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Abstrakt
Elever med funktionsnedsättning har under sin skoltid varit med om många 

förändringar. En del av dem har börjat i grundskolan för att sedan efter sin diagnos 

blivit mottagna i särskolan, andra har från tidig ålder fått sin diagnos och mottagits 

direkt i särskolan. Med införandet av den nya skollagen har förfarandet ändrats.  

Skollagen (SFS 2010:800) (2010) menar att personer med enbart autism eller 

autismliknande tillstånd bara får tillhöra särskolan om de även har en 

utvecklingsstörning. En konsekvens av detta är att  grundskolan fått ta emot elever med 

autism eller autismliknande tillstånd i de vanliga klasserna, utan större omorganisation 

eller förberedelse. 

Syftet med arbetet är att belysa hur eleven visar delaktighet i sin undervisning.  

Resultatet visar att eleverna visar sin delaktighet genom att ständigt vara med och 

påverka hur arbetet  ska utföras och i detta blir de delaktiga i utformningen av 

undervisningen tillsammans med övriga elever. Det behövs en tydlig, trygg och 

tillåtande lärmiljö för att eleverna skall kunna utveckla sina förmågor och växa som 

människor. En elev som får vara delaktig och inkluderad, i enlighet med Skollagen 

(2011), ges möjlighet till att bli en inkluderad samhällsmedborgare. Resultatet visar 

också att  vi måste samtala och ta del av elevernas upplevelser av sin lärmiljö och 

studiesituation för att skapa miljöer som fungerar för eleverna.
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Dagen har inte startat bra. Ingen nattsömn och tidig morgon på fritids. När 
K anländer smyger han undan till dockvrån och lägger sig för att sova.

8.30 anländer han nyvaken och på dåligt humör till klassrummet bara för att 
få veta att idag är det friluftsdag!

- Men jag ska ju inte vara med!
- Alla ska vara med, det vet du. Du får följa med så får vi se sen vad vi gör.

Då kommer utbrottet vi alla väntat på. Hemifrån har man inte skickat med 
vare sig utekläder, skridskor eller fika, då lappen aldrig kommit fram – jag 

ska ju inte vara med!
   I hela 15 minuter turas vi om att gå igenom vad och varför. Vi kommer 

överens om att han ska klä på sig medan jag gör det samma, sedan ska jag 
komma tillbaka och vi ska gå tillsammans ned till sjön. När jag kommer 

tillbaka är han borta! Efter att i panik letat igenom skolan hittar min kollega 
honom ute klädd som en pingvin (armarna i overallen) utan vantar och 

mössa. Han blir in skickad till mig att hämta detta, men försvinner på nytt. 
Efter ytterligare en kvart hittar jag honom sittandes målande i vårt klassrum. 

Då är jag arg,  när rädslan över vart han kan tagit vägen, skingras. Efter en 
skarp tillsägelse att detta ”beteende” inte är okej, tar han lugnt och stilla på 

sig kläderna och vi går efter att ha hittat mössan och vantarna på fritids ner 
till sjön där de andra nu hunnit med 45 minuters aktiviteter.

Nu då?
   För att inte riskera att ”tappa” honom igen,  turas vi om att 

”punktmarkera” honom. Förmiddagen åtföljs av många noggranna 
överlämningar. Han har kul, han skottar isen och gör banor som de som åker 

skridskor får åka på.

 

1. Bakgrund
    Händelsen speglar en av de svårigheter som lärare dagligen tampas med för att skapa 

en skola för alla, även för integrerade autistiska elever. Många gånger är de integrerade, 

men inte inkluderade. Elever med autism har under sin skoltid varit med om många 

förändringar. En del av dem har börjat i grundskolan för att sedan efter att ha fått sin 

diagnos blivit mottagna i särskolan, andra har från tidig ålder fått sin diagnos och 

mottagits direkt i särskolan. Med införandet av den nya skollagen har man ändrat 

förfarandet.  Skollagen (2010) menar att personer med enbart autism eller 

autismliknande tillstånd bara får tillhöra särskolan om de även har en 

utvecklingsstörning. En konsekvens av detta är att grundskolan fått ta emot dessa elever 

i de vanliga klasserna, utan större omorganisation eller förberedelse. Men är 

grundskolan pedagogiskt förberedd på att ta emot dessa elever på deras villkor, kan 
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grundskolan matcha dessa elever så att lärarna kan, som det står i Skolverket  (2011), 

främja elevernas fortsatta lärande med hänsyn till deras förutsättningar och behov. 

Mycket lite forskning kring elevernas egna uppfattning om sin delaktighet och i vilken 

utsträckning de faktiskt vill vara delaktiga är fortfarande mycket liten (Falkmer, 2013). 

    

Elever med enbart autism skrivs nu i större utsträckning ut från särskolan, efter att  nya 

utredningar gjorts som bara påvisar att eleverna enbart har autism och inte också något 

begåvningshandikapp. Som ett  resultat av detta har skolorna idag fler elever med autism 

i den vanliga grundskolan. På skolorna försöker pedagogerna matcha dessa elever på 

bästa sätt, men oftast finns där bara en lärare, med kunskap om dessa svårigheter, som 

ska räcka till för alla. Vilka konsekvenser blir det för dessa eleverna som är i behov av 

mycket stöd vet skolorna ännu inte, vilket var det som väckte intresset hos mig. I min 

roll som speciallärare, som förväntas stötta elever och deras lärare måste jag ha en god 

insikt i hur eleverna själva upplever sin skolmiljö, och hur de ser på delaktighet  och vad 

som är viktigt för dem för att kunna vara delaktiga.
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2. Syfte
    Syftet med studien är att belysa hur inkluderade elever med funktionsnedsättningen 

autism/högfungerande autism visar att de är delaktig i sin integrerade undervisning, och 

hur de upplever att de bereds möjlighet att vara delaktig i planeringen av 

undervisningen samt under lektionstillfällena.

2.1 Frågeställning
• Hur ser eleverna på sin delaktighet i det dagliga arbetet i klassrummet?

• Hur är eleverna delaktiga i planeringen av undervisningen?

• Hur ser eleverna på integrering, inkludering samt exkludering?
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning
I det följande kapitlet presenteras centrala begrepp för studien, de teoriska 

utgångspunkterna samt aktuell forskning som har med delaktighet i relation till elevers 

delaktighet i inkluderad undervisning.

3.1 Delaktighet
   Alexandersson (2009) beskriver en skola för alla som att skolan skall anpassas till 

eleverna, så att de känner sig delaktiga i sammanhanget. Kännetecknet för en skola för 

alla är en demokratisk skola där alla elever får den undervisning som de behöver. 

Alexandersson (2009) hänvisar till forskning som visar på att fler elever i sär- och 

specialskolor samt elever i speciella undervisningsgrupper önskar att få gå i vanlig klass 

i stället för i särskolan eller exkluderade från sin klass, men att mycket lite forskning är 

gjord på hur effekten blir för dessa elever, vilket stöd och hur anpassad undervisningen 

är.

    

Störst effekt på elevens framgång har den sociala miljön. För att eleven ska kunna 

utvecklas behövs samspelsmöjligheter, aktiva elever, aktiva lärare och en aktiv miljö. 

Undervisningen bygger på fortlöpande kommunikation mellan lärare och elev, där 

läraren stöttar eleven tills eleven är så säker att eleven själv klarar att föra ett 

problematiskt lärande tänkande byggt på deras egna idéer och tankar. Det gäller att 

stödet är anpassat till elevens specifika svårighet samtidigt som det låter eleven pröva 

sina egna förmågor. Klimatet i klassrummet måste vara tillåtande och öppet och varje 

elev måste känna att dess röst är lika viktig för fortsatta dialoger.

Att vara delaktig handlar således inte bara om att vara med utan utmärks mer av 

samvaro, samspel och ömsesidighet (Alexandersson,2009; Falkmer, 2013).

    

Att känna sig delaktig i skolan, att  tillgängligheten är hög, både fysisk och i 

undervisningssituationen, är viktigt för elever med funktionsnedsättning. Tillgänglighet 

skapar förutsättningar för att eleverna ska känna tillhörighet till sin klass och skola. 

Tillgängligheten bygger på att  de aktiviteter och lektioner som sker i skolan är 

anpassade för samtliga elever i klassen. Att arbeta utanför klassrummet i lugnare miljöer 
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kan t.ex. användas av flera elever i olika konstellationer för att skapa en normalisering 

kring hur arbetet i skolan kan bedrivas för att alla ska sträva mot samma mål (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2012). Att lära sig och att  vara tillsammans med sina klasskamrater 

under rast är viktiga delar i den sociala utvecklingen. Förmåga att interagera med 

omvärlden påverkas av positiva relationer och är en förutsättning och viktiga faktorer 

för delaktighet (Falkmer, 2013). 

Szönyi & Söderqvist Dunkers (2012) lyfter fram fem aspekter som är viktiga för att 

elever med funktionshinder ska känna delaktighet: Tillhörighet, Tillgänglighet, 

Samhandling, Engagemang, Autonomi samt Erkännande.

"Är graden av tillgänglighet hög finns en bra grund för hög 
grad av delaktighet inom de övriga aspekterna.

...
"Elever som inte vet vart de ska ta vägen på rasten eller elever 

som på grund av sin synnedsättning inte vet vart kamraterna 
är, är hjälpta av fysiska mötesplatser och tillgängliga 

aktiviteter."
(Szönyi & Söderqvist Dunkers (2012), s.19)

3.1.1 FN:s standardregler

    1993 drog FN:s generalförsamling upp ett antal utgångspunkter för hur länderna kan 

främja ett  tillgängligt samhälle för personer med funktionshinder. Fokus i FN:s 

standardregler ligger i delaktighet och jämlikhet  som mänskliga rättigheter. FN:s 

standardregler har fokus på medborgarnas rätt till delaktighet som byggs på att miljöer 

görs tillgängliga för människor med funktionshinder (Molin, 2004; Molin & 

Gustavsson, 2011). 

Standardreglerna syftar till att säkerställa alla människor med 
funktionshinder har samma rättigheter och skyldigheter som andra 

medborgare i samhället.
(Ds 2008:23, 2008, s. ). 
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Konventionsstaterna erkänner rätten till utbildning för personer med 
funktionsnedsättning. För att förverkliga denna rätt utan diskriminering och 

på lika villkor,  ska konventionsstaterna säkerställa ett sammanhållet 
utbildningssystem på alla nivåer och livslångt lärande...

(SÖ 2008:26, 2008, s. )

2008 förtydligades FN:s standardregler för rättigheter för personer med funktionshinder 

(Ds 2008:23), för att  säkerställa att personer med funktionshinder erhåller samma 

rättigheter och skyldigheter som andra medborgare.  En viktig del i dessa rättigheter är 

att  personer med funktionshinder själva ska kunna vara delaktiga och ha inflytande över 

sin utbildning (Ds 2008:23). 

