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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att att undersöka vilka möjligheter och begränsningar till samarbete 

klasslärare och resurser/elevassistenter behövde förhålla sig till för att skapa ett inkluderande 

klassrum. Empirin har insamlats genom fem semistrukturerade inspelade intervjuer med 

utgångspunkt i en intervjuguide, samt ett skriftligt svar med utgångspunkt från samma 

intervjufrågor. De intervjuade personerna var anställda som lärare, resurser och elevassistenter 

verksamma inom grundskolans årskurser F-3. Frågorna ställdes med utgångspunkt ur 

forskningsfrågorna: Hur uppfattar respondenterna begreppet “inkluderande klassrum” och på 

vilka olika sätt sker arbetet för ett inkluderande klassrum? Vilka möjligheter och begränsningar till 

samarbete finns för lärare och resurs i och utanför klassrummet?	

	
Resulatet presenterades utifrån de ramfaktorer och processvariabler som ansågs påverka arbetet, 

vilka var tid, det inkluderande klassrummet, samarbete och utbildning. Vidare anayserades 

resultatet utifrån ramfaktorteorin och ställdes mot tidigare forskning med utgångspunkt ur denna 

studies forskningsfrågor. Uppfattningen av vad ett  inkluderande klassrum är skiljde sig något 

mellan lärare och resurser/elevassistenter, dock arbetade de mot ett gemensamt mål där det 

viktigaste var att alla elever skulle känna sig inkluderade och trygga. Den generella bristen på 

utbildning hos resurser/elevassistenter påvisades framförallt via lärarnas önskan om att helst 

samarbeta med utbildade kollegor. Tiden var en stor begränsning till vår viktigaste slutsats vilken 

var den generella bristen av samplanering mellan lärare och resurser/elevassistenter. 	

 

 

 

Nyckelord: Samarbete, samplanering, inkluderande klassrum, elevassistent, resurs 
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1. Inledning 

Efter att vid tre perioder under vår utbildning till grundskolelärare, inom förskoleklass till och 

med årskurs tre, genomfört verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med olika erfarenheter satte vi 

oss ner för att diskutera vilka områden som särskilt kommit att engagera oss. Snabbt kom vi fram 

till att det stora behovet av specialpedagogisk kompetens var något vi båda lagt märke till. 

Samtidigt funderade vi över elevassistenters och resursers roll i sammanhanget, samt hur 

samarbetet mellan dessa och framförallt klassläraren ser ut.	

 
Vi fann det intressant hur olika det kan se ut i klassrum där man tillsatt minst en resurs och/eller 

elevassistent. Hur arbetsfördelningen kan se ut, men även hur olika eller kanske man ska säga lika 

det verkar vara när det kommer till att både resurser eller elevassistenter ofta saknar utbildning. 

Med detta vill vi uppmärksamma samarbetet mellan lärare och resurs/elevassistent i några 

klassrum i Sverige. Under vår utbildning har ett stort fokus legat vid det inkluderande 

klassrummet, trots det erbjuder utbildningen endast 5 högskolepoäng specialpedagogik. Vi finner 

detta underligt med tanke på att en konsekvens av det inkluderande klassrummet är att fler elever 

med specialpedagogiska behov befinner sig i det ordinarie klassrummet.  

 

När denna studie inleddes så stötte vi på ytterligare en oklarhet, vad är skillnaden mellan 

elevassistent och resurs? Något som framkommit under utbildningens VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) perioder är att vissa agerar för hela klassen medan vissa jobbar med enskild elev. Ett 

mönster som upptäcktes var att elevassistenten är oftast kopplad till en enskild elev och resursen 

verkar för hela eller delar av klassen, vilket är det synsätts som används vid vår analys men 

begreppet problematiserades längre fram i studien.  

 

Vidare undersöktes samarbetet mellan lärare och resurs/elevassistent. Vi undersökte också tiden 

de hade att disponera för samplanering men även hur innehållet prioriterades. För att kunna 

undersöka samarbetet inne i det inkluderande klassrummet fann vi det intressant att ta reda på 

deras uppfattning om begreppet.   

 

1.1 Arbetsfördelning 

Arbetet under denna studie har genomförts till lika delar av studenterna. Vi anser att vi har 

kompletterat varandra bra under arbetets gång då en av oss gjort mer sökning av litteratur samt 
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forskning och den andra bidragit med mer redigering av denna text. Med begreppet “mer” menas 

här att båda studenterna bidragit till båda delarna, men i olika grad. Resultat och analys delades 

upp helt och genomförts individuellt för att påverkas så lite som möjligt av varandras analyser. 

Detta för att sedan kunna göra en jämförelse av resultat och analys vid diskussionen. Vid 

slutarbete och diskussion har studien gemensamt bearbetats.	
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2. Bakgrund 

I skollagen står att läsa: 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga 

skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

(Skollagen, kap.1 §4) 

 

I Sverige råder skolplikt, vilket innebär att alla barn ska gå i skolan. Alla ska ha möjlighet till 

samma undervisning som bygger på demokratiska värderingar (2010:800). I och med det 

inkluderande arbetssätt som idag råder inom den svenska skolan ställs höga krav på kompetens 

hos lärare och annan skolpersonal, då många elever i behov av särskilt stöd vistas i det ordinarie 

klassrummet. I en rapport från skolinspektionen (2014) framgår att elever i behov av särskild 

undervisningsgrupp i vissa fall behövt stå i kö till sådana i upp till två år trots att elevens särskilda 

behov inte kan täckas inom det ordnarie klassrummet (s.7). På skolverkets hemsida finns ett 

avsnitt som heter “Rätt att få hjälp i skolan” som handlar om extra anpassningar och särskilt stöd. 

Där framgår att elever i behov av särskilt stöd har rätt till varaktiga lösningar vilket bland annat 

kan innefatta tillgång till en elevassistent under skoldagen (Skolverket, 2018). 	

	
Begreppet inkludering framgår inte i styrdokumenten för den svenska skolan. Hur arbetet sen 

skulle komma att se ut menar Nilholm (2013) inte är lätt att svara på. Däremot har Sverige 

anslutit sig till internationella konventioner som använder sig av begreppet inkludering för att 

stärka personer med funktionsnedsättningars rättigheter (s.31). I följande avsnitt diskuteras två 

för denna studie centrala begrepp som ligger till grund för undersökningen som genomförts.	

2.1 Inkludering   

Len Barton beskrev det engelska ordet “inclusion” följande: “Inclusive education is about 

responding to diversity; it is about listening to unfamiliar voices, being open, empowering all 

members and about celebrating 'difference' in dignified ways.” (1997, s.233-234) 

 

Han menade på att inkludering är viktigt för att lära sig leva med varandras olikheter (1997, s.233-

234). Nilholm och Göransson (2013) diskuterar även begreppet i den mening att olikheter borde 

ses som en tillgång och inte då bara elever i behov av särskilt stöd utan alla elever som vistas i 
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skolan (s.26). Nilholm och Göransson (2013) skriver i sin bok ”Inkluderande undervisning” om 

olika synsätt som finns för inkludering som begrepp (s.25). Hur eleverna uppfattar 

klassrumssituationen är en viktig faktor kring huruvida det är inkluderande eller inte. Men det ska 

inte heller undersökas enbart på ett enskilt plan utan måste undersökas i ett större perspektiv, ur 

en gemenskap (s.14-15). Gemenskap ska i detta avseende ses som att ett “vi” bildas, inkludering 

skapas då tillit uppstår och gemensamma mål finns i klassrummet (s.27) Med de gemensamma 

målen ska även eleverna vara delaktiga både i kunskapstillägnande samt socialt. Socialt syftar 

tillbaka till den enskilda individen att det fortfarande handlar om ifall eleven i fråga känner sig 

inkluderad eller inte (s.28).  

 

I och med den nya läroplanens införande år 1980 uppkom ett uttryck som kom att fungera som 

begreppet inkludering. I lgr 80 förklaras likvärdig utbildning som något alla oavsett genus, 

klasstillhörighet och geografisk hemvist har rätt till. Begreppet likvärdighet tog form i den 

obligatoriska skolan och uttrycket “en skola för alla” myntades (Skolverket, 1980). Vid en 

referens tillbaka till Bartons (1997) förklaring om begreppet inkludering går det att likna vid “en 

skola för alla” grund att olikheter ska välkomnas (ss. 233-234). Dessa olikheter kan dock för vissa 

elever begränsa dem i undervisningen som nu flyttats till det ordinarie klassrummet. Ett sätt att 

hantera detta är genom att anlita resurser/elevassistenter (Giangreco & Doyle, 2007, s.429).  

