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Förord	  från	  kursansvarig	  	  
	  

Denna artikel är resultatet av studenters examensarbete på Lärarutbildningen i Halmstad våren 2012. 
Vi har erbjudit studenter i den ”gamla lärarutbildningen” att under sin sista termin pröva ett innehåll 
som är obligatoriskt i den nya lärarutbildningen (utveckling- och utvärderingsarbete). Inom ramen för 
fördjupningskursen ”Specialpedagogik” (30 hp), har studenterna genomför sitt examensarbete på 
avancerad nivå i form av ett pedagogiskt utvecklingsarbete som dokumenterats, analyserats och 
kritiskt granskats. Studenterna har med andra ord använt sig av aktionsforskning för att initiera och 
dokumentera ett kombinerat forskning- och utvecklingsarbete som också resulterat i en vetenskaplig 
artikel. Studenterna har även, som en del av opponeringen, gjort en vetenskaplig poster av varandras 
undersökning för att med enkla medel kommunicera resultaten till lärare på fältet.  

Syftet med att pröva alternativa arbetsformer för lärarstudenters examensarbeten utgår från skollagens 
intentioner att utbildning i förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Lärare behöver därmed utveckla förmågor för att också vara en ”forskande lärare” som en del av sin 
professionsutveckling. Våra intentioner är dels att studenter utvecklar förmågor att initiera och 
dokumentera ett systematiskt kvalitetsarbete, dels att öka tillgängligheten av didaktiska implikationer 
genom att publicera artiklar och skapa postrar. 

Studenterna har mer än väl uppfyllt kursens intentioner. Min förhoppning är att resultaten ska inspirera 
lärare att ha ett undersökande förhållningssätt till de små frågorna i skolan som gör skillnad för elevers 
lärande. 

Halmstad 2012-06-01 

	  

Ann-Christine Wennergren (lektor utbildningsvetenskap)	   

	  

 
 
 
 
 
 
	   	  



3	  
	  

Förord	  från	  författarna	  
	  

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att få eleverna inkluderade. Alla individer är olika och har 
olika erfarenheter och behov, vilket ska vara en utgångspunkt för undervisningen. 
Aktionsforskningsstudien utgick från att öppna upp möjligheter för fysisk inkludering, med 
inkludering som långsiktigt mål, för en enskild elev som till stor del satt i ett litet rum avskilt 
från övriga klassen. Studien har ökat vår förståelse kring vikten av inkludering och vad som 
kan krävas för att inkludering ska uppnås.  Med denna studie vill vi inspirera personal i 
skolans verksamhet till att aktivt arbeta för elevers inkludering. Detta då små medel kan 
generera i positiva förändringar. 
 
Vi vill tacka alla inblandade som gjorde studien möjlig. Tack för att ni ställde upp, tog er tid 
samt delade med er av era kunskaper och erfarenheter. Vi vill även tacka våra handledare som 
har stöttat och väglett oss under resans gång. Sist men inte minst vill vi dessutom skänka ett 
tack till de andra studenterna som funnits där som en stöttepelare samt hjälp oss sudda ut 
eventuella frågetecken. Tack än en gång! 
 

Hanna Apelqvist & Ida Bjärnstedt 
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En	  aktionsforskningsstudie	  om	  fysisk	  
inkludering:	  En	  elevs	  rätt	  att	  passa	  in	  
Hanna Apelqvist & Ida Bjärnstedt, Högskolan i Halmstad 

Abstrakt	  
Aktionsforskningen belyser en problematik kring fysisk inkludering. Studien är genomförd med en elev i årskurs 
två som har koncentrationssvårigheter, ogillar att befinna sig i större grupper samt har svårt med höga ljudnivåer. 
Därav befann han sig vid utgångsläget till stor del utanför klassrummet. Studiens medforskare har varit eleven 
Anton, Antons mamma, klassens pedagog samt Antons elevassistent. Studien har gjort oss upplysta om den 
mångfacetterade problematik som fysisk inkludering kan innebära samt miljöns oerhörda påverkandekraft. Med 
hjälp av en väl individanpassad miljö ökar chanserna till den fysiska inkluderingen, som på sikt kan leda till ett 
samlärande. För att lyckas öka den fysiska inkluderingen för en elev så krävs det att eleven själv får komma till 
tals. Det går då att tillsammans hitta väl lämpade förändringar. Studien visade på att små förändringar i miljön 
kan generera i en ökad fysisk inkludering. Studien visade även på att en tillfällig frånvaro från klassen kan öka 
möjligheterna för den kommande fysiska inkluderingen. I Antons fall visade sig detta då han behövde samla ny 
kraft och energi för att sedan återigen klara av att befinna sig i den större guppen. Studien kan inspirera andra 
pedagoger till att genomföra förändringar i miljön som kan komma att generera positivt för enskilda elevers 
fysiska inkludering, med inkludering som ett långsiktigt mål. 
 
Nyckelord: fysisk inkludering, inkludering, individanpassning.  
 
Introduktion	  	  
På jorden finns snart sju miljarder individer, varav alla är olika. Vi kommer från olika 
kulturer, har olika erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och behov (Säljö, 2000). Skolan är 
en stor arena där många olikheter möts (Skolverket, 2011). I Salamancadeklarationen beskrivs 
att skolans målsättning är att sätta varje individ med dess olikheter i centrum (Unescorådet, 
2006). Även Lgr 11 tar upp att skolans verksamhet ska vara utformad så att den passar alla 
elever med deras olika erfarenheter och behov. Däri beskrivs även att skolan ska främja 
förståelse för alla individer och pedagogen ska ta hänsyn till varje elevs erfarenheter och 
tänkande (Skolverket, 2011). Detta är ett mål som alla pedagoger ska arbeta mot, men som 
inte alltid är så enkelt då en klass kan bestå av 30 elever med olika erfarenheter och behov. 
 
Skolans verksamhet ska utformas efter alla elevers olika förutsättningar, då det är en 
grundpelare för att lyckas skapa inkludering (Nilholm, 2006). Alla har rätt att känna sig 
inkluderade. Varje individ ska få känna sig speciell samt vara en del av en större grupp 
(Wennergren, 2007). Målsättningen är att alla ska kunna uppleva inkludering där individen 
upplever sig inkluderad utifrån begreppen tillhörighet och erkännande. Det ligger på skolans 
ansvar att miljön ska vara anpassad utefter den mångfald som finns. Det är i miljön som 
förändringarna måste ske, inte hos den enskilda individen. Olikheterna i ett klassrum bör 
följaktligen ses som en tillgång där utbyte av tankar och erfarenheter ska finnas samt att 
eleverna ska ha rätt till inflytande. Klassrumsmiljön ska således vara anpassad så att den 
passar alla elever, då alla har rätt att få närvara i klassrummet. Inkludering handlar därmed 
inte enbart om en fysisk placering av barn, utan snarare om en anpassning av miljön så att den 
erbjuder upplevd inkludering för alla (Nilholm, 2006). Vi är dock av åsikten att det krävs en 
fysisk inkludering för att ge eleverna möjlighet till känsla av inkludering. Då det är svårt att 
avgöra huruvida en elev uppfattar sig inkluderad eller ej har vi valt att fokusera på det som 
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går att se, vilket är den fysiska inkluderingen i form av närvaro och deltagande i klassrummet. 
Anledningen till att vi fokuserar på begreppet fysisk inkludering och inte integrering är då det 
sistnämnda har en negativ klang. Detta poängteras av Nilholm (2006) då han menar att en 
integrering utgår från att delarna ska anpassas till helheten och inte vise versa.   
 
