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Sammanfattning  
Denna uppsats ämnar undersöka vilket förhållningssätt pedagoger och skolledning har 
till att inkludera elever med diagnos inom Autismspektrumtillstånd samt andra i 
skolsvårigheter i en vanlig högstadieklass och vilka de eventuella framgångsfaktorerna 
och fallgroparna är. Studien har genomförts på en högstadieskola där man valt att 
inkludera nio elever, varav fyra med AST‐diagnos, som befinner sig i olika former av 
skolsvårigheter i en klass och förstärka denna klass med en assistent och en 
specialpedagog. Studien är en fallstudie och metoden som använts i studien är 
kvalitativa intervjuer av inblandad personal. Som bakgrundsmaterial har jag även tagit 
del av dokumentation i form av projektplan och verksamhetsberättelse. Vad gäller 
organisation pekar resultaten på att tydlig styrning och målbeskrivning är av vikt, samt 
att det finns risker med att liknande satsningar görs i projektform då man lätt 
koncentrerar behoven i en och samma klass vilket innebär att denna kan ses som 
avvikande. Projektformen innebär även att det uppstår en risk att övrig personal 
uppfattar inkludering som ett undantag från den ordinarie verksamheten. De resurser 
som krävs för att verksamheten ska lyckas utges bland annat vara tid till reflektion och 
utvärdering, individuella anpassningar samt extra personalresurser i klassrummet.    
 

Nyckelord 

Inkludering, AST, autism, skolsvårigheter, skolutveckling, högstadiet, grundskolans 
senare del  
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Disposition/upplägg  
I första kapitlet introduceras ämnet utifrån mitt eget perspektiv.  
I det andra kapitlet presenteras bakgrunden till studien. Även viktiga begrepp som 
Inkludering och En skola för alla presenteras liksom det vetenskapliga perspektiv som 
studien har.  

Nästa kapitel tar itu med tidigare forskning, dels diskuteras inkludering utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv och dels diskuteras elevsyn och förväntanseffekter.  
Kapitel fyra redogör för den forskningsstrategi som studien utgår ifrån och med vilken 
metod den genomförts.  

I det femte kapitlet redovisas och analyseras resultatet i studien. Först redovisas 
bakgrundsmaterial som härrör från projektplan och verksamhetsberättelse och senare 
intervjuresultaten. Intervjuresultaten exemplifieras med flera direkta citat från 
respondenterna. Här redovisas respondenternas uppfattningar av hur arbetet med 
klassen går, dels vad gäller klassen som grupp och dels utifrån undervisningens 
förutsättningar. Här framkommer även hur man implementerat projektet på skolan, 
vem som varit inblandad och vilka grupper utanför skolan man samarbetar med.  

Det sjätte kapitlet är en diskussion kring resultaten där dessa relateras till de tidigare 
litteraturstudier som redovisats samt till frågeställningarna.  

Sista kapitlet består av en konklusion av studien samt föreslagen fortsatt forskning. 
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Inledning  
Efter att ha granskat en avhandling om en skola för alla väcktes min lust att jobba vidare 
med samma ämne. Jag har de senaste åren främst arbetat i särskild undervisningsgrupp 
med elever som är i skolsvårigheter men under min tid som ”vanlig” lärare haft elever i 
skolsvårigheter i mitt klassrum. Jag känner mig kluven till inkludering, jag har själv stött 
på fördelar och nackdelar men framförallt svårigheter i hur en inkluderande verksamhet 
kan genomföras i praktiken, och därför är jag intresserad av hur en inkluderande 
verksamhet kan se ut, hur man som skola kan lyckas med det och vilka eventuella 
fallgropar som kan finnas. Jag beslutade mig därför för att studera ett specifikt 
inkluderingsprojekt på en kommunal högstadieskola. I denna skola har man som ett 
treårigt projekt valt att placera flera elever i skolsvårigheter, varav fyra elever med 
diagnos inom autismspektrumtillstånd (AST), i en ordinarie högstadieklass för att 
lättare samla de resurser som behövs och bemöta dessa elever där de befinner sig. 
Denna studie ämnar ta reda på hur skolledning och de inblandade pedagogerna 
upplever arbetet och vilka de eventuella framgångsfaktorerna anses vara.     
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Bakgrund 
En skola för alla är ett politiskt begrepp som myntades i samband med 1980 års läroplan 
för grundskolan och det ursprungliga engelska uttrycket Education For All (EFA) har sitt 
ursprung i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 (Persson & Persson, 
2012). Uttrycket har använts flitigt under 1980‐ och 1990‐talen fram tills idag. 
Regeringen definierar uttrycket i sin Utvecklingsplan för förskola, skola och 
vuxenutbildning med meningen:  

”En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där 
alla elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning 
som tillgodoser deras behov och krav.” (Skr. 1996/97:112 , s 21).  

I de motioner som lades fram i riksdagen som svar på regeringens skrivelse nämns inte 
uttrycket En skola för alla någonstans. Detta kan tolkas som antingen ett tecken på att 
uttrycket inte varit tillräckligt intressant eller helt enkelt för att definitionen av 
begreppet är svårt att argumentera emot. Vem vill inte ha en skola där alla elever blir 
sedda och bemötta? Det kan också vara så att uttrycket En skola för alla inte var 
någonting som man upplevde behövde definieras under 1990‐talet då begreppet funnits 
med sedan ett tag tillbaka.  
Året därpå presenterade regeringen Utredningen om funktionshindrade elever i skolan:  

”En skola för alla innebär att skolan skall anordnas så att den är lika 
ändamålsenlig för alla elever, oavsett möjligheter, förutsättningar och behov. 
Utmärkande är flexibilitet, med den enskilde elevens förutsättningar, behov och 
intressen i centrum. Det är skolans uppgift att erbjuda varje individ en relevant 
undervisning och optimala utvecklingsmöjligheter. Detta kan bäst ske i en miljö 
där självkänslan och den positiva självuppfattningen är stark, dvs i en miljö där 
man upplever verklig delaktighet och gemenskap.” (SOU, 1998:66a, s 15).  

Utifrån dessa konkretiseringar av begreppet behöver En skola för alla inte betyda att alla 
elever alltid undervisas tillsammans i samma klass, dock utgår man ifrån den ordinarie 
skolan, Läroplanen för grundskolan, och i denna skolform kan undervisningen formas 
utifrån alla elevers olika förutsättningar.   

Trots de tidigare flitiga talen om En skola för alla förekommer varken detta uttryck eller 
uttrycket Inkludering någonstans i den nya Läroplan som sjösattes 2011 (LGR11). 
Tillsynsmyndigheten Skolinspektionen mäter dock graden av inkludering som en 
indikator på kvalitet. Skolinspektionen anser att varje elev bör få stöd i den 
undervisningsgrupp som eleven tillhör och att särskiljande lösningar bör användas med 
försiktighet då dessa kan hämma elevens kunskapsutveckling samt verka 
stigmatiserande (Skolinspektionens rapport, 2010:14).  
Många gånger väljer pedagoger och samhället att se den specialpedagogiska 
verksamheten ur antingen ett kategoriskt eller ett relationellt perspektiv. Det 
kategoriska perspektivet innebär att se problematiken som beroende av elevens 
funktionsnedsättning medan det relationella innebär att se problematiken som 
relaterad till situationen, att en elevs behov står i relation till både dennes individuella 
förutsättningar och den sociala miljön som eleven befinner sig i (Gerrbo, 2012; Stangvik, 
1998).  Persson (1998) menar i sin avhandling att elevens individuella förutsättningar 
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bör ses relationellt, dvs. att förändringar i den omkringliggande miljön kan förändra den 
enskilde elevens förutsättningar att nå vissa på förhand uppsatta mål. Det relationella 
perspektivet harmonierar väl med de utbildningspolitiska målen med En skola för alla 
vilket innebär att alla har rätt till en likvärdig utbildning (Emanuelsson, Persson och 
Rosenqvist, 2001). I en skola för alla är skolsituationen anpassad till varje elevs enskilda 
behov och eleverna är därför inkluderade i verksamheten.  

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006) har uttrycket Inclusion och 
Incusive education översatts med Integration. Det finns ingen diskussion bakom valet av 
begrepp men jag anser att inkludering är ett mer korrekt val av översättning då man i 
engelska språket liksom i det svenska skiljer på begreppen inclusion och integration. 
Därför väljer jag att använda inkludering som begrepp i min studie. Med inkludering 
menas att helheten ska anpassas efter delarnas beskaffenhet medan integrering innebär 
det omvända, att delarna ska passas in i helheten. Helheten är vanligtvis inte anpassad 
efter delarnas beskaffenhet vilket i sin tur innebär problem om delarna har svårt att 
anpassa sig. När man diskuterar begreppet inkludering i skolan menar man rätten till ett 
aktivt deltagande utifrån ens egna förutsättningar, med möjlighet att kunna påverka 
skolan och få både ett socialt och kunskapsmässigt utbyte av den. I ett inkluderande 
klassrum ses olikheterna eleverna emellan som en resurs i arbetet och alla elever har 
inflytande, får utbyte av och är engagerade i arbetet (Nilholm, 2006a). Uttrycket 
integrering kan å sin sida, i värsta fall, innebära enbart en fysisk placering av barn och 
att dessa ska anpassa sig till verksamheten. Med inkludering menas kortfattat att 
anpassa skolan och hela undervisningen efter de enskilda elevernas behov medan 
integrering snarare är en assimileringsprocess där eleverna förväntas anpassa sig till 
skolans villkor (Nilholm, 2006a; Voltz, Brazil & Ford, 2001). Nilholm menar också att 
inkluderingstanken kan tolkas i flera olika dimensioner, från riksnivå med hjälp av 
lagstiftning och utformning av lärarutbildning ner via styrningen på lokal nivå för att 
slutligen handla om klassrummet, skolmiljön och den enskilde elevens upplevelse 
(Nilholm 2006b).  

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006) har en politisk men ingen 
rättslig betydelse. Trots detta bör vi som land, då vi godtagit deklarationen, följa denna. 
Här deklareras följande punkter att  

• ”varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och 
inlärningsbehov 

• utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen 
genomföras på sådant sätt att den breda mångfalden av dessa 
egenskaper och behov tillvaratas 

• elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor 
som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i 
centrum och som kan tillgodose dessa behov  

• ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste 
sättet att bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en 
välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle och att 
åstadkomma skolundervisning för alla” (Svenska Unescorådet, 2/2006 
s 11).  
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Här ses inkludering i skolan som ett sätt att i förlängningen bekämpa segregering och 
öka toleransen i samhället. Salamancadeklarationen uppmanar även alla regeringar att  

”…i lagstiftning eller riktlinjer stadfästa principen om integrerad undervisning, 
som innebär att alla barn undervisas inom det ordinarie skolväsendet, om det 
ej finns tvingande skäl att handla på annat sätt” (Svenska Unescorådet, 
2/2006 s 11).    

Detta innebär att våra ordinarie skolor bör arbeta mot en mer inkluderande miljö där 
man tar emot alla sorters elever med skiftande behov. Även i Läroplanen (LGR11, 2011) 
anges att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Här 
står också tydligt att skolans verksamhet ska utvecklas och att nya metoder ska prövas 
och utvecklas. 

 

Perspektiv  

Nilholm (2005; 2006a) diskuterar att valet av hur man väljer att se eleverna eller miljön 
som problembärare i skolan även präglar den specialpedagogiska forskningen. 
Kunskapen om specialpedagogiken har till stor del grundats i en tradition som har sina 
rötter i medicin och psykologi. Detta forskningsperspektiv som Nilholm benämner som 
mer traditionellt har ett kompensatoriskt synsätt där problematiken anses ligga hos den 
enskilde individen och där forskningen kan bidra till att hitta kompensatoriska åtgärder. 
Mot denna syn på specialpedagogisk forskning har ett kritiskt forskningsfält vuxit fram. 
Detta kritiska fält har sett denna kompensatoriska tradition som irrationell och väljer 
med detta kritiska perspektiv att se skolsvårigheter utifrån kringliggande faktorer. 
Dessa två positioner, den kompensatoriska och den kritiska, anser Nilholm är två 
ytterligheter som står i motsats till varandra och att de flesta forskningsprojekt i 
praktiken hamnar någonstans på en skala mellan dess två. Han menar att dessa två 
rådande perspektiv blir en slags förenkling av det specialpedagogiska forskningsfältet 
då båda perspektiv har som syfte att lösa problemet med individuella brister eller 
specialpedagogik antingen genom att kompensera individen eller genom att förändra 
skolan, maktförhållanden, diskurs etc. Han presenterar därför ett tredje alternativt 
perspektiv, dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005).   

Enligt dilemmaperspektivet är skolans uppdrag präglat av ett dilemma, att å ena sidan 
kunna möta alla elever på deras individuella nivå samtidigt som alla ska ges samma 
kunskaper och färdigheter. Detta perspektiv utgår inte ifrån att lösa en problematik, 
snarare att belysa dilemmat skolan står inför med tanke på den heterogenitet som 
präglar skolan, där skolan ska bemöta varje elev utifrån sin olikhet samtidigt som 
eleverna ska erhålla gemensamma kunskaper och som kollektiv gemensam värdegrund, 
och hur dessa situationer hanteras.  
Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv är det exempelvis intressant att se vad som 
läggs i begreppet Inkludering då socialkonstruktionisterna kritiserar en kategorisering 
och etikettering av människor till skillnad från exempelvis ett mer kompensatoriskt 
perspektiv där elevens svårigheter anses ligga hos just eleven och inte hos omgivningen 
(Allan et al, 1998). Socialkonstruktionismen utgår från att det som vi i dagsläget, inom 
en diskurs, uppfattar som verkligheten i själva verkat konstrueras i sociala processer 
där vissa teorier eller tankestilar i olika sammanhang ges företräde framför andra. Dessa 
sammanhang kan vara såväl geografiska som sociala, men även kronologiska 
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(Assarsson, 2007). Det kan därför enligt en socialkonstruktionistisk tanke egentligen 
inte finnas en absolut objektiv sanning och således blir etikettering av människor och 
företeelser beroende av inom vilken social diskurs etiketteringen konstruerats. En elevs 
svårigheter beror således på hur vi ser på eleven och hur vi vill arbeta med den sociala 
omgivning där eleven befinner sig, och vi befinner oss.  
Denna studie utgår ifrån ett perspektiv där fokus ligger på de kontextuella faktorer som 
påverkar inkludering av elever med olika skolsvårigheter i en skolklass, avseende lärare, 
organisation och miljö. Att ta del av lärarnas egna definitioner av begreppen Inkludering 
är av stor betydelse i denna studie, då det enligt socialkonstruktionismen är först i det 
sociala sammanhanget som ett begrepp ges betydelse. Utifrån detta är det även av 
intresse huruvida det finns en kollektiv tolkning av begreppet som kan antas härröra 
från ett tankekollektiv såsom Fleck (1935/1997) definierar det.  

 

Avgränsning 

Studien begränsas till en klass på en skola där man uttryckligen valt att placera elever 
med funktionsnedsättningar som ett projekt, och ämnar studera denna verksamhet 
specifikt. I studien tas inte de enskilda elevernas uppfattningar av verksamheten med 
eftersom studien syftar till att ta reda på framgångsfaktorer i verksamheten utifrån de 
olika inblandade yrkespersonernas perspektiv och hur dessa personers uppfattningar 
eventuellt skiljer sig från varandra.  

 

Syfte  

Syftet med studien är att ta reda på vilket förhållningssätt lärare och ledning har till att 
inkludera en handfull elever som befinner sig i skolsvårigheter i en ”vanlig” 
högstadieklass samt vilka de eventuella framgångsfaktorerna anses vara. 
Frågeställningarna är följande:  

• Vilka svårigheter anser respondenterna uppstår när elever som befinner sig i 
skolsvårigheter inkluderas i en vanlig skolklass?  

• Vilka vinster anser respondenterna nås när elever som befinner sig i 
skolsvårigheter inkluderas i en vanlig skolklass?  