2.2 Elevassistent eller resurs  

Elevassistent, resurs, pedagogisk resurs. Det finns många ord för personen som arbetar i 

klassrummet tillsammans med klassläraren. Wallerstedt använder sig av begreppet elevassistent 

när hon beskriver arbetet i sin bok Att arbeta som elevassistent (2014). Även Östlund väljer i sin 

artikel Elevassistenter: En möjlighet eller ett hinder för elevers inkludering och delaktighet att använda sig av 

ordet elevassistent vid sökning om forskning kring ämnet. Vid sökningar med sökmotorer som 

DIVA, swepub och libris.se redovisade Östlund (2017) att han endast fick ett fåtal träffar. Vid en 

alternativ sökning på ordet resurs framkom endast forskning inom andra områden och med 

andra syftningar på ordet “resurs”, till exempel “naturresurs”. Vid en översikt av motsvarande 

begrepp på engelska fann Giangreco och Doyle (2007) begrepp som teaching assistant, learning 

support assistant, teacher aide, paraprofessional, paraeducator och special need assistant (Ibid., 

s.429). Som tidigare presenterades i inledningen av denna studie kommer begreppet elevassistent 

användas när det talas om person som är kopplad till en specifik elev, samt begreppet resurs som 

en person som verkar som stöd för hela klassen.  
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För att ta reda på vad som förväntas av en elevassistent undersöktes tillgången av litteratur riktad 

till yrkesgruppen i fråga. Helena Wallerstedts handbok för elevassistenter finns till förfogande, 

men vid eftersökningar på bibliotek var det en av få. Vid vidare efterforskning framkom dock att 

det finns utbildningar till elevassistent, bland annat via Distansutbildningar och Lernia. Dock är 

utbildning ännu inget krav för att få anställning som elevassistent. Enligt Wallerstedt är 

elevassistentens huvudsakliga uppgift att vägleda en eller flera elever i behov av särskilt stöd. 

Vilka svårigheter det gäller varierar, även arbetet i sig kan se olika ut på olika skolor (2014). 
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3. Forskningsöversikt 

Nedan presenteras tidigare forskning för denna studie. En av studierna är en internationell 

forskningsöversikt gjord av Umesh Sharma och Spencer J.Salend (2016) som behandlar 

elevassistentens arbete i det inkluderande klassrummet. Författarna använde sig av en metod där 

de sökt efter centrala begrepp i olika databaser. I de studier författarna använt sig av för att få 

fram ett resultat varierar metoder och teorier (Ibid., 2016). Andra studien är internationell 

författad av Rosemary Butt (2016) där användandet av elevassistenter i den ordinarie skolan 

undersöktes. Författaren höll semistrukturerade intervjuer med elevassistenter, lärare, ledning och 

handledare till elevassistenterna. Observationer och fältanteckningar ingick även i metodvalet 

(Ibid., 2016). Tredje forskningen gjord av Claes Nilholm och Barbro Alm (2010) är en studie 

gjord i svenska skolor där det inkluderande klassrummet studerades. Metoden bestod av 

semistrukturerade intervjuer med elever och lärare (Ibid., 2010). Denna studie kopplas även till 

Nilholm och Göranssons (2013) rapport där de sammanfattar studien gjord av Nilholm och Alm 

(2010). Fjärde studien är en studentuppsats författad av Johan Lundgren (2007) där samverkan 

mellan lärare och elevassistent i svenska skolor studeras. Semistrukturerade intervjuer hölls med 

lärare och elevassistenter där ramfaktorer användes vid vidare analys (Lundgren, 2007). Femte 

studien som tas upp är en avhandling författad av Ulla Gadler (2011) där hon problematiserar 

begreppet En skola för alla och undersöker ifall eleverna får en likvärdig utbildning. Hennes 

avhandling innefattar flera studier, men den sista behandlar elevassistentens roll för alla elevers 

likvärdiga utbildning vilket är det fokus som även denna studie riktat in sig på. Den sjätte 

forskningen i denna studie är en avhandling skriven av Gunilla Lindqvist (2013). I den ingår fyra 

delstudier varav främst första, andra och fjärde delarnas resultat är av relevans för denna uppsats. 

I dessa undersöker Lindqvist olika yrkesgruppers syn på specialundervisning, skolledares syn på 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd samt hur rektorer arbetar för inkludering.   

 
Den något begränsade tillgången till forskning inom området har lett till valet att kategorisera de 

centrala begrepp som undersökts för att tydliggöra disponeringen av denna studie. 

Forskningarnas resultat som ansetts relevant för denna studie har ställts mot varandra i följande 

två avsnitt: inkluderande klassrum och samarbete mellan lärare och resurs. Tredje avsnittet 

behandlar denna studies teoretiska utgångspunkt vilken är ramfaktorteorin, till stor del utvecklad 

av Ulf P. Lundgren.   
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3.1 Inkluderande klassrum  

En konsekvens av det inkluderande klassrummet är att fler elever i behov av särskilt stöd vistas i 

det ordinarie klassrummet. Butt (2016) tar upp fem olika modeller på hur en elevassistent kan 

användas i ett inkluderande klassrum. Första modellen beskriver att elevassistenten går ut med en 

eller flera elever. Detta anses enligt Butt (2016) snarare vara en exkluderande modell med 

bristfälliga instruktioner framförda av elevassistenten, som ofta saknar kvalifikationer (Ibid., 

s.999). Sharma och Salend (2016) tar upp i sin forskningsöversikt att kvalitén på instruktionerna 

skiljde sig åt beroende på om lärare eller elevassistent framförde dem, lärarens instruktioner höll 

en högre standard i jämförelse med elevassistentens (Ibid., s.123). Å andra sidan visar Lundgren 

på fördelar med att elevassistenten kan gå ut ur klassrummet med en eller flera elever för att 

skapa ett lugnare arbetsklimat för alla inblandade (2007, s.15). I Ulla Gadlers avhandling berättar 

två intervjuade elevassistenter att utbildning inte behöver vara avgörande då det hänger på det 

rätta tänket, men poängterar att utbildning kan vara bra. (Gadler, 2011, s.131). Vidare resonerar 

Nilholm och Alm (2010) om att inkludering bör uppfattas efter hur eleverna upplever 

situationen, deras resultat visade på att det fanns elever i behov av särskilt stöd som inte kände sig 

exkluderade trots separat undervisning (Ibid., s.249). Därtill påvisades resultat i Lindqvist (2013) 

studie där en rektor menade att elever kan känna sig exkluderade trots att de vistas i samma 

fysiska miljö som resten av klassen (s.135). Andra och tredje modellen Butt (2016) lyfter upp i sin 

studie kopplas till nästkommande underrubrik då de fokuserar mer på samarbetet mellan lärare 

och resurs/elevassistent. 

 

Vid fjärde modellen sker en interaktion mellan elevassistent och enskild elev i klassrummet. Även 

här ifrågasatte Butt inkluderingen, eleven exkluderades inte fysiskt men isolerades från lärare och 

sina klasskamrater i och med att elevassistenten ständigt närvarade. Elevassistenten hade likt första 

modellen en undervisande roll med avsaknad av  kvalifikationer (2016, 999-1000). Annan forskning 

visade på att detta var vanligt förekommande, hälften av studierna som Sharma och Salend (2016) 

tog med i sin forskningsöversikt visade på att en enskild elev eller en mindre grupp elever 

undervisades av en elevassistent. Likt Butt (2016) poängterade även de att detta påverkar elevens 

självständighet och inkludering (Sharma&Salend, 2016, ss.122, 123). I Lundgrens (2007) studie 

upptäcktes ett liknande upplägg där en intervjuad elevassistent beskrev sitt tillvägagångssätt i 

klassrummet. Det handlade om att skapa strukturer och stödja eleven efter lärarens genomgång 

(Ibid., s.15). Vidare lyfte Lundgren en strategi där en mindre grupp elever i behov av stöd 

grupperats vid ett enskilt bord där elevassistenten haft sitt övergripande fokus (Ibid., s.15). I 
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Nilholm och Alms (2010) studie framgick det i en av intervjuerna med elever i en klass om 15 

elever att det inte alltid var negativt för eleverna att arbeta på egen hand. Majoriteten menade på 

att de helst arbetar i grupp men några som ändå borde tas i beaktande kände inget negativt med att 

arbeta enskilt (2010, s.245).    

 

Femte och sista modellen beskrev Butt (2016) som den mest effektiva modellen, då 

elevassistenten arbetade i klassrummet som en resurs för hela klassen (Ibid., s.1000). Sharma och 

Salend (2016) studerade observationer gjorda av Webster och Blatchford (2013) där det framgick 

att interaktionen mellan elevassistenter och elever utan behov av särskilt stöd i det inkluderande 

klassrummet knappt förekom (2016, s.122). I Lundgrens (2007) studie berättade en intervjuad 

lärare att två extra ögon och öron hade positiva aspekter, till exempel att det resulterade i en 

bättre överblick i klassrummet (Ibid., s.15).  

 

Ur Sharma och Salends (2016) studie framgick att det inkluderande klassrummet bidrog till att 

eleverna blev mer delaktiga och engagerade i arbetet och beteenden som störde undervisningen 

minskade (Ibid., s.122). Nilholm och Alm tar upp andra strategier lärare i Sverige använt för att 

skapa ett inkluderande klassrum, dock med fokus på lärarens enskilda arbete i klassrummet. En 

strategi är bland annat likt den Lundgren (2007) tog upp att läraren delar upp klassen i grupper 

med tanke att jobba med gruppsammanhållningen, att på så vis skapa en mer inkluderande miljö 

(2010, s.247). Att ha elevassistenter i klassrummet skulle kunna förenkla arbetet med 

gruppindelningar. Vid en referens tillbaka till Lundgrens (2007) studie visade han på möjligheter 

med en extra vuxen i klassrummet vid gruppindelningar (Ibid., s.15). 

