. Grundlärarnas beskrivningar av 
vikten av att eleverna är delaktiga i undervisningen och utgår de gemensamma målen, men utifrån 
elevernas individuella förutsättningar. Grundlärarna anser att det är viktigt att eleverna känner att de 
klarar av skolarbetet med stöd och att eleven är med och bidrar till lärandeprocessen. I den 
gemenskapsorienterad definitionen av inkludering är vikten av att delta i lärandet och få förutsättningar 
att nå så långt som möjligt i sin kunskap en viktig aspekt. Den gemenskapsorienterade definitionen 
lyfter även viktens av att se elevernas olikheter som berikande och lärorik. I den gemenskapsorienterad 
definitionen är förutom den pedagogiska delaktigheten den social delaktigheten viktig. 

7.2.2. Inkludering socialt  

Social inkludering beskrivs av grundlärarna som en känsla och upplevelse av att vara med i ett socialt 
sammanhang. Eleverna behöver känna sig trygga och trivas i skolmiljön och i alla 
undervisningssituationer. Grundlärarna beskriver känslan av gemenskap och deltagande som 
avgörande om en elev upplever sig vara inkluderad. Grundlärarna återger att de ofta börjar jobba med 
sociala stödstrukturer när eleverna är nya i grundskolan. Grundlärarna beskriver att de arbetar med hur 
eleverna ska bete sig i olika situationer för att alla elever ska känna sig trygga och trivas i skolmiljön 
och för att skapa förutsättningar till social inkludering. 

Eleven ska känna sig trygg och att den trivs. (Lärare B2) 

Alla grundlärare anger att det är viktigt att eleverna känner att de ingår i ett sammanhang och att de 
trivs med kamrater. 

Man känner gemenskap och då är det inkludering. (Lärare A1) 

Analysen visar att grundlärarnas uppfattningar av den sociala inkluderingen är viktig och lyfter fram 
vikten av att eleven ska känna sig delaktig och ingå i ett socialt sammanhang. I den 
gemenskapsorienterade definitionen är social delaktighet lika viktig som den pedagogiska 
delaktigheten. Den individorienterade definitionen av inkludering utgår från elevernas känsla av trivsel 
och känslan av att ha sociala relationer. Grundlärarna i denna undersökning lyfter fram vikten av 
elevernas trivsel och känsla av gemenskap. Utanförskap i gruppen leder inte till en känsla av inkludering 
även om förutsättningar att nå kunskapsmålen finns. Den sociala inkluderingen är lika viktig i den 
gemenskapsorienterade definitionen av inkludering som den pedagogiska.  

7.2.3. Inkludering fysiskt 

Grundlärarna beskriver den fysiska placeringen av eleverna som mindre avgörande om eleven upplever 
sig som inkluderad. Att finna gemenskap i gruppen är viktigt och en av grundlärarna beskriver en 
svårighet med inkluderingsarbetet när en elev är delaktig i den pedagogiska delen utifrån individuella 
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förutsättningar men har svårigheter att ingå i ett socialt sammanhang tillsammans med gruppen, det 
beskrivs mer som en inkludering utifrån den fysiska placeringen.  

För mig känns det som inkludering måste man gå till varje elev om den känner sig 
inkluderad, inte bara organisatoriskt sätt att nu går den där utan skulle egentligen platsa 
i särskola, svårt att få kompisar och kan inte leka, känner sig jätteutanför fast den är i 
en klass liksom. (Lärare B2) 

Några grundlärare beskrev att eleven inte fysiskt måste vara i klassrummet för att känna sig inkluderad, 
utan det handlar om att eleven ska känna sig inkluderad och medräknad vid sammanhang som eleven 
klarar av.  