• Vilka anses vara framgångsfaktorerna för ett projekt som detta?  
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Tidigare forskning 

Inkludering 

Ett av de uppdrag dagens skolor har är att utforma en verksamhet som är inkluderande 
och öppen för alla. Enligt Nilholm (2006b) kan begreppet inkludering tolkas som att 
skolor bör organiseras utifrån det faktum att alla barn är olika och därmed bör 
skillnaderna mellan eleverna ses som naturliga och något som skolan ska ta till vara på. 
Då många kommuner och huvudmän brottas med sparkrav finns en risk att man 
använder sig av inkludering som en ursäkt för att lägga ner kostsamma 
specialpedagogiska insatser som exempelvis särskilda undervisningsgrupper (Fuchs & 
Fuchs, 1997). Man sparar då in på de specialpedagogiska kostnaderna under svepskälet 
att omorganisationen är för elevens bästa. Dock behöver en inkluderande verksamhet 
varken kosta mer eller mindre än en särskiljande, det bör enbart handla om en 
omfördelning av resurser vilket inkluderingsarbetet i Essunga kommun visar (Persson & 
Persson, 2012). På denna skola beslutade man att i så stor utsträckning som möjligt 
slopa de olika särskiljande undervisningsgrupper man hade till förmån för ett 
inkluderande arbetssätt. Genom att plocka in extra lärare istället för att plocka ut elever 
ur klassrummet lyckades man på tre år vända elevernas resultat, utan att öka 
kommunens kostnader. Detta, menar man, lyckades till stor del på grund av att samtliga 
på skolan och i kommunen gjorde en synvända och lade ansvaret för elevernas resultat 
på skolan istället för på eleverna.  
 

Organisation  

Assarsson (2007) försöker i sin avhandling hitta en definition av begreppet En skola för 
alla. Assarsson utgår till stor del från en idé om ett språkspel som flyter, där det inte 
finns en dominerande diskurs, och att talet om En skola för alla är ett politiskt 
ställningstagande som får mening från de pedagoger som ska genomföra detta. Hon 
ifrågasätter bland annat Focaults diskursanalys där man skulle kunna säga att det finns 
en rådande diskurs som kommer från makten och där, ur detta perspektiv, tolkningen av 
begreppet En skola för alla skulle vara klart. Assarsson menar att begreppet En skola för 
alla formulerade i styrdokumenten är en partipolitisk kompromiss som är så öppen och 
tillåtande att den blir betydelselös. Detta i sin tur, menar Assarsson, betyder att En skola 
för alla knappast kan kallas ett begrepp då det inte kan avgränsas gentemot det 
annorlunda, om det inte finns något innehåll förekommer det inte heller några tydliga 
gränser. Assarsson pekar på att pedagogerna utifrån styrdokumentens texter 
konkretiserar språket till pragmatiska förhållanden och att det finns ett förgivet tagande 
om skolans villkor, och i slutändan utför lärarna arbetet såsom de skulle gjort det i alla 
fall. Lärarna skapar betydelse i styrdokumentens olika begrepp så att de passar in i den 
verksamhet de redan tidigare utformat, de officiella uttrycken får en mening som ligger 
närmare praxis och lärarnas egen vardag. Lärarna använder sedan detta officiella 
symbolspråk för att samla gruppen och skapa konsensus. Detta anser Assarsson även 
vara en stor anledning till att skolan är så obenägen att anamma förändringar, man 
lägger skulden till detta på lednings‐ eller organisationsnivå medan Assarsson menar att 
man även borde införliva den meningsskapande processen när man försöker hitta 
anledningar. Även Persson och Persson menar i sin studie av Essunga kommun, att 
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många skolverksamheter drivs utan att vara byggda på vetenskaplig grund. Snarare på 
tradition och ”hur man alltid gjort.” Vem som bär skulden är inte lika uttalat men man 
menar att Essunga kommuns framgångar till stor del beror på att beslutet om nytt 
arbetssätt och struktur kom från skolledning och att man varit tydlig med att ”så här 
jobbar vi i denna kommun” och därför har det även fått fotfäste i kollegiet (Persson & 
Persson, 2012). Nilholm (2006b) diskuterar å sin sida om vikten av att beslut om 
inkludering måste fattas i en process som är inkluderande för samtliga som berörs. Det 
räcker inte att politiker eller specialpedagoger fattar beslut om inkludering utan 
samtliga berörda behöver känna delaktighet för att arbetssättet ska slå rot och bli 
framgångsrikt. I en inkluderande skola är det viktigt att skolledningen har klara och 
kommunicerade visioner och mål samt att nya och gamla lärare handleds och fortbildas i 
de delvis nya kraven lärarna ställs inför (Persson & Persson, 2012). Man behöver också 
utmana de uppfattningar som ”sitter i väggarna” för att kunna bryta med gamla 
oönskade traditioner och skapa en förändring av tankestilen i kollegiet.   

Vad gäller skolutveckling, förnyade krav och förändringar i skolan menar Assarsson 
(2007) att lärare gärna lägger kraven för att utföra dessa på sina egna kunskaper och 
egenskaper. Man lägger kraven på att hantera en ny situation på sig själv istället för att 
den tillmäts maktstrukturer antingen inom eller utanför organisationen. Frågan är 
huruvida detta ansvar bör läggas på lärarna själva eller om skolledningar behöver ta ett 
större och mer aktivt ansvar för att se till att förutsättningar och förkunskaper för en 
förändring av uppdraget ges på arbetsplatsen.  
För att upprätthålla en positiv utveckling behöver även ledningen enligt Persson och 
Persson (2012) utveckla en samarbetskultur och ha tilltro till lärarnas förmåga att 
utveckla verksamheten. Detta innebär att en skolledning behöver vara klar med hur de 
vill att verksamheten ska se ut och vilka mål man har men samtidigt ha sådan tilltro till 
att kollegiet kan lösa problem som uppstår och i förlängningen utveckla verksamheten. 
Detta skulle kunna vara ett närmande mot det som Nilholm (2006b) menar med att även 
beslutet om inkludering behöver fattas med alla berörda inkluderade. Persson och 
Persson menar vidare att för att kunna utveckla verksamheten behöver dock lärarna tid 
för samarbete och utvecklande arbete.  Enligt en studie av lärararbetets organisering är 
tiden en bristvara samt en väsentlig och återkommande faktor, där mer tid förväntas 
leda till såväl förbättrad kvalitet som reducering av stress och dåligt samvete hos 
lärarna i deras arbete (Österlind, 2013).  

I Essunga kommun (Persson & Persson, 2012) har man haft stor nytta av att ha nära 
samarbete med socialtjänst och tillgång till en elevcoach på skolan. Man har tack vare 
den lilla storleken på kommunen kunnat ha nära samarbete mellan de olika enheterna. 
Att se holistiskt på eleverna är någonting som återkommer i andra studier. Nilholm och 
Alm (2010) pekar i sin studie av en klass med fem inkluderade elever med 
diagnostiserade funktionsnedsättningar på vikten av goda relationer med hemmen. 
Inkludering enligt Nilholm och Alm definieras genom huruvida olikheter ses som 
positivt och samtliga elever utvecklas i klassrummet. Framgångsfaktorerna i denna 
studie är enligt lärarna att klassen är ganska liten, femton elever, samt att lärarna har 
klara och tydliga strategier för undervisningen och klassrumsklimatet. Dessa strategier 
innebär bland annat att man anpassar instruktioner och anvisningar individuellt till 
varje elev, att man har en tydlig inramning för eleverna i form av ordningsregler, att 
man har ett tydligt schema för skoldagen och vad eleverna ska göra samt att man tar itu 
med konflikter direkt när de uppstår. Man jobbar även med gruppstärkande övningar, 
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uppmuntrar till diskussioner och grupparbeten i klassrummet, jobbar mycket på att få 
positiva relationer till eleverna samt skapar goda relationer med föräldrarna.  
 

Vem ska inkluderas? Förväntningar 

Samtidigt som skolan ska vara en plats för kunskap ska den även vara en plats för 
socialisering, en socialisering som styrs av värden som beslutats av dominanta grupper. 
Skolan ska också vara rättvis, i den meningen att alla elever ges de redskap och den hjälp 
de behöver för att nå målen, och i den diskussionen tillskrivs hemmet och föräldrarna en 
stor betydelse. Hemmen bör därmed dela skolans värdegrund och demokratisyn och de 
barn som kommer från hem som inte gör det anses ofta enligt Assarsson (2007) per 
automatik vara i störst behov av stöd. Barnen i behov av särskilt stöd förutsätts i princip 
komma ifrån socioekonomiskt missgynnade familjer vilket gör det till en socialt 
konstruerad sanning att dessa socioekonomiskt missgynnade barn automatiskt också är 
de barn med störst behov av stöd. För att skolan ska klara av att vara En skola för alla 
förutsätts på sätt och vis skolan vara fri från dominerande gruppers värderingar, vilket i 
sig är en omöjlighet. I en skola för alla kan inte heller familjernas kultur eller 
värderingar stå i vägen för det enskilda barnets möjlighet till utbildning. Just 
förväntanseffekter har stor betydelse inte bara för hur eleverna ser på sig själva utan 
även för hur undervisning sköts (Persson & Persson, 2012). Lärares höga respektive 
låga förväntningar förstärks i deras undervisning och påverkar resultaten vilket kan 
vara förödande för elever i differentierade grupper.  
Det finns även en risk att skolans strävan att vara en social mötesplats skapar 
utanförskap hos de elever som inte förmår att leva upp till de sociala och i vissa fall 
moraliska krav som skolan ställer, och dessa elever riskerar att uppfattas av 
pedagogerna som vara i behov av särskilt stöd. Elever som har svårigheter att tolka det 
sociala spelet, både med klasskamrater och med lärare, anses också vara i större behov 
av särskilt stöd, då det blir till ett problem. Ett problem i förhållande till vad, frågar man 
sig? I en inkluderande skolmiljö ska olikheter ses som en resurs (Nilholm, 2006a) vilket i 
sin tur förutsätter att olikheten – och därmed även det som uppfattas som problem – bör 
tillåtas finnas kvar i klassrummet. Detta innebär att en hel klass kan behöva anpassa sig 
till en enskild individs behov, att inkludering inte handlar om majoritetens uppfattning 
eller behov (Persson & Persson, 2012). Inkludering definieras genom huruvida olikheter 
ses som positivt och samtliga elever utvecklas i klassrummet (Nilholm & Alm, 2010). 
Utmaningen som en inkluderande skola står inför blir således att få skolan att acceptera 
dessa störande moment som olikheterna kan innebära som positiva för mångfald och 
bejaka dessa (Assarsson, 2007). Det är inte säkert att alla lärare accepterar denna 
tolkning av inkludering, i synnerhet inte om eleverna är av den utagerande sorten eller 
av den sort som inte delar skolans värdegrund.  

En skola för alla och Inkludering tolkas ofta som att alla elever alltid ska finnas i samma 
rumsliga miljö. En grundläggande princip för inkludering är att alla elever ses som en 
resurs, och individanpassning av undervisning kan ibland innebära att olika elever 
befinner sig på olika platser trots att de är inkluderade. Persson och Persson (2012) 
pekar på detta i sin studie av Essunga kommun där en lyckad inkludering ibland innebär 
att vissa elever enstaka lektioner undervisas i mindre grupp i ett klassrum vid sidan om. 
Essunga lyckades med sitt mål att genom inkludering höja måluppfyllelsen på skolan. En 
av åtgärderna man vidtog var att dubbelbemanna flera klassrum och att denna 
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dubbelbemanning baserades på de enskilda pedagogernas kompetens och inte användes 
i tjänstefördelningssyfte. Det förekommer i vissa fall att lärare ser det som 
specialpedagogens eller elevassistentens uppgift att anpassa undervisningen till eleven 
som är i behov av särskilt stöd medan läraren fokuserar på resten av klassen. Persson 
och Persson pekar på att den största vinsten med dubbelbemanning uppnås om man 
kombinerar ämnesteoretisk/‐didaktisk och specialpedagogisk kompetens där eleven 
undervisas i den ordinarie klassen av en ämneslärare men även kan få hjälp i liten grupp 
av speciallärare, gärna med den ämneskompetens som just då behövs. Deras studie 
pekar också på att det kollegiala samarbete som uppstod när två lärare samarbetade i 
klassrummet ytterligare utvecklade och förbättrade undervisningen.  
 

Hur man ser eleven  

Gerrbo (2012) diskuterar i sin avhandling vikten av hur man i verksamheten väljer att 
se på eleven. Antingen har man det kompensatoriska perspektivet där eleven är 
problembärare eller så väljer man det kritiska perspektivet där situationen eleven, 
klassen och läraren befinner sig i är problembärare. Gerrbo väljer själv att använda sig 
av det mer kontextuella begreppet Elever i situationella skolsvårigheter istället för det 
statiska och individfokuserade begreppet Elever i behov av särskilt stöd när han 
beskriver specialpedagogisk verksamhet i skolan. Frågan är om denna syn praktiseras i 
skolorna, eller om den är främst förekommande i teorin. I studien av Essunga kommun 
(Persson & Persson, 2012) framgår att man gått från synen att ”Det var något hos eleven 
som inte stämde” då man placerat den i särskiljande undervisning, till ett relationellt 
förhållningssätt, där situationen i skolan inte fungerade för vissa elever. Detta 
genomfördes genom att arbeta med Förhållningssätt som ett av sex fokusområden. 
Genom ”milt tvång” påverkade man föräldrar, elever och inte minst personalen så att 
hela skolans tankestil förändrades vilket i sin tur påverkade verksamheten positivt. Man 
ändrade på normer och rutiner som av slentrian upprätthölls, och bestämde sig för att 
se elevers olikheter som en tillgång och inte som ett problem.  

Begreppet tankestil kommer från Fleck (1935/1997) som menar att varje grupp 
människor har en kollektiv tankestil som de individuella medlemmarna kanske inte 
själva är medvetna om. Dessa grupper med gemensam tankestil ingår i ett 
tankekollektiv. Tankekollektivet är stabilare och konsekventare i sin helhet än vad 
individerna är på egen hand. Detta innebär att en lärare kan vara mer ambivalent på 
egen hand än när den befinner sig i tankekollektivet. Tankekollektivet i det fallet kan 
vara arbetslaget, hela skolan eller en utvald skara läraren trivs med. En individ tillhör 
också som regel flera tankekollektiv, beroende på vilken kontext den för tillfället 
befinner sig i. Med utgångspunkt i tankekollektivet som normbärare blir synen på 
eleven som problembärare eller normbrytare intressant. Tankestilen definieras som ”en 
riktad varseblivning med en motsvarande tankemässig och saklig bearbetning av det 
varseblivna” (sid 100). Fleck menar även att tänkande är en social aktivitet som 
genomförs i kollektivet och sociala krafter är verksamma i och bevarar tankekollektivet. 
Här kan man dra paralleller till Assarssons (2007) studie där hon beskriver hur 
lärargemenskapen ger begreppet En skola för alla en betydelse och att denna betydelse 
är klar för de som ingår i gemenskapen.   

Enligt Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2/2006) kan skolan, genom att ge 
plats åt alla olika sorters människor, i förlängningen underlätta för ett mer tolerant och 
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inkluderande samhälle. Persson och Persson (2012) avser i sin studie också en vidare 
kontext än enbart skolan när de diskuterar inkludering, att erfarenheterna eleverna har 
med sig från en inkluderande skolmiljö i förlängningen kommer att kunna påverka 
samhället att bli mer tolerant och respektfullt gentemot olikheter.  