3.2 Samarbete mellan lärare och resurs/elevassistent  

Den allmäna bristen på forskning gällande hur elevassistenter ser på arbetet med elever i behov 

av särskilt stöd är något Gunilla Lindqvist betonar i sin avhandling (2013, s.46). Rosemary Butt 

(2016) beskrev en ambulerande elevassistenten som pendlade mellan elever eller mellan klasser. 

Här tog Butt upp den bristfälliga kommunikationen mellan lärare och elevassistent. Resultatet 

visade på att det ofta var oklart vad elevassistenterna förväntades göra, men även lärarna uttryckte 

en osäkerhet ifall elevassistenterna skulle närvara. Brist på kommunikation, samplanering och 

feedback resulterade i förvirring hos både elevassistenter och lärare (2016, s.999). I Ulla Gadlers 

avhandling berättar de intervjuade elevassistenterna om risken ifall en elevassistent inte förstått 

sitt uppdrag, hur sårbar verksamheter blir och att eleven blir den lidande (Gadler, 2011, s.131). 
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Sharma och Salend (2016) lyfte upp studier som visade på att bristande samplanering var en orsak 

till oklarheter kring användadet av resurser och elevassistenter (Ibid., s.122). Detta var enligt 

elevassistenterna Gadler intervjuade en möjlig orsak till att elevassistenterna missförstått sitt 

uppdrag. Samspelet mellan lärare och elevassistent är enligt dem viktigt (2011, s.131) Vidare 

berättade de även om deras drömorganisation där handledning och samplanering tog stor plats 

(2011, s.132).  Intervjuade elevassistenter ur Lundgrens (2007) studie talade om att på grund av 

bristen på samplanering fick de använda det sunda förnuftet, att de ser vad som behövs och går 

efter det (Ibid., s.16). Detta kan refereras tillbaka till elevassistenterna i Gadlers (2011) studie som 

pratade om det rätta tänket (s.131). Tredje modellen Butt (2016) tog upp var det hon kallade ”the 

unit model” där elevassistenten agerade i en grupp med elever inom samma årskurs men från 

olika klasser. Inte heller den uppmuntrades på grund av bristfällig planering och feedback då 

ingen lärare vill ta ansvar för handledning av elevassistenten (2016, s.999). 

 

I Sharma och Salends (2016) studie tog de upp att samplanering och handledning av elevassistenter 

var ett sätt att effektivisera arbetet i klassrummet och hade en positiv inverkan på elevers lärande 

(2016, s.124). Liknande resultat visade Butt (2016) där hon menade att nyckeln till att var och en 

av modellerna ska fungera effektivt var tid för handledning och reflektion med klasslärare och 

resurs (Ibid., s.998). Sharma och Salend (2016) menade vidare att elevassistenter själva hävdade att 

deras arbete hindrades av att samarbetet inte fungerade (Ibid., s.123). Både elevassistenter och 

lärare ur Lundgrens (2007) studie ansåg att samplanering var önskvärt trots i övrigt fungerande 

samarbete. Kommunikationen skedde sporadiskt, ofta i klassrummet eller under fikaraster. De 

berättade även att samplaneringen prioriterades bort då lärare valde att fokusera på sin egen 

planeringstid framför deras gemensamma. Även elevassistenters arbetstider varierade, vilket bidrog 

till svårgiheter att organisera samplanering och handledning (Ibid., s.14, 16). Sharma och Salend 

(2016) lyfte dock att det fanns fungerande samarbete mellan elevassistenter och lärare, vilket enligt 

dem skapade en effektiv arbetsgrupp (Ibid., s.124). Ur Nilholm och Alms (2010) studie lyfter 

Göransson och Nilholm (2013) upp i sin rapport lärarnas åsikter i det undersökta klassrummet. De 

menar på att samarbetet var viktigt, lärarna ska ha en samsyn på undervisning och elever, 

samarbetet ska vara fritt från konflikter och relationen sinsemellan bör bejakas (2013, s.51).   
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Då fokus främst låg vid ramar för hur samarbetet mellan läraren och elevassisten/resurs såg ut 

och strukturen kring deras planering, kom det att handla mycket om ramen för hur arbetets 

förutsättningar såg ut. Ulf P. Lundgren (1999) talade om ramfaktorteorin som en tankegång för 

en process mot ett mål inom undervisning. Hur planeringen ser ut och vilka möjligheter och 

begränsningar som finns för att nå det aktuella målet vilket gjorde det aktuellt för oss att använda 

ramfaktorteorin som en utgångspunkt i vårt arbete.  

 

Ramfaktorteorin grundades under -60 och -70 talet av främst Urban Dahllöf, och var sedan 

vidareutvecklad av bland andra Ulf P. Lundgren. Teorin kom att ändra på hur man dittills sett på 

forskning om undervisning, då främst baserad på amerikansk beteendevetenskap (Broady, 1999, 

s. 111). Begreppet ram i denna bemärkelse avser omständigheter som begränsar undervisningen 

och som den undervisande läraren, samt de som undervisas, inte kan påverka (Lundgren, 1989, s. 

233). I sin bok Att organisera omvärlden (1989, s. 233) skriver Lundgren (1989) om utvecklingen av 

begreppet ram där tre olika huvudkategorier utkristalliseras och beskriver således en tydlig 

skillnad mellan; författningsenliga ramar (läroplan, skollag etc.), organisatoriska ramar (tid, storlek 

på elevgrupp, ekonomi etc.) samt fysiska ramar (lokaler, utrustning etc.). Dahllöf beskriver själv 

ramfaktorteorin som en teori som förklarar förhållandet mellan de aktuella ramarna som styr 

undervisningen och det inlärningsresultat eleverna visar vid prov (Dahllöf, 1999, s. 8). 

 

Under Lundgrens utveckling av ramfaktorteorin kom den att delas upp i processvariabler och 

ramfaktorer (Broady, 1999, s. 113). Med ramfaktorer menar Lundgren faktorer som påverkar 

undervisningen utan möjlighet för läraren att styra över dem. Processvariabler i 

undervisningssituationen förklaras som frågor som behandlar vad, hur och av vilka (Ibid., 1999, s. 

113).  

 

Johan Lundgrens (2007) studie analyserades genom ramfaktorteorin, han tittade på ramarna för en 

bra samverkan mellan lärare och elevassistent vilka var syn på samverkan, tid, kommunikation samt 

en extra vuxen i klassrummet (Lundgren, 2007). Andra studier använder sig av andra teorier men 

lyfter det inkluderande klassrummet och samarbetet mellan lärare och elevassistent/resurs (Butt, 

2016; Sharma&Salend, 2016; Nilholm&Alm, 2010).  

 



 

 15 

Denna studie undersöker också tid och samverkan, men bidrar med ytterligare ramfaktorer och 

processvariabler. Denna studie analyserades således genom de ramfaktorer och processvariabler 

som ansågs till störst del påverka samarbetet mellan elevassistent/resurs och lärare i deras arbete 

till ett inkluderande klassrum. De som kom att användas blev samarbetet, inkluderande klassrum, 

tid och utbildning. Samarbetet ses som en processvariabel som syftar till vem eller vilka som 

arbetar i klassrummet. Inkluderande klassrummet ses som en ramfaktor lärare, elevassistent eller 

resurs inte kan påverka då det ligger på en nivå för högre beslut. Tid är likaså en ram lärare och 

annan personal har att förhålla sig till. Utbildning syftar likt samarbetet till vem eller vilka, vilket 

då gör den till en processvariabel enligt tidigare förklaring.   
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och begränsningar till samarbete 

klasslärare och resurser/elevassistenter behöver förhålla sig till för att skapa ett inkluderande 

klassrum. För att undersöka syftet valdes följande två forskningsfrågor ut: 

 

1. Hur uppfattar respondenterna begreppet “inkluderande klassrum” och på vilka olika sätt 

sker arbetet för ett inkluderande klassrum? 

2. Vilka möjligheter och begränsningar till samarbete finns för lärare och resurs i och 

utanför klassrummet? 
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6. Metod 

6.1 Intervju 

Detta är en kvalitativ studie som handlar om att få en inblick i ett socialt förhållande mellan minst 

två individer inom samma kontext, därav valdes intervjuer som tillvägagångssätt. Antalet personer 

som medverkade i studien var sju stycken, varav sex stycken intervjuades och en svarade på 

samma frågor skriftligt. Då i detta fall två fenomen undersöktes, samarbete och synen på 

inkludering genom en kvalitativ studie, krävdes inte fler informanter. Det var informanternas 

känslor och erfarenheter som hade betydelse för studien (Ahrne, 2011, s.44).   

 

För att intervjuerna ska följa studiens frågeställningar är intervjuerna semistrukturerade och följer 

en utarbetad intervjuguide med delvis ja-/nej-frågor och delvis öppna frågor (Dalen, 2008, s.34). 

Under intervjuerna uppmuntrades tankar och reflektion för att inte missa relevant information 

informanterna valde att dela med sig av. Som tidigare nämnt utarbetades en intervjuguide som var 

grunden till intervjun. Guiden bifogas längst bak i studien.  