Följande studie utgår från ansatsen aktionsforskning, vilket innebär att flera medforskare är 
aktivt deltagande i forskningsprocessen. Målsättningen i en aktionsforskning är att genomföra 
förändringar i den pedagogiska verksamheten för att skapa utveckling (Wennergren, 2007). 
Vi har utgått från att åtgärder i miljön ska äga rum. Aktionerna är riktade mot miljön för en 
enskild elev i andra klass. Eleven har blivit tilldelad ett fiktivt namn, Anton. Anton är i behov 
av särskilt stöd, vilket delvis kan bero på diagnosen ADHD. Anton behöver särskilda 
förutsättningar för att kunna koncentrera sig, ogillar att befinna sig i större grupper samt har 
svårt med höga ljudnivåer. Ur dessa behov har det skapats ett åtgärdsprogram för honom, där 
ett av målen är att befinna sig mer i klassrummet. I dagsläget befinner sig Anton till stor del i 
ett litet intilliggande grupprum (lilla rummet). Vid de korta stunder som han är i klassrummet 
sitter han i en fåtölj, placerad i rummets bakre del. Det är ur denna problematik som 
aktionsforskningen växt fram eftersom alla i skolan vill arbeta för att Anton ska känna en 
inkludering i klassrummet.    

Syfte 
Syftet med studien är att identifiera faktorer i klassrumsmiljön som bidrar till fysisk 
inkludering. Utöver detta kommer vi även att beskriva bristen på fysisk inkludering. Ett mer 
långsiktigt syfte är att öppna upp dörrar för en inkludering som i sin tur kan leda till ett 
samlärande. Frågan som vi med hjälp av denna forskning besvarar är: 

• Hur visar sig Antons fysiska inkludering i olika miljöer? 
 
Bakgrund	  
Vem bestämmer vad som är avvikande eller normalt? Danielsson och Liljeroth (1998) 
beskriver att det ”normala” är det genomsnittliga. De belyser vidare att avvikelse inte är ett 
statiskt tillstånd utan något som kan förändras. Det är vi människor som har skapat begreppen 
normalitet och avvikelse, vilket har lett till polaritet. Bilden (figur 1) på nästkommande sida 
visar på denna polaritet.  

 
    

 
 
Bild 1) 
 
 
 
Bild 2) 
 
 
 
 
Bild 3) 
 
 
Figur :1 Hämtad från Danielsson & Liljeroth, 1998 s. 48 
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Bild 1 visar på hur avvikande samt starkt avvikande tidigare i allt större omfattning 
segregerades från samhället. Bild 2 demonstrerar snarare hur samhället ser ut i nutid, i sin 
vanligaste form. Bilden illustrerar således integrering, där de avvikande ska formas utefter de 
normala. Slutligen visar bild 3 på framtiden. Där förväntas det att de avvikande ska bidra till 
de gemensamma och olikheterna ska berika varandra. Därav skapas ett nytt mönster där 
gemenskap och delaktighet blir till nyckelord (Danielsson & Liljeroth, 1998). Bild nummer 1 
illustrerar hur Antons skolvardag såg ut då han började i första klass. Idag stämmer bild 
nummer 2 bättre överrens med Antons situation. Slutligen är framtidsförhoppningen att 
inkludering i form av gemenskap och delaktighet ska äga rum. 
 
I dagens samhälle talas det mycket om inkludering och en skola för alla vilket även benämns i 
våra styrdokument. Trots detta är fortfarande exkludering (segregering) vanligt 
förekommande i skolans verksamhet (Sämfors, 2009). I Lgr 11 står det skrivet att eleverna 
ska erbjudas delaktighet, samspel och samarbete då skolans vardag ska grunda sig på 
demokratiska värden. Med demokratiska värden innebär det att eleven ska ha rätt att påverka, 
ta ansvar samt vara delaktig i skolans verksamhet (Skolverket, 2011).   
 
Begreppet inkludering innefattar att alla ska inkluderas i gemenskapen och att undervisningen 
ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. I begreppet inkludering ingår även 
elevens rätt till hel och full delaktighet. Social träning samt att utveckla gemenskap är viktiga 
ingredienser i skolans verksamhet och den undervisning som sker ska äga rum inom ramen 
för den klass som en elev är inskriven i. På så vis minskas risken för stigmatisering och 
utanförskap (Haug, 1998). Inkludering i form av delaktighet och gemenskap ska ses som en 
rättighet och är ett steg på vägen för att uppnå en demokratisk skola (Nilholm, 2006). En 
inkluderande verksamhet ska innefatta alla, oavsett om eleven har eventuella 
funktionsnedsättningar eller ej. Alla elever har rätt att känna sig som en i gruppen samt få 
känna sig unik (Wennergren, 2007) och då alla barn är unika ska dessa olikheter ses som en 
tillgång som berikar verksamheten. En av anledningarna till att inkludering är av stor vikt är 
dessutom att segregerande miljöer kränker barns rätt till delaktighet, att det ställs lägre krav 
på elever som segregeras samt att få av dessa barn kommer tillbaka till det reguljära (Nilholm, 
2006).  
 
Utöver inkludering finns det även segregerande integrering. Denna segregerande integrering 
kan se olika ut för olika individer, beroende på hur den enskilde elevens optimala miljö ser ut. 
Exempel på detta är att barnet befinner sig i klassen, får enskilda undervisningstimmar eller är 
i mindre grupper utanför klassen. Det är följaktligen barnets behov som ska stå i centrum för 
att kunna urskilja dess optimala miljö. I detta synsätt ligger fokus på barnets lärande, då det är 
skolans huvudsakliga syfte. Här läggs problematiken på barnet och dess eventuella 
funktionsnedsättningar (Haug, 1998). En integrerande miljö kännetecknas därmed av att den 
avvikande eleven ska anpassas till helheten. Här ses eleverna som delarna, vilka tillsammans 
blir helheten som skolan ska anpassas efter (Nilholm, 2006).  
 