Även i Läroplanen (LGR11, 2011) anges att undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Här står också tydligt att skolans verksamhet ska utvecklas 
och att nya metoder ska prövas och utvecklas. Skolan i studien har valt en ny väg att gå 
när man väljer att inkludera fyra elever med autismspektrumtillstånd i samma klass, 
frågan är huruvida metoderna i klassrummet har utvecklats och om undervisningen 
anpassas till varje elevs förutsättningar. Tidigare studier av inkluderande klassrum har 
visat att undervisningen i dessa klassrum fortfarande ofta är traditionella, med 
lärarledda genomgångar och lite individualisering men att dubbelbemanning är vanligt 
med en specialpedagog eller assistent som finns tillgänglig åt eleverna som är i behov av 
särskilt stöd (Nilholm & Alm, 2010). En annan trend för att uppnå individualisering i ett 
inkluderande klassrum är att man ofta använder sig av olika former av enskilt arbete 
(Persson & Persson, 2012; Skolinspektionens rapport, 2010:14). Individualisering 
likställs således mer eller mindre med individuellt och enskilt arbete. Detta innebär att 
det kollektiva samtalet och den sociala interaktionen i klassrummet riskerar att 
försvinna till förmån för att varje elev ägnar sig åt tyst enskilt arbete. Vad kommer detta 
i förlängningen att innebära för skolan i dess roll som fostrare och värdegrundsskapare? 
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Forskningsstrategi och Metod 
Då målet för studien är att ta reda på beskaffenheten eller innebörden av ett fenomen 
och förstå detta, och inte i vilken frekvens eller förekomst fenomenet uppstår, passar en 
kvalitativ metod (Widerberg, 2002; Maltén, 1997). Valet av intervjuer som metod 
baseras på att det är respondenternas upplevelser av inkluderingen som ämnas 
undersöka samt hur begreppet inkludering tolkas av de enskilda respondenterna. Man 
skulle eventuellt kunna studera elevernas meritvärden och se hur väl dessa når målen, 
för att se om projektet är lyckat. Detta faller dock av två anledningar. Dels måste det 
finnas möjlighet att jämföra elevernas meritvärden över tid, dvs. med tidigare värden, 
för att dessa ska kunna ge någon indikation på om dessa höjts eller sänkts men dessa 
finns det ingen tillgång till då eleverna inte har betygsatts innan de började på 
högstadiet. Dels säger meritvärden inte något om hur personalen upplever 
verksamheten i klassrummet och då denna studie syftar till att ta reda på om personalen 
själv upplever projektet som lyckat, faller valet på intervjuer som metod.  Studien ämnar 
inte bara undersöka huruvida utan även varför verksamheten anses vara lyckad/mindre 
lyckad, det vill säga vilka som ses som de eventuella framgångsfaktorerna. Studiens 
resultat baseras även på insamlat material i form av projektbeskrivning samt 
verksamhetsberättelse som författats inför projektet samt efter första årets 
genomförande 

 

Fallstudie  

Detta är en fallstudie av en enskild enhet. Valet att undersöka en enda enhet bygger på 
möjligheten att därmed kunna gå på djupet och upptäcka saker som kanske inte varit 
möjliga att upptäcka vid en ytligare men bredare studie (Denscombe, 2009).  Vid studie 
på plats av en verksamhet som är pågående faller valet på en fallstudie (Yin, 2003). Att 
välja fallstudie var således för att kunna genomföra studien på plats i den kontext där 
verksamheten finns och även under tiden som verksamheten fortgår med de 
respondenter som ingår i verksamheten.  

Denscombe (2009) menar att en fallstudies användningsområde kan vara 
upptäcktsstyrt eller teoristyrt. Yin (2003) däremot menar att teoribildning alltid behövs 
i en fallstudie oavsett om studien syftar till att förklara, utforska eller beskriva. Denna 
fallstudie används dels för att beskriva inkluderingsprojektet, hur detta sjösattes och för 
att utforska hur detta tagits emot av personal. Dels för att upptäcka vilka som är 
framgångsfaktorerna i verksamheten, vilket gör denna studie upptäcktsstyrd och inte 
teoristyrd. Merriam (1994) kategoriserar fallstudier på liknande sätt och utifrån denna 
kategorisering, då studien inte utgår ifrån någon teori utan beskriver en verksamhet och 
dess fördelar och nackdelar, är fallstudien dels deskriptiv i sin karaktär och dels 
värderande. Studien jämför inte verksamheten med andra liknande verksamheter för att 
ta reda på likheter och skillnader mellan dessa, vilket både Denscombe (2009) och Yin 
(2003) framhåller som ett alternativ inom fallstudien. Valet att begränsa sig till en enhet 
beror helt enkelt på att studiens storlek och tidsram inte kan rymma flera enheter och 
genom att begränsa studien tillåts den gå på djupet.  
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Urval  

Urvalet av enheten samt respondenterna är målinriktat (Merriam, 1994) då enheten är 
utvald på grund av det inkluderingsprojekt man jobbar med och respondenterna i 
studien aktivt berörs av och deltar i inkluderingsprojektet. Enhet för studien var en för 
mig sedan tidigare känd skola där man uttryckligen valt att arbeta med ”inkludering”. 
Detta gjorde man i projektform sedan ett år tillbaka med en högstadieklass. 

Skolan i studien är en ordinär högstadieskola i en landsortskommun där det finns en 
handfull tätorter. Samhällena i kommunen är historiskt sett jordbrukssamhällen, med få 
industrier, och detta präglar fortfarande kommunen. Skolan har hela kommunen som 
upptagningsområde vilket innebär att man har elever med blandad socioekonomisk 
bakgrund. Skolan har valts ut då den har ett pågående inkluderingsprojekt där man 
placerat en handfull elever med AST‐diagnos i samma klass och förstärkt denna med en 
specialpedagog och en elevassistent som är knutna till klassen som helhet.  

Arbetet med klassen bedrivs som ett utvecklingsprojekt. Projektet avsåg från början att 
inkludera fyra elever med diagnos inom AST i en ordinarie högstadieklass men då behov 
uppstod placerade man fler elever i skolsvårigheter i klassen. I klassen finns utöver 
dessa fyra elever med AST‐diagnos således ytterligare nio elever med ”förhindrande 
omständigheter” i skolsituationen, dvs. beteendeproblematik, ADD, dyslexi, 
språkstörning och flerspråkighet. I klassen finns även en mindre elevgrupp som 
kunskaps‐ och inlärningsmässigt är högpresterande och klassen består totalt av 24 
elever vilka tillsammans utgör en relativt spretig elevgrupp. Inom projektet har man 
extra personalresurser i form av en assistent och specialpedagog. Dessa resurser är 
kopplade till klassen som helhet, inte till de enskilda eleverna med diagnos inom AST, 
vilket ytterligare markerar projektets inkluderingstanke. Man har i görligaste mån även 
försökt reducera antalet lärare som undervisar i den aktuella klassen utan att för den 
skull göra avkall på ämneskompetenser.  

Intervjuerna har ämnat samla så mycket relevant data som möjligt, vilket har 
möjliggjorts då dels de som haft tankar bakom och designat inkluderingsprojektet och 
dels de som deltar i projektet intervjuats. Vissa svårigheter i urvalet av respondenter 
uppstod då både sjukskrivningar och personalbyten satte käppar i hjulet. För att komma 
runt detta har både personal som arbetade med klassen under första läsåret och 
personal som arbetar med klassen under detta läsår deltagit i studien. För att försvåra 
identifiering har jag, i resultatkapitlet, valt att byta tempus i direkta citat tagna från 
personal som arbetade i klassen under första läsåret. Alla verb i citat är därför skrivna i 
presens. I studien intervjuas totalt sex personal bestående av specialpedagoger, annan 
elevvårdande personal, lärare som undervisat och undervisar klassen samt rektor, dels 
för att se ledningens intentioner med arbetet och dels för att se hur verksamheten 
upplevs fungera ute i klassrummen.  Intervjuguide finns som bilaga 1.  
Som bakgrundsmaterial har använts de dokument som skolan tillhandahållit, dvs en 
projektplan som författades inför projektstart samt en verksamhetsberättelse som 
skrivits efter första läsårets avslut. Dessa båda dokument har bidragit med 
bakgrundsinformation men har inte analyserats och är därför inte heller med som data i 
studiens resultat.  
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Kvalitativa intervjuer 

En fallstudie kan bygga på både kvalitativa och/eller kvantitativa metoder (Yin, 2003). 
Denna studie har dock valt ett kvalitativt förhållningssätt. För att kunna ta del av 
respondenternas upplevelser av och åsikter om verksamheten är intervjumetoden ett 
bra alternativ, i synnerhet som respondenterna kan ge privilegierad information 
eftersom de är aktiva i verksamheten (Denscombe, 2009). Intervju som metod är enligt 
Kvale och Brinkmann (2009) ett samtal med struktur och syfte men där forskaren 
definierar och kontrollerar situationen. Enligt Denscombe (2009) finns flera möjligheter 
att utforma intervjuer, antingen strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. 
I denna studie föll valet på semistrukturerade intervjuer helt enkelt för att inte förlora 
syftet med, och som forskare inte förlora kontrollen över, intervjun. Intervjuerna är 
semistrukturerade i den betydelsen att de följer en intervjuguide med en handfull 
teman, dessa teman bygger på de forskningsfrågor som förekommer i studien (Dalen, 
2007; Kvale & Brinkmann, 2009). Det är viktigt att respondenternas egna ord 
framkommer i materialet vilket gör att valet av strukturerade intervjuer med en 
begränsad uppsättning svarsalternativ faller bort. Anledningen till valet av relativt 
öppna format på intervjuerna är en önskan om att få en flexibilitet i datainsamlingen. 
Om en respondent upplever att en specifik sak haft stor betydelse för verksamheten bör 
detta inte missas på grund av att det inte finns med i intervjuguiden.  

 

Tillvägagångssätt  

Inför studien informerades de som berördes av studien om syftet med den samt inom 
vilken tidsram studien skulle genomföras. Informationsmaterialet finns som bilaga 2. 
Efter litteraturstudier gjordes en inläsning av projektplan samt verksamhetsberättelse. 
Dessa dokument har använts som underlag för studien och innehållet i dessa har inte 
analyserats. Efter att ha tagit del av dokumenten genomfördes intervjuerna. Dessa 
genomfördes i möjligaste mån på respondenternas arbetsplats skolan, en av 
intervjuerna genomfördes av olika skäl i lokaler utanför skolan.  
Efter intervjuernas genomförande transkriberades samtliga intervjuer. För att i så stor 
utsträckning som möjligt höja reliabiliteten hos transkriptionerna angav jag tydligt 
pauser under intervjuerna samt gester som respondenten gjort. Efter att resultaten från 
intervjuerna valts ut till studien fick respondenterna ta del av resultaten vilket ledde till 
några mindre ändringar.  
 

Dataanalys 

Utifrån de forskningsfrågor som utarbetats kategoriserades de olika resultaten efter 
olika teman. De olika teman utgick ifrån studiens frågeställningar: vilka svårigheter 
respondenterna upplever respektive vilka vinster respondenterna anser finns i arbetet 
med klassen samt vad man själva ansåg var framgångsfaktorer (Yin, 2003). Dessa 
delades i sin tur in i undergrupper: hur man arbetade med klimatet i klassen, 
undervisning utifrån pedagogik/didaktik samt individuella anpassningar. Ytterligare en 
kategori blev implementering eftersom detta antogs vara en avgörande faktor för hur 
framgångsrikt projektet upplevdes. 
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Etik 

Då man gör forskningsetiska överväganden är individskyddskravet den självklara 
utgångspunkten. Vetenskapsrådet delar i sin skrift om Forskningsetiska principer 
(1990) upp detta krav i fyra olika: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
Informationskravet uppfylldes genom att jag informerade de aktuella deltagarna om 
syftet med studien, hur den skulle genomföras och vilka villkor som gällde för att delta 
(att det var frivilligt att medverka och att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan).  

Samtyckeskravet i detta fall är ganska okomplicerat eftersom materialinsamlingen 
består av intervjuer och de som har informerats om studien och accepterat att bli 
intervjuade även därmed accepterat att delta. Hade materialinsamlingen även innefattat 
exempelvis en deltagande observation, hade behovet av samtycke varit mer omfattande. 
Deltagarna behövde dock påminnas om att de kunde avbryta sitt deltagande i studien 
när de ville och att detta kunde ske utan att några otillbörliga påtryckningar fick 
förekomma, detta gjordes i samband med intervjun.   

Vad gäller konfidentialitetskravet berör studien inte några känsliga uppgifter och de 
uppgifter som ingår i studien hålls inlåsta i ett skåp samt lagras i en dator som endast jag 
har tillgång till. I så hög utsträckning som möjligt anonymiserades dock enskilda 
deltagare men då detta är en fallstudie med handplockade respondenter som är 
kopplade till en speciell klass kan de vara identifierbara för någon som känner till 
organisationen. Det kan vara ett problem när pedagoger ska värdera sin egen 
verksamhet, i synnerhet när de vet att ledningen med stor sannolikhet kommer att ta del 
av studien och att deltagarna är relativt lätta att identifiera. Deltagarna informerades om 
att dessa resultat kan komma att läsas av skolledning och huvudman men att studien 
ämnar försöka säkra att resultaten är valida genom att kontrollera tolkningarna av 
materialet med deltagarna. Deltagarna har fått se att texten är lojal mot deras muntliga 
uttalanden (Kvale & Brinkmann, 2009; Denscombe, 2009). Härtill kommer frågan om 
hur djupt intervjuerna kan analyseras och om intervjupersonerna kan ha inflytande 
över hur intervjuerna tolkas. Det kan finnas validitetsrisker i att låta respondenterna ha 
för stort inflytande över materialet men samtidigt bör de få se vilka tolkningar forskaren 
gör i studien.  

Frågan om vilka eventuella konsekvenser studien kan få för de som deltar är inte heller 
ointressant (Denscombe, 2009). Därför har resultaten hållits generella och eventuella 
citat som kan avslöja respondentens identitet har slopats och redovisas i löpande text 
istället. I denna studie deltar intervjupersonerna som yrkesmänniskor och inte som 
privatpersoner, och ämnet för studien är inte av privat eller känslig karaktär, men trots 
detta bör man ändå ha i åtanke vad en intervju kan göra med en respondents framtida 
yrkesliv och kanske även självbild.  
Vad gäller nyttjandekravet kan deltagarna försäkras om att forskningsresultatet inte 
kommer att användas i andra sammanhang efter att studien är slutförd. Dock kommer 
skolledningen troligtvis att vara intresserad av att ta del studien och eventuellt använda 
den som underlag för att utvärdera och utveckla verksamheten.  
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Diskussion gällande trovärdighet  

Generaliserbarheten i denna typ av studier är förhållandevis låg, man skulle dock kunna 
säga att den är generaliserbar för en liknande skola med liknande förutsättningar 
(Denscombe, 2009). Yin (2003) skiljer dock på statistisk generaliserbarhet och analytisk 
generaliserbarhet, där den föregående typen är den vi oftast menar när vi talar om 
generaliserbarhet. Den statistiska generaliserbarheten bygger på att man genom att 
studera ett statistiskt urval kan dra slutsatser om exempelvis en befolkning, dvs ”det 
stora hela”. Då en fallstudies dataunderlag inte bygger på ett statistiskt urval kan man 
inte heller göra statistiska generaliseringar utifrån dessa resultat.  En fallstudie är 
däremot analytiskt generaliserbar. Detta innebär att om olika studier visar jämförbara 
resultat och därmed drar liknande slutsatser är dessa studier analytiskt generaliserbara.  

Genom att presentera de omständigheter som finns kring den skola som ingår i studien 
kan andra sluta sig till fyndens relevans och tillämplighet och därmed skulle resultaten 
kunna antas vara gällande på en liknande enhet, man skulle kunna hävda att genom att 
studera det specifika bör man kunna säga något om det generella. Denna form av 
generaliserbarhet kallar Yin (2003) för extern validitet. Dock pekar Yin på att det 
behövs flera jämförbara studier (inte bara antaganden) av liknande enheter för att 
kunna generalisera på detta sätt och då kommer man tillbaka till vad Yin kallar analytisk 
generaliserbarhet.   

Enligt Denscombe (2009) kan validiteten säkras på flera olika sätt, bland annat genom 
respondentvalidering, grundade data samt triangulering. I denna studie säkras 
validiteten dels genom att respondenterna har fått ta del av de data som insamlats för 
att kontrollera validiteten och dels genom att fynden grundats i fältarbeten samt 
empiriska data i form av intervjuer ”på plats”. Denna förankring av materialet i 
verkligheten, som förekommer i en kvalitativ studie, är en av fördelarna med analys av 
kvalitativa data. Detta kan dock även bli en nackdel, vad gäller exempelvis 
generaliserbarheten, då studien blir mer specifik till just den enheten, den verklighet 
som studeras. En ytterligare nackdel av denna verklighetsaspekt är att verkligheten 
ibland är komplex och om man i studien inte bejakar denna komplexitet riskerar man att 
förenkla analyser och förbise material som ”inte passar in”. Yin (2003) talar om flera 
former av validitet där inte bara analysen av datan ska vara valid, vilket kan nås genom 
respondentvalidering, utan även metoden att samla in datan. I denna studie samlas data 
in från intervjuer där olika yrkeskategorier på skolan får uttrycka sina upplevelser av 
verksamheten. Genom denna bredd bör den data som samlas in anses vara valid. Kritik 
mot validiteten i datan skulle kunna vara att inga elevintervjuer genomförts. Eftersom 
syftet med studien är att undersöka lärares och lednings förhållningssätt till inkludering 
samt att se vilka som anses vara framgångsfaktorerna bör intervjuer av de vuxna som i 
sin yrkesroll är involverade i inkluderingprojektet anses ge valida data.   