 

Då det var personal verksamma på skolor som intervjuades hölls intervjuerna på eftermiddagen 

då eleverna i respektive klass gått till fritids för att minska stress hos läraren. Ahrne (2011) talar 

om valet av plats, att det är viktigt att informanten känner sig bekväm och vilken roll man vill att 

informanten identifierar sig med. I detta fall ville man att informanterna skulle identifiera sig som 

lärare och elevassistent/resurs, därav fick de bestämma ett lämpligt ställe på deras arbetsplats 

under arbetstid. Ahrne (2011) talade även om tiden. Önskvärt är att informanterna inte meddelas 

hur lång tid intervjun förväntas ta (Ibid., s.45). Då intervjuerna inföll under arbetstid var det dock 

viktigt att i detta fall meddela en ungefärlig tidsåtgång för intervjuerna till varje lärare som sedan 

fick bestämma en exakt tid under dagen för genomförandet.  

6.2 Frågeformulär  

Då en av elevassistenterna kopplad till en av klasslärarna inte kunde medverka vid intervjun men 

fortfarande hade relevant information till studien fick hen svara på frågorna ur intervjuguiden. 

Detta blev likt ett frågeformulär och gav inte utrymme till samma tankar och reflektioner som vid 

intervjuerna (Ahrne, s.40). Detta användes till studien i syfte att kunna fullfölja alla delar av 

analysen och diskussionen.   
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6.3 Forskningsetiska principer  

Inför varje intervju blev informanten tilldelad ett medgivande med information om studien och 

informantens rättigheter att avsluta deltagandet när som helst under förloppets gång. 

Informanterna är anonyma och kommer inte kunna identifieras i studiens resultat och analys 

(Ahrne, 2011, s. 64-65). Informanterna i denna studie kodas inte då det inte är relevant för 

studien. 

6.3.1 Urval  

Vid urvalet av informanter till denna studie användes redan befintliga kontakter hos studenterna. 

Dessa informanter arbetade i klassrum där minst två vuxna verksammade. Kontakt togs även med 

andra lärare och rektorer från andra skolor med krav att de arbetade minst två vuxna i klassrummet. 

Detta för att bredda perspektivet och få in mer relevant information till studiens resultat. En liten 

andel av dessa svarade att de inte kunde delta, resterande gav ingen respons av medverkande till 

studien.  

6.3.2 Deltagare  

 

Första klassrummet bestod av en klasslärare, en resurs till hela klassen och en elevassistent 

kopplad till en elev. De intervjuade var klassläraren och resursen. Elevassistenten medverkade 

inte i undersökningen.  

 

Andra klassrummet bestod av en klasslärare, en resurs till hela klassen och en elevassistent 

kopplad till en elev. De intervjuade var klassläraren, resursen och elevassistenten.  

 

Tredje klassrummet bestod av en klasslärare, en resurs till hela klassen och en elevassistent 

kopplad till en elev. Den intervjuade var bara klassläraren. Elevassistenten gick med på att svara 

på frågorna skriftligt på grund av tidsbrist. Resursen medverkade inte i någon undersökning.  
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6.4 Metodanalys 

Vid analysen av intervjuerna som först spelades in och sedan transkriberades, kategoriserades 

svaren efter de ramfaktorer och processvariabler som utkristalliserades under analysen. I detta fall 

samverkan, tid, inkluderande klassrum och utbildning. För att undvika att svaren drogs ur sitt 

sammanhang användes till en början frågorna ur intervjuguiden som rubriker för att sortera det 

väsentliga i svaren. Detta genom att plocka ur nyckelord och citat och sedan placera dem för sig 

under frågorna (Hedin, 1996, s.8-10). För att få nyckelorden under rätt ramfaktor och 

processvariabel analyserades dessa var för sig och placerades under vad som för den som 

analyserade ansågs vara en passande ramfaktor eller processvariabel.  

6.5 Validitet och reliabilitet  

Reliabilitet handlar om huruvida studien går att upprepa med samma resultat. I och med att 

denna studie är en kvalitativ studie baserad på intervjuer får den automatiskt en lägre reliabilitet. 

Detta beror på att en informant troligtvis inte kommer att ge samma svar på samma frågor om 

den ställs vid ytterligare ett tillfället oavsett vem som intervjuar. Inte heller uttolkaren, alltså 

personen som analyserar intervjuerna, kommer tolka svaren lika oavsett deltagare (Alvehus, 2013, 

s.122-123). För att öka reliabiliteten framgår tillvägagångssättet tydligt i metoddelen ovan. Dock 

är det troligt att resultaten av denna studie skulle skilja sig något vid upprepande av den. För att 

minska utrymmet för egen tolkning transkriberade vi varandras intervjuer. Dock medverkade 

båda under samtliga intervjuer. En av oss intervjuade resurser och efter ett ställningstagande 

gällande att en av oss hade relation till samtliga klasslärare beslutades att hon inte skulle intervjua 

dem.  

 

Validitetet å andra sidan handlar om resultatets giltighet, det vill säga om det som skulle 

undersökas undersöktes (Alvehus, 2013 s.122). Intervjuguiden som användes vid varje intervju 

utarbetades under relativt kort tid. Under den tiden bearbetades och omstrukturerades den 

flertalet gånger. För att vidare undersöka empirin användes en teori som ansågs vara lämplig för 

att få så relevanta svar som möjligt kopplade till forskningsfrågorna för denna studie. I och med 

detta anser vi att det som skulle undersökas har undersökts och forskningsfrågorna besvarats. 

Validiteten för denna studie skulle kunna påverkas negativt i och med att en av respondenterna 

som skulle medverkat vid en intervju istället fick svara på frågorna skriftligt. Detta kan ha 
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påverkat kvalitén och fördjupningen i frågorna. Hade det totala antalet respondenter varit högre 

är det möjligt att ett enstaka skriftligt svar skulle påverkat resultatet i lägre utsträckning. 
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7. Resultat  

Resultatet av denna studie kommer här redovisas under de ramar och processvariabler som 

valdes för att bearbeta och analysera de inspelade och transkriberade intervjuerna, samt de 

skriftliga svaren av elevassistenten som ej kunde medverka vid intervjun. Tid och det 

inkluderande klassrummet analyserades som ramfaktorer, vilka enligt Lundgren (1999) lärare eller 

resurser/elevassistenter ej kan påverka. Samarbete och utbildning är processvariabler som hänger 

på vad, hur och av vilka (Broady, 1989). Lärare och resurs/elevassistents resultat presenteras var 

för sig, dock med samma ramfaktorer och processvariabler. Av hänsyn till informanternas 

anonymitet preciseras inte huruvida det är en elevassistent eller resurs som svarat.  

7.1 Lärarna 

7.1.1 Samarbete  

Vid analysen av intervjuerna visade det sig att samplanering mellan klasslärare och resurs samt 

elevassistent såg olika ut. I två fall fanns tid avsatt för samplanering mellan lärare och resurs, dock 

utan elevassistenterna i respektive klassrum. I ett fall var samplanering med lärare, elevassistent 

samt resurs något som var planerat att införas inom snar framtid, men i dagsläget fanns ingen 

samplanering alls. En av de intervjuade resurserna arbetade också som lärare och ansvarade för 

vissa ämnen, och dessa två kollegor kunde då användas som resurser i varandras klassrum vid 

olika tidpunkter. Samplaneringen kom då att röra praktiska saker såsom tid och rum. Läraren 

uttryckte dock en önskan om att mer tid och fokus fanns till planeringen av resursanvändandet, 

“Det blir mer genomtänkt, jag tänker för resursens skull. Om det är jag som leder lektionen är det 

väl jättebra att veta vad jag förväntar mig, vilket stöd jag behöver”.   

 

Vidare uttryckte informanterna att samplanering är nödvändigt för ett bra samarbete i 

klassrummet, ”en liten stund varje dag vore det ultimata” sade en informant. En annan lärare 

menade på vikten av god kommunikation kring eleverna, ”Dom jobbar ju nära vissa av eleverna 

och ser ju saker som inte jag ser”. Vidare talade denna informant om hur man ska göra arbetet så 

effektivt som möjligt, ”Att vi ska kunna använda varandra som resurser, dom mig och jag dom, 

på absolut bästa sätt”, ”Självklart gynnar det ju eleverna i slutänden”.  

 

En av intervjufrågorna tog upp om det fanns någon generell plan från skolledningen över 

samplaneringens utformning, vilka områden som skall behandlas. Ingen av de tillfrågade lärarna 
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kände till någon sådan plan på sina respektive skolor. En lärare ställde sig positiv till införandet av 

en sådan med motiveringen att det skulle vara en trygghet både för läraren och resurser 

/elevassistenter, ”för likvärdighet för de som är resurser och elevassistenter”. Vidare menade 

samma lärare att det vore bra då resurspersoner ofta är unga och/eller oerfarna,”Ofta är det så att 

de är unga…” ”…har inte jättemycket arbetslivserfarenhet” ”…du ska följa den här eleven, det är 

en ganska stor uppgift”. Om erfarenhet hos resurs/elevassistent tog även en annan informant 

upp:  

 

Vem är det egentligen vi ger ansvaret åt, att ta hand om de som är barn i behov av särskilt 

stöd. Är det en utbildad eller outbildad? Många gånger är det en outbildad där man 

egentligen har störst behov av en utbildad person.  

 

Om tillsättandet av elevassistenter och resurser i skolorna för att kunna arbeta inkluderande 

menar en informant att det är viktigt att fundera över vem och varför:  

 

Man blir bara så att… ja men de säger mer folk i skolan mer folk i skolan! Ja, men jag vill 

ha utbildat folk. Vad hjälper det mig om det kommer in folk och jag ska stå där och tala 

om för personen i fråga hur du ska göra. Det hjälper inte mig ett dugg. 

