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 I vårt arbete utgår vi ifrån den nya bestämmelse som Skollagen har gett ut 

och den innebär att de elever som har autism, men utan utvecklingsstörning, 

samt de elever som har autismliknande tillstånd ska gå under grundskolans 

läroplan istället för grundsärskolan. Denna nya bestämmelse gjorde oss 

nyfikna på hur denna inkludering kunde ske ute i skolorna och vilka 

möjligheter det finns samt hur pedagogerna ställer sig till detta. I detta arbete 

vill vi därför med hjälp av verksamma pedagoger lyfta ett sätt på vilket 

inkludering av dessa elever kan ske i grundskolan. På denna nya 

bestämmelse kan det ske många olika tolkningar och genomförande. I 

kommunen som vi har valt att undersöka har de kommit långt med 

inkluderingsprocessen och många andra kommuner har denna 

implementering framför sig. Så som vår valda kommun har implementerat 

denna nya bestämmelse kan vara ett positivt och långsiktligt sätt, om de rätta 

förutsättningarna och kunskaperna finns. För att detta arbetssätt ska kunna bli 

långsiktligt krävs det därför att pedagogerna kan, vill och förstår vad 

arbetssättet kräver och dessa frågeställningar baserar vi vårt arbete på 

eftersom det även är dessa som implementeringsperspektivet grundar sig på. 

Pedagogerna har ett stort arbete framför sig med att inkludera alla elever i 

grundskolan och samtidigt utgå från varje enskild elevs behov. Vi lyfter i 

detta arbete ett sätt att genomföra denna implementering på.  
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1. Inledning 

Vårt skolväsen är i uppror, flertalet nya reformer sätts i verk och förändringarna är stora inom 

skolan, både för pedagoger men även för elever. Beslut kommer från riksdagen som bland 

annat vill förbättra skolvärlden och få in mer kompetens hos pedagoger och samtidigt ge alla 

elever samma förutsättningar. Enligt Persson (2008) är begreppet ”en skola för alla” något vi 

har strävat efter sedan år 1946 (2008). En av de nya reformerna riksdagen har slagit fast vid är 

att 

”I den nya skollagen kommer elever med autism eller autismliknande tillstånd bara att 

tillhöra målgruppen om de också har en utvecklingsstörning eller en betydande och 

bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre 

våld eller kroppslig sjukdom.” (Skolverket, 2011c) 

Detta kan betyda att vissa elever som är inskrivna i grundsärskolan kommer efter denna 

bestämmelse inte längre har behörighet i den skolformen utan ska skrivas över till 

grundskolan och dess läroplan. Lagen träder i kraft 1 juli 2011 vilket innebär en radikal 

förändring redan efter sommaren för dessa elever. De tvingas lämna sina klasskamrater i 

grundsärskolan för att inkluderas i en klass med jämnåriga elever i grundskolan. Enligt 

Tideman (2011) kan denna process vara positiv för Sverige och vårt utbildningsväsen då han 

har gjort upptäckter att det finns flera elever som är felinskrivna i särskolan och denna process 

ger då dessa elever en ärlig chans. Tideman ställer sig även frågan om särskolan behövs i vårt 

samhälle då Skolverket uppmanar skolan att vara demokratisk och sträva efter ”en skola för 

alla” (2011). Tidemans positiva respons är inte delat av hela samhället utan runt omkring oss 

hör vi oroliga röster angående de nya reformerna. Frågor som ”Har vi pedagoger den 

kompetens dessa elever behöver?” och ”Finns det möjlighet att verkställa det och vart ska vi 

börja?” cirkulerar ute på skolorna. Liknande frågor kommer från vårdnadshavare och elever 

som blir påverkade och det finns en rädsla att undervisningen och tryggheten kommer att 

försämras. Svåra frågor utan svar, det enda vi vet just nu är att enligt riksdagen och regeringen 

ska de nya reformerna och lagarna implementeras från och med den 1 juli 2011.  

Vi har länge i Sverige strävat efter ”en skola för alla”. Persson (2008) skriver om förloppet 

som startade redan år 1946 då vi hade differentierade skolor och eleverna själva ansågs äga 

sina svårigheter. Beroende på förutsättningar kunde eleverna fortsätta sin utbildning eller inte. 

Redan under 1969 års läroplan började samhällets förhållningssätt gentemot elever i behov av 

särkskilt stöd förändras. Tankar som att miljön påverkar elevernas lärande steg fram och 
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utvecklades ytterligare till nästkommande läroplan, Lgr 80, läroplan för grundskolan 1980. I 

denna läroplan fortsätter Skolverket att sträva mot en likvärdig skola där alla, oberoende 

funktionsnedsättning eller inte, klarar av att nå upp till kunskapsmålen. Strävan efter att de 

elever som är i behov av särskilt stöd ska få den undervisning som krävs i sin ursprungliga 

klass påbörjade därmed redan 1946 och vid varje ny läroplan har begreppet breddats och 

konkretiserats ytterligare. Persson (2008) skriver att vi går mot en skola där alla elever, 

oavsett behov och bakgrund ska kunna mötas och få sin undervisning individanpassad.  

År 1972 förändrades den nioåriga skolplikten och ändring innebär att alla som är bosatta i 

Sverige har rätt till undervisning från sju års ålder. Den offentliga skolan ska under dessa nio 

år vara avgiftsfri. Skollagen samt styrdokumenten lägger stor vikt på att den svenska skolan 

ska sträva efter att vara demokratisk samt ge likvärdig undervisning oberoende bakgrund, 

familjeförhållande och behov (Regeringen, 2011).  

En strävan efter ”en skola för alla” vill Skolverket nå resultat som innebär att grundsärskolan 

ska inkluderas tillsammans med grundskolan och på så sätt skapa en integrering mellan dessa 

skolformer och minska på särskoleinskrivningar. Med hjälp av implementeringsprocessen ska 

detta kunna genomföras och detta är något vi senare i arbetet ska gå in mer på djupet kring. 

Det ska bland annat bli svårare för pedagoger att skriva in elever i grundsärskolan samt de 

elever som har autism, men utan utvecklingsstörning, samt de elever som har autismliknande 

tillstånd ska skrivas över till grundskolan. Enligt Persson (2008) ska detta även skapa en 

möjlighet för pedagogerna att skapa ett demokratiskt deltagarperspektiv som visar klart och 

tydligt att det inte finns något ”normalt” beteende utan framhäver i stället vinsten med att 

kunna dela olikheter med varandra för att nå den ultimata utvecklingen hos var och en 

(Persson, 2008). 

Implementeringen är en del av skolväsendets utveckling och det är regeringens uppdrag att 

det genomförs på verksamhetsnivån, ute i skolorna. Kravet på implementering träder i kraft 

den 1 juli 2011 (Skolverket, 2010). Däremot är det ingenting som bevisar att det kommer 

fungera eller inte och det finns inga tydliga direktiv på hur implementeringsprocessen ska 

utföras. Det vi försöker lyfta är att det finns olika vägar att genomföra beslutet samt olika 

tolkningar beroende på vilka förutsättningar det finns ute i skolorna och i kommunen. Den 

kommun vi har valt att undersöka har redan påbörjat arbetet och har därmed inga 

omskrivningar från grundsärskolan till grundskolan att genomföra. I kommunen arbetar ett 

antal skolor med samverkansklasser, i vilka elever i behov av särskilt stöd bildar en egen 
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grupp i grundskolan och en viss del av undervisningen sker i klassen med jämnåriga elever. 

Vi anser att om detta sätt är positivt eller negativt, beror på situation och förhållande samt om 

förutsättningarna finns för att detta arbetssätt ska fungerar långsiktlig. Detta beroende på om 

pedagogerna är väl insatta i arbetsprocessen och att de kan och vill genomföra inkluderingen. 

Detta arbetssätt fungerar bra i kommunen och vi ser detta sätt som en av många möjligheter 

att genomföra den nya reformen. Vi vill med detta arbete intervjua pedagoger angående deras 

tankar och åsikter kring denna implementering; Kan, Vill och Förstår (Sannerstedt, 2001) de 

vad arbetssättet kräver samt deras förhållningssätt gentemot det. Förhoppningsvis kan svaren 

vi får skapa en ökad förståelse hos andra pedagoger och kommuner som nu står inför de nya 

reformerna och därmed skapa en vilja att möta implementeringen av det inkluderande 

arbetssättet. 

Vi har valt att arbeta utifrån frågeställningarna kring implementering; Kan, Vill och Förstår 

(Sannerstedt, 2001).  För att kunna möta en förändring eller en situation krävs det att man 

bland annat ställer sig dessa tre frågor: 

 Kan jag bemöta situationen med min kompetens och de förutsättningar jag har? 

 Vill jag bemöta det, har jag tillräckligt med vilja att göra det? 

 Förstår jag vad uppgiften innebär och förstår jag vad det krävs av mig själv? 

Genom att ställa sig dessa frågor öppnar man sitt sinne för andra omkringliggande faktorer 

och förutsättningar och bygger därmed en tankegång mot målet.  

I detta arbete har vi valt att utgå ifrån Lgr 11 eftersom det är det styrdokumentet vi ska följa 

när vi blir verksamma pedagoger och det är i denna som reformen har skett.  

1.1 Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att beskriva hur en implementering av detta slag kan 

genomföras enligt de pedagoger vi har intervjuat. Vi har utgått från de tidigare nämnda 

frågorna Kan, Vill och Förstår som Sannerstedt (2001) beskriver. Vi lyfter deras ord och 

tankar då de presenterar en möjlig väg att gå. Med tanke på den nya reformen, att skriva över 

elever med autism men utan utvecklingsstörning och elever med autismliknande tillstånd från 

grundsärskolan in i grundskolan (Skolverket, 2010), vill vi bidra till en ökad förståelse hos 

pedagoger som står inför implementeringsprocessen. Vi anser att vårt arbete kan vara givande 

för andra pedagoger och även ge en chans att öka viljan till en kommande implementering.  
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1.2 Frågeställningar 

Frågeställningarna grundar sig i pedagogernas attityder kring det inkluderande arbetssättet: 

 Kan pedagogerna arbeta på det sätt som denna bestämmelse kräver; på ett 

inkluderande sätt, via de resurser som finns på skolan i form av bl.a. material och 

utrustning?  

 Vill pedagogerna arbeta på detta sätt; att inkludera särskoleinskrivna elever i ett 

gemensamt klassrum? 

 Förstår pedagogerna vad detta arbetssätt innebär, vad som behövs för att tillgodose 

dessa elevers behov? 

 

1.3 Disposition  

I detta arbete har vi valt att arbeta utifrån implementeringsperspektivet med hjälp av 

Sannerstedts (2001) metod som vi tidigare har nämnt. Genom detta sätt vill vi lyfta 

pedagogernas åsikter och självbild angående inkludering av en specifik elevgrupp genom att 

intervjua dessa pedagoger och lyfta deras erfarenheter kring detta. Vi kommer i vår bakgrund 

bl.a. att behandla de olika styrdokumenten och lagarna men även olika begrepp som kan 

kopplas till de olika inkluderingsmöjligheterna. Vidare kommer vi i den teoretiska 

bakgrunden behandla vad en implementeringsprocess innebär och hur vi har valt att behandla 

de tre huvudfrågorna Kan, Vill och Förstår. Bakgrunden och det teoretiska ramverket valde vi 

att skriva för att sedan kunna analysera intervjupersonernas svar på våra intervjufrågor på ett 

så rättvist sätt som möjligt utefter den förförståelse vi hade redan innan och den kunskap vi 

sedan har skapat oss.  