3.1.2 ICF-CY

”Delaktighet är en persons engagemang i en livssituation.”

... 

”Definitionen av delaktighet för in begreppet engagemang. Några föreslagna 

definitioner av ”engagemang” innefattar att delta, att ingå i eller att vara 
involverad inom ett livsområde, att vara accepterad eller att ha tillgång till 

nödvändiga resurser.”
(Socialstyrelsen,  2010, s 48-49)

International Classification of Functioning, Disability and Health - Children och Youth 

(ICF-CY), är ett stöd i hur man organiserar vardagen för personer med 

funktionsnedsättning. Fokus ligger i hur individen fungerar i vardagen utifrån 

delaktighetaspekt.  ICF-CY betonar en individs delaktighet i förhållande till individens 

engagemang och aktivitet i förhållande till individens kroppsliga funktioner samt 

faktorer i individens omgivning (Socialstyrelsen, 2010; Molin, 2004; Falkmer, 2013). 
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3.1.3 Barnkonventionen

Barnkonventionen belyser delaktighet som graden av inflytande i en beslutsprocess. 

utifrån dessa har Hart (1992), enligt Molin & Gustavsson (2011), framställt en 

delaktighetsstege i förhållande till artikel 12 i Barnkonventionen. 

1. Barn ska lyssnas på.
2. Barn får stöd i att uttrycka sina åsikter.

3. Barns åsikter tas hänsyn till.
4. Barn involveras i beslutsprocesser.

5. Barn delar makt och ansvar för beslutsfattande.
(Molin & Gustavsson, 2011, s. 274)

3.2 Integrering - inkludering - exkludering?
    

    Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper...

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också 
olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla.

(Skolverket (2011), s. 8)

Begreppet integrering innebär att den vanliga skolan, grundskolan, ska vara öppen för 

alla barn och kom till under 1960-talet då grundskolan bildades. Därmed inte sagt att 

dessa barn är inkluderade i den ordinarie undervisningen, att man är en naturlig del i en 

gemenskap och i ett socialt samspel. 

Viktigt i integreringsproblematiken är att för att kunna integreras måste eleven ha varit 

segregerad och exkluderad annars talar man om inkludering (Persson, 2007; Molin, 

2004).

    Att arbeta med inkludering innebär att man anpassar verksamheten så att alla elever 

får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet i skolan, dvs att man 

anpassar metoden för de som deltar i aktiviteten/undervisningen (Persson, 2007). 
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Lärarens kompetens är spelar stor roll för att skapa lärsituationer där eleven blir 

inkluderad i undervisningen (Falkmer, 2013). 

    Nationalencyklopedin (2013) definierar exkludera att  medvetet ta bort något/någon 

eller att inte ta med. 

    Att vara integrerad i en klass kan vara både positivt och negativt för elever med 

autism. Att bli inkluderad i en klass där man inte har möjlighet att nå de mål de andra 

arbetar för att nå är redan från början ett misslyckande för eleven. För att eleven ska bli 

till fullo integrerad krävs att eleven inkluderas i sin undervisning.

    

Person (2007) menar att  för att skolan skall kunna ta emot dessa elever måste skolan 

kunna möta upp elevernas behov. För att  kunna göra detta måste skolan ha pedagogiska 

strategier som möter varje elevs speciella behov, ha ett tillåtande klimat i klassrummet 

som stärker elevernas attityder till elevernas olikheter samt att skalan har de resurser 

som krävs för att hålla samma nivå på utbildningen. En inkluderande skola för alla 

kräver inte bara att  eleven är integrerad utan även har möjlighet till ett aktivt deltagande 

och där eleven ses som en resurs. Person (2007) och Alexandersson (2009) menar att 

många elever idag är integrerade, men skolan inte har kunnat möta eleverna så att de 

känt sig delaktiga i undervisningen.

European Agency for Development in Special Needs Education (2011b) belyser vikten av 

inkluderande undervisning, inte bara att delta i samma rum och  i en gemenskap utan 

framförallt  av att ha rätten att få välja, delta i kvalitets säkrad undervisning samt den 

jämlikhet och respekt som övriga elever får ta del i den vanliga undervisningen. Att få 

delta i inkluderad undervisning är en mänsklig rättighet och första steget mot att bli en 

inkluderad samhällsmedborgare. 

”Inkluderande undervisning bör gälla alla barn”
(European Agency for Development in Special Needs 

Education, 2011a, s.11)
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3.3 Lärmiljö
    Den fysiska lärmljön ger stöd åt det sociala samspelet i skolan, vilket främjar 

delaktighet och inkludering. Den fysiska lärmiljön finns både inne och ute. Vidare 

behöver lärmiljön vara tillgänglig, användbar och flexibel för alla. Att få stöd i den 

sociala utvecklingen har stor effekt på individens aktivitet, hälsa samt dess välmående 

(Fougeyrollas, 1997). 

Skolans lokaler och läromedel är i de flesta fall inte anpassade efter elevernas  behov 

och de anpassningar som är gjorda brister ofta i organisatoriska, fysiska, pedagogiska 

eller i bristande förmåga att använda tekniska hjälpmedel i undervisningen. I de fall 

eleverna har assistent är gränsdragningen mellan ansvar för elevens utbildning och 

assistentuppdraget oklar eller bristfällig (Skolinspektionen, 2009).

Att ha en flexibel undervisningsstil är att använda sig av både teori och praktik och att 

låta dessa samspela för att uppnå önskad inlärning. I detta måste läraren vara flexibel 

och i varje lärsituation se och analysera både stoffet och lärmiljön för att kunna anpassa 

det till varje individ. Som lärare har man en förmåga förmedla sin kunskap, men hur 

ofta sätter man den i ett sammanhang där eleven får en förförståelse för hur detta kan 

appliceras i dess vardag? Det är viktigt att eleverna får möjlighet till att vara delaktiga i 

sin lärmiljö då detta skapar nya erfarenheter och det är genom dessa som de utvecklas. 

Genom att  tillsammans arbeta sig igenom en fråga eller ett problem skapar man 

tillsammans en erfarenhet som antingen bekräftas, utmanas eller måste genomgå en 

förändring (Carlsson & Linnér, 2010; Gärdenfors, 2010).

Trygghet, tydlighet samt tid är viktiga faktorer för att skapa en god lärmiljö. Att skapa 

trygghet för eleverna, kräver att pedagogen skaffar sig kunskap om alla elevers behov. 

Pedagogiken idag är mer ostrukturerad med otydligare arbetsformer där eleverna själva 

ska ansvara för mycket av lärandet. Elever i behov av stöd behöver extra stöttning i att 

vara delaktiga och aktiva i sitt lärande (Partanen, 2012; Sjöberg, 2010).
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4. Metod
    För att undersöka elevernas delaktighet i integrerad undervisning valdes ett 

etnografiskt förhållningssätt, med en kvalitativ ansats. Jag är intresserad av helheten i 

problematiken, både elevens upplevelse och dennes faktiska delaktighet. För att få se 

detta har jag att  gjort observationer, deltagande observationer samt utfört samtal och 

kvalitativa intervjuer med eleverna. Det är viktigt att vara med och leva med 

människorna man vill forska kring för att  kunna förstå deras situation eller agerande. 

För att  bäst uppnå detta krävs deltagande observationer, där deltagande sker samtidigt 

som observationen. Nackdelen med detta är att det är lätt att missa något, samtidigt som 

den som observerar ser mer genom att  vara deltagande. Här krävs också en 

observationsteknik som gör att den som observerar kan memorera mycket fram tills 

denna får möjlighet att skriva ner det. För att  få rätt bild av den verklighet man vill 

försöka förstå, krävs informanternas förtroende då den som observerar vill dela deras 

upplevelser (Krantz, 2013).

4.1 Urval
    Då jag är intresserad av att se elevernas delaktighet i integrerad undervisning har jag 

valt att  observera tre elever under en kortare period, samt att samtala med eleverna kring 

hur de ser på sin delaktighet i skolan.

Eleverna är integrerade särskoleelever i de lägre åldrarna på en ort i Mellansverige. 

Klasserna är förhållandevis små, med två undervisande lärare som bas. Kopplat till 

klasserna finns specialpedagog både från särskolan samt grundskolan, som arbetar både 

med eleverna och handleder pedagogerna.

    

Med hänsyn till arbetets tidsaspekt har samtalen och observationerna utförts i närmiljön.

10



4.1.1 Elevgenomgång

I detta avsnitt beskrivs eleverna som deltagit i mina observationer närmare, samt  om de 

lärare/personal som observerats tillsammans med eleverna har specialpedagogisk 

utbildning. Undersökningen sträcker sig över ett läsårsbryt, vilket påverkade elevernas 

klassammansättning samt hur organisationen kring dem såg ut. Två av eleverna bytte 

även skola då de började i år 6, vilket gav andra förutsättningar.

Elev 1 (E1) Elev 2 (E2) Elev 3 (E3)

Pojke i årskurs 5 
(vt13)/årskurs 6 (ht13)

Pojke i årskurs 5 
(vt13)/årskurs 6 (ht13)

Pojke i årskurs 2 
(vt13), annat 

modersmål än svenska.

Autism, 
högpresterande.

Autism, lågpresterande. 

Eleven har under sin 

skoltid varit mottagen i 

särskolan och i omgångar 

haft delar av sin skolgång 

på särskolan. Nu går 

eleven i vanlig klass på 

hemor ten . Avs tånde t 

m e l l a n h e m m e t o c h 

särskolan var för långt för 

att det skulle vara möjligt 

för eleven att fortsätta gå 

på särskolan.

Autism, ADHD, låg 
intelligenskvot, 

hörselskada ett på ett 
öra. 

vt13 Lärare Z - har 
specialpedagogisk utb.

Simlärare - saknar 
specialpedagogisk utb.

Lärare Y - har 
specialpedagogisk utb.

Lärare X - saknar 
specialpedagogisk utb.

Lärare J -  saknar  
specialpedagogisk utb.

Resurs - saknar 
specialpedagogisk utb.

ht13 Idrottslärare - saknar 
specialpedagogisk utb., 

men har fått utb. i 
Neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar
(NPF).

Lärare B - saknar 
specialpedagogisk utb.

C o a c h - s a k n a r 
specialpedagogisk utb., 

men har fått utb. i NPF.

Lärare J -  saknar  
specialpedagogisk utb.

Resurs - saknar 
specialpedagogisk utb.
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4.2 Datainsamling
    För att få så vid bild av hur delaktigheten ser ut i ett vidare perspektiv, för dessa 

elever, har observationerna skett på olika tider och dagar. Jag ville med detta  

förhållningssätt se eleverna i olika perspektiv, i olika situationer/ämnen, med olika 

pedagoger. Samtal/intervjuer med eleverna har skett kontinuerligt. Då eleverna behöver 

ha en viss förförståelse vid mitt deltagande har vi i ett tidigt skede bestämt vilka dagar 

som jag deltagit i klassen. Vi beslutade att  måndagar och torsdagar, delar av dagar, var 

lämpligt att delta då eleverna dessa dagar har ganska sammanhängande lektioner. 

