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Abstract 

This study is about how the dialog can help students with special needs to feel participation 

and inclusion in the class and the teaching. My purpose with this study was to look for how 

the students with special needs interact with other students and teachers through the dialogue. 

I also wanted to know if there is any positive and negative effects to teaching students with 

special need in the classroom compared with the teaching at the special teacher.  

I have taking purpose of the sociocultural theory in my study because it says that children 

learn together when they communicate with each other. The theory central words are dialog 

and scaffolding in the zone of proximal development. I also describe central words like 

participation, inclusion and students with special needs in the special teaching.   

I have investigated in four interviews, two of them were with a teacher and a special aids 

teacher, and two of them were students with special needs. I wanted to compare the teachers 

answer with the student’s answer about participation and including of student with special 

needs. I also did observations to see how the students with special needs where participation 

and including in the teaching.  

In my result I was found that both of the two students with special needs can feel participation 

and including through the dialogue in the teaching and in the class, even though they go to the 

special aid teacher for a while every day. I also found out in my study that students with 

special needs want to go to the special aid teacher because it is calm there but one of them 

also wanted to have the special teaching in the classroom instead, so he/she can work where 

her/his friends are.  
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1. Inledning och bakgrund 

Under hela lärarutbildningens gång har vi fått lära oss om hur viktigt det är att eleverna får 

samtala sig till kunskap under lektionerna, att de i ett aktivt deltagande med andra elever och 

lärare lättare kan förstå vad de lär sig. Gibbons och Vygotskij är två av flera som menar att 

samtalet är viktigt för att eleverna ska lära sig (Vygotskij m.fl. i Gibbons, 2010:35). Om 

eleverna ligger på olika utvecklingsnivåer ska läraren dra nytta av det och se det som något 

positivt (Egelund, Haug och Persson, 2001:60ff). Därmed även se det positivt att alla elever är 

olika och där med, enligt Egelund, Haug och Persson borde detta tas till vara på mer i 

klassrummen än vad det görs idag (Egelund, Haug och Persson, 2001:60ff). Därför vill jag i 

min studie undersöka elever med särskilda behovs delaktighet i samtal i olika sammanhang 

och hur detta i sin tur kan få elever med särskilda behov att känna sig inkluderade i den 

ordinarie undervisingen i klassrummet.   

I skolans läroplan som är ett av flera styrdokument som skolan måste följa, står det att läraren 

ska bidra till att eleverna har en känsla av gemenskap och förbereda dem på delaktighet och 

medansvar för de rättigheter och skyldigheter som följer i ett demokratiskt land (Lgr 11, 

2011:12ff). Eleverna ska även ges rika tillfällen att samtala, läsa och skriva för att utveckla sin 

kommunikationsförmåga samt bygga upp ett förtroende till sitt eget språkliga kunnande (Lgr 

11:9). Det står även specifikt under flera ämnen i läroplanen att barnen ska få tillfällen att 

samtala, till exempel inom matematikämnet. Där står det att eleverna ska få ”använda 

matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Lgr 11:63). Därav vill jag undersöka elevers 

delaktighet i samtal och hur det kan leda till en inkluderande miljö.  

På min verksamhetsförlagda utbildning får elever med särskilda behov i skolan arbeta både i 

klassrummet och hos specialpedagog, enskilt och i grupp tillsammans med andra elever. Jag 

har hört hur lärare diskuterat fördelar och nackdelar med detta och jag känner att mitt intresse 

för denna diskussion ökat med tiden. Helene Tranquist (2006) som är pedagog på en skola 

skriver i en artikel En skola för alla? där hon menar att elever med särskilda 

behov/funktionsnedsättning ska få möjlighet att inkluderas i grundskolans klassrum med 

andra elever som inte har någon form av funktionsnedsättning eller särskilda behov 

(Tranquist, 2006:1ff). Skollagen håller till viss del med, där står det att ”Särskilt stöd får ges i 

stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till 
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denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat 

följer av denna lag eller annan författning”(Skollag, 2010.800, Kap 3:7§).  

Ann Ahlberg som arbetar inom pedagogik på Göteborgs universitet har skrivit en artikel, 

Specialpedagogik av igår, idag och i morgon om specialpedagogisk undervisning där hon kort 

tar upp specialpedagogikens historik, nuvarande läge och ett framtidsperspektiv där hon 

belyser just problematiken med specialpedagogiken, ska eleverna gå i specialklass eller 

inkluderas i den vanliga undervisningen? Hon skriver att det på 1960-talet skapades flera 

olika klasser för elever med särskilda behov, så som hjälpklasser skolmognadsklass läsklass 

med flera, då du som lärare tittade på individen och försökte se varför denne hade problem 

och inte klarade av skolan. Ändå skriver Egelund, Haug och Persson (2006) som har gått 

tillbaka i tiden och undersökt specialpedagogiken där de funnit när begreppet integrering blev 

ett uttryck inom skolan. Detta var i och med 1957 års skolreform då det bestämdes att skolan 

skulle vara till för alla elever och lärarna skulle ta tillvara på elevers olikheter. Olikheterna 

skulle ses som resurser i klassrummet och alla elever skulle få känna sig delaktiga i det 

gemensamma. Grundskolan ersatte folkskolan och realskolan och nu skulle alla elever 

undervisas tillsammans i klasserna, vilket blev en stor omställning för alla lärare eftersom de 

var vana vid att skolreformen var frivillig och att de arbetade med utvalda elevgrupper 

(Egelund, Haug, Persson, 2006:56ff). 

Ahlberg refererar sedan i in artikel, till Utredningen om skolans inre (SIA-utredningen, 

1974:53) där resultatet av en jämförelse mellan specialklasser och vanliga klasser hade gjorts. 

Den visade att specialklasserna inte haft den positiva verkan på eleverna som var meningen. 

Detta ledde i sin tur att en förändrad syn på elever med särskilda behov växte fram där 

svårigheterna eleven stötte på inte endast längre relaterades till individen i fråga, utan hela 

skolans verksamhet och elevens sociala sammahang undersöktes också. Begrepp som 

likvärdighet, egenmakt och rättvisa stod centrala. Ahlberg refererar till Haug (1998) som 

diskuterar en skola för alla där utbildningen ska vara inkluderande där demokratiskt 

deltagande, lika värde och sociala rättvisa står högt. Vilket också grundskoleförordningen 

(SFS 1994:1194) Kapitel 5: 5§ belyser: ”Särskilt stöd ska ges till elever med behov av 

specialpedagogiska insatser. Sådant stöd ska i första hand ges inom den klass eller grupp 

eleven tillhör”. Men enligt Persson (1998) i Ahlberg löser fortfarande skolorna elevers 

svårigheter med att avskilja dem från den ordinarie undervisningen, han menar att det inte 

verkar som att målsättningen med en integrerad/inkluderad undervisning förankras i 

grundskolorna (Ahlberg, 2007). I en utredning av SOU (Statens offentliga utredningar), För 
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oss tillsammans ‐ Om utbildning och utvecklingsstörning, framkommer att Persson verkar ha 

rätt. Utredning från SOU visar på brister i organisation och planering, dessutom på väldigt 

stora olikheter mellan kommuner och skolor. SOU menar, att skolans uppdrag, en skola om 

likvärdig utbildning och gemensam värdegrund, kan vara hotat (SOU, 2004:98, s.16). ”SOU 

pläderar för inkludering och samverkan, men vill samtidigt inte blunda för att det kan finnas 

exkluderingstendenser i mer sammanhållna verksamhetsformer” (SOU, 2004:98, s.16).  

Utifrån denna diskussion kring hur undervisningen för elever med särskilda behov ska 

organiseras i skolorna, undrar jag hur de olika undervisningsformerna kan bidra till 

delaktighet och inkludering, utifrån aspekten samtalet för eleverna med särskilda behov, samt 

vad det kan få för positiva respektive negativa konsekvenser för dessa elever?  

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka interaktionen mellan pedagoger och elever med 

särskilda behov i olika sorters samtal och på vilka sätt det kan bidra till upplevelser av 

delaktighet och inkludering. Vidare är syftet att ta reda på vad elever med särskilda behov och 

pedagoger har för uppfattningar angående delaktighet och inkludering av elever med särskilda 

behov i olika kontexter.  

1.2 Frågeställningar 

Hur kan delaktighet av elever med särskilda behov i olika typer av samtal se ut i klassrummet 

och hos specialpedagog och hur kan dessa samtal bidra till upplevelser av inkludering, enligt 

pedagoger och elever med särskilda behov? 

Vad finns det för fördelar respektive nackdelar för elever med särskilda behov att arbeta i 

klassrummet respektive hos en specialpedagog utifrån ett inkluderingsperspektiv, enligt 

pedagoger och elever med särskilda behov? 

2. Centrala begrepp  

Här nedan kommer jag presentera centrala begrepp i min studie så som elever med särskilda 

behov och specialpedagogik. Jag vet, dels av erfarenhet och dels av att det framkom i en 

utredning av SOU, att det skiljde sig väldigt mycket mellan skolor och kommuner vad det 

gällde planering och organisation av specialundervisningen (SOU, 2004:98, s.16). Detta blir 

därför viktigt att jag definierar vad jag menar med dessa begrepp i denna studie eftersom jag 

undersökt elever med särskilda behovs arbete både hos specialpedagog och i klassrummet. Jag 
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beskriver även begreppen delaktighet, integrering och inkludering och försöker där förklara 

skillnader och likheter mellan begreppen, vilket jag anser nödvändigt eftersom jag studerat 

hur elever med särskilda behov görs delaktiga och inkluderade via samtalet i klassen. När jag 

beskriver dessa begrepp med hjälp av olika teorier, kommer jag i vissa fall mer än andra 

koppla dessa till skolans värld eftersom det är skolan och eleverna som är i fokus i min 

undersökning, men det utesluter inte att dessa begrepp går att förklara i andra sammanhang 

också.     