 

I metodkapitlet argumenterar vi för våra val bl.a. vårt urval av pedagoger som vi har valt att 

inrikta oss mot och varför, vilken intervjuform vi har valt att använda oss av och även hur vårt 

analysverktyg kommer att hjälpa oss mot vårt resultat och vår slutdiskussion.  
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2. Bakgrundsfakta 

För att kunna förstå hur pedagoger påverkas av den nya reformen, att ”I den nya skollagen 

kommer elever med autism eller autismliknande tillstånd bara att tillhöra målgruppen om de 

också har en utvecklingsstörning eller en betydande och bestående begåvningsmässig 

funktionsnedsättning på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig 

sjukdom.” (Skolverket, 2011c), anser vi att det är lämpligt att först ta reda på vad det innebär 

att skriva in särskoleelever i grundskolan. Det finns olika möjligheter och olika 

gruppkonstellationer beroende på situation och kommunens förutsättningar. Nilholm (2006) 

och Brodin och Lindstrand (2004) skriver en hel del angående integrering och inkludering och 

har genom forskning och observationer visat olika vägar att gå. Vi anser liksom författarna att 

det även är viktigt att skapa en förståelse för vad som krävs av pedagogerna för att de ska 

kunna skapa förutsättningar för dessa elever med autism och autismliknande tillstånd i sin 

undervisning. Likaså är det viktigt att vara väl insatta i våra lagar och styrdokument för att 

veta vilka rättigheter samt skyldigheter vi som pedagoger har inför implementeringen och 

inkludering av dessa elever. 

2.1 Begreppsförklaring 

 

Integrering är enligt Nilholm (2006) att eleverna ska anpassas efter skolans miljö och dess 

förväntningar och inte skolan efter elevernas behov. Brodin och Lindstrand (2004) menar att 

integrering endast kan ske om en elev har varit utesluten från gruppen tidigare för att sedan 

komma in i klassen igen. Författarna menar att en särskoleelev är integrerad i grundskolan 

först när eleven är en naturlig del av gruppen eller klassen (2004).  

 

Samverkansklass är enligt Blom (2004) en konstellation där både särskoleinskrivna elever 

samt grundskoleelever möts och bildar en grupp eller klass. Samverkansklasser bildas då 

dessa elever har svårigheter att klara av den gemensamma undervisningen i sin ursprungliga 

grundskoleklass eller anses för begåvade för särskolan. Gruppen är oftast liten och alla elever 

har någon gång under sin skoltid gått igenom en granskning angående deras begåvningsnivå 

(Blom, 2004).  
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2.2 Särskoleelever i grundskolan 

 

Brodin och Lindstrand (2004) skriver om fyra olika perspektiv; individualintegrering, 

gruppintegrering, lokalintegrering och funktionell integrering. Hur integreringsprocessen 

framställs är beroende på syfte, situation samt hur eleven behandlas gentemot sin omgivning.  

 

Individualintegrering sker när en funktionshindrad elev placeras i grundskolan och 

tillsammans med klassen får undervisning efter sina behov. På så sätt kan eleven i fråga 

behålla sina kamrater som finns runt omkring området och samtidigt nå upp till 

kunskapskraven med hjälp av pedagogen. 

 

Gruppintegrering innebär att mellan tre till fem elever med liknande behov placeras i en 

vanlig klass och läraren arbetar på ett individualiserat undervisningssätt. Brodin och 

Lindstrand (2004) beskriver att dessa gruppintegrerade elever har möjlighet att både får vara i 

sin ursprungliga klass samt att få vara del i en mindre undervisningsgrupp. Där dessa elever 

erbjuds specialundervisning i vissa ämnen utanför klassrummet samtidigt som de får behålla 

sina kamrater men ändå inte känna sig avvikande gentemot klassen. Dock menar författarna 

att det krävs mycket arbete av pedagogen för att arbetsstrategin ska fungera. 

 

 Lokalintegrering beskriver Brodin och Lindstrand (2004) som att en grupp särskoleelever 

bildar en klass som är placerade i grundskolans lokaler. Klassen är integrerad i skolan till en 

viss del, men de har egna lärare och lokaler, och det kan förekomma att de har egna raster och 

mister då den naturliga integreringen på skolgården. Ska en integrering ske krävs det mycket 

kunskap och engagemang av pedagogerna för att ta fram aktiviteter där alla kan vara 

delaktiga.  

 

Funktionell integrering är när särskolan och grundskolan gör vissa aktiviteter ihop, främst då 

inom de estetiska ämnena där pedagogen kan ta hänsyn till alla elevers förutsättningar och 

möjligheter att delta på (Brodin och Lindstrand, 2004).  

 

Nilholm (2006) nämner även inkluderande skolor som kan ses som en utökning av visionen 

”en skola för alla” och då inkludera barn i behov av särskilt stöd. Enligt Nilholm (2006) kan 

man utifrån inkluderingssynen argumentera för att skolan ska utgå ifrån mångfalden för att ha 

ett system och därigenom en gemensam läroplan. Om undervisningen är inkluderande eller 
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inte beror till stor del hur kommunen har fördelat resurser, organiserat särskolor och hur 

uppbyggnaden av specialpedagogiska insatser är tillgodosedd. Vidare nämner författaren 

olika argument för och emot inkludering; ett argument som nämns för inkludering är att i en 

inkluderande miljö tränas barn att umgås med alla barn, lära av varandra och det speglar hur 

samhället ser ut och verkar. Argument som är emot inkludering är att barn som ingår i en 

inkluderande miljö har en dålig social situation. Om de istället skulle vara i speciella miljöer 

som var anpassade till dem själva skulle de få fler kompisar, mer uppmärksamhet och 

trygghet. Nilholm lyfter vissa faktorer för att en inkludering ska fungera för eleven, för 

pedagogerna och arbetslaget samt för skolan och dessa är; samarbete i undervisningen 

exempelvis mellan pedagoger, stöd och engagemang från föräldrar och elever, attityder hos 

personal, ekonomiska möjligheter samt en ledare med en klar framåtsyftande vision (Nilholm, 

2006).  Andra viktiga faktorer är motivation och kunskaper hos skolledningen så att rätta 

beslut kan tas eftersom planeringen inför en inkluderande skola omfattar såväl regeringen och 

politikers bestämmelser. Dessa bestämmelser ska sedan konkretiseras i klassrummet, den så 

kallade implementeringsteorin, som vårt arbete utgår ifrån och som vi kommer att behandla 

senare i arbetet (Sannerstedt, 2001).  

 

2.3 Autism och autismliknande tillstånd 

Målgruppen av elever som nu när införandet av den nya läroplanen träder i kraft istället ska 

gå under grundskolans läroplan är bl.a. de elever som har autism, men utan 

utvecklingsstörning, och elever med autismliknande tillstånd. Personer med diagnosen 

Aspergers syndrom, AS, är helt normal- eller högbegåvade personer som har en 

utvecklingsavvikelse inom autismspektrat. Det finns fyra olika huvudområden som 

kännetecknar personer med diagnosen AS. Dessa är socialt samspel, kommunikation, 

mentaliseringsförmåga samt sensorisk känslighet. Hur diagnosen visar sig hos varje enskild 

individ är unikt och finns i olika aspekter samt grader, under vissa perioder finns inga 

kännetecken alls men vid stress, orolighet och trötthet så brukar symptomen framhävas extra 

mycket. Diagnosen kan även förekomma ihop med bland annat ADHD/ADD, Dyslexi, 

Tvångssyndrom m.m (Winter, 2008).   

Winter beskriver att dessa elever har svårt att se det abstrakta och tar lättare in konkret 

information, helst via visualisering. Likaså är det med pedagogens verbala språk, pedagogen 

bör använda sig av konkreta och direkta direktiv i undervisningen. Winter menar på att till 

exempel säga, ”Kan du öppna fönstret?” bör pedagogen i stället säga ”Gå och öppna fönstret” 
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för att underlätta för eleven. Dessa elever kan även ha svårt att avläsa känslor och uttryck och 

kan därmed ha en tendens att antingen visa för mycket känslor eller inga alls. Detta kan verka 

avvikande för omgivningen och skapa ett problem inom den sociala interaktionen (2008). 

2.3.1 I skolan 

Via Uppsala läns landstings (2011) hemsida informerar specialpedagogen Anne-Marie 

Wedjesjö till pedagoger hur de bör arbeta för att nå ut till elever med diagnosen AS. Wedjesjö 

beskriver precis som Winter (2008) hur olika AS visar sig och kräver därmed olika 

undervisningsformer beroende på individ. Vissa elever fungerar bra i en vanlig klass medan 

andra kräver extra hjälp och några behöver vara i en specialklass. Både Wedjesjö och Winter 

(2008) är överrens om att undervisningen kräver individanpassning samt en klar och tydlig 

struktur för att underlätta för eleverna. Det är därför som Skolverkets rapport, Skolan och 

Aspergers syndrom (2009a) lyfter fram vikten med att pedagogerna bör ha bakgrundsfakta om 

diagnosen för att därefter kunna anpassa sin undervisning. Bland annat är rutiner och struktur 

något skolan bör sträva efter och enligt Winter (2008) ska det finnas ett tydligt schema för 

dessa elever och försöka undvika förändringar i den mån som det är möjligt. Winter skriver 

även om förändringar sker bör pedagogerna i god tid förvarna eleverna och förbereda dem 

inför det nya som kommer då personer med AS har en tendens att reagera negativt vid 

plötsliga förändringar (2008).  

2.3.2 I klassrummet 

Det som pedagoger främst bör tänka på i klassrummet samt i sin undervisning är, enligt 

Winter, att först skapa rutiner och tydlighet i undervisningen samt framkalla en lärandemiljö 

där eleverna känner sig trygga och där de är inte rädda för att misslyckas. Den största rädslan 

för elever som har diagnosen AS, är att misslyckas i sociala sammanhang och pekas ut som 

svag. Som förslag för att hjälpa eleven skriver Winter att pedagogen bör arbeta mycket med 

positiv feedback och samtidigt uppmuntra till misstag. Det pedagogen ytterligare kan göra är 

att skapa en hemlig kod med eleven, som används när hon/han känner obehag och behöver 

extra stöd. På så sätt framkallar pedagogen en trygghet hos eleven som kan bidra till att eleven 

vågar utmana sig själv i sin utveckling.  

Vidare kan pedagogen, enligt Winter, förutom beröm och struktur på sin undervisning, ge 

klara och tydliga instruktioner till exempel via bildscheman samt ha en checklista där eleven 

kan bocka av när en uppgift är klar. På så sätt vet eleven exakt vad som ska göras och när. 
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Winter skriver även att pedagogen inte bör avbryta eleven under samtal eller under arbetets 

gång eftersom personer med AS har svårt att ta upp den röda tråden och de blir avbrutna.  

Pedagogen bör även ha i åtanke att personer med AS har specifika intressen, oftast för en eller 

flera saker, och utvecklar stor kunskap inom just det ämnet. Detta intresse kan pedagogen 

använda i undervisningen och framkalla en välstrukturerad uppgift så eleven kan nå höga 

resultat (Winter, 2008).  

2.4 Lagar och förordningar  

 

Den nuvarande skollagen trädde i kraft 1985 och under 2000-talet började Skolverket 

tillsammans med riksdagen och regeringen bearbeta fram en ny, mer konkret skollag samt 

styrdokument, som ska föra läraryrket framåt. För att se över utbildningen för barn och 

ungdomar tillsattes en kommitté 2002 som fick namnet Carlbeck-kommittén. Två av 

nackdelarna som framkom i SOU-rapporten angående dagens skola ansågs vara bristen på 

utbildad personal samt felaktiga bedömningar av elever som inte når upp till kunskapskraven 

(SOU, 2003:35). Dessa orsaker kan ha påverkat riksdagens beslut, att forma en ny skollag. 

Den nya skollagen ska även ge en klarare bild av vad som förväntas av både pedagoger, 

elever samt föräldrar. I nedanstående figur finns det en konkret förklaring över ändringen som 

skett i svensk skola som påverkar elever med autism, men utan utvecklingsstörning samt 

elever som har autismliknande tillstånd. Genom figuren nedan vill vi ge en tydligare bild av 

skollagen. 

Skollagen meddelar att elever med autism men utan 

utvecklingsstörning samt de elever som har autismliknande 

tillstånd inte längre ska tillhöra grundsärskolans målgrupp utan 

ska inkluderas i grundskolan (Skolverket, 2010).   