Datainsamlingen har skett vid två olika observations tillfällen, där varje tillfälle bygger 

på ungefär fem observationer, där bearbetningen lett fram till ett  mindre antal 

bekräftade ledord på vilken jag kunnat bekräfta min utgångspunkt eller presentera en ny 

hypotes.  

Vid insamling av data har jag använt mig av ett observationsprotokoll, för att  ha ett stöd 

i observationerna.

4.3 Databearbetning och Analys
    Jag har använt mig av Grounded theory för att bearbeta och analysera min data. 

Analysmetoden är utvecklad av Glaser och Strauss, men då tiden för studien var 

begränsad använde jag, för själva kodningen, mig av Tabellmetoden utvecklad av 

Scherp (2004) för att analysera den insamlade datan. Tabellmetoden är ursprungligen 

utformad för att koda vid lärgruppssamtal, men fungerar i studien som ett stöd vid 

kodningen av observationsanteckningarna. Genom att bearbeta insamlad data genom 

Tabellmodellen har jag kunnat hitta mönster i mina observationer som fört min studie 

framåt, i enlighet med Grounded theory. 

Utgångspunkten för att  utgå från en metod baserad på Grounded theory, är att göra mina 

första observationer med ett tomt blad, för att senare kunna återkomma med ett eller två 

ledord att  observera. Genom att hitta mönstret kunde jag sedan bekräfta eller omvärdera 

de teorier min studie byggt på.  
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4.3.1 Grounded Theory

Bryman (1997) och Turner (1981) beskriver att tanken med ”Grounded Theory” är att 

formulera en teori utifrån data, där forskaren utgår från vad den ser/upplever under 

första observationerna. 

1. Definition av forskningsområde.

2. Möte med fältmiljön för att samla in övergripande information som belyser 

kategorier utifrån forskningsområdet.

3. Ytterligare observationer, vilket fortsätter tills kategorierna är ”mättade”. 

4. Generalisering av kategorin och kriterierna för den. Generaliseringen syftar till att 

fungera som riktmärke för forskaren samt som incitament för teoretiska slutsatser.

5. Samband mellan kategorier som arbetats fram under föregående steg kan i detta läget 

i studien medvetandegöras. Forskaren bör försöka skapa samt beskriva antaganden 

som skapar korrelationer mellan kategorierna.

6. Vilka blir konsekvenserna för forskningsmiljön vid användande av denna teoretiska 

ram? 

7. Prövning av korrelationen mellan kategorierna för att validera resultatet. 

(Bryman,1997)

Då denna modell tar mycket tid i anspråk, vilken för denna studie är begränsad kommer 

studien vara inspirerad av Grounded theory och arbetssättet kommer påminna om 

modellens arbetssätt, medan själva kategoriseringen kommer att ske genom 

Tabellmetoden utformad av Scherp (2004).

4.3.2 Tabellmetoden

    Dokumentationen från samtal eller observationer har samlats in och för att se 

mönstret i materialet sammanställs det i ett worddokument - en ny rad för varje ny 

mening/påstående. Dessa har sedan infogats i ett exceldokument. Utsagorna har getts ett 

nummer där utsagor som liknar varandra tilldelats samma siffra, utifrån vilka sedan 

kategorier växt fram. Varje ny  kategori tilldelades en ny siffra. För att inte tappa 

riktningen på kodningen och studien har en kodnyckel använts som stöd (Sherp, 2004).
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Exempel på kategoriskapande med hjälp av tabellmetoden.

Exempel på påbörjad kodning (utifrån frågan: ”Vad innebär det för dig att vara lärare?”)

1    Lyssna

2    Relationer

3    Förtroende

4    Väcka förtroende

1    Lyssna och känna med

2    Goda relationer

3    Visa förtroende

2    Relationen med eleverna är jätteviktig

(Sherp, 2013, s. 87)

4.4 Etik
    Samtliga medverkande i studien har genom missivbrev delgivits information gällande 

observationerna b.la. syftet med studien och hur den kan komma att  användas. Då 

informanterna är minderåriga har även samtal förts med vårdnadshavare för att få deras 

samtycke. Informanterna är medvetna om att  de när som helst kan avbryta sin 

medverkan i studien utan vidare frågor. För att skydda informanternas identitet  har de 

avidentifierats (Vetenskapsrådet, 2011).

Uppsatsplan skickades även in till Etikkommitén Sydost, vilken granskades för att 

säkerställa att studien efterlever riktlinjerna i etikprövningslagen. 

Då informanterna är minderåriga, 8-11 år, har jag inför varje tillfälle frågat dem om det 

känns okej att jag deltar under dagens lektioner, för att ge dem en möjlighet att avböja 

deltagande. Det var viktigt för studien att eleverna kände sig trygga med mitt  deltagande 

och att inte för stort fokus låg på min närvaro i klassrummet, och syftade även till att ge 

eleverna en förförståelse. 

14



4.5 Tillförlitlighet och Giltighet
    Som observatör måste jag förhålla mig neutral till det område jag ska observera i för 

att  kunna sålla i de observationer jag gör. Giltigheten i observationen är beroende på hur 

väl den visar verkligheten. Den observation jag gör måste kunna göras om, både av mig 

men även av andra. Vid observationer i miljöer där observatören inte kan styra den 

studerade miljön måste observatören ändå ha god kännedom om de felkällor som kan 

finnas för att kunna tolka resultatet  rätt. En annan viktig aspekt för giltigheten av 

observationen och analysen är de förutfattade tankar vi har om det vi studerar (Hartman, 

2004).

    

För att förvissa mig om att mina observationer visar på min forskningsfråga har jag 

utfört observationer flera gånger under en bestämd tidsperiod vid olika tillfällen. Jag har  

även försökt förhålla mig neutral till det jag sett under observationerna. 

    

Det är av största vikt  att inte ha förutfattade meningar och värderingar då detta påverkar 

insamlingen och analysen av datan. Det gäller att  i alla observationer och intervjuer 

fortsätta vara neutral inför det observatören ser/hör för att resultatet ska behålla sin 

validitet (Bryman, 2008). 
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5. Resultat 
    I detta avsnitt redovisas resultatet av observationsomgång 1 samt 

observationsomgång 2 och samtal med eleverna. 

5.1 Observationsomgång 1
5.1.1 E1

    E1 ska ha simundervisning. I anslutning till skolan finns en välutrustad 

idrottsanläggning med pool, där eleverna simundervisning av praktiska skäl sker. 

E1 går till omklädningsrummet på anvisad tid, ca 15 minuter före de övriga eleverna. 

Han byter om och är redo när de andra eleverna anländer till omklädningsrummet. Efter 

instruktion av medföljande lärare, utanför omklädningsrummet, går E1 ut för att invänta 

sina klasskamrater. 

E1 kommer ut ur omklädningsrummet och möts där av simläraren (SL) som kortfattat 

beskriver dagens simlektion, varpå E1 ställer sig vid sidan av anvisad samlingsplats. 

När alla elever samlats ger SL instruktioner till E1 och övriga elever. E1 står kvar 

avvaktande vid sidan av då själva samlingen, som är rörig och pratig, verkar göra 

honom orolig. Vid samtal med eleven framkommer att detta upplevs som jobbigt och att 

han då drar sig undan för att inte hamna i affekt. 

Efter samlingen är det dags att hoppa i poolen. E1 hoppar i och simmar sina längder 

utan att interagera med de övriga. Han ser ut att ha god koll på klasskamraterna och styr 

med lätthet undan för att inte komma för nära. Tydligt är dock att han inte i detta läget 

interagerar med de övriga trots att han i övrigt är delaktig under de dryga 40 min som 

lektionen varar. När övriga elever stannar kvar för att leka de sista 10 min väljer E1 att 

köa en gång för att hoppa från tornet för att sedan gå och duscha och byta om. 

För att få en helhetsbild av elevens delaktighet har jag vid det andra 

observationstillfället valt att placera mig i klassrummet innan eleverna kommer in. I 

klassrummet finns dagens schema uppsatt med bilder på whiteboarden. Vid E1s plats 

finns ett personligt schema i en svart liten pärm. Schemat består av två lodräta rader 
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med kardborre på vilken de satt bilder på dagens ämnen. De lektioner som varit är 

flyttade åt höger för att tydligt markera avgränsningar under dagen.

5 minuter innan det ringer in kommer E1 in i klassrummet och sätter sig på sin plats. 

Strax efter kommer Lärare Z in. Lärare Z påminner om vad som ska göras på lektionen. 

När det ringer in kommer de övriga eleverna in i klassrummet. Det blir snabbt rörigt i 

klassrummet och diskussion uppstår mellan lärare och elever. E1 ser orolig ut  och 

skruvar avvaktande på sig. Lärare Z verkar ha god kontakt med E1 och detta tysta 

interagerande dem emellan; nickar, blinkningar, handpåläggningar; verkar göra E1 

lugnare och tryggare.

Efter 10 minuters diskussioner startar Lärare Z filmen de ska titta på. 10 minuter in i 

filmen börjar E1 skruva oroligt på sig. Lärare Z kommer runt och de verkar göra upp 

om hur E1 ska göra. 5 minuter innan lektionen är slut, ca 15 minuter senare, reser sig E1 

och går lugnt ut ur klassrummet in till ett  litet grupprum. E1 deltar inte i de efterföljande 

diskussionerna.

Vid samtal efter lektionen med Lärare Z och E1 framkom att de ofta samtalar i dialog 

E1s reflektioner och tankar kring det de sett eller gjort. De framhåller båda att detta är 

det sätt som fungerar bäst för att E1 ska känna sig hörd och få möjlighet att med stöd 

själv kunna föra fram sina åsikter, tankar och reflektioner. 

Vid samtal med E1 lyfter han fram att det många gånger är svårt för Lärare Z att hålla 

fokus på honom då de andra gärna argumenterar och testar gränser, vilket leder till 

hetska diskussioner i klassrummet. På en direkt fråga om han känner sig delaktig och 

som en del av klassen svarar han snabbt ja, men tänker sedan efter och berättar att  han 

gärna deltar i lektionerna men att arbeta i klassrummet ibland är svårt. Mest arbete får 

han gjort om han gör det i grupprummet.

5.1.2 E2

Innan lektionens start har jag av läraren fått veta att förmiddagens lektion är en 

avslutning på fyra veckors tema-arbete. Arbetet ska leda fram till ett besök av en 

cirkusdirektör, spelad av Lärare X. Under rasten är alla elever utan E2 ute på rast. E2 
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sitter i ett grupprum och tittar på Bolibompa på sin iPad. När det är 5 minuter kvar av 

rasten går Lärare Y in till honom och berättar att det är dags att avsluta rasten och att de 

andra eleverna strax kommer in. E2 fortsätter lugnt att titta på sin iPad.