 

En av lärarna, vars resurs var utbildad lärare, önskade ingen sådan plan. Den tredje läraren 

uttryckte heller ingen önskan om en sådan plan, däremot uttrycktes en önskan om att 

samplaneringen skulle ta upp mycket kring eleverna samt utvärdering av arbetsuppgifter, 

framförallt där elevassistenten tar med sig eleven till ett annat rum för att arbeta.  

Två informanter uppgav vidare vikten av att förstå varandras signaler som anledning till 

samplanering, ”Vilka signaler ser vi? Hur tydligt kan vi ha ett språk mellan oss, ett tecken, jag tar 

det, dags att gå ut”. En informant tillade att det ju är hen som lärare som kan ge resurser och 

elevassistenter strategier för hantering av olika situationer, ”Jag blir lite deras förlängda arm 

liksom eller de blir min, å andra sidan, ja men vice versa”.  

7.1.2 Inkluderande klassrum  

Vid frågan om vad ett inkluderande klassrum är för lärarna var de överens om att man måste utgå 

ifrån eleven, “Man måste utgå från barnet. Varje individ”. “Hur ska vi skapa det så att det blir 

allra allra bäst för dig i lärsynpunkt och trivsel och trygghet så att du ska fungera”. En av lärarna 

förklarade ett arbetssätt då eleven oftast inte är fysiskt närvarande i klassrummet. För att få eleven 

att känna sig trygg och inkluderad fick en eller två klasskamrater arbeta utanför klassrummet 
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tillsammans med eleven och elevassistenten. Samtliga informanter nämnde också ett tillåtande 

klassrumsklimat som viktig komponent. Alla var överens om att det är de som lärare som skapar 

normen för vad som är okej i ett klassrum, ”Det är ju jag som vuxen som talar om vad som är 

okej”, ”Vi får vara olika”.  

 

“Inkludering till varje pris tror jag inte på” uttryckte en informant med motiveringen att det 

ibland finns elever som inte mår bäst av att vara i en stor grupp som en klass, utan skulle behöva 

en liten grupp. Två av informanterna tog även upp strukturen i klassrummet, vikten av att inte ha 

för mycket intryck i ett klassrum. Individuella scheman, bildstöd och utformningen av 

klassrummet var exempel på sådant de arbetar med för att skapa struktur, “Sen får man ju alltid 

tänka på vad jag har i klassrummet, hur mitt klassrum ser ut”, “...hjälpmedel och att det är 

strukturerat”, ”Att NPF-säkra”. NPF står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

  

Samtliga lärare ansåg att de arbetar mot ett gemensamt mål med sina resurser/elevassistenter. En 

informant påpekade dock att detta kunde utvecklas än mer. Hen uttryckte att de har 

gemensamma mål som att eleverna ska må bra, vara trygga, stärkas och nå längre, men att det 

också går att ha delmål på vägen. Samtliga lärare hade gemensamt att de vill att eleverna ska tycka 

det är roligt och arbetar mycket med motivation, ”Det ska vara kul, du ska lära dig någonting”.  

 

7.1.3 Tid  

Två av tre lärare hade tid avsatt för samplanering med en resurs, 1,5 respektive 0,5 timmar i 

veckan. En av informanterna uppgav att de ska få tid till samplanering, 0,5 timmar i veckan. 

Något som informanten tycker är för lite men bättre än ingen tid alls. En av lärarna som hade tid 

för samplanering 0,5 timmar i veckan uppgav att denna tid ofta försvann, alternativt tog de sig tid 

vid exempelvis kafferast eller ute på skolgården. Denna lärare önskade att det fanns tid för 

samplanering med både resurs och elevassistent en timme i veckan, samt en kvart varje dag för 

avstämning. Samtidigt menar läraren att ”…får man en halvtimme i veckan så är det guld värt 

bara det”. Lärarna poängterar också att det är viktigt att tiden schemaläggs för att undvika att den 

tiden försvinner eller prioriteras bort. 

 

7.1.4 Utbildning 

Samtliga lärare som intervjuades var behöriga till den årskurs de undervisar i. Legitimationerna 

var F-6 och förskollärare. Antal år i yrket var 5, 7 respektive 8 år med nuvarande åldersgrupp. En 
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hade innan lärarlegitimationen arbetat 5 år på förskola som barnskötare. En informant hade 

arbetat 15 år som förskollärare i förskolan, innan nuvarande arbete med endast förskoleklass. Två 

informanter var tydliga med att de helst såg att de resurser/elevassistenter som skulle jobba i 

samma klassrum som de själva hade utbildning eller erfarenhet för arbetet. En informant 

uttryckte “resurser och assistenter, de sitter egentligen på det svåraste uppdraget och det är dem 

som har lägst utbildning, oftast, generellt”. Vidare menade informanten att dessa verktyg kan 

hämtas från erfarenhet av arbete med utmanande elever, men också genom utbildning. Liknande 

svar kunde hämtas från intervjun med en annan informant som menade att “...många gånger är 

det en outbildad där man egentligen har störst behov av en utbildad person”. Samma informant 

uttryckte också en frustration över bristen av kurser på lärarutbildningen som behandlar NPF 

och arbete med elever i behov av särskilt stöd. Hen hade också upplevt en osäkerhet hos 

nyexaminerade lärarkollegor vid arbete med dessa elever.  

7.2 Resurser/elevassistenter  

7.2.1 Samarbete 

Tre av fyra resurser hade ingen avsatt tid för samplanering med sin eller sina kollegor. Däremot 

såg man ett mönster att de inblandade förde dialog i farten, i eller utanför klassrummet, “...vi 

pratar ju alltid på raster” uppgav en informant. Alla informanter var eniga om att samplanering är 

önskvärt och nödvändigt för att samarbetet mellan dem och kollegorna i klassrummet ska 

fungera. Önskemål om innehåll till en samplanering såg olika ut. Alla ville diskutera elevfrågor, 

men med olika infallsvinklar. Diskussioner kring NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar), 

information från föräldrar gällande eleverna eller elevärenden kring hur de ska gå tillväga ifall som 

hen uttryckte “...den här gruppen elever ballar ur vem av oss tar den då?”  

 

Två resurser lyfte även planering kring kommande lektioner som ett önskemål. Dock hade ingen 

av de intervjuade koll på innehållet i de lektioner som de skulle medverka vid. Den ena resursen, 

som har samplanering, uttryckte dock ingen saknad av detta utan menade på att man ser vart 

hjälpen behövs, “Sen ser man alltid vad det är som behövs eller om jag behöver sätta mig med 

några i grupprummet och jobba vidare…”. Detta är dock något tre av fyra gör i klassrummet 

men känner ändå en saknad av information kring lektionernas innehåll, “...dels kan vi planera 

ihop hur vi vill att undervisningen ska se ut eller huvudläraren kan berätta så här vill jag att det ser 

ut och då kan jag anpassa mig efter det”. Här såg man ett önskemål om att inte bara få 

information om vad som komma skall utan även en delaktighet i planerandet av lektionen, vilket 
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resursen med samplanering inte kände något behov av, “Så styr klasslärare upp det här”. I detta 

fall handlade det inte om ovilja till att vara behjälplig utan prioriteringar av innehållet i 

samplaneringen, då hen också planerade egna lektioner. 

 

En av intervjufrågorna tog upp ifall det fanns någon generell plan från skolledningen över hur 

samplaneringen förväntades se ut mellan lärare och elevassistent/resurs. Informanterna i detta 

fall kände inte till ifall det fanns någon sådan och kunde inte yttra sig mer om det.     

 

Båda resurserna och en elevassistent kunde se risker med att inte ha samplanering, “...att 

information inte når alla” var något som elevassistenten lyfte upp. Ett mönster visade på att de 

ansåg att med en samplanering minskar risken att vara osynkade som arbetsgrupp i klassrummet. 

Men även risker med att ha samplanering kunde tre av fyra konstatera. I samtliga fall handlade 

det om risken att för många har olika åsikter kring det som planeras. “Kan kanske vara svårt att få 

alla pedagoger på samma nivå, att vi tänker olika” är ett exempel som en av elevassisterna tog upp 

som risk med samplanering.  

 

I det stora hela var alla resurser och elevassistenter nöjda med samarbetet i klassrummet med sina 

kollegor. De uttryckte positivitet och menade på att det trots brist på planeringstid fungerade bra, 

”det funkar rätt bra så vi eller jag tror inte vi tänker på det att vi behöver det”.  

 

7.2.2 Inkluderande klassrum 

“Alla är ju olika men det spelar liksom ingen roll vem man är det är ju varenda en som gör 

klassen” citerat en av informanterna. Att alla elever ska känna sig sedda och välkomna var något 

varje resurs och elevassistent ansåg vara utmärkande för ett inkuderande klassrum. Att alla elever 

ska känna sig glada och lyckas med sina skoluppgifter genomsyrar det inkluderande klassrummet 

tyckte samtliga resurser och elevassistenter. Två informanter talade om elevers olika 

förutsättningar. “Att alla får jobba utifrån sina förutsättningar” säger en av resurserna när hen 

beskriver ett inkluderande klassrum. En av elevassistenterna beskrev i sitt arbete för ett 

inkluderande klassrum att hen sitter bredvid och stöttar för att eleven ska kunna vara delaktig i de 

aktiviteter resten av klassen gör. 