Problematiken kring att lyckas inkludera alla kan ses utifrån olika perspektiv, vilka är att 
antingen se eleven eller miljön som problembärare (Wennergren, 2007). Dessa två perspektiv 
benämns som det kategoriska samt det relationella perspektivet. I det kategoriska perspektivet 
beskrivs eleven med svårigheter och det är således eleven som ses som problembärare. De 
betraktas som avvikande från det normala. I det relationella perspektivet ses eleven däremot 
som i svårigheter och fokus ligger på att anpassa miljön. Ingen är avvikande eller speciell. I 
detta perspektiv ses förändringar i miljön som en möjlig påverkandefaktor för huruvida 
individen i fråga kommer att kunna uppfylla vissa förutbestämda krav eller mål (Persson, 
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2007). Därmed går det att urskilja att den segregerande integreringen skildras av ett 
kategoriskt tänk medan inkludering snarare betecknas utifrån ett relationellt perspektiv (Haug, 
1998). 
 
Genom att elever blir inkluderade får de möjlighet till samlärande. Miljön innefattande 
placering i klassrummet, kommunikation, samlärande och samarbete är en av två viktiga 
faktorer som påverkar huruvida barn lär av varandra. Det andra perspektivet handlar om 
pedagogens attityder till ovanstående faktorer (Williams, 2006). Utöver den fysiska miljöns 
påverkandeeffekt på barns lärandeprocess kan även den sociala och pedagogiska miljön ses 
som viktiga faktorer. En god lärandemiljö skapas i samspel med eleverna för att de ska känna 
delaktighet (Wennergren, 2007).  
 
Genomförande	  
I denna del beskriver vi aktionsforskningens tillvägagångssätt (planera, agera, dokumentera, 
reflektera) samt studiens trovärdighet. 
 
Studien utgår från aktionsforskning där det ingick sex stycken medforskare. Dessa var eleven 
Anton, Antons mamma, pedagog, elevassistent samt vi som forskare1. Under hela 
aktionsforskningens gång var alla medforskare aktivt deltagande i den förändring som rådde 
av den pedagogiska verksamheten.  I aktionsforskning står samarbete i fokus, på vägen att 
skapa utveckling. Det är således i samspel mellan forskare, pedagoger och elever som målet 
är att utveckla den pedagogiska verksamheten. Deltagarna är följaktligen medforskare i den 
rådande forskningen och den förändringsprocess som sker ses som en del i utvecklingen. Här 
är demokratiskt samspel och gemensam kunskapsbildning två grundpelare att utgå från. 
Vidare är genomförandet i forskningen praktiskt inriktad genom att problemlösning och 
utveckling sker parallellt (Wennergren, 2007).  
 
Arbetsgången i aktionsforskning sker enligt spiralen i figuren nedan. Först planeras processen 
så långt som möjligt. Därefter görs aktioner ute i verksamheten som systematiskt 
dokumenteras. Slutligen sker reflektion över insamlad data. Här kan nya frågor uppstå vilka 
även dem kan studeras vidare.   
 

 
Figur 1 Aktionsprocessen (McNiff, 2009; Wennergren, 2012) 

 
Planera 
I samarbete med medforskarna kom vi fram till vilka aktioner som skulle genomföras. 
Uppkomsten av aktionsforskningen grundade sig i ett behov att Anton skulle vara mer fysiskt 
inkluderad i klassrummet, vilket även är ett av målen i hans åtgärdsprogram. I dagsläget 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Forskning	  på	  C-‐nivå	  
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riskerar han att gå miste om det samspel och samlärande som sker där, då han till stor del 
sitter i ett grupprum tillhörande klassrummet.  
 
Anton har diagnosen ADHD vilket kan vara en av orsakerna till att han inte trivs i stora 
grupper. Diagnosen kan även vara en bidragande faktor till problematiken med höga 
ljudnivåer, hårda stolar och koncentrationssvårigheten. Vissa av dessa delar är typiska drag 
för diagnosen ADHD, så som exempelvis att koncentrationen ofta brister. Detta främst om 
individen i fråga inte är sysselsatt med en aktivitet som den är intresserad av. Vidare kan 
diagnosen innebära svårigheter med att undantrycka distraherande moment (Kutscher, 2010).  
 
Tillsammans med medforskarna kom vi fram till att forskningen till viss del skulle grunda sig 
på spontana samtal, där alla parter skulle vara aktivt deltagande. Vi kom även fram till att 
dokumentation skulle ske under hela arbetets gång, av oss som forskare samt av våra 
medforskare. Vi som forskare skulle genomföra observationerna. 
 
Agera	  
Aktionerna (handlingarna i praktiken) har inneburit att vi i samspel med pedagog, 
elevassistent, Anton samt Antons mamma, arbetat för att skapa en klassrumsmiljö som är 
bättre anpassad utefter Antons förutsättningar och behov. Diagnosen ADHD kan leda till att 
det är svårt att undanröja distraherande moment (Kutscher, 2010) och det är då av vikt att vi 
som pedagoger har detta i åtanke.  Därav har förändringar i den fysiska miljön ägt rum. Anton 
klargjorde vid ett flertal tillfälle att han upplevde stolen som hård och obekväm. Även de 
övriga medforskarna tog upp detta som ett eventuellt hinder. Den första av de tre aktionerna 
som genomförts var att byta ut Antons stol mot en mjuk stol, vilket skedde dag tre. Utöver 
detta hinder kom vi tillsammans fram till att ljudnivån kunde vara ett hinder. Aktion nummer 
två bestod därav att ta in hörselkåpor och öronproppar till klassen, vilket genomfördes dag 
fyra. Som en tredje aktion var planen att använda ett tidtagarur, i form av en I-pad app kallad 
”Time timer”. Denna aktion påbörjades dag nummer sex men då ville inte längre Anton på 
grund av att han kände sig tvingad att vara ute i klassrummet för länge. I ett nytt samtal med 
samtliga medforskare kom vi istället fram till en annan överrenskommelse. Denna innebar att 
Anton skulle befinna sig ute i klassrummet en viss tid varannan dag.  
 
Dokumentera	  
Under hela arbetes gång skedde observationer, vilka kännetecknas som uppmärksammande av 
iakttagelser av händelseförlopp med en pedagogisk mening (Bjørndal, 2005).  
Observationerna nyttjades del som en hjälp i processen, då de användes som stöd för 
aktionerna som skulle genomföras, men även som empiriskt material för vår resultatdel. 
Fokus under våra observationer var att iaktta de situationer då eleven befann sig i 
klassrummet. Sedan har vi försökt se under vilka förutsättningar som situationen fungerade 
respektive inte fungerade. Målet var således att hitta artefakter i miljön som gav positiv 
verkan på denna elev. Under observationerna använde vi oss av observationsschema vilka var 
uppdelade i två kolumner. I den första kolumnen antecknade vi det som vi kunnat se och höra, 
medan vi i den andra kolumnen antecknade våra egna reflektioner kring det vi iakttagit. 
Rönnerman (2004) belyser vikten av att dokumentera observationer, exempelvis via 
anteckningar, då minnet i efterhand kan svika.  
 