När det ringer in kommer de andra eleverna in i klassrummet. E3 sitter kvar i 

grupprummet med sin iPad. Lärare Y kommer in och säger åt honom att de ringt in och 

att han ska lägga undan iPaden och sätta sig på sin plats. Motvilligt, och under viss  

muntlig protest gör E3 som han blivit tillsagd. Han sätter sig på sin plats längst  fram 

närmast lärarskrivbordet. 

Lärare Y berättar snabbt att besöket de väntar på är här, samtidigt som det knackar på 

dörren. Klassen ropar tillsammans ”Kom in!”, varpå cirkusdirektören kliver in. E2 blir  

av detta oerhört irriterad och kan tillslut inte hålla tillbaka utan utbrister:

”Sluta ljuga ....! Jag ser att det är du (lärarens namn)! Det är ju inte 

på riktigt! Ni bara ljuger!”

Lärare Y försöker förklara för honom att det är teater och att det visst  är Lärare X som 

är cirkusdirektören. E2 fortsätter att vara upprörd:

- Då har ju allt arbete varit onödigt! Ni bara ljuger och ljuger! Ta av 

dig masken man ser ju att det är du (lärarens namn)!

- Ni ljuger!”

Lärare Y motar ut  en nu upprörd och i affekt E2 som nu i grupprummet får ett ännu 

större utbrott. Jag väljer i detta läge att stanna kvar i klassrummet och enbart genom 

dörren lyssna på hur eleven under cirka 30 minuter fortsätter framhärda att allt arbete 

varit  i onödan och att lärarna bara ljuger. Efter 10 minuter kommer Lärare Y ut och 

deltar i klassaktiviteten, medan E2 själv får lugna ned sig. 

5.1.3 E3

Dagen börjar med genomgång av dagens schema. Schemat finns uppskrivet  på 

whiteboarden. Klassen består av 12 elever med en lärare. Till klassen finns även en 
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outbildad resurs kopplad på några timmar/vecka. Resursens uppdrag är inte riktad mot 

någon speciell elev utan fungerar som en extra person i klassrummet. Går runt, 

småpratar med eleverna samt ger lite stöd vid direkta frågor.

Dagen börjar sedan med värdegrundsarbete. Lärare J för ledande dialoger med eleverna. 

E3 inte delaktig i samtalet. Han uppvisar svår oro i kroppen och har mycket  svårt att 

sitta stilla. Lärare J går efter en stund fram till honom och klappar lugnande på honom, 

vilket verkar ge positiv effekt.

Lärare J avslutar värdegrundssamtalen och ber eleverna att  ta fram matteböckerna. Alla 

elever går till sin låda och hämtar sina böcker. Trots att de är bara 12 elever blir det 

rörigt och pratigt innan alla åter har satt  sig på sina platser. E3 hämtar sin mattebok och 

sätter sig kring det runda bordet i grupprummet tillsammans med en kompis. Alla elever 

arbetar på sin nivå och alla har inte samma böcker. De får själva välja hur de vill arbeta 

och hur de vill sitta. E3 har svårt att  komma igång och har stora svårigheter att läsa 

lästalen, men när Lärare J läser dem för honom löser han dem utan problem. Så fort 

Lärare J lämnar honom tappar han koncentrationen och får inte arbetet utfört. Under 

lektionen får han hjälp tre gånger, och att lösa uppgifterna själv blir omöjligt. 

- Jag sitter bara vid min plats när läraren pratar. Annars sitter jag 
i grupprummet. Det är mycket mjukare vid det runda bordet.

E3

När det är dags för att sluta och gå ut på rast förbereder Lärare J klassen genom att tala 

om att  nu är det 5 minuter kvar, och är man klar kan man hämta sin frukt. E3 har svårt 

för att avsluta sitt arbete trots att han egentligen inte har fokus på arbetet. Efter 

påtryckning från Lärare J plockar han ihop och hämtar sin frukt. 

Efter avslutad observation söker Lärare J upp mig för att berätta att hon anser att E3 

borde gå på särskola för att kunna lära sig. Hon upplever att han inte har förmåga att 

lära sig det hon lär ut  och uttrycker stor frustration över att  föräldrarna inte förstår hur 

skolan fungerar. Vid fråga vilket stöd de har av t.ex. specialpedagog eller speciallärare 

svarar läraren att de inte har någon, och att  det som erbjuds är handledning vilket  hon 

anser inte ger henne något.
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Vid samtal med E3 berättar han att han tycker det är roligt i skolan, roligast är rasterna 

då han spelar fotboll. Han tycker att svenska och matte är svårt, men ibland är det lätt. 

Han tycker om att  arbeta tillsammans med en speciell klasskamrat. De andra är inte 

alltid snälla. 

Andra observationen sker en månad senare. Eleverna kommer in efter rast och Lärare J 

upplyser om att det är dags att ta fram matteboken. Eleverna frågar om de får arbeta 

med sina kompisar och det är pratigt och rörigt i klassrummet. E3 frågar om han får sitta 

vid det bord där jag sitter, vilket är okej för Lärare J varpå E3 sätter sig mittemot mig. 

Han bläddrar upp en sida i sin mattebok och försöker börja räkna. Efter ett tag skruvar 

han oroligt på sig, varpå Lärare J kommer fram till honom och sätter sig ner. De tittar 

igenom vad han arbetar med och han får nya instruktioner om var i boken han ska 

räkna. Därefter lämnar Lärare J honom till att fortsätta arbeta själv. E3 börjar då bläddra 

i boken och under de följande 15 minutrarna sitter E3 enbart och bläddrar i matteboken. 

När Lärare J sedermera kommer tillbaka till E3 är det 10 minuter kvar av lektionen, och 

hon ber honom att  ta fram sin timstock. E3 hämtar sin timstock och ställer in den på 10 

minuter och börjar sedan räkna. När tiden är slut ber Lärare J alla att plocka ihop  och 

tvätta händerna före de ställer sig i matledet. E3 kastar snabbt ner matteboken i lådan 

och ställer sig i kö för att tvätta händerna.

Eleven ville senare inte träffa mig för samtal. 

5.2 Observationsomgång 2
Inför observationsomgång 2 har E1 och E2 bytt skola och börjar i årskurs 6. 

5.2.1 E1

Inför observationsomgång 2 har E1 bytt skola och börjat i årskurs 6. I kommunen får 

alla 6-9 elever en egen iPad i ett en-till-en-projekt. På iPaden har de elever som är i 

behov av stöd möjlighet att med hjälp av skolans specialpedagoger få anpassade appar, 

till exempel Prizmo, Legimus.

E1 ska ha idrott och vi går tillsammans dit 5 minuter före de andra eleverna. På vägen 

bort till idrottshallen samtalar vi om de förändringar som E1 upplever sedan han bytte 
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skola. E1 berättar att han trivs och att han nu i större grad känner att han får vara med 

och är delaktig i utformandet av undervisningen. Han trivs med sina nya lärare och 

känner att redan från början visste hur de skulle vara kring honom och hur han lär bäst. 

”Om jag inte vill så får jag göra annat, fast samma...”

I idrottshallen går E1 in i ett  litet omklädningsrum avsett för lärarna och byter om till 

idrottskläder. Efter ett tag kommer övriga elever till idrottshallen och går in i ett 

omklädningsrum och byter om. När E1 är klar kommer han ut och vi går tillsammans in 

i hallen, där Idrottsläraren (IL) väntar. IL går igenom dagens lektion med E1. Idag ska 

de spela fotboll på idrotten. E1 blir glad över dagens lektion, då han tycker om att  spela 

fotboll. Han berättar stolt att han spelar fotboll på fritiden, som målvakt.

En efter en kommer de övriga eleverna ut och samlas i en ring mitt på golvet i 

idrottshallen. När alla elever sitter i ringen går IL igenom dagens lektion igen. E1 

placeras i målet av IL. Resten av lektionen flyter på, E1 interagerar vant som målvakt 

och visar tydligt att han vet hur en målvakt agerar gentemot sina utespelare. De 

kommunicerar vant med varandra och stöttar varandra med tillrop när misstag begås. 

5.2.2 E2

Inför observationsomgång 2 har även E2 bytt skola och börjat i årskurs 6. I kommunen 

får alla 6-9 elever en egen iPad i ett  en-till-en-projekt. På iPaden har de elever som är i 

behov av stöd möjlighet att med hjälp av skolans specialpedagoger få anpassade appar, 

till exempel Prizmo, Legimus. De elever som är i behov av extra stöd har möjlighet att 

ha en coach, vilket E2 fått. Coachen följer E2 under alla de lektioner där han behöver 

stöd i kommunikationen mellan lärare-elev, elev-elev samt som studiehandledare vid 

behov. 

E2 sitter längst  fram mot lärarens skrivbord. På tavlan finns dagens lektioner slarvigt 

uppskrivna. Eleven har inte längre sitt bildschema, utan har istället sitt  schema i sin 

iPad. Framme vid tavlan står Lärare B, dagens lektion är Samhällskunskap. Eleverna 

som tidigare delats in i grupper sätter sig på lärarens instruktion fyra och fyra. E2 sitter 

motvilligt kvar på sin plats. Coachen som tidigare avvaktande suttit en bit ifrån honom 
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går sakta mot honom. Coachen viskar något till E2 som direkt börjar leta i sin 

tidskriftssamlare efter något. E2 hittar ett papper som han målat på och går sedan med 

bestämda steg mot sin väntande grupp, och caochen tar åter ett steg tillbaka. 

- Nämn fyra saker ni skulle ta med dig till en öde ö. 
- Diskutera i gruppen fram era fyra saker och argumentera för era val.

Lärare B

Grupperna börjar högljutt diskutera sina val. E2:s grupp börjar också diskutera, men de 

kan inte komma överens. E2 deltar inte i diskussionen utan sitter lutad över sitt papper 

som han intensivt målar på. När övriga gruppmedlemmar försöker få tillgång till 

pappret han målar på blir han märkbart irriterad. Tillslut slutar han måla och tittar på de 

andra och utbrister att det här måste man ha. Han berättar ingående för de andra vad han 

ritat. Kamraterna har svårt att följa med i hans berättelse och det blir snabbt intensiva 

diskussioner då de inte vill göra på hans sätt. Coachen som suttit en bit ifrån går fram 

till E2 och hans grupp och frågar hur det går. Eleverna försöker överrösta E2 som nu 

förtvivlat försöker argumentera för sin teckning och tanke. Coachen tystar gruppen och 

ber dem sedan att var och en berätta sin ”viktiga sak att  ta med”. Sedan hjälper Coachen 

dem att komma överens om hur de ska lägga upp  sitt arbete, E2 får uppgiften att rita ön 

de kommer till samt det de bestämmer att de ska ta med sig. Coachen backar undan och 

eleverna fortsätter arbeta vidare själva. 