Vad gäller objektivitet kan en liknande kvalitativ studie inte hävda en total objektivitet 
med tanke på reflexiviteten i studien (Denscombe, 2009). Då forskaren är en social 
varelse och en del av den sociala världen som studeras kan den kunskap som 
framkommer aldrig vara helt objektiv. Detta är till viss del en nackdel för det kvalitativa 
perspektivet både vad gäller validitet och tillförlitlighet. Då problematiken med 
reflexivitet redovisas öppet och genomförandet av studien är så transparent som kan 
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tillåtas i relation till de etiska principer som presenterats ovan bör man anse kunna 
säkra tillförlitligheten i studien. 
Reliabiliteten i studien skulle kunna ifrågasättas då en av de nyckelpersoner på skolan 
som varit önskvärd att intervjua inte kunnat intervjuas. Man skulle även kunna 
ifrågasätta det faktum att projektet av olika anledningar ändrat karaktär under det 
andra läsåret samt att personalbyten skett vilket försvårat urvalet av respondenter.  
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Resultat och Analys 

Bakgrund  

Enligt projektplanen framgår att skolan inför läsåret 2012/2013 skulle få in fyra elever 
med diagnoser inom AST. Ansvarig för elevhälsan på skolan beslutar då tillsammans 
med kommunens samordnare för barn i behov av särskilt stöd att samla dessa elever i 
samma klass och på detta sätt utnyttja de resurser som skolan tilldelas på bästa sätt. 
Enligt projektplanen vill man även  utveckla idén till att i framtiden omfatta fler klasser 
och arbetslag.  
I verksamhetsberättelsen beskrivs projektet som lyckat. En av framgångsfaktorerna 
anses vara att man under läsåret ägnat mycket tid åt att se, acceptera och bekräfta 
varandra i klassen. Hur detta gått till i praktiken framgår dock inte i 
verksamhetsberättelsen.  

En dominerande tanke i projektet ska enligt verksamhetsberättelsen vara professionell 
flexibilitet och lyhördhet vilket man uppnår genom att ha god kontakt med hem, 
habilitering, BUP och andra aktörer som finns utanför skolan samtidigt som man inne i 
klassrummet har lika tydligt definierade roller. Vad gäller de olika rollerna i 
klassrummet får pedagogen hjälp av specialpedagogen att utforma undervisningen så 
att den möjliggör ordinarie skolgång för samtliga elever i klassen samtidigt som 
specialpedagogen finns som resurs i klassrummet både som observatör, undervisare av 
mindre grupper och som en framåtdrivande kraft i utvecklingen av arbetet. Assistentens 
uppgift är enligt projektplanen framför allt att finnas som ett praktiskt stöd åt lärare och 
elever i klassen och denne är kopplad till klassen som helhet och inte till en eller ett par 
enskilda elever.   
Även dynamiken mellan dels att utveckla det sociala klimatet i klassen och dels 
utvecklingen i skolämnena diskuteras i verksamhetsberättelsen. I 
verksamhetsberättelsen pekar man även på att de rena studieresultaten, betygssnittet i 
klassen, gått upp med 35 % från höstterminsbetygen till vårterminsbetygen. Detta är 
inget ovanligt, i synnerhet höstterminsbetygen för åk 7 brukar ligga på relativt 
blygsamma nivåer, men att det sker en så pass hög procentuell höjning är mer ovanligt 
och detta redovisas i verksamhetsberättelsen. Denna höga siffra menar man tyder på att 
man under första året hittade ett arbetssätt som fungerade både för pedagoger och för 
elever.  

Enligt projektplanen som upprättades inför skolstart skulle regelbundna pedagogiska 
diskussioner föras i arbetslaget, där man skulle diskutera val av undervisningsmaterial, 
mängd, hur materialet skulle presenteras, instruktionernas utformning etc. Här skulle 
specialpedagogens samt assistentens iakttagelser beaktas och bidra till bättre 
anpassning av undervisningen. Man utformade även en utvärderingsplan inför läsåret 
2012‐2013 och där anges att man varje vecka skulle ha muntliga utvärderingar i 
arbetslaget och varje månad ha skriftliga utvärderingar.  
Enligt verksamhetsberättelsen som skrevs i slutet av första läsåret har personalgruppen 
runt klassen haft pågående diskussioner om hur undervisning mest effektivt kan 
anpassas till de enskilda elevernas behov, hur man anpassar kunskapsmätningen för de 
enskilda eleverna etc. Diskussioner har dels förts med vårdnadshavare och dels inom 
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personalgruppen. Enligt verksamhetsberättelsen har ibland dessa diskussioner skett i 
form av gemensamma arbetslagssittningar men oftast har de skett mellan ett mindre 
antal pedagoger åt gången. 

Den aktuella klassen har enligt verksamhetsberättelsen flera möjligheter till individuella 
anpassningar av verksamheten, bland annat genom en tillrättalagd klassrumsmiljö. 
Hemklassrum, anteckningsstöd, individuella genomgångar, anpassning av 
undervisningsstoff, tidsmarkeringar, kompensatoriska hjälpmedel med hjälp av en‐till‐
en‐datorer, hörselkåpor, SmartBoard, loggbok, dagsplanering, belöningssystem och 
kontinuerliga samtal med eleverna. Man har även använt sig av tillfälliga 
undervisningsgrupper när behovet uppstått.  
I engelskundervisningen har man inte lyckats skapa en för samtliga elever fungerande 
undervisning utan ansett sig tvungna att skapa en särskild undervisningsgrupp för fyra 
elever som haft allt för bristande ämneskunskaper. Detta framgår av 
verksamhetsberättelsen där man menar att inkluderingskänslan uppnås om man 
upplever delaktighet i undervisningen och att detta inte kunnat uppnås för dessa fyra 
elever i det ordinarie klassrummet. Planen inför det andra läsåret var enligt 
verksamhetsberättelsen dock att upphöra med denna särskilda undervisningsgrupp 
vilket man till stor del gjort, dock är det fortfarande en elev som behöver fortsatt extra 
stöd i ämnet engelska.   

 

Förberedelser och implementering 

En av respondenterna förklarar att eleverna med AST‐diagnos tidigare haft tillgång till 
assistent och istället för att anställa fyra nya assistenter och placera ut eleverna med 
sina assistenter i olika klasser valde skolan att samla resurserna i en och samma klass 
och driva detta som ett projekt. Till en början kallade man klassen internt autistklassen 
men enligt en respondent i skolledningen ansåg man att man inte kunde benämna en 
klass på det viset. Man bestämde sig att se klassen som en vanlig klass men med extra 
resurser, och valde att kalla den projektklassen eller helt enkelt enligt det system för 
beteckning skolan har dvs. årskurs och bokstav. Man har från skolledningens sida valt 
att medvetandegöra sig själva och kollegiet i vilken beteckning man ger klassen när man 
uttryckligen gått ifrån att kalla den autistklassen. Detta betyder sannolikt att man 
funderat en extra gång på bemötande och på hur man väljer att benämna klassen. 
I intervjuerna framgår att detta inkluderingsprojekt på sätt och vis var ett sätt att spara 
pengar då man valde att koppla en assistent till klassen som helhet där dessa fyra elever 
med AST finns, istället för att man anställt fyra assistenter som är kopplade till var sin 
elev. Samtidigt pekar en av respondenterna på att denna lösning möjliggjorde att man 
kunde ta in en specialpedagog istället för flera assistenter. På detta sätt hoppades man 
att kunna inte bara säkra men även höja kvalitén på undervisningen och bättre utnyttja 
de resurser som man tilldelats. Man är från ledning och elevhälsa tydliga med att det 
handlar om att vara effektiva och utnyttja de resurser man har på bästa sätt. Detta kan 
sannolikt innebära att man därmed också sparar pengar i samband med projektet, eller 
att man får ut mer kvalitet till samma kostnad. 
Inför läsårsstarten valde man därför en modell med en specialpedagog samt en assistent 
som båda var knutna till klassen som helhet. Innan läsåret startade frågade man de olika 
arbetslagen vilka som var intresserade av att ta emot en liknande klass. Flera arbetslag 
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visade intresse och elevhälsoteamet valde ut det arbetslag där flest personer visat 
intresse och där man ansåg att flest kompetenser och lämpligast pedagoger fanns.  
Vi valde ju ut, vi valde ju, vi tänkte på vilka lärare är duktiga på att se dom här eleverna 
och jobba med dom här eleverna. /skolledare 

Man valde också ut pedagoger med bred behörighet då man ville ha så få pedagoger som 
möjligt i klassen. De assistenter som fanns på skolan fick anmäla sitt intresse för att 
jobba med projektet och på grundval av intresse samt tidigare erfarenhet valde 
elevhälsan ut den assistent som knöts till klassen.  
På vårterminen innan höstens skolstart fick arbetslaget träffa eleverna med AST‐diagnos 
och deras föräldrar, men för övrigt har de olika respondenterna inte helt 
överensstämmande bilder av hur väl arbetslaget förbereddes inför projektet. Vissa 
menar att all personal på skolan fick fortbildning i Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, AST specifikt, av personal från BUP, medan andra menar att 
enbart det aktuella arbetslaget fick fortbildning inför det nya läsåret. Denna fortbildning 
var bred med information från Habilitering och från elevhälsoteamet på skolan där 
personalen informerades om AST. Även de tidigare klasslärarna hade överlämning där 
de berättade hur de undervisat de specifika eleverna. En av respondenterna upplever att 
de inte fått någon fortbildning specifikt med tanke på arbetet med den här klassen men 
menar samtidigt att det finns lika många olika typer av AST som det finns individer med 
diagnosen så att det är svårt att vara beredd på alla olika sätt att bemöta. Dock har 
specialpedagog funnits med som heltidsstöd under hela första året av projektet, inför 
andra projektåret har denna tjänst reducerats till 50% vilket medfört att det 
specialpedagogiska stödet till lärarna samt eleverna i klassen minskat under projektets 
andra år.  

Inför det andra läsåret genomfördes dessutom en arbetslagsförändring på hela skolan 
vilket i sin tur medförde att vissa pedagoger i arbetslaget byttes ut. Den aktuella klassen 
behövde i och med den reformen dock bara byta ett par lärare, och övrig personal 
upplever att klassen till stor del behållit sin stabilitet. Huruvida dessa pedagoger fått 
fortbildning inom AST är oklart, beskeden är skiftande från olika respondenter. I 
intervjuerna framgår att överlämningen från de pedagoger som undervisade klassen 
första året till det andra årets pedagoger kunde varit bättre och att man anser sig inte 
haft så mycket tid som en grundligare överlämning skulle kräva.  

Att föräldrakontakten bör ta stor plats i arbetet kring eleverna med skolsvårigheter är 
respondenterna överens om, det anses vara en av framgångsfaktorerna.  Även att man 
på ett tidigt stadium involverat föräldrarna i skolan, och inför skolstarten hade man flera 
möten med de fyra eleverna med AST‐diagnos samt deras föräldrar.  
Många av föräldrarna var jätteoroliga över att dom skulle börja på högstadiet. Dom 
liksom trodde inte riktigt, dom trodde inte riktigt på att det skulle gå bra. /skolledare  

Detta tror man främst berodde på att dessa elever tidigare haft tillgång till en egen 
elevassistent under hela sina skoldagar. Skolledaren anser att de tog föräldrarnas oro på 
allvar och förklarande syftet med detta nya upplägg, att eleverna skulle ha tillgång till en 
gemensam assistent i klassen samt en specialpedagog. Detta menar skolledaren lade en 
god grund för en nära kontakt och ett förtroende från föräldrarnas sida att skolan gjorde 
sitt bästa. Samtliga respondenter, oavsett om de tillhör skolledning, är elevvårdande 
personal eller pedagoger, är överens om att kontakten med föräldrarna är yttersta vikt, 
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både för att skapa förtroende för ett projekt som detta men även under arbetets gång. 
Man behöver exempelvis ha god kommunikation med hemmet vid eventuella 
speciallösningar och när eleverna riskerar att inte nå kunskapskraven.  

Alltså, det är ju en oro för föräldrarna men också... Inte från barnets sida, det tror jag inte, 
utan det handlar väl mer om att få en dialog med föräldrarna så att vi talar samma språk 
och vi vet var lägger vi ribban. /specialpedagog 

Det funkar inte om du inte har föräldrarna med dig. Det är kört från dag ett om du inte har 
föräldrarna med dig. /specialpedagog 

Samtidigt har man inte gått ut med att denna klass är en del av ett inkluderingsprojekt. 
Man har meddelat samtliga föräldrar vilka resurser som erbjuds deras barn, men man 
har inte presenterat vilka svårigheter och eventuella diagnoser som finns i klassen, 
främst för att man inte kan diskutera andra elever med andras föräldrar men också för 
att man befarar att detta skulle leda till spekulationer och ett utpekande av eleverna i 
klassen.   

En annan faktor utanför skolan som har betydelse för verksamhetens framgång anser 
flera respondenter vara habiliteringen. Man menar att habiliteringen ofta finns med i 
bakgrunden som stöd och att en god kontakt med dem kan vara värdefull. Ingen av 
respondenterna anser att man har haft behov av kontakt med socialtjänst, BUP eller 
andra stödinstitutioner utanför skolan.  

Inför placeringen i klassen var man från skolans sida noga med att knyta goda kontakter 
med elevernas hem samt med Habiliteringen. Man hade en noggrann överlämning från 
de överlämnande skolorna och de nya pedagogerna hade möten med eleverna och deras 
vårdnadshavare. Respondenterna verkar överens om att detta noggranna arbete inför 
projektstarten bäddade för att verksamheten skulle bli så bra som den blev. Tyvärr har 
man det senaste året av olika skäl tvingats byta vissa pedagoger och detta har medfört 
en viss otrygghet i klassen. Detta verkar också ha påverkat den sammanhållande kraften. 
Tidigare har man gemensamt haft en beredskap vad gäller klassen, och denna upplevs 
ha minskat en smula. Man verkar ha börjat luta sig tillbaka och hoppas att saker och ting 
ska rulla på. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att man från skolans sida bör 
organisera sig så att enstaka personer inte har så stor betydelse i hur framgångsrik en 
verksamhet är. Att man har ett gemensamt förhållningssätt på alla plan så att inte bara 
vissa utvalda arbetslag eller pedagoger arbetar utifrån ett arbetssätt som säkrar 
samtliga elevers medverkan.  

 

Ett tillåtande arbets‐ och kamratklimat 

Personaltätheten i klassrummet menar flera respondenter är en förutsättning för 
arbetet med att se, acceptera och bekräfta eleverna i klassrummet. Fördelen att vara 
minst två vuxna i klassrummet är att du dels kan vara steget före och dels att du kan 
hantera eventuella konflikter direkt när de uppstår, vilket underlättar i arbetet med 
klassrumsklimatet. Detta framhäver samtliga respondenter.  
För vi är ju alltid fyra ögon, minst fyra ögon. Fyra händer. Och vi kan förflytta oss, röra oss, 
hjälpa. Så klassen är ju gynnad för att vi är två vuxna. Även fast det är speciella elever. [] 
Man blir ju jättetajt med eleverna. Och man känner ju att eleverna på en högstadieskola 
skriker efter vuxenkontakt. /elevvårdspersonal 
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Att klassen har en assistent samt en specialpedagog kopplade till klassen som helhet har 
gjort att man kan arbeta med bemötande och klassrumsklimatet i mycket högre 
utsträckning än vad man brukar kunna i en vanlig klass. Detta vittnar flera respondenter 
om, samtidigt som flera av dem pekar på att det inte har varit konfliktfritt i klassen. En 
bit in på första terminen flyttades ett par elever som ansågs vara i behov av en 
arbetsmiljö med möjlighet till bättre stöd från sina ursprungliga klasser till denna klass. 
Enligt flera respondenter hade ett par elever i klassen även ett beteende som övriga 
elever upplevde som normbrytande. Detta orsakade turbulens i klassen och gjorde att 
arbetet med denna klass stannade upp en smula. Att då ha möjlighet att direkt, tack vare 
dubbelbemanningen, kunna ta itu med och bemöta konflikterna anser flera 
respondenter ha varit ytterst värdefullt. Genom att ha upprepade samtal med de elever 
som upplevt miljön som avvikande och jobbig har man kommit en bra bit på väg. 