De spontana samtalen ägde rum utspritt över dagen och med samtliga medforskare. Vi 
använde samtal istället för intervjuer för att skapa en så naturlig miljö som möjligt. 
Rönnerman (2004) poängterar att observation och samtal är de verktyg som starkast ökar 
medvetenheten kring hur verksamheten ser ut i praktiken. Genom att använda sig av samtal 
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breddas perspektivet då fler synvinklar urskiljs. Det är först i dialog med andra som en 
kollektiv kunskap kan uppnås (Rönnerman, 2004). Som hjälp under samtalen använde vi oss 
även av känslokort. Vi ville underlätta för eleven att visa sitt ställningstagande och kunna få 
en tydligare förståelse kring hur Anton upplever sig själv i olika miljöer. Denna effekt kunde 
vi dock inte utläsa av känslokorten, så användningen av dessa var begränsad. Därav brukades 
inte dessa som material i vårt resultat. Utöver detta använde vi oss av anteckningar under de 
spontana samtalen, för att inte gå miste om något som vi kanske annars skulle glömma.  
 
Vi har tillfrågat pedagogen samt elevassistenten om att skriva dagböcker för att fånga upp 
händelser ur praktiken. Dels var tiden knapp och vi kunde inte spendera heldagar ute på 
skolan men ville få ett bredare empiriskt material. Dagböckerna användes sedan för såväl 
enskild reflektion samt reflektion i grupp. Rönnerman (2004) poängterar att dagbokskrivande 
är ett bra redskap, inte endast för att få distans till det som sker i verksamheten utan även att 
det kan fungera som en självreflektion samt som underlag för samtal. 
 
Analys	  	  
Vi läste igenom vår empiri i form av våra observationsscheman, våra anteckningar från de 
spontana samtalen samt pedagogens och elevassistentens dagböcker åtskiljiga gånger. På så 
vis fann vi mönster som vi ansåg vara av särskild relevans. Dessa mönster analyserades sedan 
och skapade våra kategorier. Kategorierna fann vi således genom att söka likheter i materialet 
samt det som skiljde det åt. Vi utgick från Rönnermans (2004) beskrivning av hur ett material 
kan bearbetas, i form av att förstå sitt material utifrån att se mönster. Även Bjørndal (2005) 
beskriver vikten av att finna mönster i sin empiri, i form av faktorer som antingen skiljer eller 
liknar varandra. Han poängterar vidare att det inte går att analysera allt och att det med hjälp 
av de funna mönstren går att begränsa analysarbetet.  
 
Reflektera	  
Under hela processen bytte vi erfarenheter och tankar med varandra för att kunna se olika 
vinklar på hur vi tillsammans skulle genomföra studien. Vi hade således ett nära och väl 
fungerande samarbete med våra medforskare. Rönnerman (2004) belyser vikten av en 
kontinuerlig uppföljning tillsammans med medforskarna. 
 
Planeringen av studien skedde i samspel med medforskare. Då vi hade ett gemensamt mål att 
arbeta mot, fungerade planeringen väl, då alla strävade åt samma håll. Vad gäller agerandet 
fungerade även detta överlag bra. Vi stötte på vissa komplikationer, som exempelvis 
användandet av appen ”Time timer”, men vi tillsammans med medforskarna fann också 
lösningar på denna problematik. Observationsloggarna samt anteckningarna från de spontana 
samtalen låg sedan till grund för våra självreflektioner. Genom nedskrivna reflektioner går det 
att få en djupare förståelse kring olika situationer (Bjørndal, 2005). Vi använde oss av ett 
flertal dokumentationsverktyg vilket ledde till att fick vi ett brett underlag. På så vis fick vi 
även flera synvinklar på hur Antons skolvardag ser ut, vad gäller hans fysiska inkludering i 
klassrummet. Rönnerman (2004) tar upp reflektion som ett verktyg att utveckla verksamheten 
och på så vis skapas kunskap och förståelse. Utöver självreflektionen har vi reflekterat över 
dokumentationen tillsammans med medforskarna. Genom att ha ett nedskrivit underlag vid 
diskussionerna kunde vi hela tiden gå tillbaka till det skrivna och på så vis vara sakliga i 
förhållande till det antecknade. I dialog med medforskarna har vi kunnat få en bredare syn då 
vi diskuterat frågor som vad, hur och varför, utifrån olika situationer. Det är först då 
självreflektionerna gemensamt reflekteras över som ett lärande kan utvecklas (Rönnerman, 
2004). 
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Studiens	  trovärdighet	  
Med tanke på att alla är olika skulle en liknande studie med andra medforskare inte ge likartat 
resultat. Därav minskas studiens generaliserbarhet. Det finns däremot ett flertal faktorer som 
talar för studiens trovärdighet, vilka vi kommer att beskriva nedan. 
 
I studien var det sex inblandade medforskare vilket således innebär olika kunskaper och 
erfarenheter. Att dessa kunskapsfält möts, utvecklas och utmanas ser Rönnerman (2004) som 
en betydelsefull del i aktionsforskningen. I denna studie är vi flera medforskare, varav vi 
kommer utifrån. Rönnerman (2004) tolkar Anderson, Herr och Nihlens tankar kring att det i 
en aktionsforskning kan vara svårt att argumentera för forskningen, då du som forskare 
studerar dig själv. 
 
För att öka studiens trovärdighet endast iakttog vi under observationerna och deltog inte 
själva. Observationerna utgick således från det som Bjørndal (2005) skulle benämna som 
observationer av första ordningen. Anledningen till detta val var att vi inte ville splittras 
mellan olika uppgifter, utan kunna vara helt fokuserade på våra observationer. Rönnerman 
(2004) menar att observationer och samtal är de dokumentationsverktyg som starkast skildrar 
en verksamhet. För att öka trovärdigheten använde vi oss av samtal som komplement till våra 
observationer. Inte bara för att få flera synvinklar på det vi sett utan även på grund av att 
dessa samtal till viss del bestod av gemensamma reflektioner kring vårt observationsmaterial. 
Som ovan nämnt använde vi oss även av dagboksskrivning som ett dokumentationsverktyg. 
Detta då vi inte ville gå miste om eventuell intressant empiri, då vi inte alltid kunde befinna 
oss hela dagar ute i verksamheten. Rönnerman (2004) beskriver att aktionsforskning idag ses 
som tillförlitlig då den har en egen metodologi, kunskapsteori samt har egna 
tillförlitlighetskriterier, vilket den inte alltid haft. 
 