Efter 30 minuters grupparbete ber läraren dem att avsluta sitt arbete och vända sig mot 

honom. Eleverna ska sedan redovisa sitt  arbete. När E2:s grupp ska redovisa håller E2 

upp bilden och berättar inlevelsefullt hur de tänkt. Han argumenterar med hjälp av de 

andra för deras val. 

Lektionen avslutas och E2 går tillbaka till sin plats, han är inte ute på rast utan använder 

sin iPad till att vila i.

5.2.3 E3

Vid andra observationsomgången har E3 börjat  i år 3. Undervisar gör Lärare J och 

resursen från förra året finns även i år kopplad till klassen. I klassen finns nu även två 

nyanlända elever, som pga sitt modersmål har en studiehandledare kopplade till sig.
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För att se helheten har jag inför detta observationstillfället placerat mig i klassrummet 

innan eleverna kommer in från rast. När det ringer in kommer alla barnen in samtidigt. 

De sätter sig ner på sina platser. E3 sitter nu längst bak. På tavlan finns dagens lektioner 

skrivna i ett hörn.

Dagens lektion är uppdelad på två aktiviteter, upplyser Lärare J. Först ska alla bli klara 

med det praktiska arbetet i historia. Eleverna visar stolt upp sin modell med en 

stenåldersby som de tillverkat. E3 ska tillsammans med sin grupp hämta material ute på 

skolgården för att med hjälp av limpistol bygga pilbåge och hus till stenåldersbyn. På 

givet kommando beger sig gruppen ut på skolgården. E3 är först ut och springer 

planlöst runt på skolgården. Han verkar leta efter något, men har när vi efter 10 minuter 

återvänder till klassrummet inget med sig tillbaka. Han blir då åter utskickad för att 

hämta två små pinnar. Jag väljer denna gången att inte följa med ut, utan observerar 

honom från fönster i klassrummet. Väl ute springer E3 genast bor till tallen på 

skolgården och plockar upp två pinnar som han återvänder med.

När E3 återvänder är han mycket trött  och är inte delaktig i gruppens diskussioner eller 

byggande förrän de är klara och ska sätta sakerna i modellen. Lärare J verkar välja att 

inte se honom och försöker inte längre aktivt få med honom i det fortsatta arbetet. Alla i 

gruppen tar varsin sak som de byggt och sätter i stenåldersbyn. E3 går fram till Lärare J 

och frågar om han får läsa tyst  i läshörnan. Han får en kort nick till svar varpå han 

hämtar sin bok och sitter sen själv i soffan och ”läser”. Andra elever sätter sig runt 

omkring honom, men han svarar inte på frågor eller gör gällande att han ”ser” dem. 

Under resten av lektionen får E3 sitta i soffan utan att Lärare J eller resursen försöker få 

kontakt med honom. De andra eleverna arbetar vidare utan att heller ta kontakt med 

honom. 
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6. Analys 

6.1 Observationsomgång 1
    Vid det första observationstillfället var det tydligt på alla tre skolorna att eleverna 

delade klassrummet tillsammans med de andra eleverna, dvs var placerade i den 

ordinarie klassrumsmiljön och inte enskilda platser utmed väggar eller dylikt. Vid 

samtal med eleverna hur de upplevde sin placering i klassrumsmiljön var de positiva till 

att  få delta på samma sätt som övriga elever samtidigt som flertalet  uttryckte att de 

tyckte det var lättast att arbeta avskiljt i grupprum vissa gånger. Detta stämmer väl 

överens med Alexanderssons studie (2009), där eleverna önskat sig tillhöra den vanliga 

skolan istället för särskolan.

E1 och E2 elever har sina platser långt fram i klassrummet med närhet både till lärare 

och enskild plats i grupprum, vilket eleverna ser som valmöjlighet att själva välja sin 

arbetsplats. Möjlighet finns även för andra elever att på liknande sätt använda 

grupprummen. Vilket gör den tillgänglig för alla, vilket Szönyi & Söderqvist Dunkers 

(2012) lyft fram som en av de viktiga beståndsdelarna i att skapa en miljö som främjar 

delaktighet. Främjandet av att göra eleverna delaktiga i det  dagliga arbetet syns på det 

förarbete som läggs på att förbereda eleverna inför skoldagen. Förförståelsen är grunden 

för att dessa elever ska kunna fungera på de olika aktiviteter skoldagen innehåller.

E1 och E2 har båda närheten och tryggheten av att ha läraren nära, vilket ger läraren 

möjlighet att  kommunicera med eleven och snabbt kan läsa av eleven. Den ständiga 

öppna kommunikationen som sker mellan läraren och eleverna skapar som 

Alexandersson  (2009) beskrev ett tillåtande klassrum där alla tillåts att utvecklas både 

kunskapsmässigt och socialt.

E3 har en plats längst bak i klassrummet, då läraren bedömt att  eleven behöver se vad 

som händer kring honom. Eleven själv upplever platsen som trygg, men säger samtidigt 

att  det  ofta är svårt  att höra vad klasskamrater och lärare säger.  Arbetet i skolan bedrivs 

på ett ostrukturerat sätt, men eleverna visar en stor acceptans för elevens olikheter och 

tar gärna med honom i olika paruppgifter. Här kan man se den samhandling som Szönyi 

& Söderqvist Dunkers (2012) lyfter fram som en av delaktighets aspekterna. I klassen 
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finns denna samhandling automatiserad hos eleverna och de arbetar flexibelt  med 

varandra i olika konstellationer. Om lärarens tydliga ledarskap spelar in eller om elevens 

ålder har någon betydelse för elevernas acceptans är svårt att ta ställning till. 

Vid första observationstillfället valde jag att  placera mig längst  bak i klassrummet för att 

få en överblick över hela klassrummet och för att kunna följa eleven överskådligt. 

Vikten av att hålla sig neutral, vilket Bryman (2008) lyfter fram, kändes lättare att 

förhålla sig till vid denna placeringen. I de fortsatta observationerna valde jag att  sätta 

mig nära eleven för att få en närmare inblick i elevens aktiviteter.

Första reflektionen jag gjorde från min placering längst bak var hur viktigt  det var för 

eleverna att ha tydlig kommunikation med undervisande lärare. E2 samt E3 hade båda 

olika former av resurspersoner med sig i klassrummet, men dessa spelade mindre roll i 

interaktionen mellan lärare och elev. E1 och E2 har möjlighet till arbetsplatser utanför 

klassrummet till vilka de går när de känner att oron i klassrummet blev för stor. E3, som 

är yngre, och klassen har ett friare arbetsklimat. Genomgångarna sker där i största delen 

gemensamt medan arbetet sker enligt elevernas önskan oftast i par eller grupp. Det blir 

redan från början tydligt att E3 är del av gemenskapen i klassen och är lika ofta den som 

tar kommandot i gruppsammansättningarna eller den som blir tillfrågad, även om han 

som jag tidigare nämnde ofta väljer att sitta i läshörnan eller att arbeta själv med sin 

dator. Eleverna i denna klassen verkar vara duktiga på att arbeta med alla och är väldigt 

flexibla i sina konstellationer, vilket  tydligast syns på att ingen av eleverna behöver 

arbeta själv om den inte vill detta. Själva grupperingarna sker utan lärarens deltagande, 

utan eleverna sköter det  helt själva. Här kan tänkas att  man tidigare arbetat mycket 

aktivt med detta förhållningssätt för att få eleverna att själva ta ansvar för 

sammanhållningen i klassen och för ansvaret för hur och med vem jag arbetar bäst.

Vid observationstillfällena i omgång 1 har bara ett tomt papper använts med mitt syfte 

och mina nyckelord skrivet på. Tanken var att genom att se eleverna i klassrummet 

skulle jag kunna se genom de två nyckelord jag från början satt  upp. Jag skrev ner korta 

meningar kring det jag upplevde och såg vid observationstillfällena som sedan fördes in 

i tabeller.
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Exempel på första tabellkodningen.

står vid sidan om och avvaktar.

tydliga instruktioner.

simning efter egen nivå.

har god koll på de andra trots att E1 inte interagerar med de andra.

Detaljerat schema finns på tavlan.

går 5 min innan lektionen är slut.

Meningarna tilldelades sedan varsin kategori1  - delaktighet, motivation, integrering/

inkludering/exkludering samt övrigt, för att kunna se ett  mönster i vad som är viktigt för 

att elever med funktionshinder blir delaktiga i sin undervisning. 

Exempel på andra tabellkodningen.

1 Delaktighet

1 står vid sidan om och avvaktar.

1 tydliga instruktioner.

1 simning efter egen nivå.

1 har god koll på de andra trots att E1 inte interagerar med de andra.

1 Detaljerat schema finns på tavlan.

1 går 5 min innan lektionen är slut.

1 introduktion på filmen.

1 vissa elever vill bestämma själva vilket skapar stor oro hos alla, då alla diskussioner tar tid och energi.

2 Motivation

2 simmar utan att vila.

3 Integr/Inkl/Exkl

3 simträning i stor grupp år 4-5.

4 Övrigt

4 Uppstart och genomgång i stor grupp. Ingen individuell anpassning. 

4 Helklass - indelade i 5-6 grupper.

4 2 pedagoger.

Vid analysen av detta fick jag ett större antal utsagor som inte kunde placeras under 

dessa kategorier. Dessa utsagor blev det nya fokusområdet i min undersökning. Fanns 

det andra komponenter som var viktigare än det som jag först trodde? 
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Genom att försöka hitta gemensamma nämnare i de olika utsagor fick jag tre olika 

kategorier. Vid analysen2  av dessa kategorier fann jag tre nya nyckelord som alla fick 

lite olika stor vikt, Lärmiljö, Lärarens kompetens samt Relation lärare - elev. 

Exempel på tredje tabellkodningen.

1

Lärmiljö

4 1 Uppstart och genomgång i stor grupp. Ingen individuell anpassning. 

4 1 Helklass - indelade i 5-6 grupper.

4 1 2 pedagoger.

4 1 Mindre grupper 2-4 st i varje.

4 1 Samarbete mellan elever i större och mindre grupper.

4 1 Flera grupper arbetar samtidigt i samma lokaler.

4 1 E1 sitter längst fram i klassrummet, närhet till lärare.

2

Lärarens kompetens

4 2 Instruktioner ges till alla trots att det är väldigt pratigt och rörigt.

4 2 Ingen speciell anpassning till enskilda elever.

4 2 Instruktioner ges av läraren, vid flera tillfällen.

3

Relation

4 3 har en tyst dialog med läraren sen fortsätter E1 att titta på filmen.

4 3 lärare - elev har god kontakt. 

4 3 Läraren ser på E1s kroppsrörelser och uttryck om allt är väl. 