2.1 Specialpedagogik och elever med särskilda behov 

Persson menar att specialpedagogik är ett begrepp vars betydelse skiftat genom åren och där 

flera forskare ser på det utifrån flera olika perspektiv. Det handlar om begrepp så som 

differentiering, individualisering, undervisning och lärande (Persson, 2001:24). Även Nilholm 

pratar om tre olika perspektiv på specialpedagogik, det kompensatoriska, det kritiska och 

dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007:11). Idag diskuteras inkludering i samband med 

specialpedagogiken. Haug, Nilholm och Persson som är tre kända forskare inom detta område 

menar att elever med särskilda behov ska få sin specialundervisning i klassrummet, vilket 

även denna studie belyser till viss del. Jag har medvetet valt att inte fördjupa mig i något av 

dessa perspektiv eller valt att beskriva alla, jag vill istället ge en mer generell överblick över 

vad specialpedagogik är och dessutom vill jag ta upp just sådant kring specialpedagogiken 

som jag anser berör just min studie, det vill säga frågan om ett inkluderingsperspektiv alltid är 

det bästa för elever med särskilda behov? 

Nilholm presenterar specialpedagogik genom att dela upp begreppet. Han börjar med att 

definiera pedagogik som en typ av undervisningssätt och menar då att specialpedagogik är 

något speciellt utöver det vanliga, speciella undervisningsformer. Nilholm menar att 

specialpedagogiken, historiskt sett uppstod genom att den vanliga skolan inte passade för alla 

barn. (Nilholm, 2007:13).  

I lagen angående elever med särskilda behov framkommer det på specialpedagogiska 

skolmyndighetens hemsida, att alla elever ska få chansen att utvecklas så långt som möjligt 

och ges det stöd som krävs för detta. Oavsett vilka fysiska, psykiska eller andra problem du 

har som elev, ska du få stöd och hjälp att utvecklas och lära dig. Det står vidare att det är när 

en elev riskerar att inte uppnå målen i läroplanen som frågan angående särskilt stöd tas upp. 

Här har skolan ett viktigt ansvar för detta. Rektorn ska se till att elever får hjälp och att denne 

utreds och får rätt stöd och hjälp (Specialpedagogiska myndigheten).  
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Persson diskuterar lagen angående elever med särskilda behov, där det står att elever med 

särskilda behov ska ges i största möjliga mån, undervisning i det ordinarie klassrummet. Han 

diskuterar begreppet ”En skola för alla” (Persson, 2001:23) där han menar, att det ställs stora 

krav på personalen i en skola om alla elever ska ingå i gemenskapen och göras delaktiga i en 

inkluderande miljö, i den ordinarie undervisningen. Det är en stor utmaning att ge alla elever 

den hjälp de behöver och uppfylla alla elevers behov utan att de ska bli utstötta ur den 

ordinarie undervisningen (Persson, 2001.22ff).     

Sammanfattningsvis tar alla teoretiker upp att specialpedagogiken sett olika ut genom åren där 

flera olika modeller använts beroende på vilket perspektiv på specialpedagogiken personalen 

på skolan haft. Idag vill forskare att eleverna ska inkluderas mer i den ordinarie 

undervisningen så att alla elever kan var delaktiga och där en skola för alla kan uppfyllas 

genom att få samma chanser till utveckling.      

2.2 Delaktighet 

Det är viktigt att alla elever görs delaktiga i undervisningen. Bjervås förklarar utifrån Anne 

Smith (2000) vad delaktighet i samtal går ut på utifrån den sociokulturella teorin som jag 

presenterar senare i arbetet. Teorin poängterar vikten av deltagande i sociala sammanhang för 

barns lärande (Gjems, 2011:33). För att elever med särskilda behov ska kunna känna sig 

inkluderade i klassen och den ordinarie undervisingen behöver de få göras delaktiga i 

undervisningen och i klassen (Egelund, Haug och Persson, 2001:60ff).    

Lotta Bjervås för ett resonemang i boken Förskolan – Barns första skola kring synsättet på 

barn och huruvida vi vuxna eller pedagoger ser på barn och dess lärande. Hon hänvisar till 

Anne Smith (2000) som vill visa på sambandet mellan delaktighet och lärande utifrån en 

sociokulturell syn där hon intar barnens perspektiv genom att försöka betrakta världen utifrån 

hur barnen ser den med sina ögon. Hon menar att om barn tillåts att delta med all sin förmåga, 

med hjälp och stöd, hjälper det dem att lära sig. Barn behöver ges tillfällen att ta egna beslut 

så att de kan bli erfarna. Delaktigheten menar hon är avgörande för vilka färdigheter och 

förmågor barn utvecklar och huruvida de kommer att bli ansvarstagande medborgare i 

samhället. Delaktighet handlar inte om att få sista ordet, enligt Smith, utan om att få göra sin 

röst hörd och om rätten att bli lyssnad på. Om barnet får bli lyssnat på, kommer denne att 

uppleva sig som kompetent, eftersom barnet då får känslan av att mina kompetenser är värda 

att lyssnas på och respekteras. När barnet talar om något för sina kamrater eller en pedagog, 
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så synliggörs dennes kunskaper och de kommer i funktion och kan på så sätt utvecklas 

(Bjervås, 2003:68ff). 

Jag kommer att undersöka hur elever och pedagoger gör elever med särskilda behov delaktiga 

i olika typer av samtal. Därav ska jag titta på hur de blir sedda på, lyssnade på, på vilka sätt 

pedagoger och elever hjälper och stöttar elever med särskilda behov, både i klassrummet och 

hos specialpedagogen. På så sätt kan, enligt Smith i Bjervås, kunskaper utvecklas (Bjervås, 

2003:68ff) och eleverna med särskilda behov kan känna sig inkluderade i undervisningen 

(Egelund Haug och Persson, 2001:60ff).  

2.3 Integrering – samma sak som inkludering?  

Integrering är ett begrepp som kan uppfattas på flera olika sätt, många synonymiserar det med 

begreppet inkludering, vilket jag vill mena är fel. Enligt mitt synsätt är det två olika begrepp 

med olika betydelser, men som ligger nära varandra. Jag ska med hjälp av olika teorier kring 

begreppen försöka påvisa skillnaderna mellan begreppen och vad detta har för betydelse för 

elever med särskilda behov i skolan. Först kommer en varsin förklaring av begreppen.  

Enligt min tolkning beskriver Egelund, Haug och Persson begreppet integrering utifrån 

skolans värld som att man placerar alla elever som gått i en särskola eller varit någon annan 

stans, i en vanlig grundskola, där grundskolan ska arbeta mot ett integrerande arbetssätt där 

elevers olikheter blir tillgångar i den vardagliga samvaron. Men Egelund, Haug och Persson 

menar att så inte behöver vara fallet, även om elever med särskilda behov integreras i en 

vanlig klass, är det inte samma sak som att de är delaktiga i klassen, vilket de menar att 

eleverna måste vara för att känna sig inkluderade (Egelund, Persson och Persson, 2001: 60.ff). 

Brodin & Lindstrand menar också, fast de använder sig av begreppet inklusion istället för 

inkludering, vilket jag tolkar har samma betydelse, att inklusion/inkludering handlar om ett 

aktivt deltagande och delaktighet. Brodin & Lindstrand menar att Sverige ändå har varit 

duktiga på att särskilja på dessa begrepp, där integrering står mer för placering, alltså att vi 

placerar alla sorters elever i samma skola och där inklusion/inkludering ska betyda att vi 

hjälper alla elever som är i behov av särskilt stöd och gör dem delaktiga i undervisningen med 

dem andra eleverna (Brodin & Lindstrand, 2010:88ff).  

Egelund, Haug och Persson menar att integrering av elever med särskilda behov ska handla 

om rätten alla elever har att bli sedda och förstådda utifrån sina egna förutsättningar och att 

alla tar sitt fulla ansvar för helheten på en skola. Specialpedagogiken blir här den avgörande 
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faktorn som visar om integrationen fungerar eller inte på en skola. Det behöver inte vara 

någon speciell undervisning som ska uppnås, utan synen på individers möjligheter ska ses 

som en gemensam kompetens, där det specialpedagogiska arbetet blir en del i det 

gemensamma ansvarstagandet. Egelund, Haug och Persson refererar till Emanuelsson som 

skriver att integrerade insatser ska fungera på så sätt att personalen på en skola ska planera 

och genomföra en verksamhet där ”den nödvändiga särbehandlingen ska ses som mindre 

nödvändig och till och med oönskad”(Emanuelsson, 2004:114 i Egelund, Haug, Persson, 

2006:62). Detta tolkar jag som att Emanuelsson menar att alla elever ska undervisas 

tillammans i samma klassrum.  

Haug (1998) skriver själv om begreppet integrering och menar att det är ett väldigt brett 

begrepp som går att tolka på många olika sätt. Han sätter ihop inkludering med integrering 

och ställer det emot segregering integrering. Han diskuterar begreppen och menar att 

segregerande integrering är när elever med särskilda behov tillhör en ordinarie klass men går 

iväg till en specialpedagog till exempel för att få egen undervisning och där inkluderande 

integrering är när elever med särskilda behov undervisas i klassrummet tillsammans med sina 

klasskamrater (Haug, 1998:20ff). Haug (1998) fortsätter beskriva begreppet som det mest 

”rättvisa och bästa för den enskilda eleven och för samhället är att alla, oberoende av 

förutsättningar, intressen och prestationsförmåga, deltar i samma samhällsgemenskap och 

får gemensam undervisning från unga år” (Haug, 1998:21-22). Då läggs en bra grund redan 

från tidiga år, vilket gör att alla vuxna sedan kan fungera tillsammans i ett samhälle. Om 

lärare bedrev en sådan undervisning byggandes på inkluderande integrering skulle skillnader 

mellan barnen accepteras och utgöra en del av de dagliga erfarenheterna på skolan. Inom 

denna form av undervisning ska eleverna få utvecklas så långt som möjligt utan att bli utstötta 

eller stigmatiserade och därmed blir alla elever likvärdiga inför skolan och dess undervisning 

(Haug, 1998:22).  