Etik	  
Då studien inriktar sig på en enskild individ har dilemmat kring hur vi ska förhålla oss 
uppkommit.  För att Anton inte ska uppleva situationen som utpekande eller kränkande har 
individskyddskravet varit av extra stor vikt. Personer involverade i en forskning ska vara 
skyddade från otillbörlig insyn i deras livsförhållanden. De ska således inte utsättas för 
kränkning, förödmjukelse eller andra diskriminerande förhållanden (Vetenskapsrådet, 2002). 
Anton har under hela studiens gång varit aktivt deltagande och alla beslut har fattats i samspel 
med honom, i förhoppningen att reducera en känsla av särbehandling.  Då studien riktade sig 
mot enbart Anton, vars situation kunde upplevas som utsatt, var det av stor vikt att vi tog 
hänsyn till de eventuella negativa effekterna som forskningen kunde innebära. Att ta hänsyn 
till de negativa konsekvenserna samt väga dessa mot de positiva ligger på forskarens ansvar 
(Vetenskapsrådet, 2002). Trots att denna studie kunde generera i vissa negativa effekter, som 
en känsla av särbehandling, ansåg alla medforskarna att de positiva konsekvenserna vägde 
högre. Vidare omnämner Vetenskapsrådet (2002) att det är viktigt att denna typ av forskning 
fortskrider, då den kan påverka en individs livsvillkor positivt. 
 
Resultat	  
I resultatet framkommer vår analys av dokumentation som skett i Antons skolsituation.  Det 
vi kunde utläsa ur empirin har vi delat upp i två kategorier. Dessa är ”Att befinna sig i lilla 
rummet” samt ”Att befinna sig i klassrummet”. Dessa två kategorier valdes då de dels visar på 
den brist av fysisk inkludering som finns men även hur den fysiska inkluderingen kan göra sig 
synlig. 
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Att	  befinna	  sig	  i	  lilla	  rummet	  
Pedagogen gick in till Anton i lilla rummet och frågade honom: 
 

P: Kan inte du komma ut och sätta dig i klassrummet efter läsningen? 
A: Aldrig i livet! (observation) 

 
Pedagogen förklarade att Anton till största del sitter i lilla rummet. Hon beskrev vidare att 
Antons frånvaro i klassrummet har varit en ständig problematik under hans två år i skolan, då 
han går miste om det samspel och samlärande som sker där. Även elevassistenten poängterade 
denna problematik. Anton själv sa att det är lugnt och skönt i lilla rummet, att soffan är mjuk 
och bekväm och att det är därför han föredrar att sitta där (spontana samtal).  
 
En skoldag såg för Antons del vanligtvis ut på följande sätt. Han inledde dagen med att gå 
direkt in i lilla rummet för att lägga sina saker. Därefter brukade ett fåtal av klassens andra 
killar ansluta och de lekte då tillsammans. När pedagogen sedan startade lektionen gick alla 
till sina platser, alla utom Anton då han satt kvar i soffan i det lilla rummet. Det fanns dock 
dagar som morgonrutinen såg annorlunda ut. Detta exempelvis då andra pedagoger behövde 
sitta i lilla rummet. Vid dessa tillfällen satt Anton för det mesta i en fåtölj längst bak i 
klassrummet eller emellanåt på sin plats, tills det att rummet åter blev ledigt. Då var han 
snabb på att åter gå in där. Ett exempel på detta var vid ett tillfälle som Anton var på väg in i 
lilla rummet. Pedagogen beskrev att det skulle vara högläsning och genomgång i matematiken 
och att han behövde vara med på detta. När genomgången var klar sade pedagogen att 
eleverna kunde jobba i matteböckerna. Anton reste sig direkt upp och gick in i lilla rummet. 
De dagar Anton redan på morgonen satte sig i lilla rummet gick elevassistenten vid lektionens 
start in till honom och de gick tillsammans igenom dagens schema, steg för steg. För varje 
arbetsuppgift som han sedan slutförde bockades dessa av. Efter ett visst antal minuters arbete 
fick han sedan tillbringa en kortare stund med att spela på klassens I-pad. På liknande vis 
fortskred sedan dagen (observationer).  
 
Pedagogen samt elevassistenten poängterade att vid de tillfällen då rutinerna inte var som 
vanligt eller att nya arbetsuppgifter stod på schemat, gick Anton oftast undan och satte sig i 
lilla rummet (spontana samtal). Detta var något som vi även kunde se ute i verksamheten, 
framförallt på torsdagar då dagen startade med idrott och alltså bröt mot de övriga dagarnas 
rutiner. Då befann han sig oftast inte alls ute i klassrummet (observation). Anton bekräftade 
detta då han under ett samtal berättade: 
 

A: Jag tycker att torsdagar är jobbiga för då börjar ju vi med idrott och då är det så mycket ljud och alla 
bara springer omkring (spontana samtal). 
 

I analysen kan vi utläsa att Anton upplever det jobbigt att vara fysiskt inkluderad de dagar då 
rutinerna bryter mot mönstret. 
 
Vidare beskrev pedagogen att Anton alltid tillhör en grupp under grupparbeten och att de 
sitter i lilla rummet under arbetets gång. På så vis ges Anton chans att vara med i 
gemenskapen. Hon berättade vidare att han inte alltid tillför så mycket men att det ändå är 
viktigt att han inte utesluts (spontana samtal). Med detta kan vi utläsa att pedagogen har 
förståelse för vikten av att lyckas inkludera alla. Emellanåt kommer även andra elever från 
klassen in till Anton i det lilla rummet för att arbeta. Trots att detta rum inte enbart är Antons 
drar vi slutsatsen att klassen ser lilla rummet som Antons arbetsplats. Detta visade sig 
exempelvis då Antons bordskamrat Mattias vid ett tillfälle sade: 
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M: Men jag sitter ju inte bredvid någon. 
P: Jo Anton sitter ju bredvid dig 
M: Men han sitter ju aldrig här, han sitter ju alltid i lilla rummet (observation). 

 
Pedagogen, elevassistenten samt Antons mamma beskrev att det finns både för- och nackdelar 
med att Anton befinner sig till så stor del i det lilla rummet. Som vi ovan nämnt påpekade de 
att han missar mycket av det som sker i klassrummet men å andra sidan är Anton i behov av 
denna lugna miljö, då han har koncentrationssvårigheter och ogillar att vara i större grupper 
(spontana samtal). Härmed kan vi se att det finns både för och nackdelar med att Anton 
befinner sig i lilla rummet. 
	  