En av respondenterna pekar dock på att samlingen av elever som befinner sig i 
skolsvårigheter medförde att klassen blev mer utmärkande på skolan, att man genom att 
sätta alldeles för många speciella elever i en och samma klass pekar ut klassen som 
helhet. Klassen är med sitt relativt stora antal elever med skolsvårigheter enligt en 
respondent på gränsen till avvikande. Att placera så många elever med utmärkande 
beteende kan vara riskfyllt och motverkar kanske till och med den inkluderande tanken.   
Och dom här andra som kom till klassen mitt i terminen ställde till det för klassen. Varför 
ska alla dom som är mobbade, har problem, komma till våran klass? Det var också en 
ytterligare, sån, ni är speciella. Som klassen fick. /elevvårdspersonal 
Riskerna med att samla alla resurser på samma ställe, att klassen blir avvikande, 
framkommer även från andra respondenter. Frågan är huruvida ledningen eller 
elevhälsan har reflekterat över detta, det framkommer i alla fall inte i studiens resultat. 
Samtidigt framgår det att eleverna i klassen försvarar sin egen klass gentemot attacker 
utifrån, mot olika kommentarer från andra elever om att de går i ”särklass” eller ”cp‐
klass”. Trots att man från skolans sida aldrig utåt sagt att detta är en speciell klass 
verkar detta ha framgått både i pratet mellan eleverna på skolan och hemma i elevernas 
familjer. En respondent berättar att en förälder påpekat att det är en speciell klass och 
en annan respondent menar att flera elever på skolan frågat varför just den här klassen 
är så speciell. Generellt upplever dessutom respondenterna att de allra flesta eleverna 
trivs i klassen och tycker att det är en bra klass att gå i. Att denna tolerans för olikheter 
finns mellan eleverna i klassen är någonting som framkommer i flera intervjuer. Det har 
inte skett helt utan konflikter men en grundläggande tolerans verkar ha infunnit sig. 
Detta tror en av respondenterna inte bara beror på dubbelbemanningen utan även på 
att ett par av lärarna har vågat vara öppna och diskutera med eleverna under 
lektionerna. Dessa lärare har inte valt en enkel lösning där man delar ut enskilda 
uppgifter som eleven ska lösa på egen hand, utan att istället under lektionstiden prata 
och diskutera med eleverna som grupp men samtidigt se varje enskild individ. En av 
specialpedagogerna pekar ut en av lärarna som särskilt viktig i arbetet med klassen, där 
den pedagogen vet hur man förklarar, hur man får med dem, så att alla känner att de är 
med i rummet som en del i gruppen. En annan respondent pekar generellt på 
pedagogens ansvar för inkluderingen i klassrummet. Om pedagogerna med sitt 
bemötande visar att alla elever är välkomna i klassen blir det lättare att få med sig 
eleverna, då lär sig eleverna ett förhållningssätt att de är en klass där alla är välkomna, 
menar respondenten. Ett par elever har således haft ett ganska normbrytande beteende 
som skapat ytterligare oro i klassen. Att man trots vissa konflikter i klassen ändå 
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uppnått ett tillåtande arbets‐ och kamratklimat handlar sannolikt om att man från 
pedagogernas sida valt att undervisa klassen som ett kollektiv.   
 

Mångfald i klassrummet 

Enligt intervjuer med den personal som var med och initierade projektet har alla elever i 
klassen placerats där utifrån deras specifika egenskaper och förutsättningar. Baserat på 
överlämningen från grundskolorna valde man ut elever som skulle fungera bra 
tillsammans, men även de elever som man ansåg kunde vara i behov av särskilt stöd 
eftersom det skulle finnas större möjligheter till att få det i denna klass. Man valde 
medvetet även att placera ett antal starka elever som kunde driva klassen framåt, för att 
erhålla en heterogenitet. Att klassen haft en heterogen sammansättning ser flera av 
respondenterna som en tillgång. De beskriver klassen som att det finns en handfull 
mycket svaga elever med stort stödbehov, en ungefär lika stor grupp med mycket 
högpresterande elever och att resten av klassen befinner sig i en spännvidd däremellan. 
Flera av respondenterna pekar på att det har gett bra resultat att använda sig av de 
högpresterande eleverna i klassen.  
Det är jätteintressant, att det är tjejerna som styr i klassen. Dom duktiga tjejerna i klassen 
styr klassen, vilket är jättebra. Så dom fungerar som ett liksom ett lok eller.. Det är riktigt 
skarpa och mogna tjejer som fungerar som ett lok. Och det tror jag är jävligt viktigt i det 
här. /lärare  

Sen har vi en klick, vilket också är jättebra, som är själva motorn. Toleranta 
spjutspetselever som verkligen för ett samtal med lärarna på lektionerna. []Väldigt 
accepterande, dom som har lätt för det har väldigt hög acceptans för dom som inte har det. 
Det är faktiskt så tycker jag. Och det är ju en styrka. /specialpedagog 

En lärare berättar att han placerar ut dessa drivande, högpresterande elever som 
motorer eller gruppledare när de har gruppövningar under lektionen.  
Det känns som om det funkar och klassen accepterar det. Dom känner nog en trygghet med 
dom här nämnda eleverna att dom kan hjälpa dom inte minst med struktur. När dom har 
samtalsövningar så ser dom till att man håller sig på banan och diskuterar det man ska.  
/lärare  

För säg att man är en duktig elev som kan liksom hålla i trådarna och är den då lite framåt 
så kan den, ’ja vad tycker du?’ ’Varför?’ Så dom är ju, dom är ju ett stöd även till dom andra 
eleverna. Och det har aldrig varit några protester att dom inte vill vara med... det är 
undantag. Att dom protesterar, nej jag vill inte vara med den eller... faktiskt. 
/elevvårdspersonal 

Men trots detta har vissa samtidigt upplevt denna spännvidd i klassen som svår att 
bemöta; att det är svårt att anpassa undervisningen till varje enskild elev, veta på vilken 
nivå man ska lägga undervisningen och hur man ska lägga upp sin undervisning. Man 
menar här att specialpedagogens stöd varit till stor nytta i det dagliga arbetet.  
Det var jättejobbigt i början. Så där var ju specialpedagogen en jättestöttepelare. Hjälpte 
att strukturera. /lärare  

Under första läsåret fanns också en specialpedagog på heltid knuten till klassen vilket 
innebar att såväl assistent som pedagoger hade möjlighet till handledning. Denna tjänst 
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har under det andra läsåret reducerats till halvtid, vilket flera respondenter upplevt som 
en försämring. Anledningen till den minskade specialpedagogtjänsten anges vara att 
man efter första året ansåg att behovet av en specialpedagog inte längre var lika stort 
som det varit i initialfasen.     

 

Undervisning och bedömning  

Respondenterna pekar på att de diskussioner som förekommit med hela arbetslaget 
oftast haft elevfokus och inte i lika stor utsträckning pedagogiskt fokus. På skolan har 
man i alla arbetslag varje vecka en så kallad elevgenomgång där man går igenom en 
årskurs per vecka vilket innebär att klassen och de enskilda eleverna diskuteras ungefär 
var tredje vecka. Under dessa diskussioner pratar man om närvaro/frånvaro, resultat, 
elevhälsa, klimat i klassen osv. Att man haft mer organiserade pedagogiska diskussioner 
om undervisningens upplägg och utformning håller flera respondenter inte med om, i 
synnerhet inte att de skett så ofta som en gång i veckan. Vissa upplever framför allt att 
det inte förekommit pedagogiska diskussioner i den utsträckning som man kanske haft 
behov av. Det verkar som att man inte haft tid att ha de mer djuplodande pedagogiska 
diskussioner som man kanske hade önskat utan att tiden endast räckt till att ha mer 
traditionella klassmöten. Diskussionerna av pedagogisk eller didaktisk karaktär har 
främst förekommit i mindre sammanhang i anslutning till undervisning, det vill säga att 
läraren tillsammans med specialpedagogen och assistenten samlats före eller efter en 
lektion för att diskutera antingen hur man ska göra eller hur undervisningen gått. 
Samtidigt påpekar en av respondenterna att det lilla sammanhanget mellan ett fåtal 
personal kanske är en förutsättning för att få kvalitet i diskussionerna.  

Jag tror att, på nåt sätt så tror jag att det blir prestigeångest när vi samlas runt ett bord. 
Nu ska vi ha konferens. Nu ska vi diskutera. Vem vet bäst? /specialpedagog 

Denna typ av diskussioner kanske gör sig bäst i mindre sammanhang, mellan personer 
pedagogerna har förtroende för. Samma respondent upplevde dock att det efter ett tag, 
en bit in på terminen, infinner sig en känsla av att ”det här går ju bra” vilket gör att man 
kommer in i ett lunk och kanske upplever att man fortfarande jobbar lika nitiskt med 
anpassning och tydlighet och struktur som man gjorde i början, när man i själva verket 
tappat fokus en smula. Detta är enligt respondenten helt naturligt men att detta kan 
motverkas genom återkommande reflekterande pedagogiska samtal.  
Men då förutsätter det att det tillåts reflektera, att det är högt i tak. Jag tror mycket på 
tanken att man inte har stora sammanhang utan man hittar en, eller två, som ett 
bollplank. Och försöker liksom på ett kamratligt sätt diskutera och utvärdera. 
/specialpedagog 

En av respondenterna påpekar även att de minnesanteckningar man gör och den 
lägesdokumentation som utförs, egentligen inte är till stor nytta om dessa inte 
reflekteras över och leder till förändringar eller bekräftar att man är på rätt väg.  

I flera intervjuer framgår att specialpedagogen haft betydelse i hur framgångsrikt 
arbetet med klassen varit. Tillgången till specialpedagog har gjort att undervisningen av 
en klass med så pass heterogen sammansättning inte varit så svår att planera och 
genomföra. Man kan även tänka sig att tillgången till en assistent på heltid i klassen 
också underlättat för pedagogerna att hinna möta varje elev på dennes nivå under 
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lektionstiden. Vissa respondenter menar också att samtalen sker i de mindre 
sammanhangen och att specialpedagogen har en stor roll i att stötta pedagogerna och att 
hitta vägar i sin undervisning. Dock finns en skillnad i samtalens innehåll. Medan läraren 
nedan nämner samtal som fokuserar på kunskapskraven pratar elevvårdande personal 
främst om klassrumsmiljön och lektionsupplägg.  
Det finns ju en oro kring att man har många där man känner att här finns det en risk att 
dom inte når just kunskapskraven... Och att man pratar om det. Och det är inte alltid 
organiserat utan det är när andan faller på så att säga. Nån säger nånting där och nån 
hakar på där och... ja. /lärare 

Oftast är det ju innan klassen eller efter klassen. Alltså man haft en lektion Så stannar man 
kvar snabbt och så liksom... ’nästa gång så sitter inte dom så, och han verkar haft en dålig 
dag’. Men dom här små mötena hinns ju inte med. Man hade ju önskat att det fanns tid före 
och efter lektionerna där man kunde sitta och prata igenom vad som fungerade eller inte. 
/elevvårdspersonal   

Flera respondenter påpekar att det sällan finns tid att sitta ner och reflektera mellan 
eller efter de olika lektionspassen. Det framgår också i intervju med skolledare att ingen 
extra tid för reflektion eller handledning av specialpedagog tillsatts arbetslaget. Med 
detta i åtanke kan man tänka sig att pedagogerna borde ha längre raster mellan sina 
lektioner där de hinner reflektera över undervisningen tillsammans med assistent eller 
specialpedagog för att på det sättet kunna förbättra sin undervisning.  

 

Samarbete personal emellan 

Flera av respondenterna pekar på vikten av att de vuxna som finns runt klassen har en 
gemensam utgångspunkt och att de är samspelta, att det bör finnas en enhetlig syn på 
hur man ska arbeta med eleverna för att verksamheten ska lyckas optimalt. Man kan 
tänka sig att det är bättre om man är samspelta i exempelvis hur man bemöter eleverna 
och vilka ”spelregler” man har i klassrummet. Resultaten visar även att hög 
personaltäthet inte automatiskt gör att verksamheten fungerar utan det ska vara ”rätt 
vuxna”.  
Det är bra med många vuxna i klasser där det finns ska vi säga en problematik. Men det är 
ju inte samma sak som det automatiskt funkar bara för att det är många vuxna. Det är inte 
så lätt det där, va. Det ska vara rätt vuxna. [] Men, jag tror man ska sträva efter det, att 
man har vuxentäthet, men det gäller ju att dom vuxna har ett samspel. Och att dom drar åt 
samma håll. /lärare  

Det är också så att personalförändringar drabbat klassen, och hela skolan, vilket medfört 
att personal bytt arbetslag och vissa av de lärare som under första läsåret undervisat 
klassen försvunnit och andra tillkommit, och därmed verkar otydligheter kring vem som 
ansvarar för vad ha uppstått. Genom ett gediget överlämnande mellan de olika 
pedagogerna hade man kanske kunnat undvika denna otydlighet. Dessutom har även 
den specialpedagog som till stor del i praktiken drev detta inkluderingsprojekt under 
det första verksamhetsområdet valt att byta tjänst vilket medfört att styrningen inte 
heller fungerat ordentligt i början av det andra läsåret. Specialpedagogtjänsten i den 
specifika klassen har dessutom halverats. Man kan därför tänka sig att skolledningen 
bör ha övertagit den operativa styrningen av projektet under en övergångsperiod och på 
detta sätt stöttat den mottagande specialpedagogen.  
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Dock upplever respondenterna att man, trots frågetecknen kring ansvarsområdena, 
uppnått en flexibilitet samt lyhördhet i arbetet kring klassen. Man upplever att man vid 
behov kan gå iväg med en eller ett par elever för en extra genomgång i grupprummet om 
det behövs, eller kan gå en sväng med en elev om den har en dålig dag, så eleven slipper 
få en dålig upplevelse i klassrummet. Detta menar man förutsätter vissa praktiska 
faktorer såsom minst dubbelbemanning där specialpedagogen eller assistenten kan 
komma in och ta hand om den elev som behöver det extra stödet för tillfället samt 
tillgång till lokaler som grupprum. Men det kräver också en kännedom om gruppen och 
goda kontakter med de enskilda eleverna och hemmen. Det är också önskvärt att lärare 
intresserar sig lite extra för eleverna och gruppen och lägger ner tid och energi på att 
individualisera arbetet. Det handlar om att flexibiliteten ska ligga hos läraren, att den 
kan ändra sitt upplägg eller sina tankar vid behov, från de lågpresterande till de riktigt 
högpresterande. En av specialpedagogerna är noga med att kraven på flexibilitet inte 
ligger på eleverna, de behöver struktur och förutsägbarhet.   

Men tanken med flexibiliteten är ändå  och lyhördhet tror jag också  så där att vi måste 
höra och se gruppen på ett sätt. Förstå vad det är för en grupp. Tycka att det är 
spännande. Och jag tror att alla tycker det.  De flesta i alla fall. /specialpedagog  

Man måste va förberedd, Och man måste ju kunna analysera situationen, man måste ju 
kunna läsa in situationer snabbt, va. Och se vilka som behöver mig extra, vilka kan jag lite 
lämna därhän? /lärare   

De lärare i studien som undervisar i klassen upplever inte att de behöver förändra sin 
undervisning mycket mer i just denna klass än i en så kallat vanlig klass. Den stora 
skillnaden är personaltätheten vilket i sin tur gör att klassens heterogenitet inte upplevs 
som mycket större än i någon annan klass, trots att man som lärare kanske behöver 
jobba lite extra med att motivera vissa elever.  

 

Individuella anpassningar 

Enligt ett par av respondenterna är de praktisk‐estetiska ämnena som sker utanför 
hemklassrummet svårare för eleverna med AST‐diagnos att hantera. Enligt dem kunde 
man ha haft detta i åtanke när man lade schemat så att dessa lektioner inte ligger i slutet 
av skoldagen då eleverna är extra trötta. Liknande små praktiska saker är enkla att lösa 
men det kräver att hela organisationen är medveten om vilka situationer som är extra 
svåra för elever med AST‐diagnos att hantera och att man har detta i åtanke redan på 
planeringsstadiet.  
Hemklassrummet har möjliggjort en rad olika lösningar. Den ansvariga 
specialpedagogen berättar att man bland annat har man valt att möblera med rader av 
tre bänkar i bredd, där eleverna sitter två och två med en tom bänk emellan. Detta har 
man gjort dels med tanke på AST‐elevernas behov av en privat sfär och dels för att det 
ska finnas en naturlig väg för pedagog och assistent in till eleven utan att behöva hänga 
över den när man ska ge hjälp. Hemklassrummet möjliggör även att man kan ha ett fast 
placeringsschema som eleverna inte har inflytande över. Man har i detta 
placeringsschema valt att inte sätta de elever med behov av stöd tillsammans eftersom 
man i så stor utsträckning som möjligt vill inkludera dem i klassen. Detta har dock 
medfört ganska stor rörlighet i klassrummet då personalen rör sig mellan eleverna 
vilket man är rädd kan ha orsakat fokusstörning.  



  29 

Man ser också till att varje elev har en mapp i vilken det ligger en uppsättning material 
till varje ämne samt penna och suddgummi. Detta innebär att man har ett antal pennor 
och suddgummin samt en mapp till varje ämne, för att underlätta för eleven att det 
enbart ska behöva vara en sak den ska ta med sig in på lektionen. Visar det sig ganska 
snabbt att inte ens den mappen kommer med in ser assistenten eller specialpedagogen 
till att vara där före och ta in den och lägga den på bänken innan eleven kommer in.  

