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Abstract 

 

This is a case study about how a class in the first years of elementary school works with the part of inclusion work - 

that has to do with social belonging and kinship. The study aims to learn about how the selected school works to 

support social contacts and kinship, and also to identify the obstacles that can stand in the way for interaction 

between the pupils.  

The starting point for the study is a class where one of the pupils has disabilities. The class was observed during two 
days, interviews took place with teachers and parents and document studies were conducted.  

The result shows that the selected school tends to conduct an integration work that has more to do with physical 
placement than social kinship and participation. In conclusion, the study shows that there was small possibilities of 
situations of interplay that contribute to interaction and communication between the pupil with disabilities and other 
pupils. I hope that my study can contribute to improving other learning environments to become more inclusive. 
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Inledning 
Skolan har ett tydligt uppdrag att skapa goda förhållanden och att anpassa undervisningen till varje elevs 

förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver att oavsett var i landet utbildningen anordnas ska den inom 

varje skolform vara likvärdig. En likvärdig utbildning innebär inte att skolans resurser ska fördelas lika eller 

att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt. Skolan ska uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd. Hur skolan ska organiseras för att stödja dessa elever och deras lärande på bästa sätt 

är ständigt en aktuell fråga och åsikterna går isär.  

Den svenska skollagen talar om en skola för alla och det går att läsa i förordningar att utbildningen ska ta 

hänsyn till barns och elevers olika behov. Grundskolan har en skyldighet att erbjuda elever i behov av särskilt 

stöd det stöd de behöver för att nå kunskapsmålen men hur stödet utformas kan se olika ut. Många skolor 

erbjuder enskilt stöd eller anordnar särskilda undervisningsgrupper i stället för att arbeta för att kunna möta 

alla barns behov inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Förutom nationella lagar och förordningar har vårt land godkänt internationella överenskommelser som FN:s 

standardregler och Salamancadeklarationen. De betonar en utbildning där elever med funktionsnedsättning 

ska vara en integrerad del av det ordinarie skolsystemet. Trots det har vi en stark kultur i vårt samhälle till 

segregerade lösningar vilket visar sig genom förekomsten av specialskolan och särskolan och även genom 

enskild undervisning och undervisning i liten grupp inom den vanliga grundskolan.  

Det har visat sig i flera studier att skolan har svårt att möta alla barns behov och ge stöd för utveckling och 

lärande i inkluderande former. Forskaren Thomas Nordahl (2012) framhåller i sin studie att 

specialpedagogiskt stöd i segregerade miljöer kan påverka eleven negativt. Persson och Persson (2013) 

diskuterar hur motsägelsefullt det är att enskilda stödåtgärder eller stöd i liten grupp fortfarande efterfrågas 

och att det är en allmän uppfattning att det är det mest effektiva sättet att komma till rätta med elevers 

svårigheter. De framhåller att det är viktigt att blivande specialpedagoger har den kompetens som krävs för 

att kunna förstå och bemöta elever i behov av särskilt stöd utifrån individuella förutsättningar och för att 

kunna handleda pedagoger i deras arbete med denna elevgrupp. För specialpedagogexamen ska de 

studerande visa förmåga att kritiskt identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete samt i arbetet 

med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.  

Det finns fortfarande behov av kunskap om vilka hinder som måste undanröjas och vilka möjligheter som 

kan tas tillvara för att åstadkomma en lyckad inkludering. Skolor arbetar ofta med ett demokratiskt 

förhållningssätt, demokrati och mänskliga rättigheter finns med som centralt innehåll i både kurs- och 

ämnesplaner. Det görs dels genom att låta elever vara delaktiga i diskussioner och beslut som tas i 
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exempelvis klassråd, men den största delen av barns vardag i skolan består av sociala relationer och det 

glöms nog ofta bort. Det är i samspelet med klasskamraterna som det dagligen fattas olika beslut. Besluten 

påverkar den enskildes vardag och möjligheten att bli accepterad i en grupp. Elever med diagnosen 

utvecklingsstörning är ett exempel på den typ av elever som länge ansetts så speciella att de inte omfattats 

av den vanliga skolans undervisning. Skolans ovana vid denna elevgrupp kan innebära att det blir extra tydligt 

vilka hinder som kan uppstå och vad som kan gynna inkluderingsarbetet.  

Jag har valt att göra en fallstudie i en klass där en elev som är inskriven i särskolan ingår. Syftet med 

föreliggande fallstudie är att skapa kunskap om vilka hinder som måste undanröjas och vilka faktorer som 

kan gynna den del av inkluderingsarbetet som rör skapandet av social tillhörighet och gemenskap. 

 

Mina forskningsfrågor:  

 Vilka faktorer i undervisningsupplägget förefaller betydelsefulla för utvecklandet av social 

gemenskap? 

 

 Hur är det specialpedagogiska stödet utformat? 
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Bakgrund 

Första delen av bakgrundavsnittet är vikt åt en redogörelse för olika sätt att se inkludering och vad olika 

forskare har att säga om skillnaden mellan integrering och inkludering. Avsikten med detta avsnitt är att ge 

läsaren en förståelse kring att inkludering är en process för att motverka särskiljande. Möjligheten till 

inkludering har stor betydelse för den enskilda eleven i behov av särskilt stöd för att vara socialt delaktig.  

Resultat från tidigare forskning tyder på att förhållningssätt och attityder i specialpedagogiska frågor har stor 

betydelse för huruvida dessa elevers skolgång kännetecknas av integrering eller inkludering. Jag kommer att 

redogöra för olika aspekter av inkludering och belysa varför det är viktigt med inkluderande 

undervisningsformer med stöd av forskning.  Det gör jag för att inkluderingsarbetet lättare ska förstås i min 

egen studie av hur det specialpedagogiska stödet implementeras i verksamheten som jag har besökt. Vidare 

kommer jag att redogöra för att orsaker till specialpedagogiska behov kan ses ur olika specialpedagogiska 

perspektiv. Det är viktigt med en medvetenhet kring detta då utgångspunkten blir avgörande till hur det 

särskilda stödet ges. Avslutningsvis kommer jag i detta stycke att identifiera faktorer i lärmiljön som förefaller 

betydelsefulla för inkludering och utvecklandet av social gemenskap. De identifierade faktorerna kommer 

jag att använda som analysverktyg i min studie och min förhoppning är att den kunskap som min studie kan 

ge bidrar till ökad förståelse till hur skolor kan jobba med den del av inkluderingsarbetet som rör skapandet 

av social tillhörighet och gemenskap.  

Olika sätt att identifiera inkludering 
Från 1990-talet och framåt har internationell forskning inom specialpedagogik förts inom området 

inkluderande undervisning. Skidmore (2005) framhåller att forskningen har baserats på ett relationellt 

perspektiv och demokratiska ideal om delaktighet för alla elever i vanliga skolklasser, en skola för alla. Stor 

del av forskningen inom specialpedagogik som har bedrivits i Sverige har också domineras av analyser av 

diagnoser. Den forskningen bygger på ett kompensatoriskt perspektiv som ser speciella behov som i första 

hand ett individrelaterat fenomen. En konsekvens av detta är att problem har varit individbundna istället för 

att ses som pedagogiska och didaktiska dilemman. Flera forskare (Giota et al., 2009; Göransson et al., 2011; 

Nilholm & Göransson, 2013) inom det specialpedagogiska forskningsfältet bekräftar att det fortfarande finns 

en tradition att individualisera elevernas problem i skolan. Fokuserande på enskilda individers brister och 

svårigheter diskuterar Bladini (1994); Persson & Persson (2012) och Ahlberg (2013) som ett resulterat till 

olika skolformer och särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. Att anpassa 

undervisningen till alla elever är i praktiken inte den metod som används mest i vanliga klasser. Istället sker 

undervisningen som en enskild aktivitet i klassen eller gruppen, eller i särskilda grupper utanför ramen för 

den ordinarie klassen. Giota et al. (2009) och Persson (2013) framhåller att tillgängligheten till experter som 

arbetar med elever i behov av särskilt stöd också har inneburit att klasslärarna inte behöver tillgodose dessa 
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elever när de planerar sina lektioner. Begreppet inkludering kan tolkas på olika sätt. I Sverige har vi främst 

talat om inkludering när det handlar om barn i behov av särskilt stöd. Inkludering och integrering har ibland 

används synonymt med varandra men har på senare tid kommit att poängtera en stor skillnad mellan 

integrering och inkludering. Nilholm & Göransson (2013) och Sandström et al. (2014) betonar att inkludering 

har blivit det begrepp som används för att belysa skillnaden i synsätt i förhållande till integrering. Den 

skillnaden som görs mellan begreppen i Sverige innebär att integrering avser den verksamhet där alla elever 

välkomnas men utan att verksamheten förändras efter individernas individuella behov. Inkludering har 

alltmer kommit att ersätta integrering. För att en person ska kunna bli integrerad måste denne ha varit 

exkluderad eller avskild. Integrering handlar inte om delaktighet och gemenskap utan mer om individens 

anpassning till rådande förhållanden och en fysisk placering. Dagens skola fokuserar alltför snävt på 

måluppfyllelse medan inkludering enligt Nilholm & Göransson (2013) innebär ett bredare uppdrag kring 

demokrati och social utveckling. När det talas om inkludering i skolsammanhang ska skolan vara organiserad 

utifrån att barn är olika. Inkludering är en process som innefattar hela skolan där alla elever ska känna social 

gemenskap och delaktighet där olikhet berikar en grupp. Flera forskare (Kalambouka et al., 2007; Nilholm & 

Göransson, 2013; Ahlberg, 2013) framhåller att barn i behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans 

vanliga miljöer. 

Införandet av inkluderingsbegreppet diskuterar Persson (2007) och Nilholm & Göransson (2013) som ett led 

till att skolan förväntas lägga om sin verksamhet så att den så långt som möjligt anpassas efter alla elever. 

Det ställer krav på hela organisationen då det inte längre är en fråga rörande enskilda elever.  

Begreppet Integrering används också inom skollagen då lagen benämner en elev som är inskriven i särskolan 

integrerad elev men som får sin utbildning i grundskolan eller tvärtom (SFS 2010:800).  

Inkludering kan enligt Asp-Onsjö (2006) ske ur tre olika aspekter. Jag har valt att belysa de tre olika 

aspekterna för att det känns meningsfullt för min egen studie då jag har valt att begränsa min studie till att 

titta på inkludering ur en social aspekt där samspel, tillit och samarbetsförmåga är viktigt.  

Inkludering kan ses ur olika aspekter 

För att belysa dessa aspekter utgår Asp-Onsjö (2006) från hur eleven fungerar i sin praktik och om mötet 

mellan individen och dess omgivning. De olika sidorna av inkludering är en rumslig, en social och en didaktisk 

aspekt. Den tid som eleven befinner sig i samma lokal som övriga klasskamrater avser den rumsliga 

inkluderingen. Den sociala inkluderingen är när eleven är delaktig i ett socialt sammanhang tillsammans med 

sina klasskamrater och personal. Didaktisk inkludering är hur pedagogiska förutsättningarna är anpassade 

för att utveckla elevens lärande. De tre olika aspekterna av inkludering kan inte ses var för sig utan överlappar 

varandra. Aspekterna kan användas som verktyg för att analysera en elevs skolsituation. Fokus kan då flyttas 
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från organisatoriska åtgärder till pedagogiska åtgärder som möjliggör inkludering ur de olika aspekterna. 

Asp-Onsjö (2006) ser i sin studie att inkluderingsbegrepp kan vara tredelat. Eleverna kan vara inkluderade 

alternativt exkluderade i en eller flera av aspekterna. Asp-Onsjö konstaterar också att åtgärdsprogram kan 

vara ett verktyg som både stödjer inkludering och befäster exkludering.  

I min studie ska begreppet inkludering förstås i ett relationellt perspektiv. Jag vill undersöka vad som sker i 

förhållandet, samspelet och interaktionen mellan pedagoger och elever och mellan elever och elever. 