Att	  befinna	  sig	  i	  klassrummet	  
Under diskussion med Anton kring att befinna sig i klassrummet beskrev han vid ett tillfälle 
att det var så mycket som hände där att tankarna krockade med varandra. Han beskrev detta 
som en av anledningarna till varför han sällan befann sig i klassrummet (spontana samtal). Ur 
detta kan vi uttyda att det vid stökiga klassrumssituationer kan vara till Antons fördel att 
istället få befinna sig i lilla rummet. Det fanns däremot dagar som bröt mot mönstret. Då gick 
Anton inte direkt in till lilla rummet utan satte sig istället på sin plats i klassrummet, men det 
hörde inte till vanligheterna. Analysen visar att det vanligtvis var pedagogen och 
elevassistenten som frågade om inte Anton kunde sitta i klassrummet. Ibland bad de även 
andra elever att fråga honom. Det fanns dessutom tillfällen då hans klasskompisar självmant 
frågade om han ville sitta där (observationer). Elevassistenten belyste att det var vid dessa 
tillfällen som det fungerade bäst. Hon påpekade vidare att hon trodde att Anton tycker om att 
känna sig uppskattad av sina vänner (spontana samtal). Ett exempel på detta är då Antons 
klasskamrat Mattias frågade: 
 

M: Anton kan inte du komma ut och sitta bredvid mig? 
  Anton svarar ja och går ut och sätter sig. Efter en stund i klassrummet säger Mattias: 

M: Jag hoppas att du sitter här hela tiden. 
A: Jag vet inte men kanske. 

 
Under detta tillfälle satt killarna och tittade i Guinness rekordbok. Då Anton inte ännu kan 
läsa diskuterade de bilderna i boken och emellanåt läste Mattias den tillhörande bildtexten. 
Även vid ytterligare tidpunkter då Anton befann sig i klassrummet har vi kunnat se ett 
samarbete mellan honom och Mattias. Vid en av de tidpunkterna arbetade de med matematik 
och Mattias läste upp lästalen för Anton. De samtalade även kring olika arbetsuppgifter. Här 
visar resultatet på att det kan finnas fördelar med att befinna sig i klassrummet, då samspelet 
och samlärandet gynnas av interaktionen med andra elever. 
 
Efter ca 20 minuters arbete i klassrummet reste sig Anton upp och gick in i lilla rummet. Han 
sade att han hade ont i foten. Även vid andra tillfällen kunde vi höra att Anton sade att han 
hade ont på olika ställen, efter en tid i klassrummet och då återvände till lilla rummet 
(observationer). Elevassistenten påpekade att Anton ofta poängterade att det var jobbigt i 
benen efter en stund i klassrummet då framförallt om miljön var stökig och ljudnivån hög. 
Hon berättade vidare att psykologen har belyst att det är viktigt att Anton vid dessa tillfällen 
inte ”flyr” in till lilla rummet. Istället sade hon att det är av stor vikt att han sitter kvar och 
”övervinner” den obehagliga känslan i benen för att därefter åter få gå in i lilla rummet 
(spontana samtal). Vid några av tillfällena då miljön var högljudd gav elevassistenten 
hörselkåpor till Anton, vilket dämpade ljuden och Anton kunde stanna kvar längre i 
klassrummet. Vi har även kunnat se att andra av klassens elever har använt sig av 
hörselkåporna och öronpropparna då det har varit en hög ljudnivå (observationer).  
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Analysen visar att Anton oftast befann sig i klassrummet då det pågick lugna aktiviteter, som 
morgonsamling och tyst läsning. Under ett av arbetspassen då tyst läsning pågick sade Anton: 
 

A: Jag kan nästan somna, så skönt är det 
 
Vid de tillfällen då Anton befann sig i klassrummet var för det mesta elevassistenten vid 
platsen bredvid honom (observation). Pedagogen förklarade att detta verkade lugna honom 
och att det vid dessa tillfällen oftast fungerade bra. Hon förklarade vidare att då 
elevassistenten lämnar hans sida börjar han oftast röra oroligt på sig, tittar och frågar efter 
henne. Såväl pedagogen som elevassistenten och Antons mamma poängterade hur viktigt det 
är att Anton får känna att han lyckas vid de tillfällen som han befinner sig i klassrummet. På 
så vis hoppas de att han åter ska vilja befinna sig där. Vidare förklarade Antons mamma att 
han brukade visa sig glad och stolt de dagar då han befunnit sig till stor del i klassrummet. 
Hon beskrev också att han vid dessa tillfällen gärna pratade om skolan hemma, vilket han 
normalt inte gjorde (spontana samtal).  
 
Anton tog en dag med sig sin mamma till skolan för att visa sin plats i klassrummet 
(observation). Mamman beskrev att det inte hörde till vanligheten att Anton tvunget vill ha 
med henne till skolan, utan att det endast var vid ”speciella tillfällen” då han hade något som 
han var stolt över och vill visa. Däremot kunde andra dagar vara en ”dragkamp” för att få 
Anton till skolan (spontana samtal). 
 
Vid ett tillfälle samtalade vi med Anton kring hans upplevelse av att befinna sig i 
klassrummet. Han beskrev då att det hade gått bra men att det var jobbigt. Han berättade 
vidare: 
 

A: Det är ju jobbigt för mig för jag har ju ADHD. 
 
I samtalet diskuterades även huruvida Anton upplevde sig stolt över att vara i klassrummet. 
Han förklarade då: 
 

A: Jag tycker att jag har varit duktig och idag ska jag få följa med mamma till stan och köpa Gogos. 
 
Detta visar på att Anton själv såg sina framsteg och kände sig stolt över dessa. 
Förhoppningsvis genererar detta i ett ökat självförtroende kring att befinna sig i klassrummet 
och framförallt en ökad vilja att befinna sig där. 
	  
Det krävs en anpassad miljö för att Anton ska vara fysiskt inkluderad. Utöver detta har vi 
även kommit fram till följande: 

1) En lugn och ljuddämpad miljö med en mjuk sittplats underlättar för Antons fysiska 
inkludering. 

2) Kontinuitet underlättare för Antons fysiska inkludering. 
3) Genom att Anton befinner sig både i lilla rummet samt i klassrummet ökar 

möjligheterna för fysisk inkludering.  
4) Anton har lättare för att befinna sig i klassrummet då elevassistenten befinner sig vid 

hans sida.  
5) Då klasskompisarna frågar efter Anton kommer han oftast ut och sätter sig i 

klassrummet. 
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Diskussion	  
I denna del redogör och diskuterar vi för hur Antons fysiska inkludering, i form av närvarande 
i klassrummet, visar sig i resultatet. Exempel på sådana tillfällen var då han befann sig på 
morgonsamlingen, den tysta läsningen, genomgångar samt vi de tillfällen då han samtalade 
och samarbetade med Mattias. Vi kommer till viss del även att diskutera kring Antons brist på 
fysisk inkludering. 
 