Allting gå ju ut på att hålla balansen. Så fort nånting tippar över så tappar vi den elevens 
fokus och koncentration. Och då spelar det ingen roll att det är en form av tanke att alla 
ska kunna hämta. För ska kunna innebär att man kan om man vill. /specialpedagog 

Jag tror att det gör att ingen kommer in i rummet utan att veta var man är och vad man 
ska göra vilket skapar en ganska bra grund för ett tillåtande klimat. /specialpedagog 

Trygghet, struktur, framförhållning och förutsägbarhet är ord som återkommer i alla 
intervjuer. Det verkar finnas en gemensam uppfattning om vad denna elevgrupp 
behöver och att man försöker arbeta efter detta, flera påpekar att man har en litet annat 
förhållningssätt till denna klass. Tryggheten får man genom att dagen ska vara 
förutsägbar, att man har få olika pedagoger, att assistenten alltid finns där och att man 
har hemklassrum med anpassad miljö och elevskåp direkt utanför klassrummet.  

Det behövs mycket mycket mer tydlighet. Mer struktur, mer framförhållning. Men det är 
egentligen inget ovanligt för det är nyttigt för alla klasser. Jag tror vi hade fungerat 
mycket bättre om vi hade varit såna överallt. /elevvårdspersonal   

Strukturen kan man dels nå utifrån, genom en tillrättalagd miljö men även genom att 
lärarna är strukturerade i sin undervisning. En av lärarna är noga med att påpeka att 
ordning och reda inte handlar om att läraren vill visa makt, utan att det handlar om 
respekt för dom svaga eleverna. De svaga eleverna är förlorarna i ett rörigt klassrum 
medan de starka eleverna kan ta igen det de missat hemma. Både lärarna och 
specialpedagogerna är överens om vikten av att målet med lektionen är tydligt.  
Det måste vara glasklart vad du ska göra. Du måste skriva på tavlan, inte en gång, inte två 
gånger utan många gånger. Och du får repetera, repetera det du har sagt gäller. []Man 
måste va oerhört strukturerad och väldigt, väldigt tydlig för att dom ska förstå vad som 
gäller. Det är så lätt att nån efter du har sagt det fem gånger kommer säga 'jag vet inte 
vad vi ska göra'. Och då kan man som vuxen tänka hur är det ens möjligt att inte veta vad 
vi ska göra med tanke på att jag har sagt det fem gånger? Men okej, det är lugnt, jag kan 
ta det en sjätte gång. /lärare  

Det framgår dock att det är olika mellan olika lärare. Över lag upplevs alla lärare ha en 
förståelse för de AST‐diagnostiserade elevernas svårigheter men däremot kanske inte 
insikten om hur väl man anpassar sin egen undervisning till deras behov och 
förutsättningar finns där. Att alla lärare inte alltid förstår att det är just det som en 
normalfungerande person upplever som självklarheter, som att ta med penna och 
papper till en lektion, kanske inte alls är självklarheter för en person med AST‐diagnos. 
Och att de inte alltid har insikt i hur väl de anpassar sin undervisning, eller hur mycket 
de bör anpassa sin undervisning för att det ska bli lyckat.  

Jag tror att alla förstår det, och tycker så. Så tycker nog vi alla när vi funderar på det, men 
sen att överföra det... Det är en sak att tycka det här uppe [pekar mot huvudet, förf. anm.], 
och kanske i hjärtat, men det är en annan sak att få det i händerna. Det är ju så att ibland 
tror jag att man kan tro att man gör dom här grejorna. Fast man gör inte det. Alltså, att 
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vara tydlig till exempel är också en grej som, som om du har, när du har en genomgång. Då 
är det en begränsning på hur mycket du kan stå och prata… [] Att man kanske också 
funderar igenom 'Vad är det min lektion ska handla om? Vad är det jag ska göra? Nu vet 
jag att det är den här gruppen. Vilket var tanken?’ Se till att det är strukturerat, planerat 
och genomtänkt.  /specialpedagog  
 

Grupper i gruppen 

I flera intervjuer bekräftas att de tillfälliga undervisningsgrupper man skapat har varit i 
form av mindre läsgrupper eller studiegrupper där man samlat de elever som själva 
upplever att de har behov i en del av klassrummet. Man har även använt sig av 
grupprummen som ligger i anslutning till klassrummet. Detta har framför allt skett när 
man upplevt att det finns behov hos några elever av en extra genomgång i exempelvis 
Matematik, någon eller några elever behöver få prov upplästa eller när några elever vill 
sitta själva för att läsa tyst. De respondenter som deltagit i klassrummet är överens om 
att det har handlat om olika konstellationer av elever som utnyttjat rummet, aldrig en 
speciell grupp.  
 Men jag vill säga att det används väldigt sällan. Faktiskt. Men det jag menar är att ingen 
blir typ utvisad, du vet. Sånt har vi inte. Inte alls. /specialpedagog 

Huruvida den särskilda undervisningsgruppen i engelska har varit inkluderande eller 
exkluderande är frågan. En av lärarna i studien menar att det är viktigt att en liknande 
gruppindelning är tidsbegränsad och att den ständigt utvärderas. Detta diskuteras 
under intervjuerna med liknande resultat, där man menar att klassrumsplacering inte 
ska ske till vilket pris som helst.   

Att hela tiden jobba in mot den stora gruppen för det är ju det som är samhället, det är ju 
tanken, liksom vi ska fixa det där. Men om man inte fixar det. Är det inkluderande då? Att 
sitta där till varje pris? Det är det ju inte. Utan då är det ju inkluderande när vi tänker att 
nu jobbar vi utanför för att få bättre förutsättningar för att få komma in igen i gruppen. Så 
att vara exkluderad tycker jag att man kan vara i gruppen utan några som helst verktyg 
för att fixa det. Då tycker jag att man är exkluderad. Snarare än inkluderad. 
/specialpedagog 

Någon djupare diskussion kring inkludering som begrepp uppstod inte under någon av 
intervjuerna, utan i princip alla respondenter höll sig på en relativt pragmatisk nivå när 
de diskuterade begreppet inkludering. Dock var flera av dem överens om att man 
sannolikt lär sig bäst i grupp, genom att delta med sina klasskamrater och de vuxna som 
befinner sig i klassrummet, genom att lyssna på dem och kanske också delta i 
diskussionerna. Men samtidigt att man, om man som elev inte alls hänger med, kan 
uppleva sig exkluderad från gemenskapen trots att man är i samma klassrum.  
Det har [i tidigare skola, förf. anm.] varit en assistent som har tagit hand om dom så det 
har inte varit någon pedagog. Och det ville vi komma ifrån. Och det är ganska enkelt, enkel 
lösning från skolan, speciellt om det är nån elev som är utåtagerande. Att lösa det så att 
assistenten får sitta i ett rum tillsammans med eleven. För då frångår man dom konflikter 
som uppstår. Och det ville vi komma ifrån. Utan dom ska ha klasstillhörighet och sen så 
finns det ändå grupprum i klassrummet, två stycken, där man kan vända sig om man 
behöver lugn och ro. Så att det vet dom här eleverna, att det är helt okej att gå in där. Och 
sätta sig om man känner att man behöver det. [] Så det ska ju inte vara inkludering till 
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varje pris, man ska ju inte tvinga en elev att sitta i en stor klass bara för att man vill 
inkludera. det är ju det många tänker när man säger inkludering, tror jag. Det är bara en 
gissning. Att man ska in i klassen till varje pris. Men det tänker inte jag. Utan jag tänker att 
man ska ha rätt till samma saker som alla andra, det är inkludering. /specialpedagog 

Att man utifrån sina egna förutsättningar kan vara med i verksamheten. Och med rätt 
hjälp och rätt stöd så ska man kunna väga upp för de problem man befinner sig i. 
/specialpedagog 

Samtidigt skiljer sig vissa pedagogers uppfattningar om vad inkludering är mellan 
varandra. Medan de tre citaten från specialpedagoger ovan innehåller relativt 
nyanserade tolkningar visar följande lärare på en mer hårddragen tolkning av 
begreppen.  

För mig är det ju lite av dom här modeorden som finns i skolans värld. Exkludering och 
inkludering och andra... och inkludering då ska man vara i klassrummet och man ska i 
möjligaste mån ha alla eleverna i klassrummet. Exkluderar du är du mer tillåtande att 
plocka ut dom och dom eleverna och vara med dom i ett grupprum eller liknande, va. 
/lärare 

Samtidigt är denna lärare tydlig med sin uppfattning att alla generellt sett lär sig bättre i 
den större klassen. Även om man kanske inte förstår allt som sägs i klassen kan det 
fortfarande vara nyttigt att bara sitta med och lyssna, för rätt som det är snappar man 
upp lite här och lite där.  

Att ta tillvara på elevernas olikheter i ett inkluderande klassrum kom inte fram hos 
någon av respondenterna, om man bortser från att de gärna tog till vara på de starka 
elevernas särskiljande egenskaper, under diskussionen av begreppet inkludering. Dock 
påpekade en av respondenterna att en förälder påpekat att det var nyttigt för barnen att 
möta alla olika slags människor.  

Det var en förälder som sa det faktiskt på ett föräldramöte, till mig. Att det kan va oerhört 
lärorikt för dom, dom vanliga eleverna. Att va nära dom här andra då… ovanliga, eller vad 
man ska säga. /specialpedagog 

Det är uppenbarligen minst en förälder som funderat över att detta skulle kunna vara en 
del av en demokratiseringsprocess och en vinst även för de elever som inte befinner sig i 
skolsvårigheter, vilket dock ingen av pedagogerna i studien pekat på. Pedagogerna 
verkar snarare tycka att det är de enskilda elevernas rättigheter att få vara en del av ett 
kollektiv, inte nödvändigtvis att dessa elever kan tillföra kollektivet någonting.  

 

Sammanfattning av resultat  

Enligt ett par respondenter visade sig föräldrarna vara lite oroliga då deras barn helt 
plötsligt skulle stå utan en egen assistent. Detta var viktigt att bemöta och man tycker att 
an lyckats väl med att få med sig föräldrarna och man anser detta vara en av 
framgångsfaktorerna, att föräldrarna inkluderades tidigt i projektet och att detta lett till 
att de är positiva till verksamheten.  
Vissa problem har uppstått då man av olika skäl bytt ut vissa pedagoger i klassen och 
genomfört en arbetslagsreform vilket till viss del påverkat klassen negativt. En 
respondent pekar även på att ansvarsområdena personalen emellan är otydliga och att 
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man sällan har tid att diskutera dessa. Tiden som inte räcker till pekar flera 
respondenter som en svårighet att tackla. Man hade velat ha fler 
pedagogiska/didaktiska diskussioner vilket man i dagsläget upplever inte hinns med, 
utan man har bara klassmöten där eleverna diskuteras (resultat, elevhälsa etc.). Risken 
att man fortsätter i samma hjulspår när man inte utmanas eller får tid att reflektera 
anses vara stor.  

Ett par av respondenterna pekar även på att vissa lärare kanske tror att de anpassar sin 
undervisning i högre utsträckning än vad de i själva verket gör och att de kanske inte 
alltid greppar att det är de små självklara sakerna som kan vara hindren för en person 
med diagnos inom AST.    
Att samla många elever i skolsvårigheter kan vara vanskligt då klassen riskerar att 
utmärka sig på skolan. Frågan är om den inkluderande tanken då helt enkelt motverkas.  
En ytterligare svårighet i klassen har varit då man haft elever som brutit mot rådande 
normer och där flera av klasskamraterna upplevt detta som jobbigt.   

Flera respondenter pekar på den heterogena sammansättningen som både en svårighet 
att tackla och en framgångsfaktor. Heterogeniteten gör att det kan vara svårt för 
pedagogen att möta varje individ på dennes nivå.   

Resultaten visar att respondenterna anser att en av vinsterna med projektet är att de 
elever som befinner sig i skolsvårigheter får det stöd som de behöver och får vara en del 
av en klass. Respondenterna ser inkluderingstanken som en vinst för de enskilda 
eleverna som annars kanske tvingats exkluderas från sin klass eller i alla fall utmärka sig 
genom att ha en assistent kopplad till sig. Samtidigt som man menar att elever generellt 
sett lär sig bättre i en större klass, genom att lära av varandra, är det ingen som påpekar 
att det skulle kunna vara till gagn för kollektivet att ha elever i behov av särskilt stöd i 
den stora klassen. Man verkar se inkludering som en demokratisk rättighet för de 
enskilda eleverna som befinner sig i skolsvårigheter men inte som en vinst för klassen 
som helhet eller för samhället i förlängningen. Trots att man har haft konflikter och 
turbulens i klassen upplever man ändå att man till slut uppnått en tolerans för olikheter 
i klassen.  
En annan vinst som upplevs är att man kan samla resurser på samma ställe och på detta 
sätt utnyttja dessa på bästa sätt. Genom att koppla en specialpedagog direkt till klassen 
istället för fler assistenter anser man att man kunnat höja kvalitén på verksamheten. Att 
hela tiden vara minst två vuxna i klassrummet ses också som en vinst eftersom risken 
att någon elev missas eller förbises blir mindre.   
 

En av framgångsfaktorerna anses vara att man valde ut det arbetslag där det fanns flest 
pedagoger som var intresserade av att jobba med ett liknande projekt. Det anses även ha 
varit viktigt att kommunikationen med överlämnande skola var god och att man valde 
att ha en god förberedelse inför läsårsstart.  Man lade stor vikt vid goda kontakter med 
hemmet redan inför skolstart men även löpande under läsåret och denna nära kontakt 
har skapat ett förtroende från föräldrarnas sida vilket samtliga respondenter anser varit 
en viktig framgångsfaktor.   
Genom att ha flera vuxna i klassrummet anser man att man har kunnat ta itu med 
eventuella konflikter direkt när de uppstått vilket flera menar varit till gagn för klimatet 
i klassen. Den extra personal som funnits med, assistenten och specialpedagogen, har 
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även kunnat bidra som stöd åt pedagogerna. Detta har inneburit att informella samtal i 
anslutning till lektionerna har kunnat uppstå i den mån tid funnits. Det framkommer 
även att de vuxna som finns runt klassen behöver vara samspelta i hur man hanterar 
eleverna och klassen som helhet.  