Perspektivet som jag kommer att inta för att förstå enskilda individers handlande står i relation till 

förutsättningarna som ges i omgivningen. Nilholm & Göransson (2013) diskuterar inkluderingsbegreppet 

som ett bredare uppdrag kring demokrati och social utveckling och det perspektivet kommer också min 

studie att ha. 

Det finns stöd för inkluderande skola både i styrdokument och i forskarkretsar. Varken skollagen eller 

läroplanen för grundskolan använder begreppet inkludering men det finns skrivningar som kan tolkas som 

att det är en inkluderande verksamhet som eftersträvas. I Läroplanen finns flera skrivningar som stämmer 

väl överens med den demokratiska definitionen av inkludering som Nilholm & Göransson (2013) ger uttryck 

för.  

Skollagen betonar att undervisningen i grundskolan skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Det skrivs också fram att det särskilda stödet i första hand ska ges inom den klass eller grupp som eleven 

tillhör. Om det finns särskilda skäl får stödet ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp som komplement 

eller i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i. Det finns också möjlighet till anpassad 

studiegång i grundskolan, det vill säga individuellt beslutad avvikelse från timplan, ämnen och mål (SFS 

2010:800). 

Det finns vetenskapligt stöd inom det specialpedagogiska forskningsfältet för att skolan ska skapa 

inkluderande undervisningsformer. Argumenten är såväl av ideologisk natur som baserade på resultat av 

specialpedagogisk forskning. Internationellt etablerades inkludering som begrepp i och med 

Salamancadeklarationen (Unesco, 1994). Deklarationen anger riktlinjer, principer och inriktning vid 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Persson (2007) framhåller att det innebär att fokus flyttas 

från eleven till undervisningen och skolans utformning. 

Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens välbeprövade 

principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader människor emellan är 

normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall 

formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och natur (Svenska 

Unescorådet, 1996, s.17). 
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Vetenskapligt stöd för värdet av att skapa inkluderande undervisningsformer 

Nilholm (2006) resonerar att inkluderingstanken behövs för att motverka samhällets och skolans 

åtskiljningar då vi lever i ett segregerat samhälle. Persson och Persson (2012) har med vetenskapliga metoder 

studerat en skola i Essunga kommun som betraktas som välfungerande då inkludering har förenats med hög 

måluppfyllelse. På vetenskaplig grund har skolan från att tidigare skylla elevers misslyckanden på 

omständigheter som familjesituationen och diagnoser betonat skolans ansvar. När alla elever sågs som 

tillgångar och en naturlig del i skolans verksamhet påverkade det eleverna positivt. Arbetet i 

Essungakommun och den forskning som Persson och Persson (2012) genomförde kring förändringsarbetet 

visade att inkludering har stor betydelse för måluppfyllelsen. Resurserna ökade också och personaltätheten 

kunde stärkas i den vanliga undervisningen i och med att små segregerande grupper lades ned.  

Att samordna resurser inom en skolenhet kan också innebära en ekonomisk vinning och vara en bidragande 

orsak till att kommuner vill ha ett inkluderande arbetssätt. Nilholm och Göransson (2013) diskuterar 

gemenskapens betydelse för sociala skeenden och individers relationer till varandra. Arbetssätt i 

klassrummet blir betydelsefullt både vad det gäller sociala förmågor och lärande av ämneskunskap. Berry 

(2006) genomförde en etnografisk studie om interaktioner i klassrummet. Fokus lades vid hur lärarna i 

samspel med eleverna fick elever med i behov av särskilt stöd delaktiga. Studierna visar att social tillhörighet 

och gemensamhetskänsla är en viktig hörnsten i ett lyckat inkluderingsarbete. Lärarna framhöll samarbete 

och att hjälpa varandra som viktigt. Lärarna samarbetade också genom att turas om med undervisningen 

eller genom att undervisa tillsammans. Några lärare beskrev sina klassrum som en plats där allt de gör bygger 

på gemenskap. Fördelarna med inkludering för elever med funktionsnedsättning var ökad självkänsla, högre 

akademisk prestation och ett större vänskapsnätverk med fler sociala kontakter. Inkluderande undervisning 

är viktig ur demokratisk synvinkel. Sandström et al. (2014) lyfter fram delaktighet och demokrati som de 

främsta hälsofrämjande faktorerna. Nilholm och Reidun (2004) diskuterar demokratimodeller i skolans miljö 

för att se hur de kan relateras till inkludering.  

Grupper som tidigare har ställts utanför utbildningssystemet eller som erbjudits separata lösningar ska i en 

inkluderande utbildning innefattas i den ordinarie utbildningen. Det deltagandet i sig betraktas som 

värdefullt och är en början till allas rätt att delta i samhällets gemenskaper. Inkludering i skolans fall innebär 

att inga speciella grupper eller klasser skapas för vissa elever. Elever måste få vara tillsammans i skolan för 

att senare kunna mötas i samhället. Rodgers (2013) diskuterar att ett rättvist samhälle bör stödja integration 

och delaktighet på alla områden, även utbildning. Internationella studier av bland annat Byrne (2013) visar 

att det fortfarande är vanligt med segregering inom skolväsendet av barn med funktionsnedsättning trots 

politisk strävan efter en skola för alla.  
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Att möta elevers olikheter och anpassa stödet efter varje elevs behov och förutsättningar ställer stora krav 

på skolorna. Det finns flera olika perspektiv på specialpedagogik med radikalt olika sätt till att förstå elevers 

skolsvårigheter. Det är viktigt med en medvetenhet kring detta då utgångspunkten blir avgörande för hur 

det särskilda stödet ges.  

De specialpedagogiska behoven kan ses ur olika specialpedagogiska perspektiv 
Forskningen har gått från att ha förespråkat värdet av särskiljande lösningar till dagens utgångspunkter i en 

inkluderande skola. Resonemang om lärande och undervisning förekommer i såväl media som den 

vetenskapliga debatten. Olika diskurser förs omkring de elever som är i behov av särskilt stöd och hur det 

särskilda stödet ska ges. Skidmore (2004) beskriver tre olika traditioner (paradigm) som varit, och fortfarande 

är framträdande för arbetet kring att bemöta skolsvårigheter. De olika paradigmen förlägger orsakerna till 

de specialpedagogiska behoven inom olika områden. Det resulterar i att förslagen till var och hur det 

särskilda stödet ska sättas in ser olika ut.  

 The psyco-medical paradigm med fokus på individen, där diagnos ses som ett första steg i 

åtgärdandet och förklaringen av svårigheter. Detta paradigm skapar behov av olika särlösningar och 

är nog det synsättet som har störst företräde i dagens skola eftersom segregerade stödinsatser 

fortfarande är den vanligaste åtgärden. 

 

 The sociological paradigm lyfter problematiken från den enskilda eleven och fokuserar på 

samhällsnivå. Stor vikt läggs vid värderingar av ord och begrepp som används. Skolans sorterande 

funktion ses som en risk för stämpling och exkludering.  

 

 The organizational paradigm placerar i huvudsak problemen i strukturer utanför individen som i 

skolan och dess organisation. I det här perspektivet betonas inclusive education eller en skola för alla, 

begreppet som ofta används inom den svenska skolan.  

Persson (2007) argumenterar för att det finns skäl till att specialpedagogisk verksamhet bör ses relationellt, 

det vill säga i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. Förståelsen för individens handlande 

återfinns i vad som sker i samspelet och interaktionen mellan olika aktörer. I en enskild individs uppträdande 

eller beteende kan inte handlandet förstås utan det måste ses relationellt, där förändringar i elevens 

omgivning förutsätts kunna påverka hens handlingar.  

Mot ett sådant relationellt perspektiv kan det ställas ett kategoriskt perspektiv med fokus på individnivå där 

elevens svårigheter ses som en följd av diagnos, låg begåvning eller svåra hemförhållanden. De två 

perspektiven utgör olika sätt att förstå elevers skolproblematik.  
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Arbetet med att bemöta skolproblematik kan som forskningen visar ske på olika sätt beroende av vilket 

synsätt som intas men det framkommer inte uttryckligen hur stödet till eleverna ska implementeras. Jag har 

valt att titta på vad olika forskare har identifierat som betydelsefulla faktorer i inkluderingsarbetet ur en 

social aspekt för att sedan kunna reflektera resultaten från min egen studie med dessa.   

Betydelsefulla faktorer i inkluderingsarbetet. 
Nedan följer de faktorer som jag utifrån forskningen har identifierat som extra viktiga i inkluderingsarbetet.     

Samhörighet ses som en viktig aspekt 

Pedagogerna har en stor uppgift att anpassa undervisningen till de individuella skillnader som finns i 

klassrummet och se eleverna som möjligheter snarare än hinder. Olikheterna finns mellan alla elever och 

inte bara mellan elever som behöver extra stöd och de elever som inte behöver det. Nilholm (2006) och 

Persson & Persson (2012) framhåller att alla elever har rätt till delaktighet och att särlösningar ska undvikas. 

Det kan skapa en känsla av utanförskap hos elever som lämnar sitt klassrum och sina kamrater för att få 

extra stöd och hjälp i form av specialundervisning. En elev som är i behov av särskilt stöd ska vara delaktig i 

klassverksamheten hela tiden (Dolva et al., 2011; Persson & Persson 2012; Nilholm & Göransson, 2013) om 

man arbetar med inkludering. Eleven ska arbeta med samma eller liknande uppgifter som de andra eleverna. 

Persson & Persson (2012) har identifierat verksamma faktorer som lett till framgångsrik inkluderingen av alla 

elever i svårigheter, där alla elever deltar i samma undervisning och i samma sociala liv. Den 

specialpedagogiska resursen tillfördelades de ordinarie klasserna. För att inkluderingen ska fungera kan det 

ibland vara nödvändigt att anpassa undervisningen efter de behov en enskild elev har och inte alltid utgå 

från majoriteten. 

Pedagoger har ett viktigt arbete med att möjliggöra så att alla elever får känna sig delaktiga i skolan. Barn i 

behov av särskilt stöd måste också få känna att de kan vara en resurs i det gemensamma lärandet. Persson 

(2007) diskuterar att det idag finns en problematik kring att många skolor inte tar tillvara på den mångfald 

av skillnader som finns hos eleverna. 

Möten med eleverna och framförallt med elever i svårigheter handlar i stor utsträckning om att skapa balans 

mellan krav och förmåga. Delaktighet ses som en av de starkaste hälsofaktorerna. Ahlberg (2013) betonar 

att det är en förutsättning att de sociala målen är uppnådda innan eleven kan arbeta för att uppnå 

kunskapsrelaterade mål.  

Även Alexandersson (2011) betonar att den sociala gemenskapen med kamrater i skolan utgör en viktig 

förutsättning för elevernas trivsel och kunskapsutveckling. Både Göransson (2008) och Szönyi (2005) 

framhåller att delaktighet handlar om ett samspel mellan individen och den sociala och fysiska omgivningen. 

En studie av Dolva et al. (2011) visar att det kan behövas Individuellt anpassade åtgärder för att stödja elever 

i att utarbeta kamratkontakter och underlätta samverkan.  
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En inkluderande skola framhålls av Byrne (2013) ha stor betydelse när det gäller delaktighet för barn med 

funktionshinder, både inom och utanför utbildningssystemet. Social delaktighet visar sig genom att eleverna 

också är delaktiga vid fria aktiviteter och på raster. Alexandersson (2011) diskuterar att en elev i behov av 

särskilt stöd kan placera sig själv i olika positioner som bredvid aktiviteten, delaktig i aktiviteten och mellan 

att vara bredvid och i aktiviteten. Vilket stöd eleven får av pedagogerna är avgörande för hur eleven placerar 

sig i aktiviteten. Elevens egna handlingar är betydelsefulla men pedagogerna måste skapa 

interaktionsmöjligheter och vara som en länk mellan eleverna. Ahlberg (2013) framhåller att det handlar om 

att bygga relationer mellan elever och mellan lärare och elever och att kommunikation ska användas som 

verktyg för att åstadkomma lärande. 

Hur kan lärmiljön organiseras? 