Anton befann sig i klassrummet då det överlag pågick lugna aktiviteter med en låg ljudnivå. 
Han var även i behov av att ha kontroll och att situationen präglades av kontinuitet. Han satt 
då för det mesta på sin plats vid bordet. Vid tillfällen då det istället var en högre ljudnivå satt 
Anton emellanåt i fåtöljen längst bak i klassrummet men han gick för det mesta in i lilla 
rummet. Vid lugna aktiviteter med en tyst miljö ökar chanserna för mer än bara den fysiska 
inkluderingen. Då ges Anton möjligheter att vara delaktig i interaktioner med andra. Att vara 
en del av en större grupp samt att känna sig inkluderad är en rättighet som alla elever har 
(Wennergren, 2007).  
 
Vid de tillfällen som Anton lämnar klassrummet blir han segregerad från de övriga eleverna. 
Utanförskap samt svårt att komma tillbaka till det reguljära är några av de negativa aspekter 
som segregering kan medföra (Haug, 1998). Vid de tillfällen som Anton befann sig i 
klassrummet blev han mer som en i gruppen, han fick således till större del vara med i 
klassens vi-känsla. Här drar vi slutsatsen att den fysiska inkluderingen bidrog till minskat 
utanförskap. Klassens övriga elever uttryckte vid ett flertal tillfällen att Antons plats var i 
klassrummet och inte i lilla rummet. Desto mer Anton befann sig i klassrummet, desto mer 
har vi kunnat se att eleverna självmant gått in i lilla rummet och frågat efter honom. Vi kan 
även dra slutsatsen att Anton ser ett värde i att bli tillfrågad av sina vänner att komma ut i 
klassrummet, då han känner sig uppskattad. Alla elever har rätt att känna sig unika och 
innefattade i en gemenskap (Wennergren, 2007). Vi kan se att Anton till större del befinner 
sig i klassrummet då han tillfrågas av sina vänner. På så vis blir han också en del av gruppen 
vilket således leder till ett minskat utanförskap. Här visar sig Antons fysiska inkludering samt 
hur viktig denna är. 
 
Andra situationer då Antons fysiska inkludering har visat sig i klassrummet har varit då 
elevassistenten har suttit vid hans sida. När hon lämnat honom har vi dock kunnat se att han 
agerat oroligt. Här ser vi att Anton är i behov av att ha elevassistenten vid sin sida, för att 
klara av att sitta i klassrummet. Lgr 11 tar upp att det ligger på skolans ansvar att anpassas 
utefter varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Genom att Anton får ha 
elevassistenten vid sin sida är således miljön anpassad utefter honom, vilket speglar ett 
relationellt perspektiv. Det relationella perspektivet präglas av att det är miljön som ska 
ändras och inte individen (Persson, 2007). Här kan vi se att Anton är fysiskt inkluderad då 
miljön är anpassad utefter hans förutsättningar och behov.  
 
Ytterligare exempel på anpassningar av miljön är då den hårda stolen byttes ut mot en mjuk 
trots att det inte är den mjuka stolen i sig som leder till en fysisk inkludering. Däremot anser 
vi att den öppnar upp möjligheter för Anton att befinna sig i klassrummet, då han inte längre 
behöver uppfatta sin plats som obekväm. På så vis skapas också möjligheter för inkludering, 
då han befinner sig i en gemenskap. Hörselkåpor är ytterligare ett exempel på förändringar i 
miljön som bidrog till att Anton kunde vara fysiskt inkluderad. På så vis dämpades ljudnivån 
vilket underlättade för att finna arbetsro. En problematik vi kan se här är däremot att det kan 
vara ett hinder för inkludering då samlärande och interaktion uteblir. Trots att hörselkåporna 
kan vara ett hinder för samlärandet anser vi att de kan vara bra i situationer då eleverna ska 
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sitta och arbeta enskilt. Slutsatsen är att det är av vikt att anpassa användningen av 
hörselkåporna till den situation som råder i klassrummet. 
 
Vid andra tillfällen befann sig Anton i klassrummet trots att miljön inte var anpassad, då var 
det högljutt och elevassistenten satt inte vid hans sida. I sådana situationer var inte det 
relationella perspektivet en utgångspunkt. Här krävdes istället att Anton skulle anpassa sig 
efter den rådande miljön. I situationer då det är eleven som ska anpassa sig efter helheten 
föreligger ett kategoriskt perspektiv (Persson, 2007). I dessa situationer klarade inte Anton av 
att befinna sig i klassrummet, utan han gick åter in i lilla rummet. Slutsatsen är att när det 
råder ett relationellt perspektiv och miljön är anpassad efter Antons behov ges han möjlighet 
att ingå i en fysisk inkludering. 
 
Genom att Anton befinner sig på sin plats i klassrummet, istället för i fåtöljen eller i lilla 
rummet, erbjuds han interaktion med klassens övriga elever. Samtal, samspel och gemenskap 
anser vi bli mer naturliga inslag då han befinner sig i en grupp. Delaktighet och gemenskap är 
två av de viktiga faktorerna för att inkludering ska uppnås (Nilholm, 2006). Vi menar på att 
den fysiska inkluderingen vid dessa tillfällen har lett till mer än bara en fysisk inkludering, 
vilket visar sig i form av att Anton interagerar med sina klasskamrater. Genom att befinna sig 
i en grupp öppnas möjligheter upp för att olika erfarenheter och tankar ska synliggöras. Det är 
först då olikheterna kommer upp till ytan som dessa kan tas tillvara på och först då kan de bli 
ett naturligt inslag, enligt vår åsikt. Då allas olikheter tas tillvara på kan de berika varandra 
och på så sätt bildas en gemenskap och delaktighet (Danielsson & Liljeroth, 1998). Vi drar 
slutsatsen att Anton är integrerad då han befinner i fåtöljen i klassrummet men han sitter dock 
ensam. Det är först då han sitter på sin plats vid bordet som möjligheterna för inkludering i 
form av samlärande verkligen öppnas upp. Barn lär av varandra och byter erfarenheter, tankar 
och upplevelser som gynnar deras utveckling och lärande (Williams, 2006). Det är först då 
Anton har möjlighet till inkludering som han kan ta del av dessa gynnande faktorer. 
 