Klimatet i klassen har också påverkats av att de pedagoger som undervisar i klassen i så 
stor utsträckning som möjligt valt att undervisa klassen som ett kollektiv genom att 
upprätthålla en dialog med klassen. Genom att pedagogerna med sitt bemötande visar 
att alla elever är välkomna att ta aktiv del i klassrummet anser man att man kan uppnå 
en inkluderande miljö. Man verkar inte i högre utsträckning än i andra klasser valt att 
individualisera sin undervisning genom olika nivåbestämda enskilda uppgifter att lösa 
på egen hand. Istället har man vid behov valt att komplettera genomgångar med extra 
genomgångar i mindre grupper i direkt anslutning till den ordinarie undervisningen, 
vilket man själva ser som en framgångsfaktor.   
Den heterogena sammansättningen i klassen upplever vissa respondenter varit en 
svårighet men samtidigt menar flera att de kan använda sig av de mer högpresterande 
eleverna till att driva arbetet i klassen framåt. Tack vare spännvidden eleverna emellan 
kan man enligt respondenterna utmana samtliga elever genom att kombinera ihop 
grupper på rätt sätt .  
Även den tillrättalagda arbetsmiljön anses vara en framgångsfaktor. Att ha tillgång till 
ett hemklassrum som kan möbleras efter behov med grupprum i direkt anslutning, 
elevskåp i korridoren direkt utanför klassrummet samt elevmappar i varje ämne för de 
som är i behov av det kan ses som små saker i sammanhanget. Detta menar man dock 
kan vara till stor skillnad för de elever som är i behov av denna typ av anpassningar.   
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Diskussion   

Klassrummet  

En risk som påpekas i flera studier är att man för att uppnå individualisering i ett 
inkluderande klassrum ofta använder sig av olika former av enskilt arbete (Persson & 
Persson, 2012; Skolinspektionens rapport, 2010:14). Att individualisering mer eller 
mindre likställs med individuellt och enskilt arbete. Detta innebär att det kollektiva 
samtalet och den sociala interaktionen i klassrummet riskerar att försvinna till förmån 
för att varje elev ägnar sig åt tyst enskilt arbete. Huruvida man enbart med hjälp av 
intervjuer kan ta reda på om detta förekommer i denna klass är så klart svårt då jag 
enbart har den inblandade personalens ord på det men flera respondenter pekar på att 
man arbetat med att upprätthålla ett kollektivt samtal i klassrummet. Detta fungerar 
sannolikt tack vare att man i princip alltid är minst två personer inne i klassrummet 
samtidigt vilket gör att eleverna inte behöver sitta längre stunder med att lösa uppgifter 
på egen hand. Att jobba med klassen som en ”vanlig” klass på detta sätt verkar ha varit 
lyckosamt, att man tar inkluderingstanken på allvar och blandar eleverna samtidigt som 
man har extra resurser som snabbt sätts in vid behov. Flera respondenter pekar på att 
klassrumsklimatet över lag varit gott och detta beror sannolikt på dessa kollektiva 
samtal och gemensamma genomgångar där alla elever har fått delta. Tack vare detta har 
man lyckats skapa en god klassammanhållning. Även tidigare studier av inkluderande 
klassrum visar att man nått positiva resultat genom att uppmuntra till diskussioner i 
klassrummet och arbeta i grupp (Nilholm & Alm, 2010).  
I studien framgår samtidigt att det inte varit helt problemfritt mellan eleverna i 
klassrummet och detta framstår som en av svårigheterna med att inkludera elever i 
skolsvårigheter i en vanlig klass. Intervjuresultaten pekar på att de elever som kan anses 
vara problembärare och bryta mot normen har haft svårigheter att få plats i klassen, 
genom att klassen protesterat mot deras normbrytande beteende. I detta perspektiv 
skulle man kunna se tankekollektivet som normbärare (Assarsson, 2007; Fleck: 
1935/1997). Enligt respondenterna i studien är det dock främst utifrån elevkollektivets 
värderingar och inte utifrån lärarkollektivets som normer brutits. Här verkar inte 
lärarna ha stått som normbärare utan snarare de mer välfungerande eleverna samt 
elever i andra klasser. Projektklassen har därför ibland upplevt sig som annorlunda då 
man har så många utmärkande elever i sin klass. Detta har dock arbetslaget arbetat med 
och man upplever i dagsläget att man har en god stämning i klassen, mycket tack vare 
att dubbelbemanningen i klassen gett möjligheter att direkt, när konflikter uppstått, 
kunnat ta itu med dessa. Detta stämmer väl överens med Nilholm och Alms (2010) 
studie av en inkluderande klass där resultaten visar att möjligheten att ta itu med 
konflikter direkt när de uppstår är en framgångsfaktor. Tanken att placera flera elever i 
skolsvårigheter i en och samma klass kan ses som effektivt utnyttjande av resurser då 
denna klass har större resurser att möta alla enskilda elever, men det finns även en risk 
med detta, vilket framkommit i resultaten. Både i verksamhetsberättelsen och i 
intervjuerna framkommer att vissa elever i klassen till viss del utmärkt sig som 
avvikande från normen och att klassen, genom de speciallösningar som omgett den, 
utmärkt sig gentemot övriga klasser på skolan. Detta har man arbetat med genom 
upprepade samtal med de elever som upplevt miljön som avvikande och jobbig, och man 
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kan i detta sammanhang diskutera huruvida klassen som helhet är inkluderad på skolan 
eller som den är utmärkande i sig.  
Eleverna i studien undervisas i vissa fall i mindre grupper i anslutning till klassrummet, 
oftast direkt efter en genomgång om extra stöd behövs. Resultaten från Essunga 
kommun (Persson & Persson, 2012) pekar på att en inkluderande miljö ibland kräver en 
individanpassning som inte fungerar i samma rumsliga miljö utan att det för den skull är 
exkluderande. Känslan av att vara exkluderad kan uppstå av att som elev sitta i ett 
klassrum och inte riktigt hänga med i undervisningen, detta menar även flera av 
respondenterna i denna studie. Dock är man noga med att påpeka att man i endast ett 
fall, i engelskundervisningen, har en fast särskild undervisningsgrupp. Man har istället 
valt att forma mindre grupper när behov uppstår, och dessa gruppers medlemmar 
skiljer sig från en gång till en annan. Detta medför att ingen behöver känna sig specifikt 
exkluderad, att den alltid får sitta i eget klassrum, utan att alla har olika behov och det 
ibland är en elev, ibland en annan, som behöver lite extra stöd.  

Vad gäller den fasta undervisningsgrupp man haft i engelska har tanken att eleverna i 
gruppen kontinuerligt ska utvärderas för att så fort som möjligt kunna återvända till 
klassen. Detta förhållningssätt, att man inte ser den särskilda undervisningsgruppen 
som någon konstant lösning utan istället som en tillfällig lösning som konstant ska 
utvärderas är tydligt inkluderande. Både Persson och Persson (2012) och Assarsson 
(2007) pekar på risken att verksamheter hamnar i gamla hjulspår där man gör som man 
alltid gjort. Genom att återkommande utvärdera sin egen verksamhet kan man utveckla 
densamma. I studien framgår att man gör minnesanteckningar och regelbundna 
lägesdokumentationer, men att de inte är till stor nytta om de inte reflekteras över och 
leder till förändringar eller bekräftar att man är på rätt väg. Att utvärdera och justera 
verksamheten fortlöpande är därför en nödvändighet för att lyckas med liknande 
förändringsarbete, men även för att ha en lyckad verksamhet i stort (Persson & Persson, 
2012).  

Trots att klassen ibland betraktats som en ”autistklass” eller ”projektklass” bland 
personalen, har betygssnittet legat ganska högt och framförallt förbättrats avsevärt över 
det första läsåret. Detta resultat skulle kunna tolkas som att man lyckats hålla en hög 
förväntanseffekt, trots det höga antalet elever i skolsvårigheter som finns i klassen. 
Tidigare studier pekar just på att elever i differentierade undervisningsgrupper ofta har 
låga förväntningar på sig själva och att lärarnas låga förväntningar påverkar 
undervisningen negativt (Persson & Persson, 2012). Detta brukar synas i differentierade 
grupper och användas som argument för inkludering. Klassen i studien har dock en 
ganska stor grupp elever i skolsvårigheter och mot bakgrund av detta skulle man kunna 
tänka sig att det höga antalet elever i skolsvårigheter i en och samma klass riskerar att 
dra ner lärarnas förväntningar på hela klassen. Man kan tolka studiens resultat som att 
detta inte verkar ha skett och man skulle kunna tänka sig att möjligheten till snabbt och 
direkt stöd i klassrummet samt den drivande klicken av högpresterande elever i 
kombination varit lyckosam för klassen som helhet. Detta betyder att den stora 
heterogenitet som ändå finns i klassen, trots det höga antalet elever i svårigheter, ändå 
betytt att kollegiet betraktat klassen som en mer eller mindre vanlig klass.  Även att man 
från ledningens sida beslutade att benämna klassen utifrån sin ordinarie 
klassbeteckning och inte ”autistklassen” eller ”projektklassen”, att det var en hel klass 
med alla olika sorters elever, har möjligtvis påverkat lärarnas attityder positivt, samt 
deras sätt att se på klassen. Det faktum att man från skolans sida inte gått ut offentligt 
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med att klassen är ett inkluderingsprojekt har troligtvis resulterat i att man inte heller 
påverkat elevernas förväntningar på sig själva negativt, vilket kunde varit fallet om man 
varit öppna med detta. Detta skulle kunna vara en läxa för alla skolor att dra lärdom av, 
att man behöver medvetandegöra sig själv om de förväntningar man har på olika elever, 
såväl grupper som individer. Hade man varit öppna med projektverksamheten och gått 
ut med att denna klass är speciell hade det riskerat att bli kontraproduktivt och 
motverka hela inkluderingstanken.  

 

Inkludering 

I studien framgår att respondenterna upplever att inkluderingsbegreppet har ett 
demokratisk medmänskligt värde för den som inkluderas men kanske inte så stort värde 
för övriga i klassen. Inkluderingstanken kan tolkas i flera olika dimensioner, från 
riksnivå med hjälp av lagstiftning och utformning av lärarutbildning ner via styrningen 
på lokal nivå för att slutligen handla om klassrummet, skolmiljön och den enskilde 
elevens upplevelse (Nilholm 2006b). Enligt Nilholm (2006a) ska olikheterna eleverna 
emellan ses som en resurs i arbetet och alla elever ska ha inflytande, få utbyte av och 
vara engagerade i arbetet. Endast en respondent pekade på de inkluderade eleverna 
som en tillgång i klassen, och då citerade respondenten en förälder. Respondenterna 
diskuterar istället inkludering utifrån det rumsliga och inte så mycket om att se alla 
elever som en tillgång i klassrummet, man väljer den enskilde elevens, personens, 
perspektiv och inte ett kollektivt perspektiv. Att den främsta vinsten med att alla elever, 
oavsett svårigheter, får delta i samma klassrum skulle kunna var ett i förlängningen 
mindre diskriminerande samhälle (Svenska Unescorådet, 2/2011) är ingenting som 
lärarna påpekar, men väl något som påpekas i andra hand av föräldrarna. Ingen av 
respondenterna har reflekterat över detta. Frågan är vad detta beror på, var helt enkelt 
frågorna dåligt ställda? Metoden fel? I diskussionerna kring inkludering verkar samtliga 
pedagoger se på begreppet inkludering som en del av de inkluderade elevernas 
demokratiska rättigheter. Idén att samtliga individer, oavsett svårigheter eller beteende, 
på olika sätt bidrar med någonting i klassrummet framkom inte under intervjuerna, utan 
respondenterna verkade definiera inkludering mer som en demokratisk tanke, att elever 
med skolsvårigheter inte ska lämnas utanför gemenskapen. Utifrån detta perspektiv 
förekommer begreppet inkludering i en slags kompensatorisk kontext, dvs. fokus ligger 
inte på klassen utan på den elev som ska inkluderas, vilket förutsätter att denne i sin tur 
har kategoriserats som en elev i skolsvårigheter (Nilholm, 2005; 2006a; Gerrbo, 2012). 
Dessa svårigheter pekar Nilholm på med dilemmaperspektivet (2005) där han menar att 
skolans uppdrag präglas av ett dilemma som kanske inte alltid går att lösa, att där skolan 
ska bemöta varje elev utifrån sin olikhet samtidigt som eleverna ska erhålla 
gemensamma kunskaper och som kollektiv gemensam värdegrund. Assarsson (2007) 
pekar i sin avhandling på hur svårt det är att tolka ett politiskt utformat begrepp som 
inkludering. Hon menar att begreppet en skola för alla är ett politiskt utformat 
policybegrepp som är svårt att omformulera, i synnerhet som det är så oklart definierat. 
Detsamma kan man anta gälla för begreppet inkludering. Ur ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv är det dock först i det sociala sammanhanget som ett begrepp ges betydelse, 
och att vissa tankestilar eller teorier ges företräde framför andra i dessa sociala 
processer (Assarsson, 2007). Med tanke på den tidsbrist som respondenterna upplever 
(Österlind, 2013) är det troligtvis inte ofta man sitter ner i kollegiet och definierar vad 
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de olika begreppen som förekommer i skolans värld betyder, och man har sannolikt inte 
utmanat en rådande betydelse av begreppet inkludering.  
Respondenter i skolledande position eller med elevvårdande uppgifter upplevdes vara 
mer positiva medan de undervisande lärarna i studien var med skeptiska och 
pragmatiskt inställda till begreppet Inkludering. Detta skulle kunna bero på en rädsla 
från lärarnas sida att skolledningar och politiker ibland använder begreppet Inkludering 
som en ursäkt för att kunna stänga ner särskilda undervisningslösningar med 
specialundervisning och därmed spara pengar. Tidigare exempel visar att man från 
politiskt håll vill kunna spara pengar genom att klassplacera elever med skolsvårigheter 
utan att tilldela tillräckligt med extra resurser (Fuchs & Fuchs, 1997). Detta skulle kunna 
förklara att lärarna har en större skepsis mot inkluderande verksamheter. En 
inkluderande verksamhet behöver dock varken kosta mer eller mindre än en 
särskiljande, inkluderingsarbetet i Essunga kommun visar att det enbart kan handla om 
en omfördelning av resurser (Persson & Persson, 2012).   

Att lärarna är mer skeptiska mot begreppet inkludering kan också hänvisas tillbaka till 
kritiken gentemot ovanifrån – politiskt – beslutade förändringar som ska genomdrivas i 
skolan. Assarsson (2007) menar att pedagogerna utifrån styrdokumentens texter 
konkretiserar språket till pragmatiska förhållanden och att de i slutändan utför arbetet 
såsom de skulle gjort det i alla fall. Det verkar som att lärarna i denna studie upplever att 
inkludering är ett politiskt modeord som applicerats på skolan och som de därför är 
skeptiska mot men de har samtidigt en överensstämmande inställning när de menar att 
elever generellt sett lär sig bäst inkluderade tillsammans med andra i klassrummet.  

 

Skolan och andra aktörer 

Tidigare studier visar att nära samarbete med grupper utanför skolan såsom socialtjänst 
varit betydande för att nå eleverna (Persson & Persson, 2012). Inga av respondenterna 
har haft samarbete med Socialtjänst när det handlar om denna klass, vilket sannolikt 
beror på att behovet inte funnits i just detta fall. Studiens resultat visar dock att man vill 
ha nära samarbete mellan hem, skola och andra aktörer som exempelvis BUP och 
habiliteringen. Vad gäller att ha ett mer holistiskt grepp om eleverna pekar flera tidigare 
studier på att god kontakt med hemmet är en mycket viktig förutsättning för goda 
resultat i arbetet med elever i skolsvårigheter (Nilholm & Alm, 2010) och detta bekräftas 
i denna studie. På detta sätt kan skolan och hemmen se till att ha gemensamt 
förhållningssätt till barnet och arbeta åt samma håll vilket underlättar för alla parter.   
 

Vem som styr 

Studien beskriver en skola som valt att frångå det vanligare sättet att klassplacera de 
elever som behöver stöd i en vanlig klass med var sin elevassistent och istället valt att 
minska på assistentresurser till förmån för en specialpedagogisk resurs. Persson och 
Persson (2012) menar i sin studie av Essunga kommun att många skolverksamheter 
bygger på tradition samt att skolans framgångar till stor del beror på att beslutet om 
nytt arbetssätt och struktur kom från skolledning. Genom att man från skolledning och 
kommun varit tydlig med att ”så här jobbar vi i denna kommun” har arbetssättet 
därmed fått fotfäste i kollegiet. Enligt Nilholm (2006b) bör beslut om inkludering även 
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fattas i en inkluderande arbetsprocess. Detta verkar i denna studie inte ha skett då ingen 
lärare varit med i planeringsfasen. Dock fick lärarna träffa barnen med AST‐diagnos och 
deras föräldrar innan skolstart som en förberedelse inför högstadiestarten. Dessutom 
visar studien att man från skolledningens sida överlämnat delar av ansvaret för 
implementering till elevhälsan och den specialpedagog som varit direkt knuten till 
projektet. Detta verkar ha varit lyckosamt då kommunikationen mellan ledning och 
arbetslag på detta sätt kortats och även eftersom specialpedagogen upplevs som en 
auktoritet på området. Dock har bytet av specialpedagog och beslut att 
specialpedagogen under detta läsår enbart finns tillgänglig för klassen på halvtid, 
generellt sett försämrat kvalitén på verksamheten. Det ligger nära till hands att tänka sig 
att skolledningen i detta läge hade behövt stiga in och ta ett större ansvar för den 
operativa verksamheten under den övergångsperiod som infann sig vid 
personalförändringarna i anslutning till nytt läsår.  
Detta har skett i samma veva som man genomfört en arbetslagsförändring på skolan 
som helhet vilket har gjort att man till viss del fått nya lärare i arbetslaget. Huruvida 
dessa nyare medarbetare fått fortbildning inom AST är inte klarlagt då olika 
respondenter hävdar olika saker. Man kan sammanfattningsvis se vissa brister i 
fortbildningen av de pedagoger som under andra året bytt till det arbetslag där 
projektklassen finns. Genom att helt enkelt fortbilda och inkludera samtliga pedagoger 
på skolan i projektet redan under det första året hade man kunnat skapa en enhetlig syn 
på hur man arbetar inkluderande och då hade kontinuiteten i verksamheten 
underlättats. Nilholm och Alms studie visar att ett lyckat inkluderande klassrumsarbete 
förutsätter att man har gemensamma ramar med tydlighet och struktur för 
verksamheten (2010). Det är tydligt att pedagogerna i studien har ett patos och att de 
gärna vill arbeta med alla slags elever. Huruvida man har insikt i hur väl man anpassar 
sin egen undervisning för att passa alla olika slags elevers behov är tveksamt. Det verkar 
finnas en viss diskrepans mellan tanke och handling.   