3 kap 7 § ”Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning 

eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. 

Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 

tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning.” 

(SFS, 2010:12). 

3 kap 10 § ”För en elev i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det 

Skollagen –  

Beslutas av riksdagen 
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sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha 

möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.” (SFS, 

2010:13). 

 

29 kap 8 § ”Det som i denna lag sägs om personer med 

utvecklingsstörning gäller även dem som har fått en betydande 

och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund 

av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

Personer med autism eller autismliknande tillstånd ska vid 

tillämpningen av denna lag jämställas med personer med 

utvecklingsstörning endast om de också har en 

utvecklingsstörning eller en sådan funktionsnedsättning som 

avses i första stycket” (SFS, 2010:130). 

 
 Även Skolverket förtydligar reformen som Skollagen påvisar att 

elever med autism, men utan utvecklingsstörning och elever med 

autismliknande tillstånd endast tillhör grundsärskolans målgrupp 

om de även har en utvecklingsstörning (Skolverket, 2011c). 

Skolverket erbjuder hjälp med implementering till de inblandade, 

från skolhuvudmän till verksamma pedagoger. Detta genomförs 

exempelvis genom konferenser (Skolverket, 2010).   

 

 Genom samtal med rektorn för grundsärskolan fick vi reda på att 

kommunen har integrerat dessa elever i grundskolor genom så 

kallade samverkansklasser. Dessa klasser är små grupper med 

elever i behov av särskilt stöd och har en del av sin undervisning i 

gemensam klass och en del i samverkansklasserna (X kommun, 

2011)
1
.  

 

                                                           
1
 Vid undran angående vilken kommun det gäller, fråga författarna.  

Styrdokument/Läroplan –  

Beslutas av regeringen  

Kommunala 

regler 



 
 

14 
 

 De grundskolor vi besökte och hade kontakt med arbetar med 

samverkansklasser ute på skolorna för att inkludera dessa elever 

med sina jämnåriga kamrater.  

 

Ett förtydligande av detta schema är att skollagen meddelar att de elever som har autism men 

utan utvecklingsstörning och elever med autismliknande tillstånd nu istället ska inkluderas i 

grundskolan och gå under dess läroplan. Om särskilt stöd behövs får detta ges som 

komplement till den undervisning eleven annars skulle tillhöra. Detta även om eleven behöver 

hjälp för att nå kunskapskraven. Även Skolverket förtydligar detta och erbjuder samtidigt 

hjälp inför implementeringsprocessen, både till skolhuvudmännen samt verksamma 

pedagoger. De beslut som står i skollagen ska regeringen sedan kontrollera att arbetet 

genomförs på verksamhetsnivå. Kommunerna och skolpersonal genomför sedan detta utifrån 

vilka förutsättningar det finns i kommunen. Hur detta görs är dock upp till varje kommun. I 

denna kommun har detta genomförts genom samverkansklasser ute i grundskolorna. I dessa 

klasser möts elever i behov av stöd och får den hjälp de behöver samt att de ofta integreras i 

sin grundskoleklass, med sina klasskamrater, under vissa lektioner. Men för att arbetet med 

samverkansklasser ska bli långvarigt och kunna fungera som det gör även i framtiden måste 

pedagogerna ha viljan, kunskapen och förståelsen för detta arbetssätt.  

Ett exempel på denna arbetsprocess handlar om 14-åriga Filip som har autism, utan 

utvecklingsstörning, som hittills har haft rätt, enligt 1985 års skollag som beslutats av 

riksdagen, att gå i särskola (Wallström & Eriksson, 2011). Med riksdagens nya beslut; att 

elever med autism men utan utvecklingsstörning, nu istället ska gå under grundskolans 

läroplan samt styrdokument betyder detta att Filip måste byta skola och lämna tryggheten i 

särskolan. Enligt artikeln är detta den kommunala regel som Stockholms kommun tillämpar. 

Bertil Österberg, statssekreterare vid utbildningsdepartementet, uttalar sig att lagändringen är 

till för att förhindra överinskrivning i särskolan och låta barnet utvecklas så långt som det är 

möjligt och i detta fall låta barnet få chansen att nå grundskolans mål i den mån det är möjligt. 

Dock visas det tvivel i artikeln om att det kommer ställas höga krav på verksamheten och 

organisationens upplägg (Wallström & Eriksson, 2011). Tideman (2011) har, som vi tidigare 

nämnt, debatterat angående detta. Östberg menar att flera fall har uppmärksammat där 

”normalbegåvade barn, men med behov av extra stöd, skrivits in i särskolan av praktiska eller 

ekonomiska skäl” (Wallström & Eriksson, 2011).  

Verksamhet 
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2.4.1 Pedagogens uppgift  

Utifrån Lgr 11, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, ska pedagoger 

tillsammans med annan skolpersonal motverka all form av diskriminering och kränkande 

behandling genom olika åtgärder, t.ex. att diskutera tillsammans med eleverna kring effekter 

av deras handlande samt diskutera skilda åsikter och uppfattningar. Pedagogen ska utveckla 

regler för att samvaron och arbetet i gruppen ska fungera, ta hänsyn till de olika behov och 

förutsättningar som finns i elevgruppen och stärka varje elevs förmåga. Vidare uppgifter är att 

ge stöd till och handleda elever som har någon form av svårighet och planera undervisningen 

tillsammans med gruppen så att eleverna känner delaktighet i bestämmande av arbetsformer 

och metoder. I övergången mellan de olika skolformerna ska de inblandade pedagogerna 

samarbeta för att uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2011).  

2.5 Salamancadeklarationen  

Tankarna kring ett inkluderande arbetssätt finns även i Salamancadeklarationen 

(Salamancadeklarationen, 2006) som lyfter tankarna kring att elever ska inkluderas i en 

gemensam skola och samtidigt få sina behov tillgodosedda oberoende på förutsättning. 

Deklarationen handlar om hur skolan skall kunna anpassa undervisningen för elever i behov 

av särskilt stöd. I Salamancadeklarationen står det skrivet att de elever som är i behov av 

särskilt stöd ska kunna tillgå detta i ordinarie skolor där det finns en pedagogik som placerar 

barnet i centrum och samtidigt ser till så att dess behov blir tillgodosedda. Vidare står det att 

de skolor som inriktar sig mot att integrera alla elever har det mest effektiva sättet för att 

skapa en positiv och öppen närmiljö samt att bygga upp ett samhälle som är integrerat. 

Genom denna metod skapas en undervisning som är anpassad för alla elever. I skolorna ska 

det finnas plats för alla elever oberoende på deras språkliga, fysiska, intellektuella, 

emotionella och sociala förutsättningar (2006).  

Fokus skall ligga på att inlärningen ska anpassas till eleven och inte tvärtom. Om pedagogiken 

utgår från barnets behov leder detta till att resurserna i skolan tas tillvara på ett bra sätt och 

inte slösas bort.  I en integrerad skola skall alla barn kunna undervisas tillsammans oberoende 

på individuella skillnader och svårigheter. I deklarationen står det vidare att dessa skolor ska 

kunna erbjuda olika metoder och hastigheter i inlärningen för att på så sätt kunna tillgodose 

alla elevers behov (Salamancadeklarationen, 2006).  
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 Implementeringsperspektivet 

Detta arbete utgår ifrån det så kallade implementeringsperspektivet (Sannerstedt, 2001). 

Implementering är när ett beslut som fattas på politisk nivå verkställs på lokal nivå, alltså 

fastslås av riksdagen och genomförs ute i verksamheten, i skolorna. Anders Sannerstedt 

(2001) lyfter två aspekter inom implementeringsprocessen och dessa är top-down och bottom-

up. Aspekterna finns för att synliggöra processen mellan den politiska nivån och den 

verksamma nivån. Top-down innebär att beslutet ges av riksdagen och genomförs på lokal 

nivå, ute i skolorna. Det är även denna process vårt arbete grundar sig på samt fallet om Filip. 

I nästa kapitel följer mer information och skillnader mellan de två olika genomföranden top-

down och bottom-up. Det beslut som riksdagen har bestämt är att elever med autism men utan 

utvecklingsstörning samt elever med autismliknande tillstånd ska från och med 1 juli 2011 gå 

under grundskolans läroplan istället för under grundsärskolans läroplan och detta beslut ska 

genomföras i verksamheten, i skolor runt om i landet (Skolverket, 2011c). Detta är en process 

som sker med hjälp av top-down (Sannerstedt, 2001). 

3.1.1 Top-down och bottom-up 

Perspektivet top-down, som i direkt översättning betyder uppifrån och ner, har sin gång ifrån 

de politiskt bestämmande till de som verkställer beslutet på lokal nivå, ute i skolorna. Det 

andra perspektivet, bottom-up som betyder nedifrån och upp, har istället fokus på vad de 

verkställande användarna på lokal nivå anser om de beslut som fattas på den politiska nivån. 

Dessa två perspektiv hänger samman i den meningen att tankar och åsikter finns kring det 

som beslutas och genomförs (Sannerstedt, 2001).  

 

3.1.2 Implementeringsprocessen 

När det fattas ett beslut på politisk nivå som i sin tur ska verkställas på lokal nivå kallas denna 

process för top-down. I och med att det kallas ”process” innebär det att det inte bara stannar 

vid ett beslut utan även att detta beslut måste genomföras. Samtidigt kan det uppkomma 

problem i denna process som gör att beslutet inte kommer fram som det ska och att 

genomförandet inte blir som man tänkt sig (Sannerstedt, 2011). Sannerstedt menar att 

processen att göra besluten till verklighet genom implementeringen inte helt är utan 

komplikationer. Det som kan försvåra arbetsgången är att de beslut som skapas på politisk 
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nivå är skrivna på ett sådant sätt att de verksamma på lokal nivå som ska genomföra det tillåts 

göra egna tolkningar. Sannerstedt ser vissa problem med detta eftersom vissa beslut kanske 

inte genomförs så som politikerna har tänkt.  

3.1.3 Förutsättningar för implementeringsprocessen 

För att komplikationer och andra problem ska kunna undvikas på bästa sätt finns det vissa 

förutsättningar som underlättar implementeringsprocessen. Bland annat lyfter Sannerstedt 

(2001) att det är viktigt att kontrollera att den direkta styrningen är tydlig så att de som ska 

verkställa beslutet inte missuppfattar vad som ska göras. Det är även viktigt att de som ska 

verkställa beslutet också samtycker till beslutet för att kunna genomföra det på bästa sätt. Det 

finns risk för att det annars kan uppkomma motstridigheter mellan de som fattar beslut och de 

som ska verkställa. Efter att implementeringen skett är det viktigt att beslutstagaren följer upp 

processen för att på så sätt få kontroll över införandet av den nya bestämmelsen. 

 

3.1.4 Kan, Vill och Förstår 

Tidigare nämndes det två perspektiv som finns inom implementeringsprocessen; top-down 

och bottom-up, och för att processen ska kunna genomföras på ett bra sätt finns det enligt 

Sannerstedt (2001) tre råd som tillämparen ska tänka på. Tillämparen i detta arbete är de 

verksamma pedagogerna;  

 

Råden som måste uppfyllas är att tillämparen ska 

 kunna genomföra det beslut som fattats,  

 vilja genomföra beslutet och  

  förstå beslutet som ska genomföras (Sannerstedt, 2001).  

 

De tidigare nämnda frågorna som vi bygger vårt arbete kring, verksamma pedagogers 

attityder och förhållningssätt för att genomföra det som riksdagen och regeringen har beslutat. 

 

Ett bra exempel på detta skriver Birgitta Andersson (1996) om. Hon skriver att 

förutsättningarna för att en gruppintegrering ska lyckas är beroende på pedagogernas 

förhållningssätt och att arbetslaget har gemensamma värderingar och strävans mål. Viktigt är 

även att viljan till en lyckad integrering finns hos både pedagogerna och hos rektorn för att 

maximera möjligheterna till ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt. Vidare skriver 
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Andersson att pedagogerna bör ha liknande syn på elevernas olikheter, att eleverna kommer 

till skolan med varierande erfarenheter men att fokus i undervisningen bör lyfta de sociala 

normerna som gäller i skolan samt samhället (1996).  