Det finns många positiva effekter med att sitta i klassrummet, så som samlärande och 
interaktion. Det kan även finnas positiva effekter med att sitta i ett avsides rum där det är en 
lugnare miljö som ger möjlighet till en ökad arbetsro. Då alla är olika och har olika 
förutsättningar och behov (Säljö, 2000) är det också av stor vikt att vi utgår från dessa i 
undervisningen (Haug, 1998). Anton förklarade att han upplevde det jobbigt när det skedde 
mycket runt omkring honom. Med det i åtanke ska Anton emellanåt ha möjlighet att befinna 
sig i lilla rummet, för att ges chans att ladda batterierna. Slutsatsen är att det på så vis blir 
lättare att också vara fysiskt inkluderad i klassrummet. Genom detta ökar chanserna för 
upplevd inkludering då han befinner sig i en gemenskap. Då Anton befunnit sig långa 
perioder i klassrummet har han uttryckt att han tycker det är jobbigt. Först då han har befunnit 
sig i lilla rummet under en tid har han kunnat komma ut i klassrummet med ny energi. Då har 
Anton varit mottaglig för inkludering. Vid vissa tillfällen är Anton inte är inkluderad utan 
endast integrerad. Slutligen har även Anton visat på inkludering i form av fysisk inkludering 
men även inkludering i form av gemenskap och delaktighet. Historiskt sett var de avvikande 
och de starkt avvikande segregerade från samhället. Idag är det allt vanligare att dessa 
individer är integrerade. Framtidsförhoppningen är dock ett samhälle då alla är inkluderade 
(Danielsson & Liljeroth, 1998). Det behöver inte alltid innebära att eleverna befinner sig på 
samma plats.  
 
Syftet med studien var att öppna upp möjligheter för en fysisk inkludering, med upplevd 
inkludering som ett långsiktigt mål. Alla elever har rätt att känna sig inkluderade i skolans 
verksamhet. Dock visar studien att det för en del elever kan vara gynnande att emellanåt få gå 
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ifrån gruppen. Det viktigaste är trots allt att alla har känslan av inkludering. För Antons del är 
den fysiska inkluderingen av stor vikt men det är även av betydelse att Anton stundom får 
lämna gruppen. Genom att hämta nya krafter ges Anton chans att vara mer fysiskt inkluderad 
i klassrummet, vilket är ett av målen i hans åtgärdsprogram. Genom att Anton befinner sig 
mer i klassrummet ökar också chanserna för att han ska uppleva sig behövd. Desto mer Anton 
befunnit sig i klassrummet desto mer har även klasskamraterna frågat efter honom, vilket kan 
bidra till en känsla av att vara uppskattad och att tillhöra gruppen. Det gäller att som pedagog 
vara flexibel, med tanke på alla barn har olika förutsättningar och behov.  
 
Didaktiska	  implikationer	  
Utifrån studien kan vi inte dra några generella slutsatser då forskningen ägde rum i samspel 
med flera medforskare. Vilka personer dessa medforskare är påverkar således det slutgiltiga 
resultatet, då alla är olika och har olika förutsättningar och behov.  
 
Vår målsättning är att våra framtida kollegor och andra verksamma pedagoger ska kunna få 
inspiration kring hur man kan arbeta för att få en elev fysiskt inkluderad och att det på så vis 
kan hjälpa dem i deras dagliga arbete. Genom att läsa studien kan andra pedagoger få upp 
ögonen för att små förändringar i miljön kan generera positivt för elever. I studien 
framkommer exempel på enkla förändringar som kan genomföras, så som byte av stol samt 
tillgång till hörselkåpor. I studien framkommer även vikten av att utgå från elevernas separata 
förutsättningar och behov samt betydelsen av elevernas delaktighet i de beslut som tas. Att 
elevernas förutsättningar och behov står i centrum för skolans verksamhet poängteras även av 
Lgr 11 (Skolverket, 2011). Med hjälp av studien vill vi förmedla att flexibilitet är viktigt i 
skolans verksamhet inte minst vad gäller elevers olikheter, vilket poängteras i studien då vi 
belyser att alla elever inte alltid gynnas av att befinna sig i stora gruppen. Vår studie kan även 
inspirera till självreflektion vad gäller den fysiska miljön i verksamheten och huruvida denna 
är anpassad efter elevernas behov. Sist men inte minst kan studien användas av högskolor och 
universitet runt om i landet som inspiration till att öka den fysiska inkluderingen, med 
inkludering som ett långsiktigt mål. 
 
Egna	  lärdomar	  
Det har varit mycket lärorikt att samarbeta med pedagog, elevassistens, elev samt elevens 
mamma. På så vis har vi fått fler perspektiv och synvinklar på fenomenet. Genom samspelet 
har vi kunnat se saker som vi kanske hade gått miste om annars, då vi endast hade haft två 
perspektiv att utgå från. Genom studien har vi fått en djupare förståelse om hur viktigt det är 
att detta samarbete fungerade väl och att alla strävar mot samma mål. I en aktionsforskning 
behövs alla och alla har en viktig roll för att förändringarna ska kunna ske. Vidare har 
arbetssättet varit givande utifrån ett pedagogperspektiv då vi kommer ha användning av det 
vid kommande utvecklingsarbete av verksamheten. Vi har under studiens gång kunnat se en 
problematik kring att anpassa skolans verksamhet utefter varje individ, då alla är olika och har 
olika förutsättningar. Vi har också dragit lärdom om att det finns många möjliga lösningar på 
denna problematik, inte minst att lyssna till sina elever och vara flexibel i sitt arbete. 

Referenslista 
 
Bjørndal, C. (2005). Det värderande ögat. Stockholm: Liber.  
Danielsson, L. & Liljeroth, I. (1998). Vägval och växande: förhållningssätt, kunskap och 

specialpedagogik för yrkesverksamma hjälpare. Stockholm: Liber. 
Kutscher, M. (2010). Barn med överlappande diagnoser – ADHD, inlärningssvårigheter, 
 Asperger, Toutette, biopolär sjukdom med flera. Stockholm: Natur & Kultur. 



17	  
	  

Nilholm, C. (2006). Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och 
 vad vet vi? Myndigheten för skolutveckling.  
Persson, B. (2007). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber AB. 
Rönnerman, K. (2004). Vad är aktionsforskning? I: K. Rönnerman (red). Aktionsforskning i 
 praktiken – erfarenheter och reflektion. Lund: Studentlitteratur. 
Haug, P. (1998). Pedagogiskt dilemma - specialundervisning. Skolverket, Stockholm. 
Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet  2011. 

Stockholm: Skolverket. 
Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Stockholm: 
 Svenska Unescorådet. 
Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Norstedts 

Akademiska Förlag. 
Sämfors, H. (2009). Kompensation och strukturerat datorarbete. I: L, Bjar. A, Frylmark. (red). 

Barn läser och skriver. Lund: Studentlitteratur. 
Vetenskapsrådet. (u.å). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
 forskning. Hämtad: 2012-04-28, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
Wennergren, A-C. (2007). Dialogkompetens i skolans vardag – En aktionsstudie i 
 hörselsklassmiljö. Luleå tekniska universitet: Universitetstryckeriet. 
Williams, P. (2006). När barn lär av varandra – samlärande i praktiken. Stockholm: Liber 

AB. 
 