För att besvara min fråga som är rubriken av detta avsnitt i arbetet, är alltså inte integrering 

och inkludering samma sak. Det görs skillnad på begreppen integrering och inkludering av 

samtliga författare där integrering handlar om att alla elever, trots olika behov placeras i 

samma skola men där eleverna inte behöver gå i samma klasser eller görs delaktiga eller 

socialisera sig med varandra. Medan en skola som vill inkludera alla elever arbetar för att alla 

elever ska känna sig och göras delaktiga i en gemensam undervisning. Det spelar ingen roll 

vad eleverna har för särskilda behov, de går i samma klasser som de andra eleverna och görs 

delaktiga i den klassrumsundervisning som är. Härmed görs också eleverna likvärdiga och får 
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chansen av att lära av varandras olikheter (Egelund, Haug och Persson, 2001:60ff). I en 

inkluderande undervisning ska eleverna få samma chans till likvärdig utbildning och 

utvecklas så långt som möjligt som Haug skriver angående inkluderande integrering (Haug, 

1998:21ff).  

3. Teori 

Här nedan kommer jag att redogöra för det sociokulturella perspektivet som är min teoretiska 

ram för denna studie. Eftersom jag ska studera elevers samtal och interaktionen där emellan, 

hur/ på vilka sätt dessa samtal kan leda till delaktighet och känsla av inkludering blir denna 

teori relevant, eftersom dess centrala poäng är att barn lär sig i sociala sammanhang (Löfdahl, 

2004:11). Min studie kommer även innefatta begrepp som är högst relevanta för denna teori, 

vilka är samtal i olika former och stöttningens betydelse i den proximala utvecklingszonen, 

både av klasskamrater och lärare. Jag kommer även, utifrån Pia Williams, belysa teorier om 

forskning som gjorts i USA som presenterar samarbetets betydelse i små grupper, vilket jag 

anser är av stor betydelse för denna teori.   

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den sociokulturella teorin utgår ifrån att barn lär i sociala samspel med andra barn och vuxna 

(Mercer 1995, 2000, Wells, 2000 i Gibbons, 2011:36) I detta är språket det viktigaste 

verktyget. Det vi lär, lär vi i interaktionen via samtal med varandra, enligt Vygtoskij 

(Vygotskij i Williams, 2004:40) Gjems menar också att, barn behöver språket som verktyg för 

att kunna samtala och att det är när de samtalar med varandra de lär sig. Språket är ett medel 

vi använder för att skaffa oss kunskap och förmedla kunskap (Gjems, 2011:33). Löfdahl 

skriver att barn är sociala och kulturella aktörer som i leken med andra barn skapar mening 

och att vi vuxna kan förstå barn och se dess utveckling genom att titta på deras kulturella och 

sociala sammanhang (Löfdahl, 2004:11). För att barn ska kunna leka behöver de 

kommunicera på något sätt, det kan vara både verbalt och genom kroppsliga handlingar, men 

det är framför allt den verbala kommunikationen jag kommer att hålla mig till i min studie. 

Löfdahl skriver att barn använder språket som ett redskap för att handla i olika sociala 

situationer (Löfdahl, 2004:13) och Vygotskij (1896-1934) som var en känd teoretiker av 

sociokulturella teorin i Sovjetunionen, menar att barnet tolkar sin omvärld genom språket och 

att detta sker till stor del genom leken, där dialogen med en vuxen spelar en viktig roll för 

inlärningsprocessen (Vygotskij, 2005:8). Gjems skriver att Vygotskij (1981) ansåg att språket 

är det viktigaste verktyget för att förmedla kontakt mellan yttre händelser och inre processer 
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hos en människa. Löfdahl refererar till Vygotskij (1986) som hävdar att ord utan mening bara 

är tomma ljud, man menar att ord är både tanke och tal. Vygotskij själv menar att barnet 

behöver erfarenheter för att förstå sin omvärld, detta tolkar jag som att, även om barnet lärt 

sig säga ordet penna till exempel, behöver denne erfara en penna för att förstå vad det är för 

något (Vygotskij, 2005:15, 19,) Vygotskij menar att barnets kreativa process börjar mycket 

tidigt i åldern, denne leker häst med en käpp mellan benen osv, detta för att denne har sett 

något liknande förut. Vygotskij menar att alla vet vilken stor roll härmning har i barns 

utveckling, ofta hörs barnen tala precis som de vuxna i leken, det blir barnens sätt att hantera 

deras erfarenheter av verkligheten (Vygotskij, 2005:15).  

3.2 Samtal och språk 

Eftersom det är just samtal mellan elever och elever och pedagoger jag ska studera är det 

högst viktigt i denna studie att presentera vad jag menar med samtal, vad det är för slags 

samtal jag observerat och samtalets betydelse för språkutvecklingen. Språkutveckling är något 

som anses väldigt viktigt i den sociokulturella teorin, för att senare kunna tillgodogöra sig 

kunskap via samtal med andra. Löfdahl skriver att barn via språket, kan tillägna sig ny 

kunskap av andra personer (Löfdahl, 2004:14ff).   

Bakhtins i Löfdahl (2004) anser att livet är dialogiskt i sin natur och att leva innebär att ställa 

frågor, lyssna och svara eller komma överens, det vill säga att vara engagerad i en dialog 

(Löfdahl, 2004:18). Gjems menar att, barn behöver språket som verktyg för att kunna samtala 

och att det är när de samtalar med varandra de lär sig. Språket är ett medel vi använder för att 

skaffa oss kunskap och förmedla kunskap. Deltagande i språkliga interaktioner med andra ger 

oss människor erfarenheter om hur omgivningen önskar att vi berättar om något, diskuterar, 

återger, skojar eller presenterar information. Gjems menar att språket är det absolut viktigaste 

vägen till kunskap som omgivningen erbjuder oss, vare sig det är att lära sig nya ord eller att 

tillägna sig värderingar som finns i samhället och detta förväntas av omgivningen att barn lär 

sig (Gjems, 2011:33).  

Gibbons refererar till Vygotskij som även han menar att dialogen är ett sätt för eleverna att 

skapa möjligheter till tänkande (Gibbons, 2011:35ff). Forskare har varit medvetna om 

samtalets betydelse för inlärningen sedan länge, men sedan Vygotskijs teorier blev moderna 

att använda sig av i skolan har det sociala och kulturella förutsättningarna vid inlärning 

uppmärksammats (Mercer 1995, 2000, Wells, 2000 i Gibbons, 2011:36). Gibbons skriver att 

talade språket är viktigt för att elever ska kunna tillgodogöra sig både kunskapen och språket 
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eleverna möter i skolan men också för att alla elever ska göras delaktiga (Delpit m.fl. i 

Gibbons, 2011:35ff).  

3.3 Stöttningens betydelse i den proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp i den sociokulturella teorin där 

Vygotskij menar att barn utvecklas som bäst om de får stöttning av en kamrat eller lärare.  

Som jag tolkar det handlar stöttning om att läraren eller en annan elev stöttar en elev genom 

att via samtalet hjälpa eleven att tänka på ett annorlunda sätt eller med ledande frågor hjälpa 

denne att komma till ny insikt kring till exempel mattetalet som ska lösas eller boken som ska 

läsas. 

I den proximala utvecklingszonen kan barn utvecklas om de får arbeta med andra barn som 

utvecklats lite mer inom något visst område eller om de får hjälp av en lärare som kan vara 

där och stötta eleven i sitt lärande. Detta gällde framför allt för barnens språkutveckling, 

enligt Vygotskij som Wedin, Gjems och Håkansson refererar till. Vygotskij betonade 

betydelsen av att låta eleven, med hjälp av en lärare behärska ett språk som ligger på en nivå 

över vad denne egentligen skulle klara av själv. Denna nivå kallade Vygotskij för den 

proximala utvecklingszonen, forskare idag använder begreppet närmsta utvecklingszon 

(Wedin, 2011:38, Gjems, 2010:25, Håkansson, 1998). Gjems skriver att vuxna behöver finnas 

där för barnen som samtalspartner och bjuda in barnen till att delta i samtal. Där de vuxna ska 

ge barnen stöd, tid och tillfälle att uttrycka sig (Gjems, 2010:71). 

I Gibbons bok Stärk språket, stärk lärandet skriver hon om scaffolding eller stöttning som vi 

säger på svenska och betydelsen av det för barns utveckling. Stöttning innebär att man 

tillfälligt ger det stöd som behövs (Gibbons, 2010:29). Gibbons har sedan refererat till Bruner 

(1978) som beskriver stöttning vidare som att man vidtar åtgårder för att begränsa friheten vid 

utförandet av vissa uppgifter så att barnet kan koncentrera sig på det hen håller på att 

åstadkomma (Gibbons, 2010:29). I ett klassrum kan man se på stöttning som att det är den 

tillfälliga, nödvändiga hjälp eleven behöver för att kunna klara av sina uppgifter (Maybin, 

Mercer och Stierer 1992 i Gibbons, 2010:29) Stöttning ska vara sådan hjälp som läraren ger 

eleven så att detta leder eleven framåt i sitt arbete så att denne förstår nya begrepp, klarar av 

nya färdigheter eller får större förståelse för något så att denne klarar av uppgiften själv sedan 

(Gibbons, 2010:29). Gibbons refererar till Vygotskij som sa: ”Det ett barn idag kan göra med 

stöd, kan hon eller han göra på egen hand imorgon” (Gibbons, 2010:29). Gibbons skriver 

vidare att det kanske kan tyckas att eleven endast bör arbeta med stöttning eftersom Vygotskij 
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menar att det är när eleven är i sin närmaste utvecklingszon denne lär sig som bäst, att det är 

det enda nyttiga lärandet, men det handlar inte om det egentligen menar Gibbons utan om att 

lärare ska ha höga förväntningar på sina elever och ge dem stöttning när det behövs. Lärarna 

ska tro att deras elever kan utmanas och vara mottagliga för det, det är lärarnas uppgift att se 

till att eleverna utvecklas och att undervisningen förs framåt (Gibbons, 2010:29).  

3.4 Kamratsamverkan 

I USA har det gjorts mycket forskning angående kamratsamverkan i undervisningen där 

Williams (2006) refererar till Damon & Phelps (1989) som beskriver tre former av detta 

arbetssätt som blivit populära. Kamratsamverkan grundar sig på att eleverna ska lära av 

varandra i interaktionen, där jämbördighet och ömsesidigt engagemang spelar stor roll. 