Brodin och Lindstrand (2004) hävdar att pedagogernas vilja att skapa en större integrering 

finns men på grund av resurserna och att miljön är utformad på ett stereotypt sätt minskar 

möjligheterna att kunna genomföra specialundervisning. Författarna menar även att 

flexibiliteten saknas i många skolor likaså kompetensen inom specialpedagogiken. Haug 

(1998) bekräftar Brodin och Lindstrands tankar om att en viss kompetens krävs för att 

integrerings- samt inkluderingsarbetet ska fungera. Haug menar att varje pedagog bör ha en 

grundläggande kunskaper inom specialpedagogiken för att kunna bemöta alla elever utifrån 

sina förutsättningar (1998).  

Gunilla Ladberg (1994) har intervjuat lärare i sin bok Alla barns skola?. I boken skriver hon 

om pedagogers erfarenheter av bemötande med barn i behov av särskilt stöd. Det pedagogerna 

främst lyfter i boken är tydligheten i talet, att ge klara instruktioner och att skapa en trygghet 

för eleverna. Ladberg lyfter även hur viktigt det är att vara en förebild för eleverna och att ha 

ett bemötande som visar eleverna vad som förväntas av dem.  Det Ladberg skriver om kan 

underlättas genom att sträva efter att alltid ha samma schema så att elever i behov av särskilt 

stöd får en rutin på vardagen och tydligare ramar. Vidare ger Ladberg som förslag att börja 

dagen med ämnet matematik, då detta ämne är strukturerat och skapar trygghet hos otrygga 

elever. Planeringen av miljön är en annan viktig del för att hjälpa eleverna till koncentration i 

klassrummet, vart och hur de placeras i klassrummet och bredvid vem (1994).  

Även Blom (2001) menar att lärarkompetensen, klassens storlek, miljön samt undervisningens 

form och innehåll har en viktig del i integrering mellan särskole- och grundskoleelever. Lika 

viktigt är det att kunna individualisera undervisningen och gruppera elever i små och/eller 

homogena grupper för att på så sätt kunna ge varje elev det stöd den behöver.  
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4. Metod och tillvägagångssätt 

Vårt syfte med detta arbete är att beskriva hur en implementering av detta slag kan 

genomföras enligt de pedagoger vi har intervjuat. Vi har utgått från de tidigare nämnda 

frågorna Kan, Vill och Förstår som Sannerstedt (2001) beskriver. Vi lyfter deras ord och 

tankar då de presenterar en möjlig väg att genomföra implementeringen. Vi har därför valt att 

skriva utifrån ett implementeringsperspektiv med utgångspunkt i kvalitativa forskningsstudier. 

Forskningsstudiens främsta syfte är att lyfta fram andras åsikter samt den intervjuades 

uppfattningar om en specifik händelse. Likaså finns det inget rätt eller fel i denna sorts 

intervjumetod utan man vill främst bemärka intervjupersonens tolkningar och erfarenheter 

(Patel & Davidson, 2003). Metodavsnittet beskriver uppsatsens upplägg och tillvägagångssätt 

samt motiveringen för vårt val av metod. Vi argumenterar även för vårt val av urvalsgrupp 

samt lyfter fram vår analysmetod som vi kommer använda senare i vårt resultatavsnitt.    

4.1 Datainsamlingsmetoder 

Vi valde att använda oss av kvalitativt orienterade forskningsstudier där vår undersökning, 

d.v.s. vårt empiriska material, utgör vårt resultat (Nylén, 2005). Detta eftersom vi främst vill 

lyfta pedagogernas tankar och beskriva deras erfarenheter.  

Vi har valt att utföra en praxisnära forskning och därigenom framhäva pedagogernas 

perspektiv via standardiserade intervjufrågor, det vill säga med x antal öppna frågor och 

beroende på svar kommer vi komplettera frågorna med följdfrågor. Detta anser Alvesson och 

Sköldberg (2008) är typiskt den kvalitativa forskningsstudien. Våra forskningsfrågor har vi 

operationaliserat så att de blir möjliga att analysera gemensamt. Detta så att vi får en 

sammanställning av de intervjuer vi genomfört. Våra intervjufrågor är öppna frågor så att det 

kan bli en diskussion mellan oss och intervjupersonen. Genom våra följdfrågor riktar vi in oss 

på att få svar på de frågor som vårt arbete är baserat på. Våra intervjufrågor finns med som 

bilaga 1. 

4.1.1 Implementeringsforskning   

Vi valde implementeringsforskning (Sannerstedt, 2001) eftersom detta är utgångspunkten för 

hur beslutet som är givet av riksdagen ska bli verksamt på lokal nivå. Utifrån denna 

forskningsmetod ska vi analysera kring frågorna; Kan, Vill och Förstår pedagogerna vad ett 

inkluderande arbetssätt innebär. Vi valde dessa tre utgångsfrågor eftersom vi känner att vi kan 

få en sammanfattande bild över pedagogernas förhållningssätt gentemot det som bestämts. 
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Vårt syfte med detta arbete är att beskriva hur en implementering av detta slag kan 

genomföras. Beskrivningen grundar sig på de intervjuer vi genomfört med pedagogerna. Vi 

har utgått från de tidigare nämnda frågorna Kan, Vill och Förstår som Sannerstedt (2001) 

beskriver. Vi lyfter deras ord och tankar då de presenterar en möjlig väg att gå.    

4.1.2 Kvalitativ intervju 

Den kvalitativa forskningsintervjuns främsta syfte är att lyfta fram andras åsikter samt den 

intervjuades uppfattningar om en specifik händelse. Likaså finns det inget rätt eller fel i denna 

sorts intervjumetod utan man vill främst bemärka intervjupersonens tolkningar och 

erfarenheter (Patel & Davidson, 2003). Den kvalitativa forskningsintervjuform passar vårt 

arbete bäst på grund av de öppna frågorna som ingår och som därmed kan skapa en dialog 

mellan oss och personerna vi intervjuar (Nylén, 2005). Detta kan ge oss en tydligare bild på 

hur pedagogerna ser på sin verksamhet. Likaså menar Esaiasson m.fl. (2003) att genom en 

kvalitativ samtalsintervju får man en djupare förståelse av intervjupersonen då en kvantitativ 

undersökning mer skulle undersöka statistik. Genom den kvalitativa samtalsintervjun kan vi 

enligt Esaiasson m.fl. (2003) även få en djupare förståelse för pedagogernas uppfattningar, 

åsikter och erfarenheter.  

I och med att vi ska genomföra intervjuer med pedagoger på plats i skolan, är det viktigt att 

tänka på hur mycket ansvar som lämnas åt intervjuaren både när det gäller utformningen av 

frågorna samt i vilken ordning frågorna ställs. Vi utgår från samma frågor vid varje intervju 

men på grund av hur intervjupersonen svarar kan följdfrågor bli annorlunda. Patel & 

Davidson (2003)  kallar detta grad av standardisering och i detta arbete har vi en låg grad av 

standardisering eftersom vi utgår ifrån öppna frågor och följdfrågor, intervjun bygger på ett 

öppet samtal mellan oss och intervjupersonen. Eftersom vi har samma grundfrågor kan vi 

även analysera svaren på samma sätt och ställa dem i relation till varandra och därigenom 

underlätta för oss som forskare. Kvale (1997) lyfter i sin bok vikten av samtalet och att det är 

genom detta människor får reda om varandras erfarenheter och förhoppningar. Samtal har ett 

syfte och en tydlig struktur och genom frågorna får man fram intervjupersonens kunskaper 

(1997). 
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4.2 Urval och avgränsningar 

Vi har valt att använda oss av bekvämlighetsurval, främst för att vi anser det främja 

uppsatsens syfte och även för att få ut så givande material som möjligt. Därmed föll 

bekvämlighetsurval naturligt för oss för att på så sätt lyfta tankarna hos de pedagoger som är 

verksamma inom samverkansklasserna och som arbetar främst med autistiska elever. Arbetet 

visar annan skolpersonal, oberoende kunskaper och utbildning, vad de kan göra och vad de 

ska tänka på för att kunna genomföra detta arbetssätt. Vi valde kommunen eftersom vi hade 

ett samtal med rektorn för grundsärskolan som meddelade oss att kommunen i sig kommit 

långt i implementeringsprocessen genom att ha samverkansklasser i grundskolorna. Genom 

att intervjua verksamma pedagoger i samverkansklasserna ökar vi vår innehållsvaliditet då vi 

lyfter åsikter från pedagoger med erfarenhet av arbetssättet och vi får därför en ökad validitet 

på svaren (Denscombe, 2010).  

Vår tanke var att få så hög validitet på vår forskning som möjligt. Därför blev vårt mål att 

intervjua minst en pedagog per samverkansklass. Det finns sex samverkansklasser som 

arbetar med autistiska elever och i klasserna jobbar mellan 1-3 pedagoger. Dock blev det 

bortfall med två klasser, då pedagogerna ansåg att det inte fanns tid till deltagande. I ett av 

fallen fick vi istället möjlighet att intervjua två pedagoger i en och samma samverkansklass 

och detta skedde via kontakt på internet. Det vill säga är att vi sammanlagt kunde intervjua 

sex pedagoger, två via internet och fyra via kvalitativ samtalsintervju. Vi gjorde sedan det 

medvetna valet att endast nämna de fyra pedagoger som vi intervjuat genom samtal i vår 

resultatdel. Detta eftersom vi inte kunde träffa de två pedagoger vi haft kontakt med via 

internet personligen och ansåg därför att reliabiliteten på intervjun sjönk genom att ha med 

dessa två intervjuer. Intervjuer som lämnas skriftligt via internet kan ge en felaktig bild på 

verkligheten eftersom vi inte kan analysera pedagogernas självbild och ställa följdfrågor på 

samma sätt som vi kan göra till de vi träffar. Självklart hade vi även dessa intervjuer i 

betänksamhet men i vår resultatredovisning samt diskussion utgår vi ifrån de intervjuerna vi 

gjorde genom samtal.  

Eftersom vi vill ge en bild på hur pedagoger uppfattar implementeringen och som har 

implementering framför sig. Ansåg vi att vi gjorde rätt i att välja bort de intervjuer vi fick in 

via internet.  

Vårt enda krav vid urvalet av intervjupersonerna var att de var verksamma inom 

samverkansklasserna, dock är några av dem helt nya inom verksamheten och har därmed inte 
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erfarenhet av hur implementeringen har införts på deras skola. Eftersom dessa pedagoger inte 

har någon kunskap av hur implementeringsprocessen startade kan vi inte heller beskriva deras 

uppfattning av processen. Dock anser vi att detta inte missgynnar vårt syfte då dessa 

pedagoger är väl insatta i arbetet nu och kan därför argumentera och besvara våra frågor.  

På grund av att kommunen redan arbetar med samverkansklasser, har vi ingen möjlighet att 

intervjua pedagoger som står inför implementeringen nästa termin. Vi får i stället lyfta åsikter 

och erfarenheter från de pedagoger som redan genomfört implementeringen för att på så sätt 

skapa en ökad förståelse för andra pedagoger.  

4.3 Beskrivning av intervjupersoner 

Vi valde att intervjua pedagoger i samverkansklasser. Anledningen till att vi valde denna 

grupp var att det är dessa pedagoger som är insatta i arbetet samt vi tror vi får mer givande 

svar på våra forskningsfrågor. Nedan följer en beskrivning av pedagogerna men på grund av 

att de är anonyma har vi inte angett deras riktiga ålder med risk för igenkänning.  De 

pedagoger vi har valt är: 

Pedagog 1- Kvinna, ca. 40+, har varit verksam i samverkansklass i 10 år.  