Flera forskare (Nilholm 2006; Lindqvist et al., 2011; Persson & Persson, 2012) framhåller att ett ökat 

samarbete mellan lärarna och även mellan lärare och olika yrkesgrupper skulle kunna leda till att skolan blir 

mer inkluderande. McLeskey et al. (2014) studie över en välfungerande inkluderande skola beskriver också 

detta samarbete. Studien skildrar att pedagogerna samarbetar för att särskilja instruktionerna och möta 

behoven hos alla barn. Samarbetet möjliggör att stödet och instruktionerna till eleverna kan ges i både en 

stor klass och i en mindre grupp. En av lärarna har då möjlighet att arbeta med en liten homogen grupp för 

att ge riktad instruktion och stöd till uppgifterna. Observationer visade att de flesta instruktionerna vara 

lärarledda, direkta anvisningar som var noggrant planerade vilket fick eleverna engagerade i lärandet. Den 

specialpedagogiska undervisningen var tillgänglig för att ge stöd i klassen eller i den mindre gruppen vilket 

också andra forskare (Persson & Persson 2012; Ahlberg 2013; Nilholm & Göransson 2013) framhåller som 

en viktig aspekt. Nilholm (2006) betonar att läraren behöver få stöd från kollegor, skolledning och/eller 

specialpedagoger och stödteam.  

Dolva et al. (2011) betonar att det är klassläraren som först och främst har rollen av att planera och 

organisera den akademiska verksamheten, i relation till lärandemål för klassen som helhet inklusive eleven 

i behov av särskilt stöd. Resurspedagogen ska stötta eleven i akademiska uppgifter, så att de planerade 

aktiviteterna genomfördes i linje med det som planerats. Resurspedagogen har också ett särskilt ansvar att 

stötta eleven under raster och se till att eleven deltar i aktiviteter och inte lämnas ensam. 

Persson och Persson (2012) lyfter fram ökad personaltäthet som en framgångsfaktor för elevers lärande i en 

inkluderande undervisning. Även Klavina et al. (2013) visar i sin studie att samplaneringen är gynnsamma för 

alla elever då fler perspektiv lyfts på hur pedagogerna kan göra anpassningar och erbjuda alternativ. Studien 

betonar också att olika material bör erbjudas till alla elever så att inte den enskilde individen känner sig 

utpekad. Det lockar också till kreativitet, skapande och förståelsen för mångfald. Det är inte bara materialet 

som ska anpassas, utan eleven med funktionsnedsättning måste också får det stöd som hen behöver för att 



10 
 

få möjlighet att bidra och ta ansvar för kamrater och gruppen. Om inte det stödet ges begränsar skolan 

elevens sociala utveckling och möjlighet att vara delaktig och få inflytande i gruppen. 

Föräldrar 

Nilholm och Reidun (2004) ser det som viktigt att föräldrar har möjlighet att välja skola och utbildning till 

sina barn. Föräldrar ska ges möjlighet till delaktighet i inkluderingsarbetet. Nilholm (2006) betonar att de ska 

ses som deltagare, speciellt med arbete kring den individuella undervisningsplanen. Lärares samarbete med 

föräldrar och övrig personal är starkt förknippad med en lyckad inkludering. Ett hinder för effektivt 

samarbete framhålls av Buysse et al. (1998) som en följd av att föräldrarna begränsas möjlighet till åsikter 

av planeringen. Aspeflo (2014) framhåller att samarbete med föräldrarna är viktigt och att pedagoger bör ha 

tätare dialog med de som är mest oroliga. Vi måste hitta den form av informationsutbyte/samtal som passar 

föräldrarna, vilket kan vara exempelvis via telefon, sms, mail eller möten.  

Åtgärdsprogram 

Samtidigt som skolan ska vara likvärdig för alla med samma uppnåendemål ska utbildningen anpassas till 

individuella förutsättningar. För elever som inte bedöms klara av målen ska ett åtgärdsprogram skrivas med 

mål som de bedöms klara av. Ahlberg (2013) och Sandström et al. (2014) redogör för att åtgärdsprogram ska 

upprättas för elever i behov av särskilt stöd och det ska tydligt framgå hur skolan avser att hjälpa eleven. 

Åtgärdsprogrammet framhålls av Ahlberg (2013) som ett verktyg som ska användas till att skapa en god 

lärmiljö för eleven. Såväl kartläggning som åtgärderna bör omfatta förändringsarbete på individ-, grupp- och 

skolnivå. 

Lärares inställning 

Lärares positiva inställning och engagemanget till skolan lyfter Nilholm (2006) och Persson och Persson 

(2012) som en viktig framgångsfaktor i inkluderingsarbetet. Nilholm (2006) och Göransson et al. (2011) 

framhåller att attityder till olikheter och inställningen att elevernas olikheter utgör en tillgång istället för att 

fokusera på en elevs brister underlättar att stödbehov blir av relationella karaktär. 

Lärares kunskap 

Nilholm (2006) betonar i likhet med Klavina et al. (2013) att pedagoger måste ha kunskap och förståelse för 

konsekvenser av elevers olika funktionsnedsättningar. För att få den kunskapen kan ett samarbete med 

habiliteringen vara viktigt. Lärandet och det pedagogiska uppdraget är dock skolans ansvar och gäller alla 

elever oavsett förutsättningar. 

Lärarstrategier 

Ett tydligt ledarskap, skapandet av en inkluderande kultur, stödteam och engagemang från lärare, föräldrar 

och elever är faktorer som flera forskare (Berry, 2006; Nilholm, 2006; Nilholm & Göransson 2013) ser som 

gynnsamma för att skapa inkluderande miljöer. Ahlberg (2013) och Nilholm & Göransson (2013) framhåller 
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att det är viktigt att lärare reflekterar över och intar ett kritiskt förhållningssätt till sin egen undervisning och 

de egna undervisningsmetoderna. Ahlberg (1999) styrker i sin studie vikten av att läraren planerar, 

organiserar och skapar situationer för lärande där undervisning varierar i stor utsträckning. 

Ahlberg (2013) och Nilholm & Göransson (2013) identifierar att elever som är i behov av särskilt stöd behöver 

tydlig struktur i undervisningen för att stödja deras lärande och möjliggöra för dem att vara delaktiga i 

klassens lärande gemenskap. McLeskey et al. (2014) observerade också många andra egenskaper som visade 

på en hög kvalitet på undervisningen. Dessa inkluderade egenskaper var att lärare var väl förberedda och 

noggrant planerade skoldagen, lärandemålen var tydliga och kursplanerna anpassade. 

Undervisning 

Det är viktigt att läraren presenterar en tydlig struktur (Klavina et al., 2013; Frykedal, 2008; Granström, 2003) 

med klara mål och ramar för uppgiften. Om eleverna måste komma överens om innehåll och form kan en 

frustation uppstå bland eleverna. Ahlberg (1999) visar i sin studie att när eleverna gavs mer utrymme till att 

införa deras erfarenhetsvärld i undervisningen och när deras tankar och uppfattningar synliggjordes ökade 

delaktigheten. Eleverna fick tillfälle att tillsammans samtala och reflektera över sitt tänkande vilket 

resulterade i att elevernas handlingsutrymme och interaktionen i klassrummet ökade.  

Rogers (2013) diskuterar att lärande ska ske inom och genom relationer och framhåller att dessa relationer 

är viktiga för att utveckla en sund självkänsla. Ahlberg (2013) hänvisar till forskningen som visar att 

självkänsla och självuppfattning har stor betydelse för elevers lärande och att elevernas prestationer ökar 

om de har en god självtillit och ingår i klassgemenskapen. 

Persson och Persson (2012) betonar att undervisningen kan utformas till att stödja samhörighet bland 

eleverna genom att pedagoger är med i aktiviteterna som en hjälp till dem som behöver stöd för att förstå 

och genomföra förväntade handlingar. Individuellt arbete där eleverna ska arbeta själv hela tiden och ta 

egna initiativ framhåller Assarson (2007) kan ha negativa konsekvenser för eleverna som är i behov av särskilt 

stöd och deras resultat. 

Utformning av särskilt stöd 

Göransson et al. (2013) betonar i sin studie vikten av att fokusera på den enskilda elevens behov med 

individuell planering avseende former av särskilt stöd. Hur stödet ska utformas beror på vilken hjälp man 

behöver. Det måste finnas ett helhetsperspektiv på eleverna där eleverna känner att de har rätt att vara som 

de är och får göra självständiga och aktiva val.  

Orsaker till svårigheter i skolan uttrycks som en obalans mellan egenskaper hos den enskilda eleven och 

kvaliteter av miljön. Beroende på karaktären av svårigheter i skolan kan särskilt stöd vara i form av t ex 

individuell undervisning av speciallärare eller undervisning i en mindre grupp för en kortare period. Ahlberg 
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(2013) framhåller att särskilt stöd kan handla om anpassning av uppgifternas svårighetsgrad och balans 

mellan variation och struktur. 

 

Samarbetsorienterat lärande 

Samarbetsorienterat lärande framhålls av flera forskare (Berry, 2006; Klavina et al., 2013; Nilholm & 

Göransson, 2013; McLeskey et al., 2014) som mycket positivt för den sociala gemenskapen. Grupparbete är 

en form som kan stödja utvecklandet av samhörighet. Målsättningen med ett grupparbete är att eleverna 

ska prestera tillsammans i gruppen och att de ska åstadkomma någonting mer än vad som kan göras enskilt. 

Frykedal (2008) visar i sin studie att eleverna vanligtvis arbetar i en grupp men inte som en grupp. Hon 

beskriver det som att de arbetar individuellt även om de sitter tillsammans och redovisar tillsammans. 

Arbetet kan vara relaterat till ämneskunskapen eller ha sociala mål som att utveckla samarbetsförmågor och 

empati. För positiva konsekvenser måste gruppen arbeta som en grupp och det räcker inte med att en elev 

lyckas utan det måste alla i gruppen göra.  

Studier visar att samarbetsorienterat lärande (Nilholm, 2006; 2013; Klavina et al., 2013; McLeskey et al., 

2014) ger elever med funktionsnedsättning bättre möjligheter till sociala gemenskaper och ett bättre 

klassrumsklimat vilket i sin tur kan leda till att eleverna ser varandras olikheter som tillgångar. Resultat från 

en studie av Dolva et al. (2011) tyder på att specialpedagoger målmedvetet kan underlätta interaktionen 

mellan eleverna och öka social delaktighet genom grupparbeten. Intervjuer bekräftar att interaktioner 

mellan eleverna påverkades positivt och att det var populärt med dessa grupparbeten även bland kamrater 

som inte var i behov av särskilt stöd.  

 

Problemlösande lärande 

För att öka samhörigheten nämner Ahlberg (2013) problemlösande aktiviteter som positivt. Aktiviteterna 

ska ske genom ett samarbete mellan eleverna i små grupper där läraren diskuterar de olika lösningsförslagen 

med hela klassen. Eleverna får använda olika uttrycksmedel efter önskemål och behov, som att rita och 

skriva, delta i spontana samtal och resonemang i klassen. Uppgifter som bygger på att eleverna ska vägleda 

kamraterna lär eleverna att sätta ord på sin kunskap vilket fördjupar och stärker kunskaperna ytterligare. 

Klavina et al. (2013) framhåller att även elever med funktionsnedsättning måste få möjlighet att ta ansvar 

och hjälpa sina kamrater för att stödja sociala relationer. Pedagoger som ger elever bekräftelse och 

återkoppling under lektionerna, kommunicerar och möter varje individ med lyhördhet och känsla är 

betydelsefullt för inkluderingsarbetet. För att få eleverna engagerade behöver informationen som lärarna 
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ger vara tydlig, begriplig och hanterbar. Pedagogerna måste bemöta eleverna med intresse och engagemang 

och ta deras funderingar på allvar och avsätta tid för samtal och frågor.  

Utifrån min teoretiska bakgrund har jag identifierat faktorer som utmärker bra skolor och som förefaller 

betydelsefulla för inkludering och utvecklandet av social gemenskap. Det är inte någon speciell faktor som 

lyfts fram, så ordningsföljden är utan betydelse. 