Undervisningen ska inte längre vara styrd av läraren, utan läraren ska ha en stöttande och 

vägledande roll. De tre olika typerna av denna undervisning kallar Damon & Phelps för Peer 

tutoring, Cooperative learning och Peer Collaboration.  

Peer tutoring handlar om vad Vygotskij beskriver som stöttning i den närmsta 

utvecklingszonen, där en elev som kan väldigt mycket om ett visst ämne ska samarbeta med 

en elev som inte kan lika mycket kring just det ämnet och där de ska lära av varandra på så 

sätt att novisen får lära sig ny kunskap och experten får större förståelse för ämnet genom att 

omformulera och förklara sina kunskaper (Vygotskij (1978) i Williams, 2006:63).  

Cooperative learning grundar sig på att eleverna ska lära av varandra och ska vara placerade i 

smågrupper på 4-5 elever där de får olika strukturerade uppgifter som ska lösas. Utav barnen 

förväntas det att de ska hjälpa varandra, diskutera och argumentera med varandra. De ska lära 

sig att hjälpa varandra på så sätt att de ska kunna avgöra vad kamraten kan och inte kan och 

hjälpa denne att fylla ut den kunskapslucka eleven saknar, på så sätt ska gruppmedlemmarna 

utvecklas både individuellt och tillsammans (Williams, 2006:64ff).  

Peer Collaboration går ut på att arbeta i små grupper eller i par där fokus ligger på att lösa 

problem tillsammans. I motsats till Peer tutoring är alla elever på samma utvecklingsnivå i 

denna arbetsform där kommunikationen även här spelar en viktig roll. Williams tar stöd av 

Damon & Phelps (1989) som menar att här behöver aldrig det ena barnet känna sig 

otillräcklig, utan eleverna tillsammans prövar och är kreativa och kan på så sätt ta varandras 

kunskaper till en högre nivå. I och med att grupperna är små eller eleverna är i par, krävs 

dialog mellan eleverna och där av är det lätt hänt att det blir konflikter mellan dem. Williams 
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skriver vidare att det är dessa konflikter/oenigheter som gör att eleverna får erfarenheter och 

blir medvetna om att andra människor kan ha andra åsikter än jag själv. Eleverna lär sig i 

denna arbetsform att pröva idéer och argumentera för sina åsikter så att andra personer kan se 

betydelsen i dem (Damon & Phelps i Williams, 2006:65ff).   

4. Tidigare forskning 

Jag kommer här redogöra för den tidigare forskning som gjorts som berör det område jag ska 

studera. Jag har hittat mycket tidigare forskning angående delaktighet i samtal och kring 

inkludering av elever med särskilda behov men inte där sammanhanget belysts, just huruvida 

delaktighet i samtal skulle kunna leda till inkludering av elever med särskilda behov. Jag har 

också funnit flera olika forskningsartiklar angående grupparbeten men jag redovisar endast för 

en här. Detta blir intressant för min studie eftersom jag observerat eleverna vid grupparbeten 

och interaktionen mellan dem.  

Skolverket har gjort en undersökning på 43 skolor i och med den nya läroplanen som kom 

1994, där de granskat skolornas arbetsplaner och intervjuat lärare och elever för att få en 

tydlig bild av hur lärarna arbetar för att uppnå målen inom vissa områden i läroplanen. 

Undersökningen gjordes under åren 1995-1997 och resultatet i undersökningen är att lärare 

och elever måste samtala mer med varandra både lärare med lärare och elever med elever. Om 

eleverna får ha ett större inflytande i sin undervisning och vara med och reflektera över sitt 

eget lärande, leder detta till ökat lärande, menar lärarna (Skolverket, 1999:44). I fokus ligger 

att skapa förutsättningar för eleverna att ha inflytande och känna sig delaktiga i lärprocessen 

genom att låta dem planera, reflektera och diskutera kring sitt eget arbete och lärande 

(Skolverket, 1999:56). Detta dokumenteras genom att eleverna skriver ner detta och att man 

spelar in samtalen för att sedan analysera detta, för att eleverna vill utvecklas och lärarna vill 

utveckla verksamheten (Skolverket.1999:59ff). 

Angående Cooperative learning eller kamratsamverkan som det kallas för på svenska, så har 

Gillies & Boyle gjort en studie där de intervjuat lärare angående denna form av undervisning 

där de tar upp möjligheter och svårigheter med detta arbetssätt. De presenterar även andra 

forskare och vad de kommit fram till. Syftet med deras studie är att presentera vad 10 

medelålders lärare som fått detta arbetsätt att fungera i sina klassrum anser om arbetssättet, 

vad har gått bra och vad har varit svårt med det. Lärarna som är med i studien är från fem 

olika grundskolor i Australien. Alla lärare ansåg att det fanns många positiva egenskaper med 
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detta arbete både för dem själva och för eleverna. De tyckte att eleverna i interaktionen med 

varandra lärde känna varandra och acceptera grupprollerna bättre. Lärarna i studien ansåg 

också att eleverna vågade ta mer risker i sitt lärande och blev mer effektiva med sin tid. 

Lärarna ansåg att de kunde strukturera arbetet bättre och utmana eleverna mer. Klassrummet 

blir mer glädjefullt och ett trevligare ställe för eleverna att vara på där de lär av varandra.  

Eftersom alla lärarna svarade att det fanns så mycket positivt med detta arbetssätt frågade 

också Gillies & Boyle vad svårigheterna var med detta arbetssätt eftersom i deras forskning 

som de tittat på innan de startade deras undersökning framkom det att många lärare ansåg att 

det var svårt att arbeta på detta sätt om de inte fått öva sig i det tidigare (Gillies, 2008). Gillies 

& Boyle ansåg även att metoden borde vara mer inplanterad i klassrummen idag om den bara 

hade positiva effekter. Gillies & Boyle fick fram av lärarna att svårigheterna med detta 

arbetssätt var att det krävde mycket av lärarna, du som lärare var tvungen att tillsammans med 

eleverna lägga mycket energi på att sätta upp regler för arbetet och organisera det. Ett annat 

problem som kan uppstå är att eleverna lägger ner för mycket tid på att socialisera sig istället 

för att arbeta om ämnet. En annan lärare menar på att det är ett helt nytt arbets- och tankesätt 

för eleverna och det tar tid att lära om. Men menar att de positiva effekterna kommer sedan, 

men att man måste låta de ta tid som lärare. Jag tolkar det som att Johnson & Johnson, 1990) i 

Gillies & Boyle anser att det viktigaste med detta arbetssätt är att eleverna härmar och lär av 

varandra och att resultatet inte är det viktigaste, utan hur gruppen arbetade sig fram till det.  

Andra viktiga element i detta arbete är att stötta varandra i gruppen, ta ansvar för medverkan i 

arbetet och kunna lösa konflikter i gruppen (Johnson & Johnson, 1990 i Gillies & Boyle, 

200?)          

Regeringen beslutade 2001 att se över utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med 

utvecklingsstörning. Detta kom att kallas Carlbeckskommitén där det sedan 2002 och 2003 

fastställdes tilläggsdirektiv till den gamla lagtexten (Dir. 2002: 162) och (Dir. 2003:32). 

Undersökningen har gjorts genom att personerna i kommittén har läst forsknings- och 

utvärderingrapporter, egna enkäter, hearings med berörda organisationer och institutioner, 

deltagande och medverkan i konferenser och seminarier, studiebesök på skolor samt haft 

kontakt med elever, studerande, föräldrar inom skola och vuxenutbildningar. 

Carlbeckskommitén vill se en utveckling av inkludering av särskoleelever där de beskriver 

särskolans framväxt till den egna skolformen. De tar även upp möjligheter och problem med 

skolformen och kommer här med förslag på hur inkluderingen ska bli bättre av särskoleelever. 
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De föreslår att det ska utvecklas en samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan där de 

bedömer att: 

 i en sammanhållen skola får barn och ungdomar möjligheter att möta varandra 

och att utveckla förståelse för och tolerans mot olikheter. Strävan ska därför vara 

att i så stor utsträckning som möjligt undervisa alla elever tillsammans. Detta 

förutsätter en inkluderande undervisning med ett flexibelt arbetssätt. Regeringen 

anser att ”inkludering och samverkan handlar framför allt om kunskaper, attityder 

och värderingar. Det ställer krav på genomtänkta strategier för organisation, 

undervisning, resurser och resursfördelning och på personalens kompetens. 

Framför allt krävs en pedagogisk ledning som medvetet och insiktsfullt arbetar för  

att främja inkludering (SOU, 2004:98, s. 69). 

  

En framtida översyn av styrdokumenten för den obligatoriska skolan bör ta fasta på hur dessa 

ska ges förutsättningar att utvecklas till en skola som kan möta alla elevers olika behov (SOU, 

2004:98, s.69, För oss tillsammans ‐ Om utbildning och utvecklingsstörning). 

I en forskningsstudie som gjorts av Regina Stoutjesdijk, Evert M. Scholte och Hanna Swaab 

framkommer det att elever med EBD (emotional and behavioral disorders), problem med 

känslor och uppförande, klarar sig bättre i skolan och kommer bättre överens med sina 

vårdnadshavare om dessa elever går i en vanlig skola än i specialklasser elever specialskolor. 