6.1.1 Sammanfattning

    Första omgången av observationer visar att för att elever med funktionsnedsättningar 

ska kunna känna sig delaktiga och känna motivation i skolan finns det tre viktiga 

kriterier - Lärmiljö, Lärarens kompetens samt Relation. Det kriteriet som i mina 

observationer får största vikt är lärmiljön och dess uppbyggnad. 

Delaktigheten och elevens engagemang och aktivitet i klassrummet kräver således en 

utarbetad lärmiljö, som främjar elevens delaktighet. Vad är då avgörande i lärmiljön för 

att den ska fungera som grogrund för elevernas delaktighet?
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6.2 Observation - omgång 2
Inför observationsomgång 2 har klassrumsmiljöerna förändrats och vissa av eleverna 

har fått nya pedagoger. 

E1 och E2 har flyttat till ny skola, men är fortfarande integrerade i grundskolan. E1 och 

E2 sitter även här långt fram med närhet till lärare, tavla samt grupprum. Alla elever på 

skolan har via skolan tilldelats en personlig iPad, vilken används under nästan alla 

lektioner. Mycket arbete kan därför förmedlas till eleven i god tid. Här har skapats en 

större flexibilitet  än den eleverna tidigare upplevt, och ett annat engagemang för 

eleverna och deras utveckling genomlyser skolan. Skolan utmanar sig själv genom att 

delta i en rad olika utvecklingsprojekt för att  skapa bättre lärmiljöer och lektioner för 

eleverna. Denna ständiga utveckling ger eleverna ständigt  nya arbetssätt och 

arbetsmoment och elevernas förmågor tränas på olika sätt.

Vid samtal med eleverna kring hur de upplever denna förändring i lärmiljön lyfter E1 att 

han inte behöver oroa sig för vad som kommer hända. Innan upplevde han att  han hade 

ganska bra koll på hur dagen såg ut, med hjälp av ett  dagsschema som gicks igenom 

varje morgon. Nu har han även tillgång till arbetsmaterial innan lektionen, samt lättare 

att spara det han arbetar med på iPaden. 

En gemensam upplevelse från E1 samt E2 är att  båda anser att  de har koll på sin skoldag 

på ett mer övergripande sätt, samt att  då alla nu har iPad inte behöver känna sig 

specialanpassade längre. Det är tydligt på E1 att självkänslan har stärkts och att han är 

mer säker på sig själv och kan bättre kontrollera sig själv under skoldagen. 

E3 har på grund av sin försämrade hörsel fått en plats längre fram i klassrummet. Då 

eleven går i en åldersblandad klass har vissa elever gått upp en klass och nya 

tillkommit. Elevens saknar fortfarande den övergripande delaktigheten, då läraren inte 

arbetar mot samma mål längre. Alexandersson (2009) belyser vikten av att  få gå på 

samma skola som kamraterna som viktig för elevens utveckling. Jag delar denna åsikt, 

dock gör inte elevens lärare detta utan anser att eleven skulle få det bättre på en särskola 

1,5 mil från hemmet. Givetvis känner eleven och övriga klasskamrater av den ovilja 

som även jag känner av och bevittnar under mina observationer.
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Det som fortfarande är väldigt tydligt  i klassen är tillhörigheten, som trots lärarens 

tydliga ovilja gentemot eleven, inte påverkar arbetsformerna i klassrummet. Alla arbetar 

fortfarande tillsammans i par och flexibla grupper utan lärarens inblandning. 

I lärmiljön finns både positiva och negativa faktorer som samspelar för att skapa 

elevernas vardag med allt från delaktighet och inkludering till motivation. I det fortsatta 

arbetet fokuserade jag på att  hitta positiva respektive negativa faktorer i lärmiljön som 

påverkar elevens delaktighet.

På samma sätt som tidigare användes tabellmetoden för att kategorisera utsagorna och 

observationerna. Vid första bearbetningen såg resultatet ut så här.

Exempel på första tabellkodningen.

lugn och trygg/trivs

får vara med 

iPad - skriva/tala/rita/läsa/lyssna/film

E2 ”Om jag inte vill så får jag göra annat fast samma”

Tydliga genomgångar med bildstöd

eleven blir mer och mer upprörd, men genom att avvakta lyckas läraren ”sälja in” film om idrott istället 
för fotboll som eleven tydligt och muntligt visar att den inte vill delta i.
Läraren samtalar med eleven kring dagens lektion/ställer öppna ledande frågor för att kunna göra eleven 
delaktig.
tillgång till egen arbetsplats på lugn/tyst plats i närhet till lektionssalen

coach

helklass

muntliga genomgångar

För att få fram vad som för elevens delaktighet är viktigt valde jag att kategorisera i två 

kategorier3  - positivt (+) och negativt (-). Tanken med detta är att snabbt kunna se om 

det finns något som är mer viktigt än annat för att sedan kunna samtala med eleverna 

kring just detta. 
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Exempel på andra tabellkodningen.

1

Positivt

1 lugn och trygg/trivs

1 får vara med 

1 iPad - skriva/tala/rita/läsa/lyssna/film

2

Negativt

2 helklass

2 genomgång i helklass

2 bilder på safari

Vid första kodningen av observationsomgång 2 var 18 av 23 utsagor positiva. Då syftet 

med kodning 3 var att se om det gick att hitta ett färre antal gemensamma nämnare som 

alla eleverna kunde samtala kring beslutade jag mig för att  göra en kodning4  till för att 

hitta utsagor som var positiva och där elevens delaktighet var avgörande. 

Exempel på tredje tabellkodningen.

Positivt

1

Elevens 
delaktighet 
avgörande

1 1 iPad - skriva/tala/rita/läsa/lyssna/film

1 1 får vara med 

1 1 E2 ”Om jag inte vill så får jag göra annat fast samma”

1 1 eleven blir mer och mer upprörd, men genom att avvakta lyckas läraren ”sälja in” film om 
idrott istället för fotboll som eleven tydligt och muntligt visar att den inte vill delta i.

2

Övrigt

1 2 lugn och trygg/trivs

1 2 Tydliga genomgångar med bildstöd

1 2 coach

1 2 muntliga genomgångar
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6.2.1 Sammanfattning

    Sammanfattningsvis kan man se att hur elevernas lärmiljö är utformad i hög grad 

påverkar deras delaktighet. I de fallen eleverna fick vara med och påverka sin 

undervisning och sin skolmiljö visade de ett större engagemang och delaktighet i 

samspelet med lärare och klasskamrater. 

I de lärmiljöer där man genom till exempel genom textsamtal samtalade i helklass med 

en lärare som samtalsstöd ökade elevernas delaktighet, då de i större utsträckning görs 

delaktiga på grund av utformningen på lärandet. Eleverna arbetar mera med att utveckla 

sina förmågor än att mekaniskt läsa. Detta arbetssätt gjorde också att arbetspassen blev 

kortare eftersom texterna som lästes enbart bestod av ett stycke som man sedan 

samtalade kring.

Tilläggas bör att vid de tillfällen som coachen deltog tillsammans med eleverna ökade 

elevens delaktighet i högre grad än vid de tillfällen som resursläraren var inne som stöd.  

Resursläraren såg sig mer som en resurs för hela klassen än som en tillgång för 

eleverna, vilket coachens uppdrag var tydligare då denna inte var lärare. 
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7. Diskussion
7.1 Metoddiskussion
    Att gå ut och bara vara en skugga i klassrummet var mycket lärorikt och det gick att 

se sådant som man annars själv missar när man är fullt upptagen med att  undervisa och 

interagera med eleverna. Jag valde, i enlighet med mitt  val av metod, att gå ut med ett 

blankt papper för att se vad jag såg. För att  inte tappa fotfästet så tidigt i studien hade 

jag med mig mina ledord som ram. Givetvis så jag mycket annat som inte rörde studiens 

område, men som i framtiden kan vara vidare forskning. 

Metoden Grounded theory visade sig vara svår att använda under tidspress och när man 

har för stor insikt i det  man ska observera. Att förhålla sig neutral, som Bryman (1997), 

lyfter fram som utgångspunkten för det första mättillfället är svår att efterleva då 

mycket av det som observerades var från min egen vardag som speciallärare. 

Utgångspunkten för studien var hur eleverna ser på sin delaktighet. Mycket av den 

forskning som ligger till grund för denna studie har dock fokus på hur lärare och 

specialpedagoger/speciallärare ser på elevernas delaktighet. Detta gör analyseringen av 

mitt resultat tunt då det är svårt att koppla till tidigare forskning.

Eleverna som deltog i observationerna hade alla olika former av funktionsnedsättningar. 

Hur utfallet av studien hade förändrats genom att ha studerat elever med samma 

funktionsnedsättningar, anser jag, inte hade varit lika givande då alla elever är olika och 

skolan ska i dag, i enlighet med Skolverket (2011), anpassas för varje elevs unika 

behov. Denna blandning av elever mötte alla olika lärare med olika bakgrund och 

utbildning, men som står inför samma utmaning - att möta alla elever och stötta dem att 

lyckas.

7.2 Resultatdiskussion
    Skolan ska vara en plats för alla, där allas lika värde omsätts både teori och praktik. 

Det är tydligt att det i den tidigare forskningen som lyfts fram i denna studie är viktigt 

att  man från början inriktat sig på delaktighet och inkludering. Delaktighet är inte något 

som kommer av sig själv utan måste skapas av de vuxna i skolan. Jag har fått se många 
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exempel på hur en tillgänglig miljö måste förberedas för eleverna för att de ska kunna 

vara delaktiga. Ett tydligt exempel på detta är när E1 och E2 byter skola. Här är man i 

framkant när det gäller att utveckla sin undervisning och utmana sig själv som lärare, 

vilket tydligt märks på elevernas delaktighet i klassrummet. 

Lärmiljön är den aspekt av delaktigheten som jag inte hade med från början. Att 

eleverna skulle visa på att lärmiljön var en viktig del av att vara delaktig hade jag inte 

sett innan. Lärmiljöerna som jag observerade i var både lika och olika, men eleverna 

hade alla samma syn på hur de ville att skolmiljön skulle vara, tydlig, trygg samt 

tillåtande.

Samtalet med eleven kring dess svårigheter är en viktig aspekt i att skapa delaktighet  för 

eleverna. Ingen kan beskriva det  bättre än eleverna själva och deras input är oersättlig. 

För E1 och E2 är det normalt att prata om sina svårigheter och de är mycket öppna 

under lektionerna om något är svårt eller de inte förstår. Skolsituationen för E3 är då 

helt annan, och ingen större dialog sker tillsammans med honom utan mer till honom 

eller över huvudet på honom. När utfallet av lektionen inte blir som läraren tänkt, är 

detta oftast ett problem som läggs på eleven ”Han kan ju inte... Han gör aldrig 

klart...” .