Skola: 

 Läraren behöver få stöd från kollegor, skolledning och/eller specialpedagoger och stödteam 

 Specialpedagogiska resursen tillfördelas de ordinarie klasserna 

 Samarbete mellan lärarna 

 Samarbete med föräldrar 

 Särlösningar ska undvikas 

Lärare: 

 Attityd till olikheter och inställningen att elevernas olikheter utgör en tillgång 

 Tillgång till kunskap och förståelse för konsekvenser av elevers olika funktionsnedsättningar 

 Reflektera över och inta ett kritiskt förhållningssätt till sin egen undervisning 

Undervisning: 

 Tydlig struktur med klara mål och ramar för uppgiften 

 Särskilja instruktionerna och möta behoven hos alla barn 

 Ibland är det nödvändigt att anpassa undervisningen efter de behov en enskild elev har och inte alltid 

utgå från majoriteten 

 Varierande arbetssätt 

 Anpassa uppgifternas svårighetsgrad 

 Erbjuda olika material 

 Synliggöra elevernas tankar och uppfattningar 

 Alla elever ska få känna sig delaktiga 

 Pedagoger är med i aktiviteterna 

 Samarbetsorienterat lärande 

 Problemlösande lärande 
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Metod  

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ fallstudie som forskningsmetod eftersom jag tror att den är mest 

lämpad för att få svar på mina frågeställningar. Den kvalitativa forskningsmetoden kännetecknas av att 

forskaren försöker komma nära och få ett inifrånperspektiv och sätta sig in i fenomenet genom det. 

Forskningsfrågorna har hjälpt mig att avgränsa fallet så att det ska vara möjligt att undersöka. Merriam 

(1994) framhåller att undersökningen bör avgränsas då det inte går att göra allt och det är lättare att gå på 

djupet ju mer information som finns om ett givet ämnesområde, en miljö eller en person. Jag valde att 

begränsa min undersökning till en viss aspekt som avser social tillhörighet och gemenskap istället för att göra 

en fullständig beskrivning av skolmiljön. Merriam (1994) styrker att fallstudier passar extra bra inom 

pedagogiken då problem kan undersökas på ett sätt som förmedlar förståelse vilket i sin tur kan leda till att 

påverka och förbättra verksamheten. De kunskaper som framkommer ur en fallstudie är konkreta och 

levande snarare än abstrakta och teoretiska.  

För att skapa kunskap om vilka hinder som måste undanröjas och vilka faktorer som kan gynna skapandet av 

social tillhörighet och gemenskap använde jag mig av observationer, sociogram, intervjuer och 

dokumentstudier. Vid första observationstillfället insåg jag att det inte fanns mycket delaktighet att studera. 

Jag fick ändra inriktning från att se hur samspelat mellan lärare, elever och eleven med intellektuell 

funktionsnedsättning fungerade till att fokusera på var hindren låg i arbetet med att skapa förhållanden som 

möjliggjorde elevens delaktighet och få förståelsen för varför de misslyckats med inkluderingen av denne 

elev. 

Min undersökning har följt forskningsetiska principer och de fyra allmänna huvudkraven; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet enligt vetenskapsrådet. 

Urvalet av informanter  

Merriam (1994) resonerar kring att det behövs göras ett urval av informanter då det är omöjligt att observera 

allting, intervjua alla och samla in allt relevant material. Urvalet av informanter baserades på både personlig 

kännedom och geografisk närhet. Jag fick genom FUBs lokalförening kontakt med en förälder vars barn går i 

den vanliga grundskolan men som läser efter särskolans läroplan och mål, vilket skollagen benämningen som 

integrerad elev. Särskolan är en skolform där elever med intellektuell funktionsnedsättning kan ta del av en 

individuellt anpassad utbildning. Denna elevgrupp behöver mer tid och träning för inlärning och har ofta 

lättare att lära sig visuellt via synintryck och i samspel med andra. Det kändes angeläget att undersöka hur 

den vanliga undervisningen görs tillgänglig för elever med intellektuell funktionsnedsättning eftersom dessa 

elever oftast undervisas segregerat i Sverige. Föräldern lämnade sitt medgivande till att jag fick kontakta 

rektorn för att fråga om det var möjligt att göra en fallstudie i elevens klass. Merriam (1994) rekommenderar 
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att man väljer ut en viss elev eller klass av särskilt intresse för att studera detta fall på djupet. Jag använde 

mig därför av ett avgränsat system för att undersöka en specifik företeelse som jag trodde kunde besvara 

mina forskningsfrågor.  

Jag har kombinerat två urvalsmetoder som Dimenäs (2007) och Kvale (2007) beskriver som ett medvetet 

urval av personer, eftersom jag inte har fått fram deltagarna genom ett slumpmässigt urval och ett 

bekvämlighetsurval, där jag använder mig av personer som finns tillgängliga och som kan bidra med kunskap 

till den aktuella forskningen.  

Information 

Den grundskolan som var i fokus för denna fallstudie är en skola med cirka 300 elever inskrivna mellan 6-12 

år och 39 pedagoger. Skolan ligger i en by med cirka 3500 invånare. I byn finns tre grundskolor, två skolor 

med låg- och mellanstadium och en högstadieskola. I den besökta skolan har de ett integrerat arbetssätt, 

där förskoleklassen, fritidsverksamheten och grundskolan samverkar. Syftet med det är att elever och 

pedagoger ska få bra sammanhållning och känna trygghet. 

Genomförande 

I fallstudien har observationer, sociogram, intervjuer och dokumentstudier använts för att samla in data.  

Tillvägagångssätt 

Insamlandet av data pågick under två veckor i december månad 2014. Sex stycken 50-90 minuters lektioner 

observerades och intervjuer genomfördes med lärare. Två av lektionspassen var förlagda till en utflykt med 

buss till en adventsföreställning i kyrka. Resterande lektioner var matematik- och svensklektioner samt en 

gymnastiklektion. Lektionerna dokumenterades med hjälp av sociogram och fältanteckningar. Även två 

måltider och raster observerades. 

Två intervjuer genomfördes, en med klasslärare och en med förälder. Inför intervjuerna utformades 

följdfrågor utifrån observationerna och studiens forskningsfrågor. Syftet med föräldraintervjun var att få in 

elevens perspektiv. Nilholm & Göransson (2013) efterlyser forskning där elevernas perspektiv på inkludering 

finns med. Då etiska aspekter inte möjliggjorde att jag kunde genomföra en intervju med den 

särskoleinskrivna eleven valde jag att intervjua elevens förälder istället.  

Observationer 

Vid klassrumsobservationer placerade jag mig med bra sikt i klassrummet och kunde se alla elever. Jag deltog 

inte i undervisningssituationen utan var bara observatör. Jag använde mig av sociogram och fältanteckningar 

för att fånga in så mycket som möjligt. Anteckningarna hade en låg grad av struktur. Efter varje lektion läste 

jag igenom mina observationsanteckningar och funderade över vad jag sett.  
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Sociogram 

För att undersöka skapandet av social tillhörighet och gemenskap har jag använt mig av sociogram, vilket är 

en mycket bra hjälp för att se samspelet i en grupp. Jag ville se hur eleverna i klassen interagerar med 

varandra. Sociogrammet utformades genom att jag ritade upp ringar för dem jag observerade och jag drog 

pilar från den som sa eller gjorde något till den/de som denne riktar sig mot och vice versa.  Jag använde 

olika färger på pilarna som koder för olika typer av interaktioner.  

Eftersom det inte förekom något samspel mellan elever och den särskoleinskrivna eleven under flertalet av 

lektionerna blev det inget rikt material av denna datainsamlingsmetod så mina fältanteckningar och 

intervjuer fick ta större plats än vad jag från början tänkt. Observationer under utflykt, måltid och raster 

dokumenterades med fältanteckningar. 

Intervjuer 

Jag valde att komplettera observationerna med kvalitativa intervjuer för att förstå verkligheten ur 

informantens perspektiv. Dimenäs (2007) framhåller att det är en bra metod att låta 

observationsanteckningar vara utgångspunkt för en intervju eftersom observationerna inte kan tala om vad 

den eller de du observerat tänker. Den kvalitativa metoden är grundläggande när det gäller den mänskliga 

interaktionen som faller bort vid en kvantitativ metod då inte följdfrågor kan ställas. Det blir då också möjligt 

att eftersöka så otolkade beskrivningar som möjligt. En forskare bör försöka samla in så rika och 

förutsättningslösa beskrivningar som möjligt av de teman som undersöks. Dimenäs (2007) och Kvale (2007) 

beskriver att en kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal men skiljer sig från det vardagliga samtalet genom 

att den har ett bestämt tema. Forskaren bör vara öppen för nya perspektiv även om intervjun bör hållas 

inom de teman forskaren avser ta upp. Det är forskaren som bestämmer riktningen på samtalet och ser till 

att man håller sig till ämnet  

Jag frågade informanterna om ljudupptagning för att kunna vara så delaktig som möjligt och berättade att 

allt material kommer behandlas konfidentiellt, enligt de forskningsetiska principer enligt vetenskapsrådet. 

Intervjun med klassläraren skedde i ett samtalsrum på skolan och intervjun med förälder genomfördes på 

förälderns arbetsplats. Eftersom informanterna gav sitt godkännande till ljudupptagning spelades 

intervjuerna in med diktafon så att jag kunde fokusera helt på vad intervjupersonen sa utan att behöva 

anteckna.  

Etiska regler  
I fallstudier kan det vara svårt att definiera relationen mellan forskare och deltagare, i min studie blev det 

tydligt då jag valde att inte vara deltagande utan bara observatör. Samtliga av elevernas vårdnadshavare var 

informerade genom ett missivbrev (se bilaga 1) med information om full anonymitet och förfrågan om 
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samtycke till elevernas medverkan i min studie. Föräldrarna till den integrerade eleven tillfrågades också 

personligen utav både mig och läraren.  

Jag berättade för informanterna att allt material kommer behandlas konfidentiellt, enligt de forskningsetiska 

principer. Informanterna informerades också om det allmänna syftet med undersökningen och att de deltar 

frivilligt i intervjun och har rätt att dra sig ur när som helst, så kallat informerat samtycke (Dimenäs, 2007; 

Kvale, 2007). 

Intervjuguiden  

Vid formulerandet av intervjuguiden hade jag problemformuleringen och syftet som utgångspunkt. 

Forskningsfrågorna fick ligga till grund för flera mindre frågor under varje tema. Jag använde till större del 

öppna frågor då jag ville få fram informanternas uppfattning. Frågorna skrevs efter litteraturstudier och 

observationer då jag ville vara insatt i ämnet för att få fram bra frågor. Dimenäs (2007) och Kvale (2007) 

betonar att en kvalitativ forskningsintervju kräver att forskaren är insatt i det ämne man valt att undersöka 

och att man själv funderar över sin egen förståelse för detta fenomen.  

Utskrift 

Ljudinspelningen transkriberades vilket underlättade för mig att bearbeta intervjun och sålla bort allt som 

inte hade med forskningsfrågorna att göra. Intervjun gick jag sedan igenom flera gånger för att identifiera 

framväxande teman. Jag följde riktlinjerna som Merriam (1994) presenterar för att utveckla kategorier. Det 

innebär att teman ska spegla studiens syfte. De ska vara uttömmande, det vill säga att allt som är relevant 

för studien ska kunna placeras i en kategori. Varje tema ska i sin tur vara begränsat så att en enskild enhet 

inte ska kunna placeras i mer än en kategori.  

Kategorierna ska vara oberoende av varandra, det innebär att tillkomsten av information inom ett tema inte 

ska påverka klassifikationen av annan kategori. Jag sorterade bort upprepad information och satte liknande 

aspekter bredvid varandra så att det bildade teman. Teman bildade en form av schema som jag kunde 

kategorisera informationen i. Merriam (1994) och Stake (1995) benämner detta arbete för case record, 

falljournal. Det underlättade för mig att hitta informationen när jag började skriva på rapporten. Merriam 

(1994) skriver om flera tänkbara nivåer i analysen av information och att detta är det mest grundläggande 

arbetssättet.  