Författarna som gjort undersökningen skriver om specialundervisning, att i västvärlden ges 

elever med EBD, specialundervisning formad efter elevernas behov. I Nederländerna där 

undersökningen gjort, delas eleverna in i olika kloster beroende på elevernas problem eller 

funktionsnedsättning En kategori kallas då för EBD och därtill räknas elever med 

hyperaktivitet, autism och andra liknande diagnoser till. Därefter ges eleverna då undervisning 

som passar dem utifrån deras diagnoser eller problem. Ändå skriver Stoutjesdijk, Scholte och 

Swaab att alla elever ska ges möjligheter och chanser att undervisas i en ordinarie 

undervisning, enligt UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organizations), 1994. Därför menar författarna av artikeln att skolorna måste ge elever med 

dessa behov möjligheter och tillfällen att klara av den vanliga utbildningen eftersom skolan 

ska vara en skola för alla elever. Stoutjesdijk. Scholte och Swaab har skickat ut enkäter till 

föräldrar och lärare till eleverna med EBD, där hälften av eleverna gått i vanlig skola och 

hälften har gått i specialklass eller på specialskola, där de frågat angående elevernas 

utbildning och familjeförhållanden för att sedan kunna jämföra dessa utifrån barnens 
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diagnoser. I resultatet framkom det att eleverna som gått i en vanlig skola med inkluderande 

undervisning hade bättre relation i familjen och att det gick bättre för dessa elever i skolan än 

de elever som gått i specialklass/specialskola. Eleverna som deltagit i ordinarie undervisning 

visade också på högre IQ och presterade bättre på teoretiska sysslor, vilket jag tolkar som 

teoretiska skoluppgifter. De elever som hade specialundervisning påvisade i undersökningen 

på en skala att de hade mer problem i skolan generellt än eleverna som tillhörde en vanlig 

klass. Syftet med denna studie, enligt författarna av artikeln var att jämföra elever med EBD 

som gick i en inkluderande vanlig undervisning och elever som gick i specialskolor och 

påvisa skillnaderna mellan dem. På så sätt menar författarna att denna studie kan vara bra för 

föräldrar, lärare och politiker för att fler elever med EBD ska genomgå ordinarie utbildningar 

(Stoutjesdijk. Scholte och Swaab, 2012).   

5. Metod och material 

Jag kommer här redogöra för vad en kvalitativ metod är för något som jag använt mig av i 

denna studie. Sedan kommer jag beskriva med hjälp av olika metodböcker vad observation 

och intervju innebär och kopplar det till min undersökning. Jag kommer även presentera de 

etiska principerna som man som forskare ska förhålla sig till när man gör kvalitativa studier 

samt redogöra för mina urval och begränsningar jag gjort i undersökningen. Jag har valt att ta 

stöd av två stycken metodböcker i min studie, Repstads Närhet och distans (2007) och Dalens 

bok Intervju som metod (2007).  

5.1 Kvalitativ metod 

Jag har utfört en kvalitativ undersökning i årkurs 3 i en skola 6 mil söder om Stockholm där 

jag har använt mig av observationer och intervjuer som jag ska berätta mer om senare.  

Jag har valt att utföra en kvalitativ undersökning som Repstad skriver om i sin bok Närhet och 

Distans (2007). Repstad beskriver att man som forskare använder observationer och intervjuer 

eller texter när man utför en undersökning med kvalitativ metod, medan det ofta förekommer 

siffror och mätningar i kvantitativa undersökningar. Kvantitativa studier går det ofta att dra 

mer generella slutsatser av, än kvalitativa, där man ofta går mer på djupet och granskar de 

observationer och intervjuer man som forskare gör. Med detta menas, att man som forskare 

oftast studerar en eller några miljöer, men att dessa studeras som en helhet, alltså man som 

forskare tar hänsyn till allt man ser i den miljön, inte bara några personer utan även hur det ser 

ut runt omkring personerna. Jag har till exempel med min undersökning fått djupare insikt i 

hur lärare och specialpedagog arbetar med elever med särskilda behov, både utifrån deras och 
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elevernas perspektiv genom att jag gjort både observationer där jag fått sett med mina egna 

ögon och intervjuat både lärare och elever där jag fått ta del av informanternas åsikter och 

känslor. Enligt Repstad har forskaren i sådana här studier ofta ett nära och tätt förhållande till 

de personer eller miljöer som studeras som till exempel när jag gjort mina observationer har 

jag suttit med i klassrummet eller bredvid eleverna som ska studeras när de samtalar i olika 

situationer. (Repstad, 2007:13ff).  

5.2 Observation som metod 

Jag har observerat eleverna i klassen, specifikt två stycken elever som har svårigheter på olika 

sätt i skolan med att uppnå målen och där av går till specialpedagog, enligt klassläraren och 

specialpedagogen. Ingen av eleverna har någon diagnos, men går till specialpedagogen för att 

få lite extra hjälp och lugn och ro. Jag har observerat dem under olika former av lektioner i 

klassrummet, både när de arbetat självständigt och i grupper, samt när eleverna arbetat hos 

specialpedagogen. Jag har också observerat hur klasskamraterna varit och hur de agerat mot 

eleverna med särskilda behov i olika situationer. Jag har observerat eleverna med särskilda 

behovs delaktighet i lika sorters samtal och undervisningsformer. Jag har spelat in olika typer 

av samtal, både när eleverna arbetat i klassrummet, vid grupparbeten och hos 

specialpedagogen. Jag har observerat hur läraren, specialpedagogen och andra klasskamrater 

till eleverna med särskilda behov stöttat och hjälpt dessa elever vid de olika tillfällena.  

Jag har i min studie gjort en öppen observation (Repstad, 2007:41) där jag informerat läraren 

och eleverna vad jag ska titta på och att kommer vara där och observera.  Min personliga åsikt 

om att välja mellan öppen eller dold (då man inte berättar vem man är och vad man gör där) är 

att för mig känns det alltid bäst att vara öppen och ärlig, jag skulle inte klara av att göra en 

dold observation. Jag ringde upp en klassföreståndare på en skola som jag fått tips om att göra 

min undersökning på, och berättade vad jag skulle göra och hur jag skulle gå till väga och 

frågade om det var okej att göra min undersökning på skolan och jag fick ett ”Ja, det ska bli 

jättekul! Åh vad intressant det låter!” till svar, så det kändes bra på en gång.   

Att observera människor syftar ofta till att undersöka och se hur de uppför sig i naturliga 

situationer. Ofta blir det aktuellt att man går in i samtal med aktörerna, vilket jag också gjort 

när jag observerat, detta för att man kanske behöver få något förklarat för sig eller för att få 

personernas tolkningar av situationen som observeras (Repstad, 2007:33).  Repstad menar 

vidare att det värdefulla med observationer är just att det skapar möjligheter för forskaren att 

se människor naturligt, i sociala samspel och processer, då observationer är ett utmärkt 
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tillfälle att se detta på. Jag anser därför att det är viktigt i min studie att använda mig av 

observationer, eftersom jag ska studera interaktionen som uppstår mellan barnen och lärare 

när de samtalar med varandra. Hade jag endast intervjuat lärare, elever och specialpedagog, 

hade jag endast fått deras syn och åsikter om mitt undersökningsområde och då inte kunnat 

veta om det verkligen ser ut så i klassrummet eller hos specialpedagogen eftersom jag inte sett 

det själv med egna ögon (Repstad, 2007:34).    

Repstad (2007) skriver att det är väldigt bra om man kan observera olika miljöer eftersom det 

kan bli en väldigt intressant analys om du kan ställa två olika miljöer mot varandra (Repstad, 

2007:38). Jag har valt att göra så i min undersökning, då jag har studerat eleverna både i 

klassrummet och hos specialpedagogen samt vid självständigt arbete och grupparbeten. Detta 

för att just få en jämförelse mellan observationerna och intressant analys. Dessutom har jag 

valt att använda mig av intervjuer för att även kunna jämföra svaren från informanterna med 

mina observationer, men hur dessa gått till kommer jag att beskriva under nästa rubrik.  

5.3 Intervju som metod 

Jag har även gjort semistrukturerade intervjuer där jag förberedde mig genom att göra en 

intervjuguide som Dalen skriver om i sin bok. Hon menar att det är den vanligaste typen av 

intervju där man förbereder sig genom att utarbetat en intervjuguide. Intervjuguiden ska vara 

förberedd innan intervjun utifrån teman som forskaren tänkt fråga kring (Dalen, 2008:30ff) 

(se Appendix). I min kvalitativa studie har jag intervjuat klassföreståndaren för årskurs 3 och 

specialpedagogen på skolan, detta för att få deras syn på specialpedagogiken och inkludering 

av elever med särskilda behov i klassrummet. Jag har även intervjuat de två elever som har 

särskilda behov i årkurs 3 för att få ett barnperspektiv och där igenom få deras uppfattningar 

angående huruvida de känner sig delaktiga i klassen och undervisningen. Jag har valt att kalla 

mina informanter för läraren, specialpedagogen och E1, E2 och E3, dels för att eleverna, 

läraren och specialpedagogen ska få vara anonyma och dels för du som läsare lättare ska 

förstå vem som är vem. E står för elev och E1 och E2 är elever med särskilda behov, medan 

E3 är en klasskamrat till E1 och E2 som varit med vid par- och grupparbeten i klassena.  

Dalen skriver, med stöd i andra forskare som Tiller (1984), Gullestad (1991) med flera, om att 

använda barn som informanter för att man som forskare vill kunna inta ett barns perspektiv 

under intervjun för att kunna se världen genom barns ögon. Dalen skriver att barn gillar att bli 

intervjuade just för att de tas på allvar och att det därför är viktigt att man som forskare 

försöker vara så formell som möjligt (Dalen, 2008:43ff). Dalen belyser att intervjustrategin är 
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extra viktig vid intervjuer med barn, där kontaktetablering bör ha stor fokus till att börja med 

(Dalen, 2008:46). Jag upplevde kontaktetableringen väldigt lätt med dessa två elever. Jag 

observerade först ett par dagar i klassen innan jag påbörjade intervjuerna med eleverna. Jag 

intervjuade även eleverna vid två tillfällen, eftersom jag insåg efter första intervjuerna med E1 

och E2 att jag missat att ställa en del följdfrågor. Där av ringde jag till klassläraren och 

frågade ifall jag kunde komma igen och komplettera intervjuerna och det gick bra. Vid detta 

tillfälle, efter att redan ha intervjuat eleverna en gång, fick jag mycket mer djupgående och 

förklarande svar än vad jag fick första gången, vilket jag då återkopplar till Dalen angående 

kontaktetablering med barn (Dalen, 2008:46). Detta tolkar jag som att eleverna nu kände sig 

tryggare med situationen och med mig. Det som var svårt med att intervjua barn var att jag 

var tvungen att förklara och ge exempel till mina frågor och på så sätt kunde frågorna ibland 

bli ledande, vilket jag inte ville. Därför ställde jag motfrågor så att jag visste att de svaren jag 

fick inte var för att mina frågor varit för ledande till dem svar jag ville ha, utan att barnen fick 

fundera över vad de verkligen ansåg.  