    

Alla informanter upplevde sig ha ett gemensamt mål med sina kollegor. Ett generellt fokus bland 

informanterna är känslan hos eleverna, deras upplevelse under och efter genomförd lektion. Alla 

informanter ville att eleverna skulle känna sig lyckade och nöjda med det dem presterat under 
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lektionens gång, att de lärt sig något, “att de känner sig glada för att de har kanske lärt sig något 

nytt eller fått förståelse för något”. 

 

Målet med arbetet i klassrummet nämns ytligt. En informant talade om studiero, en annan 

tillvägagångssättet för att vara behjälplig till eleverna, en tredje om hur målet kan variera beroende 

på gruppsituation. Ifall det är halvklass, helklass, grupper eller enskilda elever. “Det beror ju på 

vilken lektion det är, för vissa lektioner får jag sitta med en elev vissa lektioner så tar jag hela 

klassen, vissa lektioner har vi delat upp klassen och kört gruppindelningar”. 

 

7.2.3 Tid 

En av fyra informanter hade avsatt tid till samplanering. Den samplaneringen var 1,5 timme lång 

och skulle disponeras av tre pedagoger, resursen i fråga och två klasslärare från två olika 

klassrum, varav den ena läraren medverkar i denna studie. Resursen i sammanhanget håller även 

egna lektioner i respektive lärares klassrum, då agerar läraren resurs för klassen. Resursen var nöjd 

och önskade ingen mer tid till samplanering. Oavsett tidigare erfarenheter önskar alla tre 

informanter som saknade tid för samplanering att de hade omkring 1 timme i veckan.  

 

Två av de tre informanter som inte har samplanering i skrivande stund kommer dock få tid avsatt 

till samplanering i framtiden, det handlade då om 0,5 timmar i veckan. “...vi har inte den tiden att 

sätta oss ner och planera in det”, uppgav en av resurserna vilket visar på bristande tid för att ens 

kunna planera in samplaneringen. “Det har vi inte hunnit gå igenom” sa en elevassistent när hen 

förklarade att de inte hinner gå igenom kommande lektioner.  

 

7.2.4 Utbildning 

När det kommer till resurser och elevassistenter såg utbildningen olika ut. En av dem var utbildad 

lärare och ha varit verksam som det i åtta år. En annan var utbildad barnskötare. Den tredje hade 

erfarenhet som resurs sen tre år tillbaka och fått åka på fortbildningar. Den sista var ny inom 

branschen och hade ingen utbildning inom området.  Något som framgick tydligt var att de två 

med utbildning upplevdes säkrare i sin yrkesroll samt kring begreppet inkluderande klassrum och 

vad det skulle kunna innebära. De två utan utbildning visade på osäkerhet när begreppet 

inkludering kom på tal.    
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8. Analys utifrån ramfaktorteori och tidigare forskning 

Resultatet analyseras nedan med utgångspunkt i ramfaktorteorin utifrån studiens frågeställningar 

samt ställer resultatet mot tidigare forsknings resultat. Som nämnt i avsnittet om studiens 

teoretiska utgångspunkt utgår studiens tidigare forskning från andra teorier med undantag från 

Lundgren (2007). Vi anser det nödvändigt att i analysen använda denna tidigare forskning för att 

kunna ifrågasätta samt stärka denna studies resultat. Detta är orsaken till att analysen disponeras 

enligt följande. 

Frågeställningar: 

1. Hur uppfattar respondenterna begreppet “inkluderande klassrum” och på vilka olika sätt 

sker arbetet för ett inkluderande klassrum? 

2. Vilka möjligheter och begränsningar till samarbete finns för lärare och resurs i och 

utanför klassrummet? 

 

Frågeställningarna användes för att titta på de ramfaktorer och processvariabler som 

utkristalliserades under intervjuerna med lärare och resurs/elevassistent. Detta ställdes mot 

tidigare forsknings resultat.  

8.1 Lärarna 

1.  Hur uppfattar respondenterna begreppet “inkluderande klassrum” och på vilka olika sätt sker 

arbetet för ett inkluderande klassrum? 

 

Lärarna som intervjuats i denna studie är överens om att ett tillåtande klassrumsklimat är grunden 

för det inkluderande klassrummet, samt att man måste utgå från eleverna och vad som fungerar 

för dem. Det inkluderande klassrummet ses i denna studie som en ramfaktor lärarna måste 

förhålla sig till och har begränsad makt att påverka. Själva begreppet ”inkluderande klassrum” 

tolkas genom intervjuerna som att lärarna vill försvara att inte alla elever alltid befinner sig i 

samma klassrum. De förmedlade också en känsla av stress över att inkludering ska handla om just 

målet att alla elever ska vara i samma klassrum, en av lärarna talade om uttrycket ”inkludering till 

varje pris”. Något hen var noga med att poängtera att hen inte tror på. Detta är intressant då 

inkludering i denna bemärkelse endast skulle syfta till elevernas fysiska position. Lindqvist (2013) 

upplevde liknande svar från rektorer som utan vidare presentation av begreppet 

“inkludering”  använde det när de talade om att fysiskt placera elever i behov av särskilt stöd i det 
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ordinarie klassrummet (s.135). Samtidigt menade de flesta rektorer att inkludering inte ska handla 

om huruvida eleven befinner sig i klassrummet eller utanför (s.135). Vidare menade informanten 

att eleven inte nödvändigtvis skulle känna sig exkluderad utan att man ”kan känna tillhörighet till 

en klass även om man inte sitter och jobbar i klassrummet hela tiden”. Aspekten av huruvida 

eleverna känner sig inkluderade tas inte upp i denna studie. Nilholm och Alm tar dock upp just 

elevernas känsla av inkludering som en viktig faktor i huruvida läraren lyckas med arbetssättet 

(2010, s. 249).  

 

Det lärarna gör för att arbeta för ett inkluderande klassrum handlar, som redovisas i resultatet, 

om att skapa en lugn och trygg miljö med extra anpassningar för de som behöver i form av 

bildstöd, hjälpmedel etc. Liknande svar fick Lindqvist (2013) av rektorerna när de talar om vad 

som är viktigt i ett inkluderande klassrum (s.135). Vad lärarna däremot inte tar upp är just vikten 

av att vara en extra vuxen i klassrummet, något som Lundgren (2007, ss. 15, 17) tar upp som 

ramfaktor i sin studie. Detta är något som vi uppfattar som en förutsättning för att det 

inkluderande klassrummet skall fungera. En risk Butt (2016) presenterade med framförallt sin 

första modell (Ibid., s. 999) är att eleverna exkluderas fysiskt från sina klasskamrater. Beroende på 

hur detta genomförs kan, men måste inte, så vara fallet. Läraren i det klassrum där denna modell 

förekommer i störst utsträckning i denna studie talade om en tydlig plan för hur denna elev skall 

kunna skapa goda relationer med sina klasskamrater. Detta genom att en eller två klasskamrater 

får följa med bort från klassrummet och arbeta på annan plats tillsammans med eleven i fråga 

samt elevassistenten.  

 

2.  Vilka möjligheter och begränsningar till samarbete finns för lärare och resurs i och utanför 

klassrummet? 

 

Samarbete presenterades i denna studie som en processvariabel då det handlar om vilka som 

närvarar inom det. Lundgren (2007) talade om kommunikation som en ramfaktor som påverkar 

samarbetet. Vid en planering är kommunikation en förutsättning. Likt Lundgrens studie (Ibid., s. 

18) visade det sig i resultaten av intervjuerna i denna studie att gemensam planering med lärare och 

resurs/elevassistent i flera fall saknades. I intervjuerna i denna studie visar det sig att det till stor 

del beror på att det inte finns schemalagd tid för det, därför prioriterar lärarna sin egen planering 

till annat. En övergripande önskan finns dock hos lärarna att skolledning ska prioritera att tid finns 

till detta samarbete. I synnerhet då informanter påpekat att resurs och elevassistent inte alltid vet 

vad som förväntas av dem i kombination med för lite erfarenhet och brist på utbildning. Utbildning 
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analyseras i denna studie som en processvariabel som går att påverka då det handlar om “vilka” 

och “vem” (Broady, 1999). Rosemary Butt diskuterade i sin studie (2016, s. 1000) vidare om hur 

bristen på utbildning hos resurspersoner kan påverka elevernas kunskapsutveckling negativt. Att 

kunskapsutvecklingen skulle gå i en negativ kurva för eleverna i behov av särskilt stöd är inget 

informanterna i denna studie uttryckt, dock ifrågasatte två av lärarna varför det sätts in outbildad 

personal där behovet av utbildad personal är som störst. Detta styrks även av Butt (Ibid., s. 1000), 

samt diskuterades i Gunilla Lindqvist studie om vem som borde göra vad med vilken elev (2013). 

 

Rosemary Butt (2016, s. 998–999) presenterade i sin studie olika modeller för hur resurspersoner 

kan användas i ett klassrum. Modell nummer 1, där elevassistent går iväg med en elev, 

förekommer i något varierande former i samtliga klassrum för denna studie. Något som enligt 

lärarna är absolut nödvändigt för dessa elever, då de inte klarar av att vistas i ett stort klassrum. 