Pedagog 2- Kvinna, ca. 35+, har varit verksam i samverkansklass i 3 år. 

Pedagog 3- Kvinna, ca. 40+, har varit verksam i samverkansklass i 12 år. 

Pedagog 4- Kvinna, ca. 30+, har varit verksam i samverkansklass i 6 år. 

4.4  Genomförande och efterarbete 

Efter personlig kontakt med rektorn för kommunens grundsärskola fick vi reda på vilka skolor 

som arbetar med samverkansklasser och autistiska elever. Vi valde sedan att ta kontakt via 

telefon med dessa skolor och dess verksamma pedagoger i samverkansklasserna. Vi 

förklarade kortfattat vad vårt syfte med intervjun var samtidigt som vi klargjorde de etiska 

förhållningssätten. Vi var noggranna med att tala om att intervjun var frivillig, att den inte var 

dömande utan att vi ville lyfta deras erfarenheter och åsikter kring implementeringen samt 

arbetet med samverkansklasserna i grundskolan. 

Vissa av pedagogerna hade för mycket att göra i sin verksamhet under denna tid och kände att 

på grund av tidsbrist hann de inte delta i vår undersökning. Vi erbjöd dem då chansen att 

genomföra intervjun via mail. Detta medförde att ytterligare två pedagoger kunde delta . Fyra 
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pedagoger kunde delta i ett personligt möte och de fick själva bestämma vart och när intervjun 

skulle genomföras.  

De pedagoger som valde internetform fick via mail förklarat för sig de etiska 

förhållningssätten och väldigt kortfattat vad deras uppgift i vårt arbete var. Därefter fick de 

besvara våra intervjufrågor och vi bad dem att ge så utförliga svar som möjligt. De fick även 

frågan om vi möjligtvis kunde höra av oss vid möjliga oklarheter och samtliga pedagoger 

meddelade att det gick bra. Under de fyra muntliga mötena gick vi igenom de etiska 

förhållningssätten muntligt och likadant informerade vi dem, och frågade efter deras 

godkännande, om att vi skulle spela in intervjun. Genom att ha det inspelat underlättar det vår 

transkribering för att kunna lyfta deras åsikter men det var endast till för vårt eget bruk. Alla 

de muntliga intervjuerna hölls i pedagogernas privata arbetsrum utan att någon obehörig fanns 

i rummet vid tillfället. Detta gjorde så att pedagogerna kunde tala ostört utan att deras 

kollegier visste vad de sa. Vi anser att detta skapar en större trygghet hos den vi intervjuade. 

Intervjuerna varade i ungefär 15-20 minuter och startade med att vi förklarade de etiska 

förhållningssätten och kortfattat vad vårt arbete handlade om samt syftet med deras 

medverkan. Genom att ha en öppen dialog kunde pedagogerna prata fritt och dela med sig av 

sina erfarenheter. Vi själva visste till vilken kategori (vill, kan och förstår) de olika 

intervjufrågorna tillhörde men detta meddelade vi inte till de pedagoger som deltog i 

intervjun. Detta eftersom vi ville ha så öppna svar som möjligt och eftersom det bara var till 

vår egen vetskap och hjälp inför vår redovisning i detta arbete. Vi ställde våra frågor och 

antecknade pedagogernas svar. Sedan ställde vi följdfrågor tills vi kände att vi hade fått in 

tillräckligt med material. Vi avslutade sedan intervjun med att tacka för deras medverkan och 

erbjöd dem att, om de ville, få läsa vårt arbete.  

Vi utförde vår transkribering genom att först lyssna igenom inspelat material och skriva ner 

intervju för intervju. Vi skrev ner konversationen exakt utan att ändra eller tolka. Efter att alla 

fyra intervjuer var transkriberade lade vi dem bredvid varandra och vi använde oss av 

markeringspenna med olika färger för att stryka över stödord inom varje kategori för att se 

vad pedagogerna svarade. En färg för varje kategori, detta för att underlätta analyseringen av 

deras svar, både likheter och olikheter. De svar som var lika lyfte vi sedan i vår 

kategoriseringsmodell och det som skiljde svaren åt valde vi att ta med under varje 

kategoriseringsbild. Detta för att försöka lyfta det positiva med denna process.  
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Efter vår transkribering påbörjades vår tolkning av pedagogernas svar för att så tydligt som 

möjligt kunna beskriva deras tankar och erfarenheter. Samt att se likheter och olikheter mellan 

de olika intervjuerna. Vår resultatdel beskriver alltså samtliga pedagogers ord.   

4.5 Etiska förhållningssätt 

Under vår arbetsgång har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

principer, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

För att uppfylla dessa informerade vi pedagogerna under det personliga mötet eller genom 

mail. 

 Informationskravet. Vi börjar med att kortfattat presenterar vårt arbete, syfte och 

tankegångar. Därefter informerade vi intervjupersonerna om deras uppgift och del i 

vårt arbete, om att det är deras tankar, åsikter och erfarenheter som vi vill lyfta fram 

och föra vidare till andra pedagoger. Vi informerar även via telefon och det personliga 

mötet att det är frivilligt att delta på undersökningen och kan när som avbryta om de 

vill och även den ungefärliga tiden som intervjun kommer att ta (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

 Samtyckeskravet. Vi lät intervjupersonerna bestämma tid och plats där intervjun 

skulle ske, för att på så sätt möta deras behov och skapa en trygghet hos 

intervjupersonen. Vi känner inte någon av intervjupersonerna sedan tidigare och har 

därmed inget beroendeförhållande som kan påverka mötet eller svaret 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vi var även tydliga med att vi vill skapa ett samtal och att de 

inte ska granskas på något vis utan vi vill ha en så jämn nivå mellan oss som möjligt 

(Nylén, 2005). 

 

 Konfidentialitetskravet. Vi bekräftar att vårt arbete kommer vara konfident, alla 

berörda personer kommer skrivas om till anonyma källor.  

 

 Nyttjandekravet. Vi försäkrar om att all information endast kommer att användas i 

examensarbetet. Vi informerar dock att vårt arbete kommer att läggas upp på internet 

för allmänheten att granska men den kommer då att vara avidentifierat från namn och 

källor (Vetenskapsrådet, 2002). 
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4.6 Analysverktyg 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2003) nämner i sin bok att en analys av en 

informationsintervju har som huvudsakliga syfte att klarlägga ett händelseförlopp. Som grund 

har man värderat sina källor och det insamlade materialet. De nämner även Torben Jensen 

som i sin avhandling Politik i praxis (1993) tar upp ett exempel på hur man kan analysera sitt 

intervjumaterial. I sin analys följer han olika spår och tömmer ur det insamlade materialet på 

upplysningar och sedan plockar han ur sådant som kan vara typiskt för intervjupersonens 

erfarenhetsvärd. Efter detta ordnas en tolkningsram och de olika svaren delas in i olika 

kategorier. Författarna skriver vidare att en sådan här fallbeskrivning som Jensen gjorde tar 

fram det som präglar varje intervju och som i sig sammanfattar intervjun. Efter att svaren har 

satts in i tolkningsram är det dags för det andra steget och då nämner även Richard Fenno 

(1990) genom Esaiasson m. fl (2003) hur enskilda historier blir till mer generella 

beskrivningar. Man börjar nu söka efter mönster som är mer övergripande för alla intervjuer 

som genomförts. Efter att detta genomförts kan man använda sig av olika mallar för att göra 

sin analys mer strukturerad och översiktlig.  

 

En av de mallar som presenteras är en kategoriseringsmodell (Esaiasson m.fl., 2003) som vi 

har tänkt använda oss av i detta arbete. Denna modell innebär att de olika gemensamma 

svaren delas in i över- och underkategorier som representerar ett tydligt schema. För att sedan 

förtydliga detta schema redovisas eventuella citat och förklaring i texten som sedan följer. I 

samma text motiveras även de val vi gjort av ord i schemat och om det är några ord som 

nämnts men som inte varit övergripande.  

 

I vår kategoriseringsmodell är huvudrubriken ”Pedagogers tankar och attityder kring 

implementeringsprocessen och ändringen i skollagen” och våra huvudfrågor i detta arbete, 

Kan, Vill och Förstår (Sannerstedt, 2001) står som underrubriker. I de rubriker som sedan 

följer lyfter vi huvudord i våra intervjufrågor som kan vara en bra sammanfattning av dem 

och sedan intervjupersonernas svar som vi gjort mer generella, ord som de använt i samma 

syfte. 
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Bild 2 

(hämtad ur boken Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2003) 

4.5.1 Kategoriseringsmodellen 

Genom att använda oss av kategoriseringsmodellen (Esaiasson m.fl., 2003) kunde vi lyfta de 

tankar och åsikter som intervjudeltagarna hade gemensamt och som de anser vara viktiga i 

arbetet mot en inkluderande skola. I analysdelen bryter vi ner så att vi lyfter var och en av 

kategorierna Kan, Vill och Förstår så att det blir tydligt vilka svar de olika pedagogerna gav 

inom de olika kategorierna och för att vi själva som författare av arbetet lättare ska kunna 

analysera det insamlade materialet.  

4.7 Databearbetning och tillförlitlighet 

Vi utgick från samma frågor till alla deltagare eftersom vi skulle kunna jämföra svaren och 

analysera dessa utifrån samma utgångspunkter. I och med att vi i denna undersökning utgår 

från personliga åsikter och förutsättningar hos pedagogerna inför implementeringsprocessen 

kan svaren ifrån ett intervjutillfälle inte gälla för någon annan än just den tillfrågade vid detta 

tillfälle. Vi hade inte möjlighet att intervjua alla pedagoger i samverkansklasserna och det 

som vi redovisar i arbetet är även en beskrivning av en kommuns tolkning av den nya 

reformen så den kan endast gälla vår valda kommun. Beroende på andra kommuners 

Vill 

Pedagogers tankar och attityder kring 

implementeringsprocessen och  

ändringen i skollagen. 

Kan Förstår 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 
 

tolkningar, resurser, situation och möjlighet att genomföra implementering kommer den 

förmodligen att se annorlunda ut.  
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5. Resultatredovisning 

Här kommer en redogörelse för vad det insamlade materialet visar angående pedagogernas 

svar på Kan, Vill och Förstå kring implementeringsprocessen i skolväsendet samt vilka 

möjligheter det finns på skolan att skapa en samverkansklass. Vi kommer att presentera 

intervjupersonerna som pedagog 1-4. Vi har valt att lyfta de fyra mest återkommande 

begreppsmeningar under varje underkategori. Meningarna är ordagrant nedskrivna utifrån vår 

transkribering från intervjuerna. Varje fråga hade koppling till kan, vill eller förstår och i 

vissa fall har pedagoger lyft liknande åsikter men under olika frågor vilket kan grunda sig i att 

de har tolkat olika eller att de har annan syn på sin verksamhet. Detta kan nedan visa sig på så 

sätt att liknande begreppsmeningar återkommer under olika underkategorier. 
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Förutsättningar för samverkansklasser 

Samtliga tre skolor lyfter förutsättningarna för att en samverkansklass ska fungera och dessa 

är att skolan och pedagogerna kan arbeta efter ett inkluderat arbetssätt där de gemensamt talar 

om individuella lösningar och möjligheter utifrån elevernas förutsättningar. Pedagog 3 

berättar att de arbetar med olika individuella lösningar, bland annat gör de individuella 

scheman varje dag. Dessa scheman följer en speciell kontinuerlig struktur som eleven och 

pedagogen själva har konstruerat och de anser det fungerar bra. Vidare säger pedagog 3 att 

varje schema förstoras upp och sätts upp på tavlan så att eleven hela tiden vet vad som 

förväntas av denne. På så sätt har både eleven och pedagogen vetskap om vad som ska göras 

och pedagogen kan hjälpa eleven om den tappar koncentrationen någon gång och vägleda den 

tillbaka. Pedagog 1 använder sig av en välbearbetad modell som de anser fungerar bra.  