5.4 Etiska principer 

När man gör en kvalitativ undersökning måste man förhålla sig till vissa etiska principer eller 

reflexioner som Repstad (2007) kallar det. I Sverige har vi en lag som heter 

etikprövningslagen, det vill säga, en lag som är till för all forskning som avser människor 

(Repstad, 2007:20ff). Det finns även forskningsetiska principer för humaniora och 

samhällsvetenskap som framställdes 1990 av Humanistisk- och samhällsveteskapliga 

forskningsrådet och som finns med i Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002:5).  

Som forskare måste du ha krav på samtycke, du måste alltså ha fått ett frivilligt samtycke av 

dem personer som forskningen berör som dessutom ska dokumenteras. De som är med i 

forskningen ska själva få bestämma hur länge och vilka villkor de vill vara med i 

undersökningen. De ska kunna avsluta sin medverkan när som helst utan att detta ska få några 

konsekvenser för dem (Dalen, 2007:21). När jag tog kontakt med läraren förklarade jag detta 

för hen men hen var så positivt till hela undersökningen så det var inga problem, talade hen 

om för mig.  

Forskaren har som skyldighet att ge undersökningsdeltagarna i projektet information om deras 

uppgifter och vilka villkor som gäller för deras delatagande i undersökningen. Mina 

informanter och andra deltagande i undersökningen fick veta innan jag startade den, vad jag 

skulle göra och vad deras deltagande innebar. Jag frågade dessutom inför varje observation 
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och intervju om det var okej att jag observerade eller intervjuade informanterna, detta för att 

verkligen veta att det var okej. Jag gjorde klart för eleverna och pedagogerna att detta var helt 

frivilligt och att de fick säga ifrån så fort de inte ville vara med längre, vilket står att man som 

forskare måste informerat undersökningsdeltagarna om (Vetenskapsrådet, 2002).  

Nästa etiska princip är att undersökningsdeltagarna måste få hållas konfidentiella, ingen 

obehörig ska kunna få fram vilka de är som deltagit. Ingen ska kunna få ta del av de 

personuppgifter som lämnas och känna sig säkra på att de kommer få vara anonyma när 

rapporten färdigställs (Dalen, 2007:23, Vetenskapsrådet, 2002). Jag informerade 

informanterna om att ingen kommer få höra på det jag spelat in från observationer och 

intervjuer och att absolut ingen kommer kunna ta reda på eller kunna känna igen dessa 

personer i mitt arbete. Jag har hållit alla informanter anonyma och inte specificerat mig 

angående var skolan ligger, mer än att den är några mil söder om Stockholm. Jag har till 

exempel därför valt att kalla eleverna E1, E2, läraren för läraren och specialpedagogen för 

specialpedagogen för att nämna några namn.  

När forskningspersonen inte fyllt 18 år ännu finns en forskningsprincip som säger att barn 

under 18 år måste skyddas. Då måste vårdnadshavarna ge samtycke till att deras barn ska få 

vara med i undersökningen. Personen i fråga som ska vara med i forskningen, ska i vilket fall, 

informeras så tydligt som möjligt för denne vad forskningen handlar om och skulle denne inte 

vilja vara med i forskningen trots att vårdnadshavaren gett samtycke till det, måste detta 

respekteras (SFS 2003:460, 18 § i Dalen, 2007:24). Jag har, för att få spela in eleverna under 

observationer och intervjuer skickat hem lappar till föräldrarna där jag förklarat min 

undersökning och bett om vårdandshavares påskrift. Sedan har jag fått tillbaka lapparna med 

vårdnadshavares påskrifter (se appendix 8.4) av barnen (Repstad, 2007:37).  

Sista etiska principen är nyttjandekravet där det står att den insamlade forskningen inte får 

”användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” 

(Vetenskapsrådet, 2002:14) Jag har informerat om att arbetet kommer att läggas ut på Diva 

portal, men ingen annanstans. Det kommer alltså att vara öppet för offentligheten att läsa 

arbetet, men eftersom jag inte nämner några namn i min undersökning kan ingen veta vilka 

personer jag pratar om eller på något sett kunna ta del av deras personuppgifter eftersom de 

inte nämns i arbetet och därför kommer inte allmänheten eller personer som vill använda sig 

av någon del i mitt arbete komma till skada på något sett. Detta görs även endast för att 

arbetet måste läggas ut där, enligt högskolan.   
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5.5 Urval och begränsningar 

Här nedan ska jag redogöra för dem val jag gjort i min studie och förklara varför jag gjort 

dem och varför jag inte gjort på andra sätt eller använt mig av andra sätt att utföra min 

undersökning på.  

Jag hade tänkt ringa runt till skolor och fråga om jag fick göra min undersökning på någon av 

dessa, men jag kom bara till en skola för den lärare som jag fick prata med där svarade ja på 

en gång. Eftersom det var just den läraren jag fick prata med blev det slumpmässigt så att jag 

följde hens klass och då två elever med särskilda behov där. Jag fick utgå ifrån att de hade det 

eftersom läraren sagt det och de arbetade dessutom en liten stund varje dag hos 

specialpedagogen. Eftersom jag ville ställa barnperspektivet mot vuxenperspektivet så valde 

jag att göra djupare intervjuer med läraren och specialpedagogen men också med de två elever 

som gick till specialpedagogen. Jag har även observerat olika lektioner i olika situationer, där 

av begränsade jag mig till två elever och två pedagoger. Jag valde att göra djupare intervjuer 

så att jag skulle få större förståelse och kunskap utifrån dem informanter jag valde (Dalen, 

2008:54).    

Jag valde att använda mig av barn som informanter eftersom jag anser att det redan finns 

mycket forskning som belyser barns perspektiv så som vi vuxna tror att det är bäst för barnen 

eller eleverna i detta fall. Jag ville därför komma åt vad eleverna själva anser och få deras 

uppfattningar kring deras utbildning. Därför kommer jag här nedan förklara skillnaden mellan 

att inta ett barnperspektiv och inta barns perspektiv och för att göra detta stödjer jag mig på en 

beskrivning av Hallden (2003) i Bliding (2004).    

Halldén menar att det är skillnad på att inta ett barnperspektiv jämfört med barns perspektiv. 

Hon menar att inta ett barnperspektiv är att se på barns villkor och arbeta för barnets bästa. 

För att göra detta behövs det inte nödvändigtvis information från barnen själva, utan att du 

som forskare eller pedagog studerar vad som ger barnen bäst förutsättningar i deras liv. 

Halldén (2003) menar att det handlar om att få en förståelse för barnen och att man kan se vad 

politiska beslut och vuxnas handlade kan få för konsekvenser för barnens uppväxt. Men för att 

kunna inta ett barns perspektiv bör du där emot använda dig av barn som informanter, menar 

Halldén (2003), och på så sätt försöka få dem att förklara för dig hur deras liv framställs för 

dem själva (Halldén, 2003:13ff i Bliding, 2004:19), vilket jag ska göra genom att intervjua 

eleverna för att få höra när de känner sig delaktiga och integrerade i skolan.  
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6. Resultat och analys 

Här nedan kommer jag presentera delar av mina observationer och intervjuer som jag anser 

relevanta för min studie. Jag kommer att analysera min empiri och på så sätt komma fram till 

ett resultat där jag besvarar mina frågeställningar som jag undersökt. Jag kommer att jämföra 

min empiri dels utifrån eleverna med särskilda behovs arbete i den ordinarie undervisningen 

med undervisingen hos specialpedagogen och dels kommer jag att jämföra självständigt 

arbete i klassrummet med par- och grupparbeten utifrån mina centrala begrepp, den 

sociokulturella teorin och dem begrepp som tillhör teorin. Här kommer även informanteras 

svar presenteras dels för att få både vuxenperspektiv och barnperspektiv på studien och dels 

för att få höra deras uppfattningar angående delaktighet och inkludering av elever med 

särskilda behov. Är det så att det arbetssätt de vuxna tror är bäst för eleverna, verkligen 

upplevs som bäst av eleverna?  

6.1 Delaktighet i ordinarie undervisning 

I denna del av arbetet kommer jag analysera observationer och intervjusvar, dels med 

varandra men också utifrån centrala begrepp, teorier och tidigare forskning. Jag har delat upp 

helklassundervisningen i flera underrubriker eftersom jag observerat i helklassundervisningen 

vid olika tillfällen där eleverna fått arbeta på olika sätt och med olika ämnen.  

6.1.1 Delaktighet i en introduktion    

Här nedan presenterar jag med exempel från en observation och delar av intervjuer med 

läraren och en elev med särskilda behov som jag kallar E1. Läraren försöker få eleverna 

delaktiga genom att samtala med dem under en introduktion som hen har innan de får börja 

arbeta självständigt i sina matematikböcker.   

Läraren startar lektionen med en introduktion där hen först presenterar vad de ska göra på 

lektionen. Läraren börjar som sagt med att prata och sedan släpper hen in elever som räcker 

upp handen på lämpliga ställen i sin genomgång. Vid intervjuen med läraren berättade hen för 

mig om sina introduktioner och om hur viktigt det är att eleverna får vara delaktiga i dessa 

och komma med kommenterar eller frågor kring det hen säger.  

- Det är väldigt viktigt att de deltar i genomgången, Om jag berättar om något på 

matematiken, om jag går igenom något och så kommer en elev med en följdfråga till 

exempel: Kan man inte tänka såhär? Då är det jätteviktigt att jag hör vad denne säger och 
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att jag tar till mig det och inte bara säger: Att det får vi ta en annan gång. Utan att jag 

istället svarar till exempel: Åh vad bra att du hade ett annat förslag på hur man kan tänka 

kring det här mattetalet. Det tycker jag är ett sätt att få eleverna att känna sig delaktiga 

och vara delaktiga, att jag tar upp vad de tar upp.   