Att vara inkluderad kan också innebära att man går iväg, inte att man blir exkluderad 
om man går iväg. (Lärare A1) 

Grundlärarna förde samtal kring hur deras uppfattning av inkluderingen förändrat deras syn- och 
arbetssätt. Några av grundlärarna menar att förr fanns det andra grupper och klasser för elever som 
var i behov av särskilt stöd och då var de inte en del av klassen. Samtidigt samtalade de om förändrat 
synsätt kring den fysiska inkluderingen, från att alla skulle delta i samma klassrum till göra som idag, 
hitta anpassningar och lösningar för elever som är i behov av det.  

Alla elever ska inkluderade idag, förr hade man särskilda klasser för vissa elever och 
fanns i varje skola för speciella klasser. (Lärare B1) 

Väldigt bokstavligt att alla skulle vara i klassrummet och det var det som var 
inkludering, sen tycker jag att det har släppt så det har blivit en trevligare miljö så att du 
kan vara en elev som vandrar från ett grupprum till klassrum. (Lärare A2) 

Analysen visar att den det skett en förändring i grundlärarnas föreställning om vad inkludering handlar 
om, tidigare uppfattade de att tonvikten låg vid att alla elever skulle vara i samma klassrum och att det 
var inkludering. Grundlärarnas beskrivningar betonar att de uppfattar inkludering som mer 
mångfacetterat och att den placeringsorienterade definitionen av inkludering som endast omfattar 
utgångspunkten var eleven har sin placering inte uppfattas som inkluderande handling.  Mer vikt läggs 
vid att skapa förutsättningar för alla elever och anpassa den lärandemiljö eleven är i behov av. 
 
Tabell 3 nedan visar de ord som kondenserades från de meningsbärande enheterna och i vilken kategori 
de sammanfördes för att slutligen tematiseras. Tabellen är ansats till att strukturera grundlärarnas 
beskrivningar av inkludering. 
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Tabell 3. Grundlärarna om inkludering.  

Kod Kategori Tema 

Gemensam läroplan 
Delta utifrån förutsättningar 
Planering 
Känna att de klarar av med 
stöd 

Gemensamma mål 
 
 

Pedagogisk inkludering  

Deltagande 
Gemenskap 
Trivsel 

Delaktighet Social inkludering 

Alla i klassrummet 
Placering blir exkludering 

Klassrummet Fysisk placering 

 
Tabellen visar att uppfattning av inkludering dels handlar om den pedagogiska inkluderingen, genom 
att få elever att delta utifrån sina förutsättningar i mot gemensamma kunskapsmål och att eleverna 
känner att de klarar av det med stöd. Den sociala inkluderingen är lika viktig och resultatet visar att 
grundlärarna försöker skapa förutsättningar för eleverna att känna gemenskap och trivsel. Resultatet 
tyder på att den fysiska placeringen inte längre är det som grundlärarna beskriver som en del av 
inkluderingsprocessen. 
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8. Diskussion 

I detta kapitel presenteras diskussionsavsnittet som innehåller två underrubriker, metoddiskussion och 
resultatdiskussion. 

8.1. Metoddiskussion 

Kvalitativ innehållsanalys som metod används när syftet är att tolka och analysera texter, transkriberade 
intervjuer, för att finna kategorier och teman. I arbetet med att ta ut det meningsbärande enheterna 
var det viktigt att undvika fallgropar och fel (Bryman, 2008, s. 294). För att förhindra fallgropar och 
feltolkningar var det viktigt att läsa igenom det transkriberade intervjuerna för att hitta meningsbärande 
enheter som inte kunde misstolkas. Kodningsprocessen är ett viktigt steg i innehållsanalys metoden 
som en förberedelse inför analysarbetet (Bryman, 2008, s. 291). Den latenta innehållsanalysen innebär 
att leta efter innebörden av grundlärarnas uttalanden och beskrivningar, tolkningar av innebörden av 
en mening. Nackdelen med latentinnehållsanalys är att det finns en risk att författaren misstolkar 
respondentens utsagor. För att minska risken att misstolka krävs flera genomläsningar vilket kan 
upplevas som tidskrävande. Kodningen gjordes vid två tillfällen, med tolv dagars mellanrum, för att 
säkerhetsställa att uppsats skrivaren kodat på samma sätt vid båda tillfällena. Fördelen med 
latentinnehållsanalys är att textmassan som blev av de transkriberade intervjuerna blev hanterbara att 
analysera för fattaren.  
 