Syftet med studien var att belysa hur eleverna visar att de är delaktiga i sin undervisning 

och jag anser att jag har fått svar på mina frågor. Att eleverna fullföljer uppgifterna och 

kan samtala med lärare och kamrater kring de olika aktiviteterna är tydligt. För elevens 

upplevelse av att vara delaktig krävs att lärmiljön är tillåtande och flexibel. De är med 

och deltar på sitt specifika sätt, med hjälp av kamrater och lärare i den form som passar 

dem bäst. För att hitta formen måste lärarna samtala med eleverna och man måste vara 

öppen för att förändra sin undervisning och sitt sätt att se på eleverna. I analysen kan 

man se en tydlig skillnad mellan skolorna där lärarna och eleverna har en aktiv dialog 

och  är förändringsbenägna i jämförelse med den tredje skolan där man gärna förskjuter 

problemet på elevens oförmåga att delta och slutföra uppgifter. Man framhåller att en 

annan skolform hade passat eleven bättre istället för att se hur man kan förändra sin 

egen undervisning eller lärmiljö till att passa eleven.
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Det blir tydligt under observationerna att E1 och E2 är delaktiga i att planera sitt arbete 

och att lärarna och eleverna gemensamt anpassar arbetet efter deras förmåga och 

motivation i stunden. De är alltid med på den ordinarie genomgången, men om 

uppgiften för dagen inte passar eleven finns alltid alternativa uppgifter att välja ibland. I 

motsats till E1 och E2 är E3 inte delaktig i att planera sin undervisning, utan detta sker 

som regel när eleven redan misslyckats. Vid observationerna visar eleven tydligt vid 

flera tillfällen att han inte kommer att klara uppgiften redan innan den startats, genom 

att smita ut ur klassrummet och inte återkomma på ett bra tag, inte kunna fullfölja 

uppgifter utan att  ha fått en tydligare mer konkret instruktion. Ingen verkar riktigt bry 

sig om detta fenomen, men lärarna visar tydligt med sitt kroppsspråk att  de, när eleven 

kommer tillbaka, visste att han smitit iväg eller inte skulle klara uppgiften. Hurvida 

eleven upplevde denna avvighet gentemot honom var på dessa få tillfällen svårt att 

avgöra. Tydligt var dock att eleven vid mognad skulle kunna ha förmågan att uppfatta 

den.

För mig, i min roll som speciallärare, är Skollagen (2011) tydligare idag än den var när 

jag började arbetet med denna studie. Eleverna har rätt till den undervisning som på 

bästa sätt  tränar deras förmågor, och det är upp till mig som lärare och speciallärare att 

stötta dem i deras utmaning att nå sina mål, mål som de delar med sina klasskamrater på 

sitt egna speciella sätt. 

För att  undervisningen ska vara likvärdig, ur elevernas synvinkel, måste den anpassas 

både i klassrummet och lärmiljön. De dagliga samtalen i ett levande klassrum, där 

pedagogerna lyssnar på eleverna och är välförtrogna med elevens speciella svårighet 

skapar förutsättningar för utveckling av alla de förmågor eleverna behöver för att nå så 

långt som de kan och vill. Metoden Grounded Theory bygger på att observationerna och 

samtalen ska mynna ut  i en ny teori, och om jag ska efter denna studie inspirerad av 

Grounded Theory ska forma en teori, är det just det som elever med autism behöver. 

Att lyssnas på, att tros på och ges de verktyg som behövs för att skapa förutsättningar 

att klara av uppgifterna de ställs inför i skolan.

34



Som vidare forskning hade det varit intressant att följa eleverna i ett  längre perspektiv 

för att se hur de olika skolmiljöerna påverkar deras fortsatta utveckling. Att  följa dem 

vidare mot nya höjder och se dem lyckas.

En annan aspekt i vidare forskning hade varit att samtala med elevernas lärare och 

föräldrar för att  få deras syn på elevernas delaktighet  och jämföra dem med elevernas. 

Intressant hade också varit att få ta del av ett  strukturerat samtal där alla parter, elev - 

lärare - vårdnadshavare, samtalade kring elevens syn på sitt lärande, där elevens syn var 

den styrande. 
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Bilagor

Bilaga A 
Missivbrev

Hej!

Jag heter Rebecka Gustavsson och jag läser till Speciallärare vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. I mina studier ingår att göra ett avslutande examensarbete.

2011 fick vi en ny skollag och med den ändrades vem som får gå i särskola. Elever med 

enbart autism skrivs nu i större utsträckning ut från särskolan, efter att man gjort nya 

utredningar som bara påvisar att eleverna enbart har autism. Som ett resultat av detta har 

man idag fler elever med autism i den vanliga grundskolan. Vilka konsekvenser blir det 

för dessa eleverna som är i behov av mycket stöd vet man ännu inte.

Syftet med mitt examensarbete är att belysa hur elever med diagnosen Autism deltar i 

undervisningen. För att kunna studera hur en elev med de särskilda svårigheter som 

autism innebär inkluderas i undervisningen, ska jag vara i Ditt barns klass under 

v22-23. Jag kommer att observera just det barnet, men inte övriga enskilda elever. 

Anteckningar kommer att göras och kommer att sparas av mig under arbetets skrivande. 

Vid slutförandet av arbetet kommer alla anteckningar att raderas. Resultatet av studien 

kommer att publiceras i mitt examensarbete och kommer vara tillgängligt på 

forskningsdatabasen DiVA.

Har ni några frågor hör gärna av er.

Rebecka Gustavsson

rebecka.gustavsson@edu.falkenberg.se
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Bilaga B 
Observationsmall
Observation: Grupp/klass:

Barn/elev:                 Datum:
   Aktivitet/lektion:     Tidspunkt:
Lärare:     
Observatör:

Uppdrag:

ANALYS
Relationen mellan lärarens undervisning, förhållningssätt och gruppens/elevens/barnets  mående, 
handlingar och resultat.

Mål – innehåll – 
bedömning
Längd på lektionen  
Svårighetsgrad
Material – läromedel – 
metod 
Anpassning efter 
elevens behov.
Variation
Tid för reflektion 
Samarbete/samlärande
osv......

Grupp

Mål – innehåll – 
bedömning
Längd på lektionen  
Svårighetsgrad
Material – läromedel – 
metod 
Anpassning efter 
elevens behov.
Variation
Tid för reflektion 
Samarbete/samlärande
osv......

Individ 

Dialog
Introduktion
Instruktioner
Avslut 
Tidsfördelning mellan 
eget arbete – lärarlett – 
grupparbete 
Regler – uttalade –
outtalade 
Relationer: Pedagog-
elev, elev-elev. 

Dialog
Introduktion
Instruktioner
Avslut 
Tidsfördelning mellan 
eget arbete – lärarlett – 
grupparbete 
Regler – uttalade –
outtalade 
Relationer: Pedagog-
elev, elev-elev. 

GruppDialog
Introduktion
Instruktioner
Avslut 
Tidsfördelning mellan 
eget arbete – lärarlett – 
grupparbete 
Regler – uttalade –
outtalade 
Relationer: Pedagog-
elev, elev-elev. 

Dialog
Introduktion
Instruktioner
Avslut 
Tidsfördelning mellan 
eget arbete – lärarlett – 
grupparbete 
Regler – uttalade –
outtalade 
Relationer: Pedagog-
elev, elev-elev. 

Individ
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Samtal med 
läraren och/eller 
arbetslaget efter 
observations-
tillfällena
”Observju”

Lärarens reflektioner kring situationen/observationenSamtal med 
läraren och/eller 
arbetslaget efter 
observations-
tillfällena
”Observju”

Samtal om innehåll och fokus utvalda sekvenser/situationer

Samtal med 
läraren och/eller 
arbetslaget efter 
observations-
tillfällena
”Observju”

Upplevelsen i samtalet

Samtal med 
läraren och/eller 
arbetslaget efter 
observations-
tillfällena
”Observju”

Eventuell överenskommelse – inför nästa gång kommer jag/vi att pröva
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Gör en sammanfattande analys av din observation.
Vad fungerar bra på grupp- och individnivå? Vad behöver förändras/förbättras på skol-, grupp- och 
individnivå ?

Gör en sammanfattande analys av din observation.
Vad fungerar bra på grupp- och individnivå? Vad behöver förändras/förbättras på skol-, grupp- och 
individnivå ?
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Bilaga C
Kodning 1 Tabell

står vid sidan om och avvaktar.

tydliga instruktioner.

simning efter egen nivå.

har god koll på de andra trots att E1 inte interagerar med de andra.

Detaljerat schema finns på tavlan.

går 5 min innan lektionen är slut.

introduktion på filmen.

vissa elever vill bestämma själva vilket skapar stor oro hos alla, då alla 
diskussioner tar tid och energi.
simmar utan att vila.

simträning i stor grupp år 4-5.

Uppstart och genomgång i stor grupp. Ingen individuell anpassning. 

Helklass - indelade i 5-6 grupper.

2 pedagoger.

Mindre grupper 2-4 st i varje.

Samarbete mellan elever i större och mindre grupper.

Flera grupper arbetar samtidigt i samma lokaler.

E1 sitter längst fram i klassrummet, närhet till lärare.

efter 10 min känner E1 viss oro och skruvar oroligt på sig på sin plats. 

lite tid krävs för att E1 ska hänga med, då E1 haft genomgång på alla lektioner/
dagen på morgonen.
Klimatet i klassen påverkar e1 negativt då det är svårt att skapa det lugn som 
behövs för att allt ska fungera.
Strukturen är jätteviktig, och ännu viktigare är att den håller under dagen. Det 
som sagt på morgonen måste följas annars blir det rörigt.
Lärmiljön är anpassad för alla elevers unika behov. 

E1 har tillgång till personlig dator som används flitigt och hela klassen har 
dator/iPad att tillgå vilket inte utmärker E1. 
Eftersom vi har haft genomgång på alla lektioner E1 har under dagen visste E1 
att det var film och vad den handlar om. 
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Instruktioner ges till alla trots att det är väldigt pratigt och rörigt.

Ingen speciell anpassning till enskilda elever.

Instruktioner ges av läraren, vid flera tillfällen.

Vid samtal kring hur arbetet ska redovisas stämmer detta ej med hur eleven 
tänkt sig att de ska redovisa. Eleven kan inte längre lyssna på lärare 1 
instruktioner utan går in i sig själv och läraren låter honom sätta sig utanför 
klassrummet för att samla sig själv. Lärare 2 går efter en stund ut till eleven och 
försöker samtala med honom, men får inte honom till att prata kring vad som är 
fel. Låter honom sitta en stund till innan hon återvänder. Efter 10 min har eleven 
samlat sig och kan börja läsa sin bok. Han vill dock inte prata om lektionen som 
varit.
Dessa situationer är återkommande med eleven och de vet inte hur de ska hjälpa 
honom att inte hamna där. 
genomgång av lektionen, titta på film kring matematik/kroppsideal.