 

En annan del som framför allt pedagog 4 lyfter är att skapa gemensam tid ihop i skolan, både 

under lektionstid samt under rasten. De beskriver det inkluderande arbetet som att de kan sätta 

ut utsatt tid till varje elev där deras behov och förutsättningar ges på korrekt sätt. Eleverna får 

delta under de lektioner som de klarar av, t.ex. under de estetiska ämnena samt vissa 

naturvetenskap- och svenska lektioner. Vidare undervisning har de gemensamt i sitt ”egna” 

rum, där de kan få extra hjälp av pedagog 4. Så långt det går har de lektioner ihop med sin 

ursprungliga klass men pedagog 4 är noggrann med att lyfta fram att de alltid har rast ihop 

med sin ursprungliga klass. På rasterna sker ett annat samspel mellan eleverna, mer mot det 

sociala området, som kan framkalla ytterligare inkluderade tillfällen. Pedagog 2 anser att 

samverkan och gemensam tid skapar en möjlighet att visa andra elever och pedagoger i skolan 

att de inte är annorlunda utan har endast behov av mer stöd. Genom att inkludera dessa elever 

i grundskolan ökar det både förståelsen för olikheterna i vårt samhälle samt att det skapar ett 

ökat självförtroende hos eleverna.  

 

Faktorer som anses viktiga i en samverkansklass 

Pedagog 1 lyfter faktorer som anses viktiga i en samverkansklass bland annat ”flexibilitet, 

samarbete samt hög personaltäthet är nyckelord!”. Det sistnämnda, hög personaltäthet, menar 

pedagog 3 är viktigt för att kunna bemöta dessa elever och skapa förutsättningar för deras 

utveckling. Samtliga pedagoger anser att deras mindre elevgrupper och mer resurstid för varje 

elev har påverkat både pedagoger och elever positivt. De har möjlighet att anpassa 

undervisningen efter varje individs behov och vad eleven själv känner att den behöver träna 
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extra på just vid det tillfället. Pedagog 4 menar att samverkansklasserna och den extra hjälpen 

de erbjuder gör att eleverna utnyttjar sin undervisningstid bättre än sina jämnåriga kompisar. 

”[…] för att här ehh sitter man i 40 min och jobbar med matte […] då arbetar man här, sitter 

man 40 min i klassrummet så kanske du hakar upp dig efter andra talet och får ingen hjälp och 

kommer ingenvart.” (Pedagog 4). För att det ska fungera att ha undervisning i två olika 

grupper krävs det enligt pedagog 4 kommunikation, både mellan pedagoger och elev samt 

mellan pedagogerna själva. Att de kontinuerligt samtalar med varandra och delar erfarenheter 

och material som de tidigare har testat och som har fungerat. Pedagog 3 anser även hon att en 

öppen kommunikation mellan pedagogerna är viktig, för att uppdatera sig om elevernas 

utveckling och även för att dela beprövade kunskaper. Vidare berättar Pedagog 3 att hon har 

kontinuerliga handledningsmöten med andra pedagoger, för att kunna uppdatera sig om deras 

undervisning samt erbjuda handledning för de pedagoger som frågar efter det. Pedagog 3 

delar gärna med sig av hennes arbetsmaterial om hon anser detta vara ett lättare material för 

eleverna som de andra pedagogerna gärna får använda sig av i klassrummet. På så sätt menar 

hon att eleverna har större möjlighet att stanna kvar i sin ursprungliga klass en längre tid. 

Likadant jobbar pedagog 1 och 2 då de har bistått med handledning till vissa lärare samtidigt 

som de försöker informera lärare om hur man bäst undervisar och förstår dessa elever. 

Att arbeta med samverkansklasser handlar om att vara flexibel och kunna bemöta alla sorters 

människor vid alla olika situationer. Pedagog 4 menar att inkludering och samverkansklasser 

handlar om att hjälpas åt. ”[…] att de någon gång ska göra något annat som då inte skulle 

funka så jätte bra. Så kommer de och säger till innan att nu är det så här att t.ex. imorgon eller 

nästa vecka tänkte vi göra det och det. Skulle det funka att han eller hon är kvar här då, men 

då vet man ju om det” (Pedagog 4). I liknande situationer gäller det att vara flexibel att möta 

eleven där den befinner sig och samtala med de andra pedagogerna för att tillsammans 

utveckla en god, trygg och utmanande miljö.  
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      Bild 4 

 

Pedagogernas egna åsikter angående inkludering 

Alla pedagoger som ställde upp på intervju lyfte att det är en självklarhet att inkludera alla 

elever i grundskolan. Pedagog 1 säger att ”inkludering är mycket viktigt och det är viktigt att 

alla elever känner tillhörighet och gemenskap.” Genom detta arbetssätt säger pedagog 3 att 

eleverna får hjälp och strategier att hantera sin funktionsnedsättning och på så sätt hitta 

metoder för att underlätta arbetet. Enligt pedagog 3 har alla elever hon haft hand om klarat 

kunskapskraven för att denna hjälp i samverkansklasserna finns tillgänglig.  

 

Vissa av pedagogerna tar även med eleverna på utflykter för att på så sätt göra eleverna mer 

delaktiga i planering och ta större ansvar för vad som ska göras. Under dessa utflykter 

påpekar även pedagogerna att eleverna tränar på det sociala och får vara del av gemenskap. 

Pedagogerna säger allesammans att det är viktigt att lyfta olikheterna till något positivt. 

Pedagog 4 säger att ”det är viktigt att inkludera alla elever eftersom alla är olika och de som 
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inte har någon diagnos måste få veta att det finns de som har svårigheter. Annars finns risk för 

att de eleverna blir ”de konstiga”.   

Pedagog 3 nämnde även att de på hennes skola fått en del pengar för att köpa in hjälpmaterial 

som passar dessa elever i svårigheter såsom tv, whiteboard och en mer gemytlig miljö i 

grupprummet där de har undervisningen. Detta hjälper mycket med att skapa trivsel samt 

bättre förutsättningar för eleverna.  

Andra pedagogers bemötande 

Hur andra pedagoger på skolan bemöter dessa pedagoger och deras arbete har också stor 

betydelse för hur samverkansarbetet kommer fortlöpa. Alla pedagoger sa att de hade ett bra 

samarbete med de andra pedagogerna på skolan och däremellan sker kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte. Med ett gott samarbete pedagogerna emellan höjs även elevernas 

förutsättningar för att klara kunskapskraven och skolgången. Samtidigt finns de pedagoger 

som inte vill arbeta på detta sätt vilket pedagog 2 nämner: ”det finns pedagoger på skolan 

som verkligen vill lära sig och förstå samt stötta dessa pedagoger i deras arbete, samtidigt att 

det finns de som helst vill ”slippa” ifrån ”problematiken””.  

Pedagog 1 säger att det finns de pedagoger på hennes skola som är mycket väl insatta i 

hennes arbete och kommer till henne när de undrar något eller om hon har något tips på 

”lättare” material om det är någon elev som har svårt i ett ämne och som till exempel 

behöver något praktiskt att arbeta med. Pedagogen har mycket praktiskt material som 

eleverna kan arbeta med eftersom det finns de elever som behöver se exempelvis ett 

matematikproblem framför sig för att lättare kunna räkna ut rätt svar.  

Pedagog 3 tar upp ett annat exempel på gott samarbete och det är genom att ifall hemklassen 

ska arbeta med något som har hög svårighetsgrad kan det bli så att ”eleven istället är 

välkommen i samverkansklassen och arbeta med något praktiskt där eller något som hon/han 

ligger efter i.”   
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      Bild 5 

Innebörden av arbetssättet för pedagogerna 

 

Alla pedagoger vi intervjuade lägger stor vikt vid att eleverna behöver individuella lösningar 

för att få den utgångspunkt som passar dem bäst och som ger de bästa förutsättningarna. ”Man 

måste alltid ha individuella lösningar beroende på hur situationen ser ut för varje enskild elev” 

(pedagog 2). Ingen elev lär likadant som någon annan utan vissa klarar av det praktiska bättre 

och andra klarar av det teoretiska bättre. Detta påpekar pedagog 1 och 3 på i intervjuerna. Att 

från början kunna göra individuella lösningar gäller det att utgå ifrån elevens individuella 

nivå. Pedagog 4 sa att ”det är viktigt att ta det efter deras nivå och vad de kan och deras 

villkor.” Detta eftersom eleven måste ha utmaning samtidigt som han/hon bör få känna 

känslan av att lyckas. 

 

Innebörden av arbetssättet 

för pedagogerna 

Individuella 

lösningar för varje 

elev 

Se till elevens nivå 

Hitta 

kommuniksations- 

möjligheter 

Innebörden av arbetssättet 

för skolan 

Hög 

personaltäthet på 

skolan 

Barn lär i samspel 

med andra 

Samverkan mellan 

klasserna i största 

möjliga mån 

Samarbete mellan 

pedagogerna 
Ökad förståelse 

för barnens 

situation 

Förstår 



 
 

34 
 

Om det finns någon elev som har svårigheter i talet eller annat uttrycksmedel är det viktigt för 

kommunikationens skull att man hittar passande kommunikationsmöjligheter. Även detta 

underlättar arbetet mellan pedagogen och eleven samt eleven och hans/hennes jämnåriga 

kamrater. Pedagog 3 delade med sig av att hon ibland använder tecken som stöd för att 

underlätta kommunikationen med vissa elever. Detta sade hon angående en elev hon har: 

”Man måste anpassa sig när man pratar med honom, att man ställer frågor så att han kan svara 

ja eller nej på. Det gäller alltså att hitta en kommunikation som fungerar mellan er.” Detta är 

även viktigt för att få ett gott samarbete samt en tillit mellan pedagogen och eleven. ”Eleven 

känner att han kan vända sig till mig om det är nått han undrar över.” 

 

Pedagog 1 säger att hon genom detta arbetssätt har fått en ökad förståelse för barnens situation 

likväl för sin egen arbetssituation men påpekar samtidigt att andra pedagoger tycker att denna 

arbetssituation är väldigt enkel och bekymmersfri vilket den inte är. Det krävs mycket 

planering och upplägget måste passa eleven i fråga. Genom att få ökad förståelse för barnens 

situation ”lär man sig hur eleven lär sig bäst och under vilka förhållanden” (pedagog 1). 

 

Innebörden av arbetssättet för skolan 

 

Alla pedagoger som ställde upp i intervjun säger att samverkan i klasserna ska ske i största 

möjliga mån eftersom eleverna både behöver känna tillhörighet och gemenskap med sin 

hemklass som med pedagogerna där. Pedagog 3 säger att de på hennes skola har lagt upp 

rasterna på samma tider så att eleverna som hör till samma hemklass, även de elever som går 

viss tid i samverkansklassen, har dessa på samma tid. Hon tillägger att det är på rasterna man 

skapar en annan, mer ledig relation till de andra barnen. Eleverna socialiseras på ett bra sätt 

genom rasterna.  

 

Genom samverkansklasserna och hemklasserna lär sig eleverna i samspel med andra och 

pedagog 4 säger att ”alla människor är olika och de elever som inte har någon diagnos måste 

få veta att det finns de elever som har svårigheter i skolan. Det är viktigt att dessa elever är 

med, annars finns risk för att de blir ”de konstiga””  (Pedagog 4). Genom att lyfta olikheterna 

så lär sig även barnen om varandras lärstilar och kanske hittar en mer passande stil för sig 

själv. Detta var bara ett av många exempel som en av pedagogerna delade med sig av.   

 



 
 

35 
 

Som vi tidigare har skrivit anser pedagog 1 att ”flexibilitet, samarbete samt hög personaltäthet 

är nyckelord!” Att det ska finnas flexibilitet håller även fler pedagoger med om, de andra 

pedagogerna på skolan borde vara väl insatta i arbetet för att samverkan mellan hemklasserna 

och smågrupperna ska fungera bra och att förutsättningarna för elevernas skolgång är så 

välplanerad som möjlig. Pedagog 4 säger att de pedagogerna på hennes skola kan komma till 

henne och fråga om tips på bra uppgifter som passar dessa elever bäst. Om det är tips på 

praktiska moment och arbetsredskap kan detta även hjälpa elever som inte visat specifika 

svårigheter i ett ämne (pedagog 3). Pedagog 4 meddelade oss även om att ”detta arbetssätt har 

lett till att eleverna är inkluderade och blir godkända.”  