Urvalet av grundlärare var ett bekvämlighetsurval men bör inte påverka resultatet eftersom det bygger 
på grundlärarnas uppfattning kring tydliggörande pedagogik och inkludering. Gruppintervju som 
metod medförde att grundlärarna hjälptes åt att beskriva och förklara, hade intervjuerna genomförts 
enskilt kunde de medfört större variation bland svaren. En annan fördel med gruppintervjuer var att 
författaren inte behövde förklara begrepp eller be respondenterna sina resonemang mer än vid något 
enstaka tillfälle. Gruppintervju ledde till att det blev mer ett samtal mellan kollegorna. Nackdelen med 
gruppintervju är att det kan vara en respondent som tar över samtalet och låter inte övriga komma till 
tals. De grupper av grundlärare som intervjuades har samarbetat under längre tid och kände sig i 
bekväma i att beskriva avvikande tankar. Undersökningen i denna uppsats är förhållandevis liten och 
bygger på nio grundlärares beskrivningar och uppfattningar kring tydliggörande pedagogik och 
inkludering. Resultatet kan ses som en indikation på hur grundlärare i Sverige uppfattar inkludering 
och tydliggörande pedagogik.  

8.2. Tydliggörande pedagogik för ökad pedagogisk inkludering 

Grundlärarnas uppfattning är att deras arbete med tydliggörande pedagogik bidrar till att öka 
inkluderingsprocessen. Grundlärarna har en vision om att skapa en lärandemiljö där eleverna kan 
känna tillgänglighet och delaktighet genom att kunna delta i undervisningen och de mål som finns i 
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grundskolan. Grundlärarna lyfter vikten av att låta eleverna känna att det bidrar till det gemensamma 
lärandet, oavsett om det är delar av dagen eller om det är under hela elevens skoldag. Att bidra till det 
gemensamma lärandet är en av nycklarna till inkluderingsprocessen. Grundlärarnas beskrivningar av 
hur de arbetar i klassrummet med att vara tydliga i sin kommunikation om vad de förväntar sig att 
eleverna ska göra, är det som grundlärarna lägger mest tyngd vid. Att tydliggöra kommunikationen 
genom att använda sig av visuellt material som bildstöd bidrar enligt Sjölund, Jahn, Lindgren och 
Reuterswärd (2017, s. 52) till att elever i svårigheter lättare kan ta till sig informationen och därmed har 
ökade möjligheter att bli självständiga i skolarbetet. Att erbjuda stödstrukturer i form av checklistor 
och anpassa uppgifterna till elevens behov av viktigt, ansåg några av lärarna. Möjligheten för eleverna 
att känna att de hanterar situationen gör att deras delaktighet i klassrumsarbetet ökar. SPSM:s 
delaktighetsmodell (Szönyi & Dunkeers, 2015, s. 18) bygger på att eleverna ska har en tillgänglig 
lärmiljö. Genom att visualisera den verbala kommunikationen genom bildstöd har eleverna ökade 
möjligheter till att få ett tillgängligt meningssammanhang, de kan förstå instruktionen och vad som är 
syftet med aktiviteten. Utifrån Asp-Onsjös definition (2006, s. 191) av olika inkluderings aspekter 
bidrar den tydliggörande pedagogiken till att elever kan bli mer inkluderade i en didaktisk mening. I 
resultatet av grundlärarnas beskrivningar av inkludering pedagogiskt visar att det finns drag av det som 
Nilholm och Göransson (2014, s. 33) definierar som den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering. 
Grundlärarna lyfter fram att det är viktigt för eleverna att jobba mot samma mål, lära tillsammans och 
att anpassningar krävs för att ge förutsättningar till eleverna att nå de mål som finns angivna i 
läroplanen. Asp-Onsjö (2016, s. 191) menar att det är den didaktiska inkluderingen av eleverna, där 
undervisningen anpassas för att bemöta elevernas behov är en förutsättning för delaktighet i 
undervisningen.  För att skapa hög grad av delaktighet (Sznöyi & Dunkeers, 2016, s. 17) krävs att 
eleven upplever en hög grad av tillgänglighet med tydliga instruktioner, tillhörighet i en klass eller grupp 
och att lärandet sker i samhandling. Alla grundlärare som deltog i undersökningen lyfte fram vikten av 
att arbeta med tydliggörande pedagogik för att skapa förutsättningar för alla elever att delta i 
lärandeprocesserna.  