E1 pysslar med annat under genomgången, tittar upp ibland (har haft 
genomgången på morgonen och vet redan vad som kommer att hända).
dialog med eleverna

Det är svårt att hålla fokus på E1 då de andra är stridslystna. 

har en tyst dialog med läraren sen fortsätter E1 att titta på filmen.

lärare - elev har god kontakt. 

Läraren ser på E1s kroppsrörelser och uttryck om allt är väl. 

E1 verkar var trygg i klassrummet trots att det är ganska rörigt med de andra 
eleverna.
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Bilaga D
Kodning 1 Delaktighet-Motvation-Integr./Inkl./Exkl.-Övrigt

1 Delaktighet
1 står vid sidan om och avvaktar.

1 tydliga instruktioner.

1 simning efter egen nivå.

1 har god koll på de andra trots att E1 inte interagerar med de andra.

1 Detaljerat schema finns på tavlan.

1 går 5 min innan lektionen är slut.

1 introduktion på filmen.

1 vissa elever vill bestämma själva vilket skapar stor oro hos alla, då alla 
diskussioner tar tid och energi.

2 Motivation
2 simmar utan att vila.
3 Integr/Inkl/Exkl
3 simträning i stor grupp år 4-5.
4 Övrigt
4 Uppstart och genomgång i stor grupp. Ingen individuell anpassning. 
4 Helklass - indelade i 5-6 grupper.
4 2 pedagoger.
4 Mindre grupper 2-4 st i varje.
4 Samarbete mellan elever i större och mindre grupper.
4 Flera grupper arbetar samtidigt i samma lokaler.
4 E1 sitter längst fram i klassrummet, närhet till lärare.
4 efter 10 min känner E1 viss oro och skruvar oroligt på sig på sin plats. 
4 lite tid krävs för att E1 ska hänga med, då E1 haft genomgång på alla lektioner/

dagen på morgonen.
4 Klimatet i klassen påverkar e1 negativt då det är svårt att skapa det lugn som 

behövs för att allt ska fungera.
4 Strukturen är jätteviktig, och ännu viktigare är att den håller under dagen. Det 

som sagt på morgonen måste följas annars blir det rörigt.
4 Lärmiljön är anpassad för alla elevers unika behov. 
4 E1 har tillgång till personlig dator som används flitigt och hela klassen har 

dator/iPad att tillgå vilket inte utmärker E1. 
4 Eftersom vi har haft genomgång på alla lektioner E1 har under dagen visste E1 

att det var film och vad den handlar om. 
4 Instruktioner ges till alla trots att det är väldigt pratigt och rörigt.
4 Ingen speciell anpassning till enskilda elever.
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4 Instruktioner ges av läraren, vid flera tillfällen.
4 Vid samtal kring hur arbetet ska redovisas stämmer detta ej med hur eleven 

tänkt sig att de ska redovisa. Eleven kan inte längre lyssna på lärare 1 
instruktioner utan går in i sig själv och läraren låter honom sätta sig utanför 
klassrummet för att samla sig själv. Lärare 2 går efter en stund ut till eleven och 
försöker samtala med honom, men får inte honom till att prata kring vad som är 
fel. Låter honom sitta en stund till innan hon återvänder. Efter 10 min har 
eleven samlat sig och kan börja läsa sin bok. Han vill dock inte prata om 
lektionen som varit.

4 Dessa situationer är återkommande med eleven och de vet inte hur de ska hjälpa 
honom att inte hamna där. 

4 genomgång av lektionen, titta på film kring matematik/kroppsideal.
4 E1 pysslar med annat under genomgången, tittar upp ibland (har haft 

genomgången på morgonen och vet redan vad som kommer att hända).
4 dialog med eleverna
4 Det är svårt att hålla fokus på E1 då de andra är stridslystna. 
4 har en tyst dialog med läraren sen fortsätter E1 att titta på filmen.
4 lärare - elev har god kontakt. 
4 Läraren ser på E1s kroppsrörelser och uttryck om allt är väl. 
4 E1 verkar var trygg i klassrummet trots att det är ganska rörigt med de andra 

eleverna.
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Bilaga E
Kodning 2 Lärmiljö-Lärarens kompetens-Relation

1
Lärmiljö
4 1 Uppstart och genomgång i stor grupp. Ingen individuell 

anpassning. 

4 1 Helklass - indelade i 5-6 grupper.

4 1 2 pedagoger.

4 1 Mindre grupper 2-4 st i varje.

4 1 Samarbete mellan elever i större och mindre grupper.

4 1 Flera grupper arbetar samtidigt i samma lokaler.

4 1 E1 sitter längst fram i klassrummet, närhet till lärare.

4 1 efter 10 min känner E1 viss oro och skruvar oroligt på sig på 
sin plats. 

4 1 lite tid krävs för att E1 ska hänga med, då E1 haft genomgång 
på alla lektioner/dagen på morgonen.

4 1 Klimatet i klassen påverkar e1 negativt då det är svårt att skapa 
det lugn som behövs för att allt ska fungera.

4 1 Strukturen är jätteviktig, och ännu viktigare är att den håller 
under dagen. Det som sagt på morgonen måste följas annars 
blir det rörigt.

4 1 Lärmiljön är anpassad för alla elevers unika behov. 

4 1 E1 har tillgång till personlig dator som används flitigt och hela 
klassen har dator/iPad att tillgå vilket inte utmärker E1. 

4 1 Eftersom vi har haft genomgång på alla lektioner E1 har 
under dagen visste E1 att det var film och vad den handlar om. 

2
Lärarens 
kompetens
4 2 Instruktioner ges till alla trots att det är väldigt pratigt och 

rörigt.

4 2 Ingen speciell anpassning till enskilda elever.

4 2 Instruktioner ges av läraren, vid flera tillfällen.
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4 2 Vid samtal kring hur arbetet ska redovisas stämmer detta ej 
med hur eleven tänkt sig att de ska redovisa. Eleven kan inte 
längre lyssna på lärare 1 instruktioner utan går in i sig själv och 
läraren låter honom sätta sig utanför klassrummet för att samla 
sig själv. Lärare 2 går efter en stund ut till eleven och försöker 
samtala med honom, men får inte honom till att prata kring vad 
som är fel. Låter honom sitta en stund till innan hon 
återvänder. Efter 10 min har eleven samlat sig och kan börja 
läsa sin bok. Han vill dock inte prata om lektionen som varit.

4 2 Dessa situationer är återkommande med eleven och de vet inte 
hur de ska hjälpa honom att inte hamna där. 

4 2 genomgång av lektionen, titta på film kring matematik/
kroppsideal.

4 2 E1 pysslar med annat under genomgången, tittar upp ibland 
(har haft genomgången på morgonen och vet redan vad som 
kommer att hända).

4 2 dialog med eleverna

4 2 Det är svårt att hålla fokus på E1 då de andra är stridslystna. 
3
Relation
4 3 har en tyst dialog med läraren sen fortsätter E1 att titta på 

filmen.

4 3 lärare - elev har god kontakt. 

4 3 Läraren ser på E1s kroppsrörelser och uttryck om allt är väl. 

4 3 E1 verkar var trygg i klassrummet trots att det är ganska rörigt 
med de andra eleverna.
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Bilaga F
Kodning 2 Lärmiljö Tabell
 

lugn och trygg/trivs

får vara med 

iPad - skriva/tala/rita/läsa/lyssna/film

E2 ”Om jag inte vill så får jag göra annat fast samma”

Tydliga genomgångar med bildstöd

eleven blir mer och mer upprörd, men genom att avvakta lyckas läraren ”sälja 
in” film om idrott istället för fotboll som eleven tydligt och muntligt visar att 
den inte vill delta i.
Läraren samtalar med eleven kring dagens lektion/ställer öppna ledande frågor 
för att kunna göra eleven delaktig.
tillgång till egen arbetsplats på lugn/tyst plats i närhet till lektionssalen

coach

helklass

muntliga genomgångar

resurslärare till klassen/eleven

specialpedagog för kontinuerlig handledning och stöd

genomgång i helklass

arbete i mindre grupper

korta lektionspass

vila i arbetet, genom andra anpassade uppgifter t.ex. film eller spel

anpassade uppgifter

digitala läromedel

bilder på safari

muntliga redovisningar med hjälp av iPad eller teckningar
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Bilaga G
Kodning 2 Lärmiljö Positivt-Negativt

1
Positivt
1 lugn och trygg/trivs

1 får vara med 

1 iPad - skriva/tala/rita/läsa/lyssna/film

1 E2 ”Om jag inte vill så får jag göra annat fast samma”

1 Tydliga genomgångar med bildstöd

1 eleven blir mer och mer upprörd, men genom att avvakta lyckas läraren 
”sälja in” film om idrott istället för fotboll som eleven tydligt och muntligt 
visar att den inte vill delta i.

1 Läraren samtalar med eleven kring dagens lektion/ställer öppna ledande 
frågor för att kunna göra eleven delaktig.

1 tillgång till egen arbetsplats på lugn/tyst plats i närhet till lektionssalen

1 coach

1 muntliga genomgångar

1 resurslärare till klassen/eleven

1 specialpedagog för kontinuerlig handledning och stöd

1 arbete i mindre grupper

1 korta lektionspass

1 vila i arbetet, genom andra anpassade uppgifter t.ex. film eller spel

1 anpassade uppgifter

1 digitala läromedel

1 muntliga redovisningar med hjälp av iPad eller teckningar
2
Negativt
2 helklass

2 genomgång i helklass

2 bilder på safari
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Bilaga H
Kodning 2 Lärmiljö Positivt Avgörande för elevens delaktighet

Positivt
1
Elevens 
delaktighet 
avgörande

1 1 iPad - skriva/tala/rita/läsa/lyssna/film

1 1 får vara med 

1 1 E2 ”Om jag inte vill så får jag göra annat fast samma”

1 1 eleven blir mer och mer upprörd, men genom att avvakta lyckas 
läraren ”sälja in” film om idrott istället för fotboll som eleven 
tydligt och muntligt visar att den inte vill delta i.

1 1 Läraren samtalar med eleven kring dagens lektion/ställer öppna 
ledande frågor för att kunna göra eleven delaktig. (Textsamtal)

1 1 tillgång till egen arbetsplats på lugn/tyst plats i närhet till 
lektionssalen

1 1 korta lektionspass

1 1 vila i arbetet, genom andra anpassade uppgifter t.ex. film eller spel

1 1 anpassade uppgifter

1 1 muntliga redovisningar med hjälp av iPad eller teckningar
2
Övrigt
1 2 lugn och trygg/trivs

1 2 Tydliga genomgångar med bildstöd

1 2 coach

1 2 muntliga genomgångar

1 2 resurslärare till klassen/eleven

1 2 specialpedagog för kontinuerlig handledning och stöd

1 2 arbete i mindre grupper

1 2 digitala läromedel
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