 

På frågan om pedagogerna fått någon hjälp från Skolverket inför denna implementering 

svarade pedagog 3 att ”Nej, ingen direkt hjälp. Några lärare hade en grundtanke och vi 

byggde upp verksamheten efter hand. Ser man till individernas bästa får man göra 

anpassningar efter hand.” Detta svar fick vi också från de andra tre pedagogerna som även de, 

tillsammans med sina kollegier, ansåg att dessa elever inte hörde hemma i grundsärskolan.  
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6. Diskussionsavsnitt 

 

I detta avsnitt kommer vi med hjälp av styrdokument, bakgrundsavsnitt samt teoretiska 

ramverk behandla vårt resultat vi fått in från intervjuerna. Sedan ska vi analysera och beskriva 

pedagogernas uppfattning om deras genomförande av implementeringen och hur de uppfattar 

sina kunskaper inom arbetssättet. Likaså vilka förutsättningar det har skapat på skolan och i 

arbetet kring implementeringen av att inkludera dessa elever i grundskolan. För att få en 

tydligare bild på hur implementeringen har genomförts i vår valda kommun kommer vi lyfta 

och koppla samman vad pedagogerna har uttalat sig om jämfört med vad skollagen och den 

nya bestämmelsen innebär (SFS, 2010).   

Sammanfattning av resultatet  

Vår undersökning lyfter samverkansklassernas möjlighet att skapa inkludering för elever i 

behov av särskilt stöd och detta kallar Brodin och Lindstrand (2004) gruppintegrering. 

Samtliga pedagoger anser att detta är en bra arbetssituation i vilken varje elev får möjlighet att 

synas och utvecklas som individ och samtidigt få den hjälp de behöver utifrån deras 

kunskapsnivå. Vi styrker med hjälp av tidigare forskning att samverkansklass är en 

gruppintegrering på grund av att eleverna är del av denna klass samt att de har vissa lektioner 

i sin ursprungliga klass och en av skolorna vi besökte lägger stor vikt vid att även om eleverna 

befinner sig i samverkansklass ska de ha gemensam tid, i detta fall raster, med sin 

ursprungliga klass. På så vis missar inte eleverna den sociala inkluderingen som sker under 

rasterna (Pedagog 4).  

Att inkludera elever med autism, utan utvecklingsstörning, eller elever med autismliknande 

tillstånd anser samtliga pedagoger vara en självklarhet och våra slutsatser visar på att det finns 

en stor vilja hos pedagogerna att sträva efter en inkludering av dessa elever. Pedagog 4 menar 

att hennes strävan att inkludera elever via samverkansklasser gör att andra elever i skolan får 

en ökad förståelse för att alla människor är olika och har olika behov.  En av pedagogerna 

nämnde även att hon hade fått resurser för att nå dit hon ville, sådant som kunde underlätta 

undervisningen hon förde med sina elever. Hon hade fått eget grupprum samt tv-apparater så 

att en del av undervisningen kunde ske via tv:n.  

För att arbetet ska kunna underlättas på skolan påpekar alla pedagoger att erfarenhetsutbyte 

med den andra skolpersonalen hjälper mycket i undervisningen. Att kunna vända sig till andra 
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och få idéer och tips gör upplägget av arbetet enklare och bättre. Att det även kan finnas 

negativ respons av annan skolpersonal på skolan inför arbetet att inkludera alla elever finns på 

vissa ställen. Alla är inte positiva till detta arbete utan kan se det som en arbetsbörda.  

Att arbeta på ett inkluderat sätt krävs för att detta arbetssätt ska fungera och bli hållbart, att 

utgå från elevernas olika behov och förutsättningar är en av grunderna som ska bygga 

undervisningen. En av pedagogerna lade upp ett schema dag för dag så att detta skulle kunna 

underlätta för hennes elever och alla pedagoger lyfter vikten av att det ska finnas gemensam 

tid med den ursprungliga klassen för att eleverna inte ska tappa den sociala gemenskapen de 

har där. Detta kan vara i form av gemensamma raster eller liknande. Pedagog 1 sa även att 

”hög personaltäthet, samarbete och flexibilitet” är viktigt i arbetslaget för att arbetet ska 

kunna fortskrida. För att kunna ge eleverna den tid som de behöver för att lyckas nå upp till 

kunskapskraven samt att de ska tycka att det är en givande tid att spendera i skolan krävs det 

även att pedagogerna på skolan förstår varandra och har ett gott samarbete samt att de kan 

vara flexibla vid ändringar under skoldagen.  

Som vi nämnt innan bygger det inkluderande arbetet på att skapa individuella lösningar för 

varje elev och att utgå från deras egen nivå. Om det finns någon elev som har svårigheter i 

talet får man som pedagog hitta ett kommunikationssätt som passar mellan pedagogen själv 

och eleven för att samarbetet fortfarande ska fungera bra. Pedagog 3 sa att hon hade lärt sig 

teckenspråk för att hon skulle kunna föra givande samtal med en av hennes elever som hade 

svårt med talet. Några av pedagogerna sa även att de hade fått en ökad förståelse för barnens 

situation och en ny insikt i vissa av de svårigheter som finns. Hur de sedan lägger upp arbetet 

för eleverna ger dem en ny kunskap om hur dessa elever lär sig bäst. Pedagogerna höll 

gemensamt med om att barn lär i samspel med andra och detta sker i både samverkansklassen 

och i den ursprungliga klassen då de träffar andra elever.  

Vi hoppas att vi har kunnat lyfta bra tankar och åsikter och förhoppningsvis öppnat ögonen 

för nya tankar inför inkluderingen. 

Metoddiskussion 

Vi anser att validiteten är hög främst då vi har operationaliserat våra forskningsfrågor utifrån 

vårt syfte och använt oss av öppna frågor för att under de personliga intervjuerna kunna ställa 

följdfrågor för att få de aspekter vi vill. Frågorna har varit samma under varje intervju medan 

följdfrågorna har varierat beroende på svar för att vi skulle kunna analysera dem och dra 
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slutsatser. Dock bör man ha i åtanke att det är olika individer vi har intervjuat, som var och en 

befinner sig i olika situationer, har olika erfarenheter och skapar därför olika tolkningar kring 

intervjufrågorna. Hur intervjupersonerna tolkar våra frågor är inget vi kan styra över, dock 

kan vi ställa frågor som är kopplade till våra forskningsfrågor och syftet med vårt arbete, 

vilket vi anser att vi har gjort. Vi har i efterhand insett att många frågor byggde på varandra 

och att många av svaren därför blev liknande varandra. Vi insåg när vi analyserade 

intervjusvaren att vi bara hade skrapat på ytan av denna implementering. Ifall vi istället skulle 

fördjupa oss i en av de tre frågeställningarna skulle vi ha fått mer ingående svar och en 

djupare diskussion med pedagogerna. Vi anser att antalet deltagande pedagoger även gjorde 

skillnad. Detta eftersom alla jobbar inom samma kommun och arbetar utefter lika arbetssätt 

och förutsättningar. Om vi skulle rikta oss mot hela Sverige skulle det kanske finnas någon 

annan skola som arbetade på ett annat sätt och som vi skulle kunna jämföra med. Vi gjorde 

dock det medvetna valet att fokusera på vår kommun för att underlätta för oss själva när vi 

skulle ut och intervjua.  

Vi anser att vi har kunnat mäta det vi avsåg att mäta samt tagit hjälp av den yrkesgrupp som vi 

anser kunna svara på våra frågor utifrån deras kunskaper och erfarenheter. Dock kan 

validiteten i detta arbete endast kopplas till den kommun vi valde att ha med i vår 

undersökning eftersom det är här arbetet med samverkansklasser är högaktuellt. Detta bör 

man ha i åtanke när diskussionen redovisas, att vårt arbete är kopplat till en specifik situation 

och till de verksamma pedagoger som arbetar i kommunen.  

I efterhand har vi insett att valet av kategoriseringsmodellen är positivt vid en mer fördjupad 

studie eller en studie med fler deltagande personer och eftersom vår undersökning lyfter 

många, men liknande tankar som sträcker sig över alla kategorier skulle vi kunna hitta en 

modell som passade oss bättre. Samtidigt menar vi ändå att kategoriseringsmodellen visar 

resultatet från vår intervju på ett tydligt och övergripande sätt. Vi anser att frågorna är möjliga 

att analysera men med facit i hand skulle vi kunna skilja mer på dem så att svaren inte skulle 

överlappa varandra så som de till slut gjorde.  

Tolkning och värdering av resultatet 

De resultat vi har fått in tolkar vi såsom att pedagogerna vi har intervjuat ser arbetet i 

samverkansklasserna som något positivt och ett lyckat genomförande av denna 

implementering. Av de fyra pedagoger som vi har haft personlig kontakt med verkar alla, 

enligt oss, vara väl insatta i vad arbetet kräver och det viktigaste, vad eleverna behöver för 
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några insatser. Under intervjuerna framkom det även att pedagoger trivdes i sitt arbete i 

samverkansklasserna och med de elever de hade och detta tycker vi visar på ett stort 

engagemang och att de är väl insatta och kunniga i arbetssättet. Detta kan bero till stor del av 

hur de andra ur kollegiet ser på arbetet och hur de hjälper till och samarbetar när det krävs. 

Andersson (1996) stödjer detta, då hon menar att inkludering sker först när det finns 

gemensamma värderingar och mål, för att därefter kunna skapa ett samarbete mellan varandra 

(1996). Vad vi har kommit fram till är att för att flexibiliteten ska fungera krävs det att de 

andra i arbetslaget vill inkludera dessa elever och att de är väl insatta i att ifall det krävs en 

ändring under dagen har de en förståelse för detta. Detta visar på att förståelsen för och i en 

samverkansklass samt inkludering av dessa elever sträcker sig utanför de pedagoger som 

arbetar med det eftersom implementeringen kommer att påverka hela skolan och 

skolpersonalens förhållningssätt. Enligt Andersson (1996) bör pedagogerna sträva efter en 

liknande syn för att kunna skapa en gemensam förståelse och ett öppet klimat. Vidare menar 

Andersson att alla pedagoger i skolan bör lyfta de sociala normerna för att kunna genomföra 

implementeringen (1996). 

Tidigare i arbetet har vi skrivit om Anne-Marie Wedjesjö som är specialpedagog och som via 

Uppsala läns landstings (2011) hemsida informerar andra pedagoger om hur de smidigast kan 

lägga upp arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Hon lyfter bl.a. att dessa elever kräver 

en klar och tydlig struktur som visar dagens innehåll eftersom eleverna annars riskerar att 

reagera negativt inför förändringar som kan dyka upp. Enligt oss påverkas även här hela 

skolan av implementeringen. Förstår alla pedagoger vad deras uppgift är och har de resurser 

och vetskap om vad dessa elever kräver? Två av de pedagoger vi talade med hade ingen 

specialpedagog/lärar- utbildning men de hade däremot en stark vilja att möta dessa elever på 

ett individanpassat sätt. Dock menar Haug (1998) att en viss kompetens krävs för att möta 

dessa elever.  