En väldigt intressant iakttagelse jag gjorde under observationen var, att E1 räckte upp handen 

när läraren frågade efter en uträkning på ett tal. Läraren bad E1 svara, vilket läraren berättade 

för mig i intervjun att om något ”svagt” barn räcker upp handen under introduktionen försöker 

hen alltid låta denne svara. E1 började förklara en uträkning på talet och läraren ställde 

ledande frågor och förtydligade med att säga:” Jaha så du menar att…” och så förklarade 

läraren vad E1 sagt fast med andra ord för de andra eleverna i klassen och jag tolkar det som 

att E1 tyckte det blev tydligt då också för varje gång läraren förtydligade något E1 sa så sa 

E1: ” Ja det var så jag mena” och på så sätt kom E1 fram till rätt svar på matematiktalet. 

Eleven tittade på mig när henoms samtal var slut med läraren, sken som en sol med ett brett 

leende. Jag såg även när andra elever kom med förslag på uträkningar på tal som läraren 

skrivit upp på tavlan och de kom fram till rätt svar. Den spontana reaktionen var att de log och 

sträckte lite extra på sig.  

Det intressanta med denna observation av genomgången, var att jag en halvtimme innan hade 

intervjuat E1, där hen berättade för mig att hen aldrig räckte upp handen på genomgångar 

klassrummet.  

- Jag har aldrig vågat räcka upp handen, säger E1. 

- Vad är det som gör att du inte vågar då? Frågar jag. 

- Om det är något som jag tror att jag inte kan brukar jag inte räcka upp handen, säger E1.  

Antingen gjorde E1 det för att visa för mig att hen vågar räcka upp handen och eller så kände 

E1 denna gång att hen skulle kunna berätta hur hen tänkt kring uppgiften och komma fram till 

rätt svar. Jag tolkade E1 när hen berättade för mig, att hen inte vågade räcka upp handen som 

rädsla av misslyckande, eftersom att E1 sa att hen inte brukade räcka upp handen om hen inte 

trodde att hen skulle kunna svaret. Øvreeide menar att det är väldigt viktigt att eleverna får 

positiva erfarenheter av att samtala, annars kommer de tillslut inte att våga. Barnen bär alltid 

med sig erfarenheter och känslor från tidigare samtal till dem nya samtalen. Vissa barn 

präglas av öppenhet och tillit till andra människor medan andra av osäkerhet och ängslan, 

vilket också visar sig huruvida barnen vågar samtala eller inte (Øvreeide, 2010:15). Om då 
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vissa barn inte känner att de vågar yttra sig i klassrummet, är det jätteviktigt anser jag att man 

som läraren gjorde under introduktionen, hen skapade ögonkontakt och gjorde minspel med 

eleverna som inte ville prata så de ska känna sig delaktiga i undervisningen i alla fall, vilket 

jag verkligen upplevde att alla barn gjorde. De blev bekräftade genom att bli sedda, lyssnade 

på, vilket Smith i Bjervås menar är otroligt viktigt för barns delaktighet (Bjervås, 2003:68ff).  

Denna introduktion anser jag blir väldigt viktig för elevernas delaktighet, framför allt på en 

lektion där de sedan ska få arbeta självständigt som jag ska presentera nedan i arbetet, 

eftersom det verkligen är här läraren diskuterar och samtalar med eleverna och där eleverna 

får pröva och testa sina funderingar och samtidigt får hjälp och stöd av läraren.  Detta kopplar 

jag till Bjervås som menar att barnet får känna sig kompetent när denne känner att henoms 

åsikter är värda att lyssnas på, vilket jag kan koppla till när barnen sträckte på sig och log efter 

de hade lyckats svara rätt på något tal eller kommit med någon bra förklaring (Bjervås, 

2003:68ff). Det är även när alla elever får känna sig delaktiga tillsammans i en hel klass som 

jag vill påstå att eleverna kan känna sig inkluderade i klassen som Egelund, Haug och Persson 

menar, att eleverna behöver inte känna sig inkluderade bara för att de är integrerade i klassen, 

utan det är inte förrän de får känna sig delaktiga i undervisningen som de kan känna sig 

inkluderade (Egelund, Haug och Persson, 2001:60ff)  

6.1.2 Delaktighet i självständigt arbete  

Jag kommer här visa exempel från självständigt arbete i helklassundervisning där eleverna ska 

få arbeta i sina matematikböcker. Detta är en fortsättning på introduktionen som jag diskuterat 

här ovan. Jag observerade hela klassen och kommer därför beskriva en generell bild av hur 

det såg ut i klassrummet, men mina exempel och analysen tar i första hand upp dem elever 

med särskilda behov. Vi fortsätter att följa E1 men också E2 i denna observation som också är 

en elev som går till specialpedagogen för sina behov. Det jag märker är att många elever har 

ett behov av att prata med varandra och E1 och E2 får svårt att koncentrera sig av surret som 

blir i klassrummet. Jag kommer här visa på komplexiteten med självständigt arbete i 

helklassundervisning där vissa elever behöver få samtala kring det de lär sig och andra 

behöver få lugn och ro för att koncentrera sig. Samt blir det relevant att göra en jämförelse av 

helklassundervisningen och specialundervisningen eftersom det framkommer att lugn och ro 

är något som eleverna med särskilda behov får hos specialpedagogen. Det blir också viktigt i 

slutet att sammanfatta denna del genom att också analysera observationerna och informanteras 

svar utifrån delaktighet och inkludering som är centralt genom arbetet. 



27 
 

Eleverna ska få arbeta individuellt i sina böcker under en matematiklektion, till hjälp har de 

multikort och divisionskort som de gjort, som ett hjälpmedel för att de verkligen ska försöka 

lära sig och förstå multiplikation och division samt hur dessa räknesätt hänger ihop. När jag 

sitter och observerar eleverna ser jag flera uppsträckta händer i luften, några som småpratar 

och läraren som springer runt mellan eleverna för att hjälpa dem. När jag tittat på E1 så har 

hen inte alls kunnat koncentrera sig på samma sätt som hos specialpedagogen eller när E1 

sitter och arbetar i ett grupprum som ligger intill klassrummet. E1 får väldigt svårt att 

fokusera på vad hen håller på med och fastnar i vad andra gör och pratar om, vilket leder i sin 

tur till att E1 inte får så mycket gjort på en lektion i klassrummet där de ska arbeta 

självständigt. Jag har observerat flera lektioner och det verkar inte spela någon roll vad det är 

för någon lektion. Jag ser och hör E1väldigt mycket, hen pratar med kompisar och när läraren 

säger till hen kommer det ofta en kommentar som: ”Men jag fattar ingenting” och läraren 

menar då att hen får sitta stilla och vänta som alla andra eller endast prata lite tyst med sin 

kompis som sitter bredvid om arbetet. Flera av eleverna hade hörselkåpor på sig på 

lektionerna när det var självständigt arbete, E2 var en av dem. Jag såg hur hen vid ett flertal 

gånger, tittade sig runt omkring och suckade.   

I intervjuerna jag gjorde med samtliga informanter framkom det, att både samtala är viktigt 

för eleverna med särskilda behov men också lugn och ro. Läraren menade att det är 

jätteviktigt för eleverna att få samtala och arbeta hos specialpedagogen för då får de en chans 

att tänka färdigt. Läraren sa såhär angående samtalets betydelse för elevers delaktighet och 

utveckling: 

- Jätte, jätte, jätteviktigt. Precis som jag sa tidigare, att man tar vara på deras funderingar, 

deras åsikter, deras tankar, att man tar till sig dem och säger ”Vad bra, vad bra, att du 

tänkt på det, att du hört talas om det” och så blir det ett samtal. 

Specialpedagogen menade att många elever tyckte det var skönt att komma in till hen en stund 

varje dag för att där var det lugnt och skönt, i klassrummet var det så rörigt. Specialpedagogen 

berättade också att det var viktigt att eleverna får samtala sig till kunskap med varandra, men 

att det inte skulle göras i helklass för då blev det för pratigt i klassrummet. Specialpedagogen 

menade att om eleverna ska få samtala med varandra under en helklasslektion måste det 

finnas flera smårum där eleverna kan sitta och prata med varandra. Men då måste också 

läraren ha koll på att eleverna arbetar och inte sitter och pratar om annat. Även E1 och E2 

poängterade i intervjuerna att de vill ha lugn och ro och menade att de lärde sig bättre hos 
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specialpedagogen. E2 var fast besluten om detta, hen tyckte det var skönt att gå iväg till 

specialpedagogen en stund varje dag för att få lite lugn och ro medan E1 också tyckte det, 

men samtidigt hellre ville vara kvar i klassrummet och arbeta där.  

- Ja jag vill hellre att specialpedagogen ska komma in i klassrummet, men när andra barn 

räcker upp handen då, då går hen till dem istället.  

- Var tycker du det känns bäst att arbeta då, i klassrummet eller hos specialpedagogen? 

- I klassrummet, men ibland pratar de rakt ut och så. Men varför känns det ändå bäst att 

vara i klassrummet då? Frågar jag.  

- Ibland har jag hörselkåpor så jag kan koncentrera mig ändå, svarar E1. 

Jag frågade också om de hade en önskan om att få prata mer på lektionerna och E2 menade att 

det tyckte hen inte behövdes men att det såklart var bra att göra det ibland för då kunde man 

hjälpas åt. Medan E1 absolut tyckte att de skulle få arbeta mer två och två och att läraren 

borde påminna eleverna om att de kan fråga varandra om de behöver hjälp när de arbetar 

självständigt. Vidare i intervjun frågar jag eleverna lite mer om de känner sig delaktiga i 

klassen och undervisningen och om de skulle vilja arbeta mer i klassen eller hos 

specialpedagogen. Både E1 och E2 berättade att de kände sig nöjda med hur deras 

undervisning var upplagd. Både E1 och E2 trivdes bra med att gå till specialpedagogen en 

stund varje dag och att de kände sig delaktiga i klassen ändå. De berättade att de tyckte de 

tillhörde klassen och ”kände sig som en i klassen”. Specialpedagogen berättade också att hen 

trodde eleverna kunde känna sig delaktiga i sin undervisning hos hen eftersom de får bli 

sedda, lyssnade på och får full uppmärksamhet.    