8.3. Tydliggörande pedagogik för social inkludering 

Grundlärarna beskrev tydliggörande pedagogik i undervisningssammanhang men även att de använde 
sig av den tydliggörande pedagogikens tankar vid fler situationer i skolan. Grundlärarna menade att 
tydliggörande pedagogik även var viktigt vid sociala situationer som på raster eller vid förflyttningar 
mellan klassrum och matsal. Att stödja eleverna genom att gå igenom vilka regler som gäller vid 
rastaktiviteter var att tydliggöra sociala situationer och göra dem begripliga för eleverna. Den 
tydliggörande pedagogiken (Sjölund, Jahn, Lindgren och Reuterswärd, 2017, s. 94) kan stödja eleverna 
i att förstå hur det sociala samspelet fungerar och göra det begripligt för alla elever och därmed öka 
delaktigheten i det sociala samspelet. Delaktighetsmodellen (Szönyi & Dunkeers, 2015, s. 20) lyfter 
fram vikten av att eleverna har tillgänglighet till det kommunikativa samspelet för att förstå regler i 
aktiviteten och hur det sociala samspelet med oskrivna regler och sociala koder fungerar. Genom att 
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eleverna får stöd av pedagoger att förstå ökar deras förutsättningar till samhandling och erkännande i 
elevgruppen. Asp-Onsjö (2006, s. 191) menar att den sociala inkluderingen förutsätter att eleverna är i 
samhandling med lärare och klasskamrater. 
 
Att socialt bli inkluderad är viktigt enligt de intervjuade grundlärarna. Resultatet visar att grundlärarna 
uppfattar att gemenskap är viktigt och att arbetet med de sociala stödstrukturerna är en grundläggande 
del i arbetet med eleverna. Genom att skapa en lärandemiljö där eleverna vet hur de ska bete sig i olika 
situationer så skapas trivsel och trygghet. En av grundlärarna lyfte frågan om hur socialt exkluderande 
del elever kan bli när eleverna är inkluderade i undervisningssammanhang men inte i det sociala 
samspelet med jämnåriga. Samhandling som är en del av delaktighetsmodellen (Szönyi & Dunkeers, 
2015, s. 15) är att delta med någon i samma aktivitet i samspel med någon annan, det gäller i lika hög 
grad under lektioner som på raster och andra friare aktiviteter.  Nilholm och Göranssons (2014, s.34) 
individorienterade definition av inkludering hör samman med hur eleven trivs med klasskamrater och 
de sociala relationerna är avgörande om eleven ska få förutsättningar att nå målen, men tar inte hänsyn 
till i vilken omfattning eleverna är delaktiga i det gemensamma lärandet och de aktiviteter som sker i 
lärandeprocessen. 