Analysen av informationen kommer jag att presentera deskriptivt, på ett berättande sätt. När rapporten är 

genomgången av examinerande lärare så kommer alla ljudfiler att raderas.  
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Dokumentstudier 

Jag tog del av det senast upprättade åtgärdsprogrammet. Det analyserades och sorterades under samma 

teman som observationer och intervjuer. Fördelen med att använda dokument framhåller Merriam (1994) 

är dess stabilitet, då jag som forskare inte påverkar med min närvaro. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 
Jag valde att använda flera metoder för att säkerställa tillförlitlighet och stödja trovärdigheten av resultaten 

som framkommit under olika teman. Triangulering mellan observationer, intervjuer och dokumentstudier 

har genomförts för att som Merriam (1994) beskriver, skapa större trovärdigheten i studien. Bakgrundsdelen 

har ett utförligt avsnitt med litteraturgranskning av vad forskningen har kommit fram till och vad som 

publicerats kring inkluderande arbetssätt. Förutom att utgöra en grund för det problemområde som jag har 

valt att studera har litteraturgenomgången hjälpa mig att tolka resultatet i min egen studie. Merriam (1994) 

framhåller att litteraturstudier kan förbättra eller revidera det som redan är känt inom området. Dessa 

faktorer blir trianguleringsbart mot mitt resultat, främst i diskussionsavsnittet. Studiens resultat tolkas till 

tidigare forskning och den genomförda studien kan bidra till att utveckla kunskapsområdet. Förståelsen är 

den viktigaste grunden i studien vilket Merriam (1994) betonar ger resultatet större trovärdighet än om 

syftet vore att upptäcka en lag eller prova en hypotes. 

Dimenäs (2007) talar om reliabilitet som trovärdighet eller tillförlitlighet. En studie har tillförlitlighet om man 

kan tro på resultatet. Vid intervjuerna tog jag del av informanternas kroppsspråk, tonläge och andra signaler. 

De deltog frivilligt och de var trovärdiga vilket ökar trovärdigheten. Talar man i stället om reliabiliteten i 

förhållande till i vilken utsträckning resultatet kan upprepas och om undersökningen kommer att ge samma 

resultat om den genomförs igen så är det inte särskilt troligt. Merriam (1994) beskriver människans beteende 

som föränderligt och att reliabiliteten är ett problematiskt begrepp inom samhällsforskning.  

Det som också påverkar reliabilitet i denna studie är min egen bakgrund som pedagog. Det kan påverka mina 

tolkningar av resultatet och bidra till att ge mig fler aspekter än vad som varit fallet om skolmiljö varit helt 

främmande för mig. Det är möjligt att en annan person med en annan bakgrund skulle ställa andra följdfrågor 

vid intervjuerna och tolka det insamlade materialet på ett annat sätt.   
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Resultat 

Klassen som jag besökte under två dagar består av 21 stycken elever som är fördelade till cirka en tredjedel 

flickor, resterande pojkar. En av eleverna läser efter särskolans kursplan och det är hon som jag kallar för 

Alex när jag presenterar resultatet. Pedagogerna som arbetar mot klassen är en klasslärare och två 

resurspedagoger med särskilt ansvar för varsin elev i behov av särskilt stöd. Den ena resurspedagogen är 

anställd för Alex till 60 %, det täcker alla skolans lektioner och luncher. Resurspedagogen är utbildad lärare 

med erfarenhet från särskolan där hon tidigare har arbetat. Den andra resurspedagogen är fritidspedagog 

och arbetar mot ett enskilt barn men leder också gymnastiklektionerna. Till klassen är en specialpedagog 

knuten som både arbetar enskilt mot eleverna och med handledning till lärarna. Den sociala gemenskapen 

med kamrater i skolan utgör en viktig förutsättning för elevernas trivsel, det är därför av stor vikt att 

lektionerna är tillgängliga för Alex. För att lektionerna ska bli tillgängliga kommer också lärandet att 

beröras då forskning visar att delaktighet i lärandet ökar elevens chans till att vara socialt delaktig vid andra 

aktiviteter. De utvalda teman som presenteras nedan illustreras berättande utifrån fältanteckningarna från 

de observerade dagarna och exemplifierande citat från intervju med lärare och förälder. Jag har valt att 

dela in resultatet under rubriker som är följande: 

 Undervisningsupplägg 

 Specialpedagogiskt stöd  

 

Undervisningsupplägg 

Nedan följer ett kapitel som behandlar förhållningssätt och olika tillvägagångssätt vid genomförandet av 

lektioner. 

Samarbete mellan lärarna 

Klassläraren får stöd från kollegor då de planerar tillsammans. De är ofta i klassen samtidigt vilket möjliggör 

att gruppen kan delas under flera lektioner. Det finns också ett samarbete mellan andra lärare så att andra 

klassrum kan nyttjas när exempelvis år 1 har idrott. Ett nära samarbete finns med specialpedagog och de 

samtalar mycket.  

De stunder som Alex är med i gruppen arbetar hon oftast med de ämnesområden som övriga klassen gör 

med stöd av resursen. Undervisningen läggs inte upp specifikt för att passa för alla elever utan Alex som 

läser efter särskolans kursplan är med på det som hon klarar av och gör ibland andra saker än vad övriga 

klassen gör. Det är resurspedagogen som iordningställer material för Alex, klassläraren ansvarar för den 

övriga klassens lärande och berättar om det i intervjun: 
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Det är resursen som har det ansvaret. Det jag gör är att Alex får vara med och är med i den stora 

helheten i klassen. Ibland måste hon ha förförståelse för det vi gör och då ser resurspedagogen till att 

hon får det (10:10). 

Samarbetsorienterat lärande 

Klassläraren berättar också att de jobbar mycket med gruppaktiviteter för att få ihop gruppen och att det 

är en metod i arbetet som helhet, att man jobbar tillsammans och är tillsammans. De pratar mycket om att 

25 huvuden tänker bättre än en och att det är bra att vara fler: 

Jag tycker att det är det mest spännande i det här jobbet att det kan vara spretigt och dant när man 

börjar och sen se att man får ihop en väl fungerande grupp. Det är jättekul och verkligen något av det 

roliga med jobbet. Och det måste man ju göra på olika sätt (00:50). 

Klassläraren berättar i intervju att de jobbat med olika typer av grupplekar men också om arbetssättet ASL 

som bygger på samarbete. Det är klassläraren som väljer samarbetskompisar: 

Att ha datorer till hjälp när man lär sig läsa, att skriva sig till läsning, det är ett tvåsamhetsjobb. Det 

utgår från första början av att man är två vid datorerna. Man börjar med en skrivkompis och skriver 

de första texterna och meningarna tillsammans. Jag har inte kört samma skrivkompis under hela år 1 

utan vi byter ibland (01:41). 

Både svensklektionerna och mattelektionerna har upplägg kring samarbete. I intervju berättar klassläraren 

om arbetet i matematik: 

Och sen har jag ett mattejobb, det här jag kallar för matteorm. Det går ut mycket på att jobba 

tillsammans. När jag har gjort en grej och kan den så har jag en kompis som inte har gjort så ska jag 

visa den. Man har också mycket spel som man ska göra tillsammans. De sakerna hänger med i jobbet, 

då får man in samarbete, lite allas lika värde också, vi tränar att jobba ihop kille och tjej och att aldrig 

liksom på något sätt visa att den där vill jag inte jobba med utan att man är lika glad för alla sina 

kompisar som man jobbar med (02:09). 

Åtgärdsprogrammet visar att Alex är trygg i gruppen och kan lyssna vid samtalssituationer där hon i viss 

mån deltar. Alex arbetar ibland med samma teman som resten av gruppen, utifrån sin nivå och på ett 

förenklat sätt. Hon jobbar med kamrater vid t.ex. spel och får mycket stöd av kamraterna i klassen. 

 

Anpassa uppgifternas svårighetsgrad 

Svårigheterna på uppgifterna anpassas och det ses av klassläraren som viktigast att Alex är delaktig: 
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Alex behöver mer tid när hon ska skriva. Om man säger att de har skrivit en text, kompisen kanske 

har skrivit 6 meningar så kanske Alex har skrivit tre. Då tycker jag att det är fullt ok för att hon är 

med, men för att driva jobbet framåt så har kompisen kanske tagit lite större ansvar just där. Det är 

ingen som har ifrågasatt det (05:10). 

 

Varierande arbetssätt 

Arbetssätt och arbetsform i klassen är varierande. Det förekommer både individuellt arbete och 

samarbete.  

Attityd till olikheter 

Klassläraren har en förståelse för konsekvenser av elevers olika funktionsnedsättningar. Hon framhåller att 

de allihop, både pedagoger och barn har lärt sig väldigt mycket tack vare Alex. Alex har givit dem en 

förståelse för olikheter, att de är olika, det går olika fort och att de gör olika saker.  

Intressant är att se hur kamraterna visar sin respekt för Alex genom att ge henne frågan. Det är påtagligt 

att alla i klassen tar Alex svar på lika stort allvar som andras svarsalternativ. Exemplet nedan är från 

fältanteckningar: 

Som sista stund på skoldagen är det en kort samling i klassrummet för ”lucköppning” av klassens 

gemensamma adventskalender. På en stor målad gran hänger det 24 st. julgranskulor. Läraren väljer 

slumpmässigt ett namn som blir den elev som får ta ner en julgranskula. Bakom kulan står en gåta 

som eleven läser, ”vilken bössa kan man inte skjuta med? Frågan ställs till kamraterna och det är flera 

som räcker upp handen. Alex får frågan och svarar cowboy, det var inte det korrekta svaret men 

läraren säger att det var en bra gissning och frågan går vidare. Nästa elev svarar ”Sparbössa” som är 

det rätta svaret. 

 

Förståelse för konsekvenser av elevers olika funktionsnedsättningar 

Att Alex ofta behöver längre tid på sig har de löst genom att resurspedagogen kan vara vid Alex sida när 

tiden behöver ges. Det blev tydligt vid flera tillfällen under de besökta dagarna. Efter en adventsutflykt när 

gruppen samlas in för att åka tillbaka till skolan går klassen före mot busshållplatsen utan Alex och 

resurspedagogen, men de hinner dock på bussen innan den lämnar hållplatsen. Det framkommer vid 

intervju med klasslärare att Alex och resursläraren har tagit en senare buss vid flera utflykter till 

exempelvis badhuset då det har hänt att de inte har hunnit med badbussen. De har då haft med ett extra 

busskort så att de kan åka senare.  
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In- och utgångar och måltider är också sådana tillfällen då mer tid kan behövas. Att Alex har en 

resurspedagog möjliggör att tid kan ges så att Alex klarar av att uträtta saker i sin egen takt.  

Under fallstudiens andra dag tar måltiden längre tid för Alex, så tiden till att hinna ut på lunchrast 

bedöms vara för kort. Alex får följa med till personalrummet. Inne i personalrummet som egentligen 

används som klassrum under lektionstid finns två datorer placerade. Vid en dator sitter redan en elev 

från Alex klass. Alex sätter sig vid den andra datorn. Hon får hjälp att starta upp Bolibompa och spelar 

tills skolklockan ringer.   

Tydlig struktur med klara mål och ramar för uppgiften 

Varje skoldag börjar alltid med att eleverna samlas vid sina bänkar. Läraren hälsar godmorgon och en 

gemensam sång sjungs. Innan lektionen startar frågar läraren i tur och ordning alla barn hur de mår och om 

de har någonting att berätta. Hon visar ett stort engagemang, går runt i klassrummet och vänder sig tydligt 

till eleven som hon pratar med. Sen går läraren igenom strukturen av lektionen för hela klassen. 

Klassläraren berättar i intervjua att det är viktigt med struktur: 

 Det är en grupp med barn med särskilda behov i den och det gör att man måste ta en ganska tydlig 

struktur, annars är det inget bra för dem. Så att, det är man som tvungen att ha. Det är kanske lite 

särskilt i den här gruppen. Att vara väldigt förberedd på vad man ska göra (19:05). 