Anmärkningsvärt är att detta anses vara den modell med störst risker, då tiden eleven får med en 

utbildad lärare blir mest begränsad (Ibid., s.999). Samtidigt visade sig i denna studie att ingen av 

lärarna har tid avsatt för kommunikation eller reflektion med dessa elevassistenter. Den lärare i 

vars klassrum denna modell verkar i störst utsträckning uttryckte också en stark önskan om att 

det skulle finnas en liten stund, förslagsvis en kvart, varje dag för reflektion med elevassistenten 

om arbetet kring denna elev.  

 

Två av klassrummen hade även en resursperson som verkade enligt modell nummer 5 (Butt, 

2016, s. 998-999). Modell 5 anses vara den mest effektiva modellen, då lärare och resurs verkar i 

samma klassrum och får ökade möjligheter till kommunikation (Ibid., s. 1000). Dock menade 

Butt (2016) att denna modell kan bli än mer effektiv om läraren får tid avsatt för att handleda 

resursen (Ibid., s.1000). Liknande svar framkommer under en intervju i denna studie. En lärare 

lyfter fram just denna aspekt som grund till varför samplanering är befogat. 

 

I endast ett av de intervjuade lärarnas klassrum fanns samplanering, då tillsammans med en resurs 

enligt modell 2 (Butt, 2016, s.998) samt att denna är utbildad lärare. Enligt Butt (2016) fanns 

risker även med denna modell, framförallt rörande brister i kommunikation kring 

lektionsplaneringar och förväntningar. I detta fall arbetade dock lärarna tillsammans i ett litet 

arbetslag och verkade som resurser i varandras klassrum. Läraren uttryckte ingen specifik önskan 

kring kommunikationen eller samarbetet med resursen utan kände sig trygg i relationen dem 

emellan.  
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Tiden är en ramfaktor som informanterna är hårt styrda av och sällan kan påverka. Då endast en 

lärare uppger att tid för samplanering finns utkristalliserades just tiden som en stor begränsning 

till samarbetet mellan lärare och resurser samt elevassistenter. Liknande resultat framkom i 

Lundgrens studie (2007, s. 20–21). En informant talade om att det finns tid för samplanering 0,5 

timmar i veckan, men att den tiden majoriteten av veckorna föll bort på grund av att annat 

prioriterades. Därför diskuterades denna tid i studien som obefintlig. Det är dock 

anmärkningsvärt att det fanns en tid avsatt som inte kunde utnyttjas, på grund av tidsbrist. 

Orsaker till varför tiden föll bort förklarades med exempel om personalbrist, incidenter med 

elever etc.  

 

Möjligheterna till samarbete i och utanför klassrummet som visade sig i denna studie grundade sig 

till stor del på samtliga informanters vilja att göra ett bra arbete samt bibehålla och vårda de goda 

relationer de har med sina kollegor. Lärarna ställde sig enhetligt positiva till förslag och idéer från 

sina resurser och elevassistenter och vill effektivisera sig tillsammans med dem. Begränsningarna 

som uttrycks handlar om tidsbrist, avsaknad av samplanering samt begränsad utbildning eller 

erfarenhet hos resurser och elevassistenter.  

8.2 Resurser/elevassistenter 

1. Hur uppfattar respondenterna begreppet ”inkluderande klassrum” och på vilka olika sätt 

sker arbetet för ett inkluderande klassrum? 

Resultatet för hur resurserna ser på ett inkluderande klassrum kan sammanfattas att det är 

elevernas känslor som avgör om det är inkluderande eller inte. Detta går att jämföra med Nilholm 

och Alms resonemang, att det är just elevens känslor som är den avgörande faktorn (2010, s.249). 

I Butts (2016) fjärde modell är eleven fysiskt närvarande i klassrummet men anses trots det 

exkluderad (Ibid., s.999-1000). Den modellen behöver dock inte vara exkluderande så länge 

eleven i fråga känner sig inkluderad. Att elevassistenterna och resurserna vistas i klassrummen är 

en direkt konsekvens av det inkluderande klassrummet, vilket är anledningen till att detta 

analyserades som ramfaktor.  

 

Elevassistenten som intervjuades arbetar likt Butts (2016) fjärde modell då elevassistenten är 

kopplad till enbart en elev. Detta skulle då, som tidigare nämnt, vara en exkluderande modell då 

eleven isoleras från klassen (Ibid., s.999-1000). Vår studie visar däremot på motsatsen, att den 

också kan gör det möjligt för eleven att medverka i klassrummet, då elevassistenten stöttar eleven 
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vid alla aktiviteter som utförs med resten av klassen. I detta fall undersöktes aldrig vad eleven 

själv känner. Sharma och Salend (2016) menade i sin forskningsöversikt att eleven inte blir 

inkluderad ifall hen inte vistas i klassrummet (Ibid., s.122), vilket elevassistenten i detta fall 

möjliggör. 

 

I resultatet framgick det att ena resursen och ena elevassistenten menade på att inkludering också 

innefattar att varje elev ska få arbeta efter sina förutsättningar. I detta fall är det intressant då 

dessa två var utbildade, en med lärarexamen och en med barnskötarutbildning. Utbildning är en 

processvariabel i denna studie som beror på vem eller vilka som vistas i klassrummet (Broady, 

1999) och hur det påverkar processen i det inkluderande klassrummet. Utbildningen i detta fall 

skulle kunna påverka deras syn på målet i klassrummet. 

 

Resultatet visade på kopplingar mellan mål och det inkluderande klassrummet. Samtliga resurser 

och elevassistenter i den här studien kopplade målen med elevens känslor, att eleverna ska må bra 

och känna glädje inför skolan. Deras förklaring till det inkluderande klassrummet var även det 

kopplat till elevens känslor. För att ett inkluderande klassrum ska kunna skapas i deras mening så 

bör elevernas positiva känslor även finnas som ett mål hos de inblandade.   

 

2. Vilka möjligheter och begränsningar till samarbete finns för lärare och resurs i och utanför 

klassrummet? 

 

Samplanering analyserades som en processvariabel då det handlar om vilka som medverkar 

(Broady, 1999). Som resultatet visade förekom det knappt någon samplanering i varken vår studie 

och inte heller i Lundgrens (2007, s.16). Det var vanligt förekommande att lärare och resurser får 

ta de tillfällen som kommer. I både den här studien och i Lundgrens (2007) sker det oftast 

sporadiskt, bland annat på raster (Ibid., s.14&16). När det sker på raster går det att ifrågasätta ifall 

de ostört kan gå igenom situationer eller ha djupare diskussioner kring undervisningen. Sharma 

och Salend (2016) tog upp fall ur deras resultat där de har samplanering som visade sig ha en 

positiv inverkan och skapade en effektiv arbetsgrupp (Ibid., s.124). Även Butt (2016) menar på 

att samplanering och en god kommunikation är vägen till ett effektivt arbete, oavsett vilken av 

modellerna hon tar upp i sin studie (Ibid., s.998). Vår studie visade å andra sidan att trots brist på 
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samplanering så trivdes resurserna och elevassistenterna bra i sitt samarbete med sina kollegor, 

dock visade resultatet att samplanering enligt alla intervjuade var önskvärt. 

 

Tiden som i den här studien ses som en ramfaktor som pedagogerna i klassrummet inte kan 

påverka (1999, s.113) kan vara en möjlig orsak till att samplanering i många fall inte existerade. I 

Lundgrens (2007) studie visade det sig att en lärare prioriterade bort samplaneringen med sin 

elevassistent för att hinna med sin egen planering. Men även att arbetstiden satte ramar för 

möjligheten till samplanering (Ibid., s.14, 16). Tiden sågs även som ett hinder för en av resurserna 

i den här studien som menade på att det inte ens fanns tid till att planera in samplaneringen. I 

detta fall var det på gång att de skulle få ett tillfälle i veckan för samplanering då alla tre parter, 

lärare, resurs och elevassistent skulle medverka.  

 

Det framkom att en resurs i vår studie har samplanering med sina kollegor, 1,5 timmar i veckan. 

Resursen arbetade likt Butts (2016) andra modell, den ambulerande resursen som pendlar mellan 

klasser. Enligt Butt så är detta inget effektivt arbetssätt på grund av risken för bristande 

kommunikation (2016, s.998). I det här fallet hade resursen samplanering med båda lärarna från 

respektive klassrum, vilket uppfattades som positivt. Anmärkningsvärt var att trots samplanering 

en gång i veckan var inte resursen insatt i planeringen för kommande lektioner. Detta var dock 

inget som bekymrade resursen, vilket skulle kunna bero på att denne hade en lärarutbildning i 

grunden och många års erfarenhet inom yrket. 

 

Rosemary Butt (2016) tog upp i sin studie att bristande kompetens är bekymrande då dessa 

personer ska undervisa elever med störst behov av hjälp (2016, s.1000). Resursen ovan var den 

enda som kände sig helt säker utan vetskap om lektionernas innehåll. Övriga informanter saknade 

längre utbildning och visade på mer osäkerhet. Dessa hade dessutom ingen samplanering med 

sina utbildade kollegor. Som resultatet visade ville en av resurserna vara delaktig i planeringen av 

lektionerna för att kunna anpassa sig efter läraren. Den här resursen arbetade likt Butts femte och 

mest effektiva modell, då hen verkade för hela klassen (Ibid., s.1000). Samplanering kopplad till 

den modellen skulle enligt Butt vara det optimala för alla inblandade i klassrummet (Ibid., s.998). 