8.4. Tydliggörande pedagogik för fysisk inkludering 

I resultatet framkommer att grundlärarna ändrat sitt synssätt sedan inkluderings tankarna kom i och 
med Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet 2/2006). Läroplanen (Lgr11, 2007) använder inte 
begreppet inkludering, men det framgår i det inledande kapitlet att skolans värdegrund betonar alla 
elevers lika värde samt att all undervisning ska anpassas till varje elevs individuella förutsättningar. 
Klassrummet som fysisk plats omfattas av den tydliggörande pedagogiken, menade särskilt en av 
grundlärarna. Genom att intryckssanera och skapa ett klassrum för elever där de tagit hänsyn till 
elevernas behov av anpassningar i ljud- och ljusmiljön. För att skapa en fysiskt tillgänglig lärandemiljö 
krävs att klassrummet är anpassat utifrån elevernas individuella förutsättningar och behov. Szönyi & 
Dunkeers (2015, s. 17) menar att delaktighet och tillgänglighet också omfattar fysisk tillgänglighet, 
vilket innebär att skolans olika delar ska vara anpassade för olika aktiviteter och att ljud och ljusmiljön 
är anpassad utifrån elevernas behov.  
 
Tidigare uppfattade grundlärarna att lösningar där elever gick ifrån klassrummet för att färdighetsträna 
var motstridiga i inkluderingsarbetet. Grundlärarna beskriver att inkluderingsarbetet har fler aspekter 
den placeringsorienterade definitionen av inkludering (Nilholm och Göransson, 2014, s. 34) som 
omfattas av tanken att eleven har sin placering i ordinarie klassrummet. Att eleven lämnar gruppen för 
att få en lärandemiljö som är mer anpassad behöver inte innebära att eleven blir exkluderad utan får 
sina behov av anpassningar tillgodosedda.  
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8.5. Tydliggörande pedagogik för ökad inkludering 

Tydliggörande pedagogik är undervisning som innebär en skola där elevernas olikheter medför att 
läraren organiserar sin undervisning till ett lärande och möter alla elever i klassrummet. Sjölund, Jahn, 
Lindgren och Reuterswärd (2017, s. 51) förklarar att tydliggörande pedagogik syftar till att göra olika 
händelser, situationer och handlingar hanterbara och begripliga. Läroplanen (Lgr 11) lyfter i det 
inledande kapitlet skolans ansvar att utforma undervisning som anpassas till elevers förutsättningar där 
social gemenskap och trygghet ska leda till lust till lärande. 
 
Den tydliggörande pedagogiken kan ses som en pedagogisk strategi för inkludering, delaktighet och 
tillgänglig undervisning. Genom att anpassa skolmiljön till de elever som finns där ökar 
förutsättningarna för ökad delaktighet. Resultatet tyder på att grundlärarnas tankar kring inkludering 
är samstämmiga med Nilholm och Göranssons (2014, s. 33) gemenskapsorienterade definitionen av 
inkludering, där eleverna är delaktiga i lärandeprocessen och känner att de är en del gruppen, de ingår 
i ett socialt sammanhang där olikheter ses som berikande för gruppen.  
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9. Konklusion 

I detta kapitel presenteras undersökningens slutsatser. 
 
Syftet med undersökningen var att undersöka om tydliggörande pedagogik kan bidra till ökad 
inkludering av elever. Undersökningen visar att det finns en strävan hos grundlärare att tydliggöra 
undervisning och sociala sammanhang för alla elever. Grundlärarna diskuterar även kring det 
förändrade synsättet de har kring fysisk inkludering. Grundlärarna beskriver att deras arbete handlar 
om att skapa förutsättningar för alla elever att ingå en gemenskapsorienterad inkludering, med arbete 
mot samma mål i samhandling med varandra. Samtidigt lyfts svårigheterna med att elever kan vara 
delaktiga och inkluderade i olika aspekter, didaktiskt och fysiskt men inte socialt. Den stora utmaningen 
för skolan och grundlärarna är att få elever att acceptera och tolerera varandras olikheter för att kunna 
fortsätta processen mot ökad inkludering av alla elever i En skola för alla.  
 