Eleverna sitter två och två med bänkarna bredvid varandra mitt emot ett bänkpar så att grupperna bildar 

fyra stycken platser. Alla elever utom en sitter i sådana grupper. Det är lärarna som bestämmer vilka elever 

som ska sitta tillsammans i grupperna. Alex bänkplats bredvid är tom men två kamrater sitter mittemot. 

Deras grupp är placerad på en sida av klassrummet, längst bort från den plats där läraren står när hon går 

igenom dagen. Bakom Alex plats finns en soffa och ett fönster. Vid sidan om Alex finns det en hylla där 

resurspedagogen har iordningställt material som är speciellt framtaget för Alex. På Alex bänk är bildstöd 

utplacerat för att visa strukturen över dagen. 

Den sista lektionen som jag observerar är en lektion i matematik. Arbetsuppgifterna står på tavlan, den här 

lektionen har tre punkter: matteorm, kalendern och läsläxa. Alex bildstöd visar att det är matematiklektion. 

Gruppen delas och klassläraren tar med sig hälften av klassen till ett närliggande klassrum. Alex vill inte 

räkna matematik och får då välja någonting annat att göra. Exemplet nedan är från fältanteckningar: 

Efter att ha suttit i soffan och tittat i en bok går Alex till sin bänkplats. Resurspedagogen har tagit 

fram en påse med matematikmaterial som är speciellt inköpt till Alex. Alex är inte intresserad, hon 

vill inte titta i påsen eller arbeta med materialet. Alex blir då erbjuden att få arbeta med iPaden. Hon 

sätter sig åter i soffan och spelar på sin iPad. 
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Resurslärarna fungerade under lektionen som stöd till samtliga elever i klassrummet. När nästan hela 

lektionen har gått kommer klassläraren tillbaka med gruppen som har arbetat i ett annat klassrum. 

Eleverna sitter vid sina bänkar och läraren pratar om hur lektionen har varit.  

Alex är fortfarande kvar i soffan. Hon ligger ner i en avspänd ställning och spelar på iPaden. Resursen 

säger till Alex att stänga av iPaden. Efter flera tillsägelser stänger Alex av ljudet och får då fortsätta 

att spela. 

 

Samarbete med föräldrar 

Föräldern berättar i intervju att de får vara delaktiga i Alex skolgång, att de har möte tillsammans med 

skolan i princip var 6-8 vecka och att de då följer upp åtgärdsprogrammet. Föräldern tänker att Alex inte 

ska få bestämma så mycket själv utan att hon behöver ett tydligt schema där hon kan se vad som ska göras 

innan hon får göra någonting annat. De ser det som en förutsättning att aktiviteter är anpassade efter Alex 

så att hon klarar av dem.  

Vid gemensamma genomgångar när alla ska lyssna förutsätter de att det också gäller Alex. De hoppas då 

att om det är någon större genomgång kring någonting nytt så har Alex fått förförståelse för det innan med 

exempelvis bildstöd. 

Pedagoger är med i aktiviteterna 

Vid intervju med klassläraren frågar jag om vilka strategier de utvecklat för att öka Alex möjlighet till 

delaktighet och samhörighet med klasskamraterna. Läraren berättar att den sociala biten har blivit svårare 

ju äldre Alex blir då glappet till kamraterna har blivit större. Hon berättar att de vuxna behöver vara med 

och start upp en lek eller andra aktiviteter och att de behöver vara med och stötta under lekarna. 

Stöttningen är utformad så att en vuxen alltid finnas vid Alex sida. På rasterna brukar pedagogerna vara 

med och starta upp aktiviteter som ett två tre ost. Läraren berättar också att en av pedagogerna är 

jätteduktig på att få igång dans: 

Alex älskar ju att dansa och är jätteduktig. Då får de med sig andra barn, men då måste vi vuxna se 

till. Ofta när man startar upp någonting, då kommer de andra (17:21). 

 

Social samvaro 

Klassläraren framhåller att det sociala samspelet fungerar väldigt bra under lektionstid. Klasskamraterna 

läser för Alex, de jobbar ihop och skriver tillsammans så där är det inget problem. 
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Den typiska mängden interaktioner med andra barn under de två observationsdagarna var cirka nio. Den 

mesta kontakten skedde spontant ute på skolgården. Exemplet nedan är från fältanteckningar från 

lunchrast den första observationsdagen: 

Två pojkar fångar Alex uppmärksamhet. De har knutit fast ett hopprep mellan klätterställningen och 

ett staket. Nu turas de om att falla över det. De skrattar och Alex skrattar över att det ser så roligt ut. 

Efter att ha iakttagit en stund får Alex också prova, hon faller och skrattar. Så fortsätter de tre att 

turas om i leken, sen drar killarna vidare och Alex stannar kvar vid klätterställningen. Några andra 

elever leker kull vid klätterställningen och en av dem frågar om Alex vill vara med. Alex svarar att hon 

inte vill och klättrar upp i klätterställningen istället. Alex är kvar i klätterställningen i ca 10 min tills 

lunchrasten är slut.   

I den andra situationen framkommer det att Alex har svårt att bli delaktig i samspelet. Hon stannar kvar i 

klätterställningen nära de andra barnen som leker kull. Hon hamnar då i stället bredvid eller vid sidan av 

den pågående aktiviteten när det anpassade stödet uteblir. Detta sker även på lektionspass, som i den 

beskrivna idrottslektionen från fältanteckningar. 

Det sista lektionspasset under min första besökta dag är idrott. Det är tydligt att Alex gillar 

idrottslektionerna, hon hämtar snabbt sin gympapåse och följer med den övriga gruppen till 

omklädningsrummet. Alex byter om, hon klarar allt själv och går tillsammans med kompisarna ut i 

gymnastiksalen. Där samlas alla i en ring på golvet. Som lärare för idrottslektionen är den andra 

resurspedagogen. Alex resurspedagog är med men måste ge stöd åt en annan elev. Utöver dessa är 

det en till pedagog som inte brukar vara med men som idag skulle vara medhjälpare.  

Två pojkar har fått i uppgift att bestämma en uppvärmningslek som de försöker förklara. Det är rörigt 

och svårt att höra och förstå instruktionerna. Flera av barnen ser ut att ha svårt att sitta still och 

lyssna och några elever är inte ombytta utan leker vid sidan om där bollar och material finns. Klassen 

delas upp i två grupper och aktiviteten börjar. Varje grupp ska i sin tur bilda ett led, dribbla en 

basketboll och kasta mot basketkorgen. Efter kastet ska eleven springa vidare och ställa sig sist i ledet 

så att nästa person kan fånga bollen och göra sitt kast mot korgen. Det går snabbt och det är snabba 

byten mellan kamraterna. När det är Alex tur har hon svårt att få iväg basketbollen, den är tung och 

kastet blir lågt. Alex vill göra om kastet. Barnen uppmanar Alex att skynda sig på. Alex försöker men 

ser inte ut att veta hur hon ska göra. Läraren försöker få Alex till att kasta bollen mot korgen. När inte 

Alex gör det uppmanar läraren ledet att gå bredvid och aktiviteten fortsätter.  

Alex är nu vid sidan om. Resurspedagogen springer och hämtar en mjuk boll så att det ska vara 

lättare att kasta upp mot korgen. En annan pedagog springer efter en rockring så att Alex ska kunna 
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kasta bollen genom en rockring istället för upp mot korgen. Ett barn blir uppmanad till att hålla i 

rockringen medan Alex kastar. Alex kastar några kast innan aktiviteten blåses av. Det här var bara 

uppvärmning och nu börjar den andra längre aktiviteten som är ”flaggleken”.  

Läraren berättar reglerna till ”flaggleken” och informerar om att inte alla kan vara ute på plan 

samtidigt. Några måste börja som avbytare men de kommer att byta av varandra så att alla får vara 

med. Leken börjar och efter några minuter blåser läraren i visselpipan och säger att det är byte. Ett 

byte sker och leken fortsätter i några minuter innan det är dags för byte igen och så fortsätter 

lektionen. Alex sitter kvar på avbytarbänken och tittar på. Hon ser till synes nöjd ut, protesterar inte 

eller uttrycker att hon vill vara med och leka. Det är inte heller någon annan som frågar, varken elev 

eller pedagog. Under denna aktivitet är Alex bara åskådare från bänken, när aktiviteten är slut är det 

dags för eleverna att duscha. Alex duschar tillsammans med de andra barnen. Hon är snabbt av med 

kläderna och fixar duschningen själv. 

Föräldern berättar i intervju att Alex tycker jättemycket och att gå i skolan, att hon trivs och pratar om sina 

kompisar. Föräldern kan också se att Alex behöver stöd i relationer till kamraterna. Det har varit situationer 

där hon har dragit i hår och puttats. Föräldern har framfört till pedagogerna att det nog beror på att hon 

känner sig lite utanför. Pedagogerna har utryckt till föräldrarna att det är svårt att få med Alex i en lek med 

andra. Det ställer sig föräldrarna frågande till. 

Hur mycket tid läggs det ned för att få med någon i lek? Det borde inte vara så svårt, för så fort en 

vuxen är med och drar igång en lek med någonting så har du flera barn där. Så jag tänker att det 

ligger nog i händerna på dem (10:30). 

Lärarnas kunskaper och erfarenheter om hur man ger förutsättningarna för att social gemenskap ska 

utvecklas visar sig främst i undervisningsupplägget med tydliga ramar för uppgiften och mycket 

samarbetsorienterat lärande. Klassläraren berättar också i intervju att de sedan år 1 har jobbat mycket 

med olika typer av grupplekar. 

 

Specialpedagogiskt stöd  

Resurspedagogen förbereder lektioner och material. Ett exempel på det är när eleverna ska skriva om 

julteatern som de har besökt. Resursen har tills dess dragit ut några bilder från berättelsen om Jesu 

födelse, samma tema som julteatern. Alex berättar kring några bilder och resurspedagogen skriver men 

Alex visar sig inte särskilt engagerad i uppgiften och resurspedagogen föreslår att de ska gå till en dator 
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istället. Vid datorn har Alex ett eget bildstödsprogram. Klassläraren berättar i intervju att Alex också brukar 

ha en skrivarkompis: 

Alla har en skrivkompis och då hade ju Alex, hon skriver ju med bilder det tyckte de andra 

kompisarna bara är kul. Det är nog lite snarare så att Alex ibland tyckte att hon inte ville skriva med 

bilder, hon ville skriva som de andra men det har alltid funnits en kompis för henne att skriva med 

och det har funkat jättebra (03:53). 

En stund varje dag har Alex enskild undervisning hos en specialpedagog, det händer också att det 

specialpedagogiska stödet flyttas in i klassrummet, om klassen exempelvis målar och läraren ser att det är 

någonting som passar Alex. Annars går de iväg och sitter enskilt och jobbar med sådant som är svårt för 

Alex att orka göra i grupp. Specialpedagogen fokuserar till största del på kärnämnet svenska. Alex 

resurspedagog ansvarar för matematik och för materialet som är speciellt framtaget för att underlätta för 

Alex. Klassläraren berättar i intervju: 

Ibland gör hon helt andra saker än vad vi gör, eller vad resten av gruppen gör. Då är det ju material 

som hon har särskilt. I matematik har hon eget material, hon har bilder, hon har sin padda och lite 

sådana där saker som är speciellt för henne. Vissa stunder jobbar resursen med Alex, då sitter de och 

jobbar någonstans. Hon är ganska mycket med i gruppen och då behöver hon ju ha den här vuxne 

alldeles bredvid sig (10:10). 

Föräldern berättar i intervju att de ser väldigt positivt på att det specialpedagogiska stödet flyttas in i 

klassrummet. 

Nu känns den bra för det är en specialpedagog som också har stunder inne i klassrummet med Alex, 

om Alex vill vara inne om det händer någonting särskilt, så får hon stödet i klassrummet, och de är 

precis så som jag vill att det ska vara och funka (08:35). 