 



 

 33 

Samplanering togs upp som den enda lösningen till ett effektivt arbete (Butt, 2016; 

Sharma&Salend, 2016), men av vad man kunde läsa i resultatet i denna studie så finns det risker. 

Finns det för många åsikter så är det svårt att få alla pedagoger på samma nivå. Men 

informanterna i denna studie tar även upp att utan samplanering finns risk att arbetsgruppen i 

klassrummet blir osynkade. Finns det många åsikter från början så kan det vara desto större 

anledning till att ha samplanering.  

 



 

 34 

9. Diskussion  

Syftet med denna studie var att belysa möjligheter och begränsningar till samarbete klasslärare och 

resurser/elevassistenter behöver förhålla sig till för att skapa ett inkluderande klassrum. För att 

uppnå syftet behövde vi få en inblick i lärare och resursers/elevassistenters arbetsmetoder och 

förutsättningar i det dagliga arbetet inom ramarna för det inkluderande klassrummet. Detta 

genomfördes med en kvalitativ metod där lärare och resurser/elevassistenter intervjuades. De 

resultat vi fått fram i studien vill vi använda för att lyfta upp vikten av ett effektivt samarbete mellan 

de parter som vistas i klassrummet. Varför verkar inte detta samarbete prioriteras av skolledning 

genom att till exempel erbjuda tid för samplanering? Alla informanter i denna studie önskade 

samplanering på grund av att det ansågs vara en förutsättning till ökad effektivitet, samt trygghet i 

yrkesrollen, under arbetet i klassrummet. Detta styrks av Sharma och Salend (2016) och Butts 

(2016) resultat att samplanering är en grund till en effektiv arbetsgrupp (Sharma&Salend, 2016, 

s.124; Butt, 2016, s.998). Lärarna ur Nilholm och Alms (2010) studie menar på att samarbetet är 

viktigt. Med tanke på att det är en studie gjord för att titta på hur lärare jobbar för att få ett 

inkluderande klimat i klassrummet så bör det inte hamna i skymundan. Detta framgår i rapporten 

skriven av Nilholm men tillsammans med Göransson, dock inte ur studien i sig. Men det är ändå 

enligt oss en viktig aspekt att lyfta upp. Om man som skolledning väljer att använda sig av 

elevassistenter/resurser borde man även ha en strävan att göra samarbetet effektivt. Enligt våra 

åsikter kan det möjliggöras genom att personalen inom samma klassrum får tid till att gemensamt 

planera sin verksamhet. 

 

Av resultaten vill vi poängtera skillnaderna mellan varför lärare och resurser/ elevassistenter 

önskar samplanering. Tydligt framgick att lärarna fokuserade på vikten av att kunna handleda i 

och med den generella avsaknaden av utbildning och/eller erfarenhet. Resurser och 

elevassistenter å andra sidan visade på mer osäkerhet kring vad som förväntades av dem under 

lektionens gång. Deras önskan handlade mer om information än handledning i utbildande syfte.  

Enligt elevassistenterna som Gadler (2011) intervjuade i sin studie så är inte utbildning 

nödvändigtvis det enda som krävs, utan det rätta tänket. Men ser man till tidigare forskning och 

vår studie så verkar det vanligt förekommande att elevassistenten/resursen i många fall får en 

undervisande roll. Man kan å ena sidan komma långt med det rätta tänket och sunt förnuft, men 

de pedagogiska och didaktiska överväganden som krävs för att ge eleverna en likvärdig utbildning 

kommer i skymundan. Å andra sidan med en handledning och planering mellan lärare och 
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resurspersonen så ökar chanserna till att även dessa elever får en likvärdig utbildning som 

resterande i klassrummet som undervisas av den utbildade läraren får.  

 

Något som är viktigt att påpeka är att tillsättandet av resurser/elevassistenter är en direkt 

konsekvens av det inkluderande klassrummet. Tanken är god, men är verkligen lösningen att 

tillsätta personer utan utbildning och i vissa fall knappt någon yrkeslivserfarenhet? En hög andel 

av informanterna inom olika yrkesgrupper i Lindqvist avhandling menar att specialpedagoger och 

speciallärare borde ha det huvudsakliga ansvaret för dessa elever (ss.144, 129). Citat nedan av 

intervjuad lärare. 

 

Man blir bara så att… ja men de säger mer folk i skolan mer folk i skolan! Ja, men jag vill ha 

utbildat folk. Vad hjälper det mig om det kommer in folk och jag ska stå där och tala om för 

personen i fråga hur du ska göra. Det hjälper inte mig ett dugg. 

 

Fler barn i behov av särskilt stöd vistas i det ordinarie klassrummet är även det en följd av arbetet 

med inkludering, när begreppet tolkats som placeringsorienterat, vilket ökar kraven på personalen 

som arbetar där. Rapporten från skolinspektionen (2014) som nämndes i avsnitt 2 bakgrund, 

vittnar också om hur elever i väntan på placering i särskild undervisningsgrupp kan behöva 

undervisas inom ramarna för den ordinarie undervisningen under en lång väntetid (s.7). I 

Lindqvist avhandling diskuteras om vem som bör göra vad med vilka elever (2013). Citat nedan 

av intervjuad lärare. 

 

Vem är det egentligen vi ger ansvaret åt, att ta hand om de som är barn i behov av särskilt stöd. 

Är det en utbildad eller outbildad? Många gånger är det en outbildad där man egentligen har störst 

behov av en utbildad person.  

 

Detta är inte enbart applicerbart vid tillsättande av resurser och elevassistenter utan även 

nyexaminerade lärare står ofta handfallna inför den massiva utmaning det innebär att arbeta i ett 

inkluderande klassrum. Inom lärarutbildningen erbjuds i regel väldigt begränsad utbildning inom 

specialpedagogik, detta trots att allt fler elever i behov av specialpedagogiska insatser nu vistas i 

det ordinarie klassrummet. För att på bästa sätt klara av denna uppgift anser vi, med stöd av 

resultatet från denna studie samt tidigare forskning, att tid i form av samplanering för att skapa 

ett effektivt och tryggt team av de vuxna som samarbetar i klassrummet är nödvändigt.  
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För vidare studier gällande ämnet vore intressant att undersöka effekterna av strukturerad 

samplanering. Skulle en professionellt utarbetad plan för samplaneringens disposition kunna 

skapa gemensamma förutsättningar för alla lärare, elevassistenter och resurser oavsett 

arbetsplats?   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
Har du någon utbildning? Om ja, vilken/vilka? 
 
Hur länge har du varit verksam inom skolan? 
 
Samspelet klasslärare och resurs: 
  
1. Har ni tid till samplanering? Ja/nej? 

  
Ja 
  
1. Hur mycket tid har ni till samplanering? 
2. Finns det någon plan från skolledningen för hur samarbetet mellan lärare och resurs ska 

se ut? Om ja, följs den? Hur ser den ut och är den lättillgänglig? Om nej, är det något du 
saknar? 

3. Beskriv eran samplanering, vad prioriteras?  
4. Skulle du själv vilja prioritera annorlunda?  
5. Vad är ditt mål när du arbetar i klassrummet? 
6. Känner du att ni jobbar mot ett gemensamt mål?  
7. Finns ett samarbete med specialpedagog? Om ja, hur ser samarbetet ut? Hur ofta? Är 

både lärare och resurs medverkande? 
8. Önskar du något mer av samplaneringen? 

 
Nej 
 
1. Är samplanering något du tror skulle gynna din undervisning? 
2. Om ja, Hur mycket tid önskar du att ni hade till samplanering? 
3. Om ni hade haft den tiden, finns det någon plan för hur samplaneringen ska se ut från 

skolledningen? 
4. Vad önskar du att planeringen skulle ta upp för områden? 
5. Vad är ditt mål när du arbetar i klassrummet? 
6. Känner du att ni jobbar mot ett gemensamt mål?  
7. Finns ett samarbete med specialpedagog? Om ja, hur ser samarbetet ut? 
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Inkluderande klassrum: 
 
1. Vad är ett inkluderande klassrum för dig? 
2. Hur arbetar du för att få ett inkluderande klassrum? 
3. Vilka effekter tror du att samplanering har i det inkluderande klassrummet? För och 

nackdelar. 
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Bilaga 2 

Medgivarblankett 

 
Vi är två lärarstudenter som går sjätte terminen på grundlärarprogrammet F-3 och har påbörjat vårt 
första självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 

 
Vi har valt att studera samarbetet mellan klasslärare och elevassistent/resurs. Hur arbetet ser ut i 
och utanför klassrummet, då detta är aktuellt i dagens skolväsen men som det ändå råder brist på 
forskning kring.  

 
Vi kommer att samla in data genom att spela in en intervju med dig och din kollega separat. Vi 
kommer att använda oss av ett separat inspelningsutrustning, alltså inga privata telefoner. Det 
inspelade materialet kommer inte att användas till något annat än denna studie. De som kommer 
ha tillgång till er personliga information är vi studenter och examinatorn, i övrigt kommer ni att 
vara helt anonyma.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
Om du ger oss ditt medgivande till denna studie skriver du under nedan.  
 

 
Studiens handledare: Stefan Myrgård 
 
Uppsala 19 november 2018 
 
Kristine Meidell 
 
Sara Palmqvist 
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