Den fysiska delaktighet som grundlärarna uppfattade som central i inledningsskedet när 
inkluderingsbegreppet infördes har förändrats. Idag läggs större vikt enligt grundlärarna på att få 
eleverna att känna delaktighet i lärandeprocessen och i det sociala samspelet. Inkludering är en process 
och inte ett tillstånd som uppnås (Nilholm, 2006, s. 16), den tanken verkar grundlärarna ha landat i.  
Förhoppningsvis leder det till att elever idag utvecklar en tolerans och förståelse för att olikheter i 
samhället är något eftersträvansvärt.  
  
Resultatet visar att de intervjuade grundlärarna har reflekterat kring inkluderingsprocessens olika 
perspektiv, både pedagogisk- och socialdelaktighet uppfattas som viktiga delar i att anpassa skolmiljön 
för att möta alla elever. Den tydliggörande pedagogiken kan öka inkluderingen av alla i elever i en skola 
för alla. Resultatet indikerar att det finns variation bland de intervjuade grundlärarna om hur elevers 
delaktighet och inkludering kan öka genom tydliggörande pedagogik. Den största utmaningen för 
lärare idag är att utforma och utveckla sin undervisning för att möta alla elevers behov.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Information om en studie av tydliggörande pedagogik 
  
Jag är lärarstudent som går sista terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete 
vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  
  
Studiens syfte är att undersöka hur lärare i grundskolans yngre årskurser tänker kring tydliggörande 
pedagogik och inkludering. 
  
Deltagandet i studien innebär att jag kommer att intervjua er i grupp. Jag kommer att samla in data 
genom att intervjua. Intervjun kommer att spelas in under ett tillfälle utan att medverka på annat 
sätt och utan att påverka er. Jag kommer att använda en ljudupptagning för att kunna dokumentera 
vad som sägs under intervjun. 
  
Intervjun kommer att ske via internet eller på plats under april månad. Materialet kommer att 
hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 
personuppgifter. I redovisningar av studien (t.ex. i publikationer och på seminarier) kommer alla 
personuppgifter att vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och 
presentationer av studiens resultat. 
  
Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min handledare (se 
nedan för kontaktuppgifter). 
  
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. 

  
Studiens handledare: Niklas Norén, Universitetslektor vid Instruktionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier 
 
Uppsala Universitet april 2020 
Julia Hansson  
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Det här är en intervju som jag har som avsikt att spela in så att jag senare tillfälle kan lyssna på era svar 
och tankar. Det är frivilligt att delta och ni kan när som helst avbryta intervjun. Era svar kommer 
konfidentiellt och kommer inte kunna härledas till varken skola eller person. Era tankar och svar 
kommer endast att användas i den här undersökningen i den här uppsatsen. Inspelningen kommer att 
raderas när uppsatsen är godkänd.  
 
 

1. Vad? Vad är tydliggörande pedagogik för er? Hur skulle ni definiera/beskriva tydliggörande 
pedagogik. 
 

2. När? När används tydliggörande pedagogik i er verksamhet? T.ex. i vilka situationer?  
är det skillnad på olika ämnen, eller olika typer av arbetsformer (helklass/grupp)? 
 

3. Hur? Hur gör ni pedagogiken tydlig? Kan ni beskriva konkret när ni använder er av 
tydliggörande pedagogik i olika situationer?  
 

4. Varför? Varför använder ni tydliggörande pedagogik och varför anser ni att är det 
viktigt/mindre viktigt? 
 

5. Vad är inkludering för er? Hur skulle ni definiera/beskriva inkluderande undervisning i en 
vidare bemärkelse? Kan ni även ge några konkreta exempel? 
 

6. Anser ni att eleverna blir mer inkluderande när ni använder tydliggörande pedagogik? Om ja, 
på vilket sätt? Om ja, finns det några situationer som avviker? Om nej, varför då? 
 

7. Vad krävs för att en elev ska vara inkluderad? 
 
 

 