 

Alla elever ska få känna sig delaktiga 

Klassläraren berättar att hon försöker ha ”feeling” för vad som passar. I intervju ger hon exempel från när 

eleverna skrev om julen. Vid redovisningen så uppmärksammade hon att Alex inte hade någon ork för 

dagen. Alex fick då börja med sin redovisning för övriga gruppen, sen fick hon gå ut och göra någonting 

med resursen då hon inte bedömdes orka lyssna på de andras redovisningar. 

Under fallstudiens två dagar förekommer det cirka nio interaktioner tillsammans med andra barn. Av dessa 

interaktioner är övervägande positiva. Endast en interaktion sker under lärarledda former, det är under 

idrottslektionen när en flicka håller upp en rockring som Alex får kasta en boll igenom. De andra 
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interaktionerna sker spontant mellan eleverna, till största del vid raster och på utflykt men också genom 

småprat över bänkarna. 

 

Diskussion/Analys  
I detta kapitel diskuteras och analyseras resultaten av fallstudien och metoderna som jag har använt mig 

av. Jag resonerar också kring hur metoderna har fungerat och om jag kunnat göra på något annat sätt.  

Resultatdiskussion 

Mitt syfte med denna studie har varit att skapa kunskap om vilka hinder som måste undanröjas och vilka 

faktorer som kan gynna den del av inkluderingsarbetet som rör skapandet av social tillhörighet och 

gemenskap. Som blivande specialpedagog måste jag kunna bidra till att undanröja hinder och svårigheter i 

olika lärmiljöer och det ligger i mitt intresse att skapa kunskap kring detta och få en ökad medvetenhet kring 

det specialpedagogiska stöd som behövs i det inkluderade arbetet kring en särskoleinskriven elev. 

 Jag är medveten om att mitt resultat inte kan generaliseras men det har inte heller varit mitt syfte med 

undersökningen. Jag ville undersöka på ett sätt som förmedlar förståelse, något som jag hoppas i sin tur kan 

påverka och kanske förbättra andra lärmiljöer för elever i behov av särskilt stöd till att bli inkluderande. 

Resultatet visar att klassläraren i studien lyfter samarbete mellan lärarna och specialpedagogen som en viktig 

aspekt. Det överensstämmer med det som observerades. När det var flera pedagoger i klassrummet kunde 

gruppen delas och samarbete med andra klasser möjliggjorde att andra klassrum kunde nyttjas. Flera 

forskare (Nilholm 2006; Lindqvist et al., 2007; Persson & Persson 2012) framhåller att ett ökat samarbete 

mellan lärarna och även mellan lärare och olika yrkesgrupper skulle kunna leda till att skolan blir mer 

inkluderande. I McLeskey et al. (2014) studie över en välfungerande inkluderande skola beskrivs det hur 

pedagogerna samarbetar för att särskilja instruktionerna och möta behoven hos alla barn.  

Det föreföll goda förutsättningar till att få med Alex i den ordinarie undervisningen men samarbetet sträckte 

sig inte till att innefatta arbetet med Alex. Pedagogerna behöver med hjälp av specialpedagogen utveckla en 

annan typ av samarbete för att i möjligaste mån planera verksamhet och aktiviteter med utgångspunkt från 

att alla klassens elever ska kunna delta. Den undervisning som Alex deltog i var oftast individuellt utformad 

vid sidan av gruppen utan större likheter med de uppgifter och aktiviteter som övriga klasskamrater ägnade 

sig åt även om ämnesområdena var desamma.  

Det faktum att klassläraren inte ansvarar för Alex undervisningsplanering tycks innebära att Alex 

undervisning sker i former som inte inbjuder till interaktion med de andra eleverna. Uppgifter och 
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undervisningsformer som inte inbjuder till samarbete med andra kan hindra att gemenskap och samhörighet 

uppstår, vilket till synes är vad Alex får uppleva. Trots samarbete var det fortfarande resurspedagogens 

ansvar att planera och genomföra lärandet med Alex vilket resulterade till att Alex under de observerande 

lektionerna arbetade med eget material tillsammans med resurspedagogen. Det går emot vad forskningen 

säger som menar att det är viktigt att elever med olika funktionsnedsättningar får chansen att delta i samma 

aktiviteter som klasskamraterna. Slutsatsen blir att Alex tillgänglighet är starkt begränsad i fråga om tillgång 

till samma typ av undervisning som klasskamraterna vilket i sin tur kan vara av betydelse för möjligheten att 

utveckla gemenskap och social tillhörighet.  

En studie av Dolva et al. (2011) framhåller att det är klassläraren som först och främst ska ha rollen av att 

planera och organisera den akademiska verksamheten, även för eleven i behov av särskilt stöd då denne ska 

ingå i gruppen. Alexandersson (2007) betonar att resurspedagogen ska stötta eleven i akademiska uppgifter, 

så att de planerade aktiviteterna genomförs i linje med det som planerats. Dolva et al. (2011) visar att 

individuellt anpassade åtgärder kan behövas för att stödja elever i att utarbeta kamratkontakter och 

underlätta samverkan. Persson och Persson (2012) framhåller att undervisningen kan utformas till att stödja 

samhörighet bland eleverna genom att pedagoger är med i aktiviteterna som en hjälp till de som behöver 

stöd för att förstå och genomföra förväntade handlingar. I likhet med det skulle resurspedagogen kunna 

stötta i samarbetet med en kamrat istället för att arbeta enskilt med Alex. Såväl Göransson (2004) som Szönyi 

(2005) betonar att delaktighet handlar om ett samspel mellan individen och den sociala och fysiska 

omgivningen.  

Ahlberg (2013) framhåller att det handlar om att bygga relationer mellan elever och att kommunikation ska 

användas som verktyg för att åstadkomma lärande. Klassen delades vid flera lektioner i två grupper då ett 

närliggande klassrum nyttjades. Det gagnade inte Alex nämnvärt då gruppen som hon ingick i fortfarande 

var förhållandevis stor och resurspedagogens lärande tillsammans med Alex fortfarande skedde vid sidan av. 

Om klassen istället delades i en större och en mindre grupp skulle det finnas en möjlighet till Alex att få sin 

undervisning i en mindre grupp där samspel med andra kamrater skulle kunna uppmuntras. I likhet med 

resultatet från Dolva et al. (2011) studie skulle resurspedagogen och/eller specialpedagogen målmedvetet 

kunna underlätta interaktionen mellan eleverna och öka social delaktighet genom att arrangera arbete i små 

grupper.  

Eftersom Alex nästan varje dag har enskild undervisning hos en specialpedagog i ett angränsande rum och 

övrig tid arbetar med resurspedagogen är det viktigt med medvetenhet om konsekvenserna så att detta inte 

förblir ett systematiskt tillvägagångsätt som begränsar möjligheten för Alex till delaktighet i andra aktivitet. 

Till exempel kan möjligheten att vara en del av klassen och att delta i aktiviteter som erbjuds de övriga 
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klasskamraterna begränsas. Att göra den specialpedagogiska undervisningen tillgänglig för att ge stöd i 

klassen eller i den mindre gruppen framhåller flera forskare (Ahlberg 2013; Nilholm & Göransson 2013; 

Persson & Persson 2012) som en viktig aspekt.  

Då Alex ibland gör helt andra saker än vad övriga klassen gör och till stor del använder material som är 

speciellt för Alex är det svårt att tala om att det handla om anpassning av uppgifternas svårighetsgrad som 

Ahlberg (2013) framhåller som viktigt. Flera andra forskare (Dolva et al., 2011; Persson & Persson 2012; 

Nilholm & Göransson, 2013) betonar också att eleven ska arbeta med samma eller liknande uppgifter som 

de andra eleverna. Att lämna klassrummet eller att arbeta med helt andra uppgifter kan istället bli ett 

avskiljande som både Nilholm (2006) och Persson & Persson (2012) betonar ska undvikas med motivering 

att alla elever har rätt till delaktighet.  

Läraren berättar i intervju att de jobbar mycket med gruppaktiviteter för att få ihop gruppen och att det är 

en metod i arbetet som helhet. Rogers (2013) diskuterar att lärandet ska ske genom relationer och framhåller 

att det är viktigt för att utveckla en sund självkänsla. Arbetssättet i klassrummet är betydelsefullt både vad 

det gäller sociala förmågor och lärande av ämneskunskap. Flera av de observerade lektionerna innehöll 

samarbetsorienterat lärande men Alex ingick inte i något av dessa samarbeten utan arbetade med 

resurspedagogen. Arbetslaget behöver ta fram gruppspecifika lösningar där de ser Alex i ett 

helhetsperspektiv och kan organisera undervisning utifrån en inkluderande målsättning.  

Studier visar (Nilholm, 2006; Klavina et al., 2013; Nilholm & Göransson, 2013; McLeskey et al., 2014) att 

samarbetsorienterat lärande ger elever med funktionsnedsättning bättre möjligheter till sociala kontakter. 

Assarson (2007) framhåller att individuellt arbete där eleverna ska arbeta självständigt kan ha negativa 

konsekvenser för elever som är i behov av särskilt stöd. Ahlberg (1999) styrker i sin studie vikten av att 

lärandesituationer varierar i stor utsträckning och Alex har mycket praktiskt material att välja bland. En 

problematik kring det skulle kunna vara att materialet är specifikt för Alex och inte fritt för övriga elever att 

tillgå. Klavina et al. (2013) betonar att olika material bör erbjudas till alla elever så att inte den enskilde 

individen känner sig utpekad. Det lockar också till kreativitet, skapande och förståelse för mångfald. 

Åtgärdsprogrammet innehöll inga strategier som hjälper Alex till en större social gemenskap eller ett lärande 

i en inkluderande miljö. Det framkommer att Alex är trygg i gruppen och kan lyssna vid samtalssituationer 

där hon i viss mån deltar men det framkommer inte hur Alex ska stöttas till ett större deltagande. Det 

förefaller som att Alex får vara med på det som hon klarar av men inte att anpassningar görs till hennes 

individuella behov. Ahlberg (2013) betonar att särskilt stöd kan handla om anpassning av uppgifternas 

svårighetsgrad och balans mellan variation och struktur.  Den observerade idrottslektionen är ett tydligt 
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exempel på att aktiviteterna inte anpassades efter alla individer i gruppen. Den bristande tillgängligheten 

under idrottslektionen blir uppenbar i en aktivitet som så tydligt bygger på samhandling. Persson & Persson 

(2012) betonar att pedagoger kan behöva vara med som en hjälp till dem som behöver stöd för att förstå 

och genomföra förväntade handlingar. Vidare diskuterar de att man inte alltid kan utgå från majoriteten 

utan att det ibland är nödvändigt att anpassa undervisningen efter de behov en enskild elev har. Kanske 

hade det varit ett tillräckligt stöd för möjlig interaktion om resurspedagogen var med i aktiviteten, i annat 

fall så skulle en annan aktivitet ha valts för att alla elever skulle kunna inkluderas i lektionspasset.   

Alex pedagoger har kunskap och förståelse för konsekvenser av elevers olika funktionsnedsättningar vilket 

både Nilholm (2006) och Klavina et al. (2013) betonar som viktigt. Det blir tydligt genom materialet som är 

speciellt framtaget till att hjälpa Alex i sitt lärande. Pedagogerna är lyhörda för olikheter och försöker 

tillgodose individuella behov, vilket märks i förhållningssättet och i tiden som ges till enskilda barn. Attityder 

till olikheter betonar både Nilholm (2006) och Göransson et al. (2011) som en viktig faktor till att val av 

stödinsats blir av relationell karaktär. 

Bland det som observerades kan nämnas att alla lektioner hade klara mål och ramar för uppgiften. Läraren 

hade en muntlig genomgång vid lektionsstart och på tavlan var lektionerna och uppgifterna uppskrivna. 

Klassläraren förmedlade att hon var väl förberedd och skoldagen noggrant planerad, vilket är samma 

egenskaper som McLeskey et al. (2014) observerade i sin studie som analyserade vad som utmärkte en hög 

kvalitet av undervisning. Pedagogerna skapade en tillåtande miljö inom ramarna, då eleverna fick till synes 

fritt välja om de skulle arbeta enskilt eller tillsammans och var de ville utföra arbetet. Klassläraren betonade 

också i intervju att det är viktigt med struktur. Det var tydligt att Alex inte införlivades i denna struktur. Vid 

genomgångar riktades inte informationen till Alex och inget bildstöd eller andra specialpedagogiska material 

användes. Vid genomgång tilläts det att Alex spelade på sin iPad och inte ens tittade upp mot läraren.  