Skillnaden mellan första och andra årets arbete kan dels bero på personalförändringar 
och dels på att specialpedagogtjänsten under detta andra läsår halverats. Enligt Persson 
och Persson (2012) är det av yttersta vikt att skolledningen har klara och 
kommunicerade visioner och mål samt att nya och gamla lärare handleds och fortbildas i 
de delvis nya kraven lärarna ställs inför. Detta innebär att tydliga ansvarsområden 
tilldelas och att personalen får tid att diskutera dessa gemensamt. På grundval av dessa 
resultat skulle man kunna tänka sig att den nya personalen som arbetar med klassen 
inte har fått de verktyg som krävs för att arbeta med elever i skolsvårigheter, i form av 
fortbildning inom AST och handledning.  
Flera studier pekar även på vikten av att man i en inkluderande skola utvecklar en 
samarbetskultur och ges tid att samarbeta och utveckla verksamheten genom 
exempelvis reflekterande samtal (Persson & Persson, 2012; Österlind, 2013). Dock visar 
resultaten i denna studie att alla förutsättningar för detta i dagsläget inte är uppfyllda. 
Exempelvis finns inte utrymme för reflekterande samtal i anslutning till lektionerna, ofta 
är det så att lärare, assistent eller specialpedagog behöver rusa vidare till nästa lektion 
och det som man skulle behöva diskutera måste skjutas på framtiden med risk för att 
det helt enkelt glöms bort. Persson och Persson menar att en skolledning måste vara 
tydlig med vilka mål man har, kunna kommunicera dessa men också förlita sig på 
kollegiets kraft att lösa problem och utveckla verksamheten. Detta kräver 
samarbetsförmåga och tid vilket framkommer både i denna studie och i tidigare studier 
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(Persson & Persson, 2012; Österlind, 2013). Resultaten i denna studie pekar på att tid 
till liknande samarbeten är en bristvara i verksamheten och flera upplever att det i 
förlängningen kan vara ett hinder för att upprätthålla kvalitén i verksamheten.  

Trots att flera av respondenterna upplever att verksamheten är lyckad och att man 
arbetar med anpassning i form av exempelvis tydlighet och struktur framkommer det i 
studien en rädsla för att det efter ett tag ska infinna sig en känsla av att ”det här går ju 
bra” vilket gör att man kommer in i ett lunk och kanske ett förgivet tagande av att man 
fortfarande jobbar lika nitiskt med anpassning, tydlighet och struktur som man gjorde i 
början. Detta är enligt respondenterna helt naturligt men tros kunna motverkas genom 
reflekterande pedagogiska samtal i kollegiet. Respondenterna i studien menar att man 
haft diskussioner i arbetslaget men dessa samtal har främst handlat om elevhälsa samt 
huruvida eleverna riskerar att inte uppnå kunskapskraven. Man har inte i samma 
utsträckning diskuterat bemötande, didaktik eller pedagogik. Genom att fokusera på 
eleven, att denne inte ”fungerar som den ska” eller riskerar att inte uppnå 
kunskapskraven, finns det en fara att dessa möten får ett mer kompensatoriskt 
perspektiv istället för ett mer kritiskt vad gäller synen på eleven (Gerrbo, 2012). Att 
istället fokusera på hur man lägger upp undervisningen, hur man bemöter eleverna, 
vilken struktur som krävs etc. vad gäller läraren och dennes undervisning skulle man 
kunna kringgå denna syn på eleven som problembärare.  

I verksamhetsberättelsen framkommer att man uppnått en flexibilitet samt lyhördhet i 
arbetet kring klassen. Detta anges i dokumentet som ett resultat av att man bland annat 
inne i klassrummet haft tydligt definierade roller. En av respondenterna pekar däremot 
på att det under detta andra läsår inte alls varit så, att var undervisande lärares eller 
mentors ansvar slutar och specialpedagogens ansvar börjar är väldigt luddig, och att 
man inte haft tid att diskutera vilka olika ansvarsområden som finns. Att man har ett 
gemensamt synsätt och ”drar åt samma håll” är ett önskemål som kommer fram i 
intervjuresultaten. Med tanke på resultaten borde detta inte bara gälla den personal som 
arbetar direkt med klassen utan även skolan som helhet. Om man från ledningens sida 
är tydlig med hur man vill jobba med klassen, vilka önskemål man har samt mål och 
syfte kan även saker som hur schemaläggning eller miljön i resten av skolan organiseras 
bättre anpassas till de elever som är i skolsvårigheter. Assarsson (2007) menar att 
lärare ofta lägger ansvaret för genomförande av förnyade krav och förändringar i 
skolans värld på sig själva och inte på skolledning. I detta fall ser jag att styrningen från 
ledningen sannolikt behöver vara tydligare, i synnerhet i tider av förändring vilka man 
haft i skolan i studien.  
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Konklusion   
De svårigheter som uppstår när man inkluderar elever med AST‐diagnos i en vanlig 
klass upplevs som delvis organisatoriska. Om man liksom skolan i studien genomför 
förändringar i projektform riskerar de att uppfattas som tillfälliga eller som undantag 
vilket i sin tur gör att den ordinarie verksamheten på skolan riskerar att lunka på 
parallellt. Detta framgår ganska tydligt i studien. Skolan som organisation behöver vara 
enhetlig, med tanke på att personal kan bytas ut behöver inte bara den personal som 
arbetar direkt med klassen utan samtliga på skolan vara delaktiga i arbetet. Exempelvis 
bör hela kollegiet ha fortbildning och även schemat behöver tänkas över för att bemöta 
alla olika elevers behov, och detta innebär att hela skolan sannolikt bör inkluderas i 
arbetet och att ledningen behöver visa vägen med tydlig målbeskrivning. Att detta inte 
hållit hela vägen beror troligtvis på att inkluderingsprojektet betraktats som just ett 
projekt och inte som ett ordinarie förhållnings‐ eller arbetssätt.  

Arbetet med att inkludera elever med AST‐diagnos i en vanlig skolklass anser man 
underlättas genom att man samlar behoven och de extra resurser som finns att tillgå i en 
och samma klass eller ett och samma arbetslag. Riskerna med detta är dock att klassen 
utmärker sig från övriga klasser på skolan vilket i sin tur går stick i stäv mot den 
inkluderingstanke som projektet bär. Man bör därför vara aktsam med hur många 
elever i skolsvårigheter som man kan placera på ett och samma ställe utan att problem 
uppstår. En skola blir även känslig för förändringar om inte samma arbetssätt 
återkommer i samtliga arbetslag på skolan. Inkluderingstanken bör alltså återkomma på 
hela skolan, och kanske i hela kommunen, för att den ska kunna bli en hållbar lösning.  

Idén med att låta assistenten finnas som en resurs för hela klassen och inte för en 
enskild elev medför att denne assistent även finns tillgänglig för pedagogen i större 
utsträckning och vinsterna blir fler. Bland annat ökar flexibiliteten och lyhördheten i 
verksamheten eftersom eleverna, oavsett om de är i skolsvårigheter eller ej, mer sällan 
lämnas ensamma med att lösa problem på egen hand och man har haft möjlighet att 
anpassa arbetet i klassrummet efter dagsform hos samtliga elever. Genomgångar kan 
upprepas för den grupp elever som kan vara i behov av det och eventuella konflikter kan 
tas itu med direkt.   

Att kunna ha en specialpedagog som finns som resurs för både pedagoger och elever 
anser man har varit en stor tillgång för projektet. Att ha en specialpedagogresurs på 
heltidstjänst är kanske inte en hållbar lösning i förlängningen, då den kan vara ganska 
kostsam, men genom att tillsätta en specialpedagogtjänst till projektet istället för fler 
assistenter har man sannolikt höjt kvalitén på verksamheten. Detta medför även att 
pedagogerna kan få det stöd vad gäller pedagogiskt förhållningssätt som ofta behövs i en 
inkluderande undervisning. Behovet av handledning vad gäller pedagogik och didaktik 
är stort när det kommer till att inkludera elever i skolsvårigheter i en ordinarie klass. 
Även praktiska lösningar såsom klassrumsanpassningar, tekniska hjälpmedel, enskilda 
mappar till de elever som är i behov av det etc. anses som framgångsfaktorer. Även om 
dessa rent praktiska saker kan upplevas som obetydliga självklarheter kan de göra stor 
skillnad för de elever som är i behov av denna typ av stöd.  

Vi får absolut inte glömma att en klass med inkluderade elever med AST‐diagnos och i 
andra former av skolsvårigheter kan vara till gagn för samtliga barn i framtiden. 
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Tidigare studier men även denna studie visar att det sannolikt är nyttigt att umgås och 
jobba med alla olika typer av människor, och personalen upplever att de flesta eleverna i 
klassen trivs bra i klassen och att de känner solidaritet med sina klasskamrater.  

En av framgångsfaktorerna i denna skolas inkluderingsprojekt har slutligen varit att 
man förberett projektet mycket väl. En god förberedelse inför skolstart samt hög 
personaltäthet anser man borgar för en hög kvalitet. Man har haft en genomarbetad 
överlämning och knutit goda kontakter med vårdnadshavare samt aktörer utanför 
skolan som kan vara till gagn för eleverna. Genom gott samarbete med vårdnadshavare 
och habilitering har man fått ett holistiskt grepp om barnet och möjliggör för ett 
gemensamt förhållningssätt, både i hemmet och på skolan.  
 

Framtida forskning  

Denna studie visar på att förändringar i skolan ofta verkar ske i projektform, detta skulle 
kunna bero på att det då är lättare att söka medel för eventuella merkostnader som en 
liknande förändring innebär. Vad innebär detta i förlängningen för en skola? Betyder det 
att projektverksamheten kommer att finnas som ett parallellt spår eller kan man utgå 
ifrån en projektverksamhet och utöka den till att så småningom omfatta hela 
verksamheten? Att följa liknande projekt under längre tid för att se vilken väg man 
fortsätter på vore därför intressant.  
Efter denna studie upplever jag att det generellt sett verkar finnas en diskrepans mellan 
tanke och handling hos pedagoger. Detta är säkert ingenting konstigt men det vore 
intressant hur man skulle kunna komma tillrätta med detta. Det är också intressant att 
ta reda på skillnaden mellan specialpedagogers och ”vanliga” pedagogers syn på det som 
vi kallar specialpedagogik. Verksamheten på en framgångsrik inkluderande skola 
innebär ju till viss del att gränsen mellan pedagogik och specialpedagogik suddas ut. Hur 
gör man detta framgångsrikt?  



  42 

Källor  
Allan, Julie; Brown, Sally & Riddell, Sheila (1998). Permission to speak? Theorizing 
special education inside the classroom. I Catherine Clark, Alan Dyson och Alan 
Milward (red.) Theorizing special education. London: Routledge.  

Assarsson, Inger (2007). Talet om en skola för alla. Pedagogers meningskonstruktion i ett 
politiskt uppdrag. Malmö: Malmö studies in educational sciences No 28.  

Dalen, Monica (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  
Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.   

Emanuelson, Ingemar; Persson, Bengt och Rosenqvist, Jerry (2001). Forskning inom det 
specialpedagogiska området. En kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket.  

Fleck, Ludwik (1935/1997). Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum. 
Inledning till läran om tankestil och tankekollektiv. Stockholm/Stehag: Symposium.  

Forskningsetiska principer inom humanistisksamhällsvetenskaplig forskning (1990). 
Vetenskapsrådet  

Fuchs, Douglas & Fuchs, Lynn (1997). Editorial: Lessons from av welfare ”reform”. 
Journal of special education, 30(3), 229‐231. 

Gerrbo, Ingemar (2012). Idén om en skola för alla och specialpedagogisk organisering i 
praktiken. Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis.  

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur.  

LGR11, 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Skolverket. Stockholm: Fritzes.  

Merriam B, Sharam (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur.  

Nilholm, Claes (2006a). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det 
och vad vet vi? (forskning i fokus, 28) Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.  

Nilholm, Claes (2006b). Special education, inclusion and democracy, European Journal of 
Special Needs Education, 21(4), 431‐445  

Nilholm, Claes (2007) Specialpedagogik. Vilka är de grundläggande perspektiven? 
Pedagogisk forskning i Sverige. Årgång 10 (2), 124‐138.  

Nilholm, Claes & Alm, Barbro (2010). An inclusive classroom? A case study of 
inclusiveness, teacher strategies, and children's experiences, European Journal of 
Special Needs Education, 25(3), 239‐252 

Persson, Bengt (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken – motiveringar, 
genomförande och konsekvenser. Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis.  

Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå 
framgång med alla elever. Stockholm: Liber.  



  43 

Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever (Skolinspektionens 
rapport 2010:14). Skolinspektionen.   

Skr. 1996/97:112 (1997). Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning  
kvalitet och likvärdighet. Regeringen.  

SOU, 1998:66a (1998). Utredningen om funktionshindrade elever i skolan. 
Utbildningsdepartementet.  

Stangvik, Gunnar (1998). Conflicting perspectives on learning disabilities. I Catherine 
Clark, Alan Dyson och Alan Milward (red.) Theorizing special education. London: 
Routledge.  

Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Svenska 
Unescorådets skriftserie (2/2006).  

Voltz, Deborah, Brazil, Nettye & Ford, Alyson (2001). What matters most in inclusive 
education. A practical giude for moving forward. Intervention in school and clinic. Vol. 
37 (1) sid 23‐30.  

Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur.  
Yin, Robert K (2003). Case study research. Designs and methods. London: Sage 
publications.  

Österlind, Marie‐Louise (2013). Villkor för lärararbetets organisering – Delstudie 2. 
Lärares kollegiala reflektioner över arbetet. Kristianstad: Kristianstad University 
Press.  

 
 



  44 

Bilagor  
 

Frågeguide           Bilaga 1 

  

 
Ålder 

 

Erfarenhet 
 

Utbildning (specialpedagogisk utbildning/erfarenhet) 
 

 

• Hur upplever du arbetet med denna klass? 
 

o Spelar storleken på klassen roll?  
o Specifika hjälpmedel? 
o Andra faktorer som kan påverka?   

 
 

• Jobbar du annorlunda med denna klass än med andra?  
 

o På vilket sätt? 
 

 
• Har dessa elever andra behov? 

 
o Hur märks det? 

 

 
• När tycker du att det fungerar? 

 
o Varför tror du? 
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• Upplever du att du behöver stöd? 
 

o Från vem/vilka får du detta? Kollegor? Ledning? Specped? 
 

 
• Hur kommer det sig att just du arbetar med denna klass tror du?  

 

 
• Har du fått handledning eller fortbildning i samband med att du började arbeta i 

detta projekt? 
 

 

• Har du medverkat i planeringen av projektet (innan det startade)? 
 

 
• Vad tänker du på när jag säger flexibilitet? 

 

 
• Vad lägger du i begreppet inkludering?  

 

o Generellt/specifikt  
 

 
Försök få till en diskussion om begreppet! Är det relativt? Finns det enbart en 
klassifikation av begreppet Inkludering? 
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Informationsbrev           Bilaga 2 

 

UPPSALA UNIVERSITET 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier 
Kurs: Examensarbete 15 hp 
Handledare: Lena Nilsson  
Författare: Elsa Widerberg  
Titel: Ju mer vi är tillsammans. En fallstudie av ett inkluderingsprojekt 
 

 

Hej.  
Jag genomför under höstterminen 2013 en fallstudie av ett inkluderingsprojekt på din 
skola. Jag ämnar undersöka hur skolledning och de inblandade pedagogerna upplever 
arbetet med inkluderingsprojektet och vilka de eventuella framgångsfaktorerna är.   
Jag vill därför intervjua dig och några av dina kollegor. Intervjun genomförs enklast på 
skolan och kommer att ta ungefär en timme i anspråk. Jag kommer att ta en 
ljudupptagning av intervjun vilken senare kommer att ligga till grund för analysen av 
datan.  

Det är frivilligt för dig att delta i studien och du kan när som helst, under studiens gång, 
avbryta din medverkan.  

Jag ämnar försöka säkra att resultaten är valida genom att kontrollera tolkningarna av 
materialet med dig som deltar. Du kommer alltså att få kontrollera att texten är lojal mot 
dina muntliga uttalanden innan studien publiceras.  

Intervjuerna kommer att genomföras under v 46‐50 på en plats som vi gemensamt 
kommer överens om.  

 

Mvh 
Elsa Widerberg 

 
Tel: 0733‐XX XX XX 

e‐post: elsa.widerberg.XXXX@student.uu.se 

 