Ladberg (1994) påpekar i sin bok om miljöns betydelse för elevernas koncentration och likaså 

betydelsen att ha rätt material. Miljön ansåg pedagog 4 som viktig för att kunna utföra sin 

undervisning så bra som möjligt. Hon nämnde att när hon tillsammans med eleverna sitter i 

grupprummet som tilldelats hennes undervisning sker ett oavbrutet och intensivt arbete då 

eleverna kan arbeta ostört och med det som de behöver arbeta mer med. Detta menar Winter 

(2008) när han skriver att pedagogen inte bör avbryta undervisningen eftersom elever med 

autism då får svårt att ta upp den röda tråden. I och med att pedagogen fått ett eget grupprum 

kan hon underlätta arbetet för eleverna och se till att det sker utan något avbrott. Avbrott i 
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detta fall menar vi sådant som kan ske i ett ”vanligt” klassrum då stämningen, ljudnivån och 

aktiviteten hos eleverna kan vara högre och eventuellt störa mer. Dock krävs det att det finns 

en extra pedagog samt ett extra grupprum för att kunna genomföra denna situation.  

Alla pedagoger vi intervjuade lyfter olikheterna hos eleverna till något positivt och i Lgr 11 

(Skolverket, 2011) ska pedagoger gemensamt motverka all form av diskriminering och 

kränkande behandling. Genom att låta eleverna umgås så mycket som möjligt samt att förstå 

att det finns vissa elever som har mer svårt än andra anser vi vara ett bra sätt att motverka 

utanförskap för eleverna i samverkansklassen som utan gemensam tid med den ursprungliga 

klassen riskerar att ses som avvikande. Detta nämner bl.a. pedagog 4 som en av riskerna av att 

inte låta eleverna att få den sociala biten med de andra eleverna på skolan. Även Nilholm 

(2006) menar att det är en positiv effekt av inkludering av särskoleelever i grundskolan. 

Genom gruppintegrering/samverkansklass ökar förståelsen för att alla individer har olika 

behov. Vi anser dock att det inte endast krävs en inkludering av dessa elever utan stor vikt 

ligger även i kommunikationen. Pedagog 4 menar på att det bör vara ett öppet klimat i skolan 

där det pratas öppet om olikheter och att man då talar om det som något positivt. 

I Salamancadeklarationen (2006) står det att om pedagogiken som förs utgår från elevens nivå 

leder detta till att resurserna på skolan används på samma sätt och riskeras inte att slösas bort. 

Samtliga pedagoger som deltog i intervjun svarade att de, i planeringen av arbetet, utgick från 

elevens behov samt att de därifrån sedan kunde utmana dem. Två av pedagogerna sa även att 

de hade fått en större summa pengar respektive grupprum och material till undervisningen 

som kunde underlätta för både pedagoger och elever. Sannerstedt (2001) talar om 

implementering och att pedagogerna kan genomföra det på olika sätt. Att få anpassat material 

och rum på skolan anser vi är stor del i att kunna genomföra implementeringen.  

Eleverna kräver en viss distans från sin ursprungliga klass, framför allt när de behöver 

koncentrera sig eller finna tryggheten (Winter, 2008). Vi håller med om att det är viktigt att 

fördela resurserna ute på skolorna på ett rättvist sätt om detta behövs för att arbetet med att 

inkludera eleverna på ett rätt sätt ska lyckas. Om inte resurserna finns att tillgå kan inte heller 

arbetet genomföras enligt oss. Vi anser att det måste tilldelas mer resurser i skolorna för att 

inkluderingsarbetet ska kunna implementeras på ett bra sätt eftersom det är viktigt för att 

skapa de bästa förutsättningarna för de elever som behöver detta.  

Slutligen anser vi att arbetet med samverkansklasser säkerligen kan vara ett bra och 

genomförbart sätt att inkludera elever i grundskolorna. Andersson (1996) anser införandet 
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kräver motiverade och kunniga pedagoger som anser att inkluderingen är viktig och att de 

rätta resurserna finns på den egna skolan. En fördel och en viktig del är dock att ha ett gott 

samarbete med de andra i personalen för att kunna byta erfarenheter och få tips och idéer 

(Andersson, 1996). Vi anser att vi har fått en god insikt i vad pedagogerna anser om 

samverkansklasser fastän vi inte kunde intervjua så många vi egentligen ville och anser att 

samverkansklasser även kan vara lösningen på andra skolor som har implementeringen 

framför sig.  

Svar på våra frågeställningar/forskningsfrågor 

Kan pedagogerna arbeta på det sätt som denna bestämmelse kräver; på ett inkluderande sätt, 

via de resurser som finns på skolan i form av bl.a. material och utrustning?  

 

Vi anser att alla de pedagoger vi intervjuade arbetar på ett bra inkluderande sätt och vissa av 

dem har även de resurser som de känner att de behöver. Pedagogerna anser att det underlättar 

i deras undervisning med eleverna. Tidigare i arbetet har vi nämnt vad Nilholm (2006) anser 

att ett bra inkluderingsarbete innebär och vad som krävs av pedagogerna. Under intervjuerna 

visade sig många likheter mellan vad pedagogerna ansåg om arbetssättet och vad Nilholm 

(2006) nämnde. Pedagogerna nämner även att de har ett bra samarbete med sina kollegier som 

är hjälpsamma och de delar erfarenheter och förslag med varandra. Om det är någon 

klasslärare som behöver tips på vad eleven som dels går i samverkansklassen, dels i 

ursprungliga klassen, kan göra i klassrummet ställer de pedagoger vi har pratat med gärna 

upp. Allt för att underlätta för eleverna själva.  

 

Vill pedagogerna arbeta på detta sätt; att inkludera särskoleinskrivna elever i ett gemensamt 

klassrum? 

 

Pedagogerna var väldigt klara när de nämnde att de anser alla att det är en självklarhet att 

inkludera dessa elever i grundskolan samt att det även finns en stor vilja att göra det. En 

pedagog sa även att de eleverna med autism, men utan utvecklingsstörning, samt de elever 

med autismliknande tillstånd inte tillhör grundsärskolan utan ska gå i grundskolan. Vidare sa 

hon att med denna syn på inkluderingen blir pedagogerna mer målfokuserade. 
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Förstår pedagogerna vad detta arbetssätt innebär, vad som behövs för att tillgodose dessa 

elevers behov? 

 

Även detta tycker vi att pedagogerna förstår. De är väl insatta i hur arbetet ska läggas upp för 

att varje elev ska kunna utgå ifrån sin egen kunskapsnivå och pedagogerna finns där om hjälp 

behövs. De har insett och förstått att eleverna lär i samspel med andra och värdesätter därför 

gemensam tid med den ursprungliga klassen för att få del av den sociala delen. Att eleverna 

behöver en plats att arbeta på där de kan få lugn och ro har en pedagog värdesatt och fått ett 

eget grupprum. Där kan eleverna arbete intensivt och ostört för att klara av att nå 

kunskapskraven. Pedagogerna förstår även att samarbetet och flexibiliteten är viktig i 

arbetslaget för att ge de eleverna som går både i samverkansklassen och den ursprungliga 

klassen de bästa förutsättningarna. Att lyfta olikheterna till något positivt hörde vi från alla de 

vi intervjuade, detta för att inte eleverna ska ses som de ”konstiga” och hamna utanför 

gemenskapen. Det är viktigt att redan från början lyfta och göra alla elever uppmärksamma att 

alla elever inte har lika lätt för alla ämnen utan att det finns de som behöver extra hjälp. På så 

vis kan alla elever bli accepterade av sina jämnåriga kamrater.  

Egna reflektioner 

 

Innan vi började med arbetet hade vi delade tankar kring att inkludera alla elever i 

grundskolan. Detta baserade sig mestadels i oron att det inte skulle finnas tillräckligt med 

resurser ute i skolorna för att kunna tillgodose alla elevers behov. Tanken att inkludera alla i 

grundskolan har utöver detta endast varit positivt eftersom vi anser att alla elever behöver lära 

sig att det finns olikheter som skiljer elever åt samt att alla elever ska kunna umgås med alla. 

Ingen elev ska på grund av sitt behov av särskilt stöd hamna utanför den sociala gemenskap 

som finns i skolan. Självklart finns det social gemenskap även i grundsärskolan men de elever 

som är för självständiga för att gå där men som samtidigt har svårigheter att kunna gå i en 

klass i grundskolan anser vi att det ska finnas bra lösningar för i grundskolan. Att som i vår 

valda kommun ordna samverkansklasser ute i grundskolorna som har en del av 

undervisningen i liten grupp och en del av undervisningen i den ursprungliga klassen med 

sina jämnåriga kamrater kan vi endast se fördelar med. Om nu detta arbete fungerar och 

kommer att fungera långsiktligt. Om man nu har, som i den kommun vi undersökt till största 

del, har ett gott samarbete med kollegier, i vissa fall material som kan underlätta 
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undervisningen, individuella planer för varje elev, samverkan med den ursprungliga klassen 

till stor del och så vidare anser vi, och tror, att detta arbete kan fungera även på lång sikt.  

Om eleverna i behov av särskilt får den hjälp de behöver i samverkansklasser har de större 

möjlighet att nå kunskapskraven då de får tid till att sitta själv och arbeta med pedagogen nära 

till hands om det skulle behövas. Om dessa elever istället skulle placeras i den ursprungliga 

klassen med sina jämnåriga kamrater och ha all sin tid placerad där skulle säkerligen nivån 

vara alldeles för hög för dessa elever och de skulle riskera att inte uppnå kunskapskraven. Vi 

tror att det skulle vara lättare för att dessa elever skulle hamna utanför om de hade sin 

placering i den ursprungliga klassen hela tiden eftersom de inte skulle kunna samverka och 

samspela med varken klassläraren eller de andra eleverna på samma sätt som de kan nu när de 

är en del av sin tid i den lilla gruppen och den andra delen i den ursprungliga klassen.  

 

Fortsatt forskning 

 

I fortsatt forskning anser vi att det vore intressant att rikta in sig på andra kommuner och 

andra genomföranden av implementeringen för att därför lyfta fler tillvägagångssätt. Vi anser 

att ju fler arbetssätt som lyfts fram desto bättre möjligheter skapas för elever i liknande 

situation. Detta kan genomföras genom att antingen vända sig till andra pedagoger i små 

grupper eller till de pedagoger som jobbar i den ursprungliga klassen och se hur deras 

undervisningsupplägg ser ut. Vi valde att endast vända oss till pedagogerna i 

samverkansklasserna på grund av vi ville lyfta deras arbete.  

Vi anser även att det vore intressant att vända sig till politikerna eller Skolverket för att ta reda 

på hur de tolkar den nya skollagen. Detta för att få ett svar från politikerna kring beslutet och 

därefter jämföra det med vår tolkning som vi precis har beskrivit med utgångspunkt från 

pedagogerna på verksam nivå.  
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor till de verksamma pedagogerna: 

Huvudfrågor: 

 

1. Hur arbetar ni med ett inkluderande arbetssätt på skolan? 

 

2. Hur tror du att det kommer sig att er kommun har kommit så långt med detta 

arbetssätt, genom att ha samverkansklasser ute i grundskolorna? 

 

Exempel på följdfrågor: 

 

1. Hur känner ni inför att arbeta på ett inkluderande sätt, finns viljan? (Vill) 

 

2. Anser ni att det finns ett inkluderat arbete mellan samverkansklasserna och 

grundskolorna, och finns de rätta resurserna för att klara av det? (Kan) 

 

3. Hur viktigt är det med inkludering av särskoleelever (de elever med autism, men utan 

utvecklingsstörning eller elever med autismliknande tillstånd) i grundskolan? Hur 

anser du att det borde vara? (Förstår) 

 

4. Vilka faktorer tycker du är viktiga för att arbeta på ett inkluderande sätt med elever 

med autism? Hur lägger ni upp arbetet för att nå dit? (Kan) 

 

5. Vad leder/har detta arbetssätt med samverkansklasser och inkluderande arbetssätt lett 

till? (Förstår) 

 

6. Tycker du att ni som pedagoger är väl insatta i detta arbetssätt och har gott samarbete 

er emellan? Hur möts ni av andra verksamma pedagoger i t.ex. grundskolan? (Kan) 

 

7. Har ni fått någon hjälp kring denna implementering från till exempel skolverket eller 

hur var det när ni först började med samverkansklasser? (Kan, Förstår) 

 

 