Det var tydligt att resurspedagogen ansvarade för Alex lärande och klassläraren för de övriga eleverna vilket 

också framgick av intervjun. Såväl Ahlberg (2013) som Nilholm & Göransson (2013) betonar att elever som 

är i behov av särskilt stöd behöver tydlig struktur i undervisningen för att stödja deras lärande och möjliggöra 

för dem att vara delaktiga i klassens lärande gemenskap. Arbetssätt i klassrummet är betydelsefullt för både 

sociala förmågor och lärande av ämneskunskap. Pedagogerna har en stor uppgift att anpassa undervisningen 

till de individuella skillnader som finns i klassrummet och se eleverna som möjligheter snarare än hinder.  

Intervju med förälder visar att de får vara delaktiga i Alex skolgång genom regelbundna möten där också 

åtgärdsprogrammet följs upp. Lärares samarbete med föräldrar och övrig personal (Buysse et al., 1998; 

Nilholm, 2006; Aspeflo, 2014) är starkt förknippat med lyckad inkludering. 
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Olikheter kan innebära att lekmönster skiljer sig åt mellan barn som har olika funktionsnedsättningar. 

Eleverna kan då behöva stöd för att dela varandras perspektiv, något som underlättar barnens samvaro och 

lek. Ibland kan det också behövas hjälp av vuxna för att ge barnen stöd i att hitta lösningar och hantera 

barriärer eller hinder som kan uppstå i leken. Ahlberg (2013) framhåller att pedagogerna har en viktig uppgift 

att skapa interaktionsmöjligheter och vara som en länk mellan eleverna. Det är också en förutsättning för 

skapandet av delaktighet och demokrati vilket Sandström et al. (2014) lyfter som en av de främsta 

hälsofrämjande faktorerna. Demokrati i skolans miljö är också någonting som Nilholm och Reidun (2004) 

relaterar till inkludering.  

Klassläraren berättar i intervju hur pedagogerna stöttar Alex under raster. Detta överensstämmer med Dolva 

et al. (2011) studie som visar att resurspedagogen hade ett särskilt ansvar att stötta eleven under raster och 

se till att eleven deltar i aktiviteter och inte lämnas ensam.  Under tiden för observationerna var det sällan 

som kamraterna i klassen tog kontakt med Alex och det förekom inga vuxenledda aktiviteter som 

stimulerade till detta. I andra situationer framkommer det att Alex hade svårt att bli delaktig i samspelet. 

Hon hamnar då i stället bredvid eller vid sidan av den pågående aktiviteten. Under en lunchrast var det några 

flickor som frågade om Alex ville vara med och leka kull men hon avböjde. Alexandersson (2011) diskuterar 

att en elev i behov av särskilt stöd kan placera sig själv i olika positioner som bredvid aktiviteten. Vilket stöd 

eleven får av pedagogerna är avgörande för hur eleven placerar sig i aktiviteten. Ingenting från studien visar 

att det extra stödet skulle kunna vara en länk för Alex till delaktighet eller samspel med övriga kamrater. Det 

var ingenting som till synes utformas till att stödja skapandet av social tillhörighet och gemenskap bland 

eleverna. 

 

Metoddiskussion 

Jag använde en kvalitativ fallstudie som metod där observationer, sociogram, intervjuer och 

dokumentstudier fick ligga till grund för empirin. Mitt syfte var att komma nära och få ett inifrånperspektiv 

och sätta mig in i fenomenet genom det. Jag ville observera och ta del av pedagogernas egna berättelser om 

inkluderingsarbetet. Fallstudie passade bra för detta ändamål då det bidrog till att jag fick en djupare 

förståelse av hur den besökta klassen arbetar kring inkludering. Merriam (1994) framhåller att en fallstudie 

är en studie där man beskriver och analyserar en viss situation i kvalitativa och komplexa termer. Syftet med 

forskningsmetoden är att genom en detaljerad undersökning av ett specifikt fall kunna redovisa resultat som 

är nyanserade och fördjupande.  

Jag hade planerat för att använda sociogram i större utsträckning för att se samspelet i klassen. Jag ville se 

hur eleverna interagerar med varandra. Vid första observationstillfället insåg jag att det inte fanns mycket 
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delaktighet att studera och fältanteckningar fick ta större plats. Det var bra att genomföra observationerna 

innan intervjuerna då sammanställningen och analysen av observationerna kunde följas upp med intervju av 

lärare. Det möjliggjorde att jag kunde ställa frågor kring varför de interagerade som de gjorde. Vid dataanalys 

kunde jag sedan jämföra svaren från intervjuerna med resultatet från observationerna.  

Under intervju med klassläraren låg fokus på hur de arbetade med inkluderingsarbetet som rör social 

tillhörighet och gemenskap. Jag skulle kunnat ha fokuserat mer på förståelsen av varför de misslyckats med 

inkluderingen av denne elev. Det var bra att jag spelade in intervjuerna så att jag kunde fokusera helt på 

informanten. Det möjliggjorde också att jag kunde bearbeta intervjuerna flera gånger. Empirin skrevs ner på 

data och jag kunde sålla bort allt som inte hade med forskningsfrågorna att göra. Jag valde att använda flera 

metoder för att säkerställa tillförlitlighet och stödja trovärdigheten av resultaten som framkommit under 

olika teman. Triangulering mellan observationer, intervjuer och dokumentstudier har genomförts vilket 

Merriam (1994) framhåller skapar större trovärdigheten i studien. 

Slutsats 

Pedagogerna har en positiv inställning och visar ett engagemang till eleverna. Jag tror att det är deras positiva 

attityd som har spridit sig till kamraterna som har ett vänligt förhållningssätt till varandra och till Alex. 

Förhållningssättet lyfts som en viktig framgångsfaktor i inkluderingsarbetet av både Nilholm (2006) och 

Persson och Persson (2012). Om pedagogerna börjar tänka på gemenskap i allt klassen gör så finns det goda 

förutsättningar för att skolan blir inkluderande. Det är av stor betydelse att Alex är socialt delaktig under 

lektionerna då studier av bland annat Byrne (2013) visar att det också ökar elevens chans till att vara socialt 

delaktig vid fria aktiviteter och på raster, både inom och utanför utbildningssystemet.  

Såväl Giota et al. (2009) som Persson (2013) framhåller att tillgängligheten till experter som arbetar med 

elever i behov av särskilt stöd också kan innebära att klassläraren inte behöver tillgodose dessa elever när 

de planerar sina lektioner. Så ser också fallet ut att vara för Alex då hennes resurspedagog verkar mycket 

kunnig och med erfarenhet från särskolan.  

Sammantaget visade studien att Alex erbjöds en liten möjlighet till samspelssituationer som bidrar till 

interaktion och kommunikation. Det framgår tydligt både i intervju och under observationer att Alex har en 

låg grad av delaktighet hos sina kamrater, vilket förmodligen är en konsekvens av de särlösningar och brister 

i tillgänglighet och samhandling som tidigare beskrivits.  

Pedagogerna har en stor uppgift att anpassa undervisningen till de individuella skillnader som finns i 

klassrummet och se eleverna som möjligheter snarare än hinder. Alla har rätt till delaktighet. 
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Fortsatt forskning 

Jag tror att om alla elever med intellektuell funktionsnedsättning skulle ha en självklar plats i grundskolan 

skulle det i ett större perspektiv innebära att samhället blir mer integrerat och sammanhållet. Mötet med 

personer med intellektuell funktionsnedsättning skulle avdramatiseras och leda till ökad delaktig i samhället 

vilket skulle bidra till grundvärderingen att alla ska vara med.  

Det skulle även vara intressant att undersöka om det finns skillnader i hur stödet utformas till en elev med 

intellektuell funktionsnedsättning utifrån om eleven läser efter särskolans läroplan alternativt grundskolans 

läroplan. 
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Bilaga1: Missivbrev 
 

Hej! 

Jag heter Sandra Sjögren och studerar till specialpedagog vid Umeå Universitet. Jag skriver nu mitt 

examensarbete. Arbetet handlar om vilka faktorer som kan gynna skapandet av social tillhörighet och 

gemenskap. 

Jag kommer att vara i ditt barns klass den 1-2 december för att genomföra en interaktionsstudie i klassen 

med fokus på vad olika inslag i den pedagogiska verksamheten som ex. möblering, uppgifter och 

instruktioner mm, kan innebära som stöd för samarbete och tillhörighet mellan eleverna. Studien kommer 

att mynna ut i en uppsats inom ramen för min specialpedagogutbildning. Givetvis kommer jag att vidta 

åtgärder så att skolan och de som deltar i studien förblir anonyma. Inga namn kommer att nämnas på vare 

sig skolan, orten, lärare eller elever. När uppsatsen är klar kommer alla anteckningar att raderas. 

Det är frivilligt att var med i studien. Om någon elev eller vårdnadshavare tackar nej så kommer barnet att 

undantas från observationer. Var vänlig och informera klassläraren om så är fallet.  

Om ni har frågor så är ni välkomna att kontakta mig på telefonnummer XXX-XXX XX XX eller min 

handledare Monica Liljeström på telefonnummer XXX-XXX XX XX 

Vänliga hälsningar 

Sandra Sjögren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2: Intervju med lärare 
 

Faktorer i undervisningsupplägget som förefaller betydelsefulla för utvecklandet av social gemenskap. 

Samarbete mellan lärare 

Samsyn på arbetet med barnen 

Tydliga ramar för eleverna 

Lektionsstruktur, startuppgift, mål 

Struktur på dagen 

Varierade aktiviteter 

Görs det avsteg från den planerade lektionen 

Hur vanliga är grupparbeten och diskussioner (där alla eleverna är delaktiga) i relation till andra uppgifter 

Hjälper eleverna varandra 

Innehåller lektionerna uppgifter som kan göras parvis eller i grupp lika väl som individuellt eller med hela klassen? 

Blir eleverna uppmuntrade att presentera vad de lärt sig? Hur presenterar eleverna sitt arbete? (muntlig, skriftlig 

eller annan form, individuellt/grupper) 

Hur löser ni att det tar längre tid för X att utföra praktiska uppgifter? 

 

Lärarnas kunskaper och erfarenheter om hur man ger förutsättningarna för att social gemenskap ska utvecklas. 

Gruppen 

Gruppdynamiken 

Ansvar för sociala relationer 

känslan av gemenskap som finns på skolan 

Hur ser stödet ut för X vid regellekar, turtagande etc.)? 

 

Specialpedagogiska stöd och yttre artefakter. 

Kompetensutveckling av lärare 

Enklare arbetsuppgifter än kamraterna 

Individualiserad undervisning 

Anser läraren sig ha tillräcklig kompetens 

Har du fått tillräckliga resurser för att stödja inkludering i ditt klassrum 

Hur ser ev. resursanvändningen ut? Ger det ett tillräckligt stöd 



 
 

 

Bilaga 3: Intervju med förälder 
 

Hur beskriver X sin skola? 

Vad är roligt, intresserad av? 

Vad är mindre roligt? 

Rasten? 

Skolarbetet? 

Hur anser ni att skolan erbjuder inkluderingsmöjligheter för X? 

Vad skulle ni vilja att skolan gjorde? 

Hur vill ni föräldrar vara delaktiga i ert barns skolgång? 

Hur vill ni att lärandet ska ske? 

Hur ser ni på lärarens/resursens uppdrag? 

Vill ni att X ska vara med på klassens gemensamma undervisning? 

Hur vill ni att lektionspassen ska presenteras? 

(helgrupp av lärare till samtliga elever, även till X eller vill ni att resursen ska leda hennes lektioner?) 

Vilka hjälpmedel anser ni behövs för att göra inkluderingen möjlig? 

Hur upplever ni undervisningen från specialpedagog?  

Hur ser ni på att X får enskild undervisning? 

 