6.1.2.1 Betydelsen av att få samtala men också att få lugn och ro  

Jag tolkar denna observation och svar från intervjuerna som att det finns en önskan om mer 

lugn och ro i klassrummet, men att eleverna med särskilda behov framför allt behöver få 

samtala mer på lektionerna än vad de får under en lektion med självständigt arbete. E1 vill 

kunna prata mer med klasskamraterna när hen inte förstår någon uppgift i boken. Löfdahl 

menar att det är i samtalet eleverna kan tillgodogöra sig kunskap utifrån den sociokulturella 

teorin. Det är i samtal med andra barnen kan ta del av andras kunskaper och på så sätt lära sig 

(Löfdahl, 2004:14ff). Gibbons som också stödjer den sociokulturella synen på lärandet 

refererar till Bruner (1978) som anser att en form av stöttning är att läraren hjälper eleven och 

begränsar dennes frihet så att eleven kan koncentrera sig på det hen arbetar med. Denna 

aspekt som Bruner nämner angående koncentration och avgränsa friheten tyder på att, miljön 
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runt omkring eleven spelar roll för stöttningen, även fast elever lär bäst i sociala sammanhang 

(Gibbons, 2010:29). Detta anser jag att jag kan koppla till, att elever med särskilda behov 

behöver få arbeta i lugnare och mindre miljöer som det även framkommer av samtliga 

informanter. Läraren ansåg att det var viktigt för elever med särskilda behov att arbeta hos 

specialpedagogen så de fick samtala och chansen att tänka klart, medan specialpedagogen 

hade hört från flera elever att de tyckte det var skönt att komma till henom för att det var så 

rörigt i klassrummet. E1 och E2 uttryckte även behov av lugn och ro i intervjuerna.  

Det framkommer av Nilholm att många elever som går i specialklasser har 

koncentrationssvårigheter. Nilholm skriver att eleverna egentligen inte har svårt att vara 

uppmärksam på rätt saker (i detta fall matteboken) utan problematiken ligger i att eleverna har 

svårt att låta bli att handla i olika situationer (Nilholm, 2007:33f). Detta tolkar jag utifrån min 

observation som att, elever med särskilda behov har svårt att koncentrera sig på ”rätt saker” 

när det händer andra saker runt omkring. E1 till exempel får svårt att koncentrera sig på 

mattetalen i boken när de andra eleverna runt omkring småpratar och då förflyttas E1 

uppmärksamhet till diskussionen runt omkring istället. I en undersökning från skolverket 

framkom det att miljön var av stor betydelse för elever med särskilt stöd, bland annat då lugn 

och ro (Skolverket, 2001:12). 

6.1.2.2 Att arbeta i klassrummet eller hos specialpedagogen 

Utifrån aspekten lugn och ro blir det relevant för mig att här göra en jämförelse mellan arbetet 

i klassrummet och hos specialpedagogen eftersom eleverna och pedagogerna i sina svar själva 

drar paralleller mellan att samtalet är viktigt i undervisingen men att eleverna också behöver 

få lugn och ro vilket de får hos specialpedagogen.  

Jag tolkar E1:s svar angående huruvida hen ville bli undervisad i klassrummet eller hos 

specialpedagogen, som att hen är kluven var det gäller att gå till specialpedagogen och arbeta. 

Hen tycker det är skönt för att det ger lugn och ro och hen får mycket hjälp, men ändå tycker 

hen det är jobbigt att gå till specialpedagogen. Samtidigt som hen anser att, det hen helst vill, 

är att specialpedagogen kommer in i klassrummet och hjälper E1 där, men det låter inte som 

att E1 tycker om att specialpedagogen då också hjälper de andra eleverna eftersom hen menar 

på att specialpedagogen går till de andra eleverna när de räcker upp handen också i 

klassrummet. Brodin & Lindstrand skriver att elever som går i specialklasser ofta känner sig 

utanför och ensamma, de vill gå i den ”vanliga” klassen (Brodin & Lindstrand, 2010:71). 

Haug benämner denna arbetsform som segregerande integrering där eleverna går i vanlig 
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klass men ibland går iväg till en specialpedagog för att arbeta där. Han anser att detta är ett 

stigmatiserande arbetsform där eleverna kan känna sig utstötta (Haug, 1998:22). E1 går 

lämnar klassrummet en stund varje dag för att gå iväg till specialpedagogen och det anser E1 

är jobbigt, vilket framkommer i intervjun. Men det framkommer också att E1 tycker det känns 

bra att gå till specialpedagogen och att hen är nöjd med det för hen lär sig bättre där och har 

specialpedagogens fulla stöd hela tiden, vilket specialpedagogen också menade att eleverna 

tycker det känns skönt att gå till specialpedagogen en stund varje dag och specialpedagogen 

menade också att eleverna kan känna sig delaktiga i sin undervisning genom att gå till henom 

eftersom de blir sedda och lyssnade på, eleverna får henoms fulla uppmärksamhet. 

Sammanfattningsvis utifrån min observation och informanternas svar angående självständigt 

arbete samt vikten av att få samtala men ändå få lugn och ro, såg det ut som att fler elever 

ville få och hade behov av att samtala under lektionen i självständigt arbete. Informanterna 

menade att det var viktigt för elevernas inlärning. Samtidigt behöver och vill elever med 

särskilda behov ha lugn och ro runt omkring sig och det menar informanterna att de kan få hos 

specialpedagogen. Där får de lära tillsammans via samtalet med specialpedagogen i en lugn 

och stillsam miljö. Nilholm skriver att elever med särskilda behov ofta har svårt att vara 

uppmärksamma på ”rätt saker” i klassrummet för att uppmärksamheten riktas mot andra 

handlingar så som jag tolkar utifrån observationen kan vara diskussioner från kompisarna runt 

omkring och då vill jag mena att det alltså är viktigt för elever med särskilda behov att skiljas 

från ordinarie helklassundervisningen emellanåt för att kunna fokusera ordentligt på arbetet, 

men om det ska innebära att gå till en specialpedagog eller gå och sätta sig själv i ett 

grupprum, det diskuterar jag vidare senare i arbetet. Det framgår också utifrån intervjuerna 

med samtliga informanter att eleverna är och känner sig delaktiga i undervisingen i 

klassrummet och i klassen fast de går till specialpedagogen en stund varje dag, medan Brodin 

& Lindstrand & Haug m.fl. menar att elever som går i specialklasser eller till specialpedagog 

kan känna sig utanför (Brodin & Lindstrand, 2010:71 och Haug, 1998:22 m.fl.). Jag tror dock 

inte att eleverna med särskilda behovs känsla av delaktighet och inkludering i klassen har att 

göra med det självständiga arbetet, eftersom jag vill hävda att eleverna inte är speciellt 

delaktiga i sin undervisning när de får bestämt av läraren att de ska sitta tysta och räkna i sina 

böcker. Däremot när de har introduktion och eleverna får vara med och delta genom samtal 

och diskussion i klassen. De görs också delaktiga när de får stöttning och hjälp av läraren 

eftersom de då får möjlighet till dialog och diskutera sina svar, men det är inte alla elever 
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under varje lektion i självständigt arbete som får den möjligheten, därför är introduktionen 

också bra utav denna anledning.   

6.1.2 Delaktighet i grupparbete 

Kan grupparbete ha en positiv påverkan på elevers delaktighet och känsla av inkludering i 

klassen? Detta är en fråga som kommit att bli mycket intressant under arbetets gång eftersom 

jag hittat både forskning och teorier angående barns lärande via grupparbeten. 

I denna observation har eleverna fått till uppgift att de ska göra matteproblem/matteuppgifter 

som de sedan ska komma med flera olika förklaringar på och berätta hur de tänkt. I gruppen 

som jag observerar är eleverna E1, E2 och E3 med som jag beskrivit tidigare. Gruppen tar 

talet 5*5. Läraren går runt till grupperna och frågar hur det går och stannar till vid denna 

grupp som jag sitter vid och frågar hur gruppen tänkt kring sitt mattetal de valt. E3 är snabb 

och börjar förklara på en gång genom att visa på fingrarna, att vi har fem fingrar på varje hand 

och räknar man ihop fem händer så blir det 25. Sedan vill E1 förklara genom att hen ritar 

streck på ett papper, 5 grupper med 5 streck i varje. Sedan stryker hen över två streck och 

börjar räkna och kommer då fram till ett annat svar än E3. Då förklarar E3 för E1 att hen gjort 

rätt men undrar varför hen skulle stryka över två streck? Hade hen inte gjort det, hade svaret 

blivit rätt. E1 tar tillbaka strecken och börjar om med sin förklaring genom att räkna 5-hopp 

upp till 25 och pekar samtidigt på varje hög. Läraren tittar på E1 och E3 och ler och 

berömmer båda två och går vidare till nästa grupp. E2 som har suttit tyst hela tiden har nu 

själv kommit på en lösning. på talet 5*5.  

- Det var en gång 5 gubbar som skulle bygga ett hus, då kom det 5 gubbar till och fråga om 

de fick hjälpa till. E2 fortsätter genom att 5 gubbar till kommer och hjälper till med huset, 

tillslut så blev det 5*5 gubbar, vilket blir 25 stycken som tillsammans skulle bygga ett 

hus.  

E1 görs alltså delaktig i denna observation genom att läraren kommer dit och ber eleverna 

förklara hur de tänkt. E1 får berätta efter E3 berättat sin uträkning och får då hjälp av E3 

eftersom E1 räknar lite fel och får på så sätt stöttning via samtalet och kan på så sätt känna 

sig delaktig i gruppen (Bjervås, 2003:68ff). E3 förklarar och försöker få E1 att förstå hur hen 

tänkt, och på så sätt görs E1 delaktig i gruppen. E2 gör sig själv delaktig i grupparbetet så 

småningom genom att själv börja berätta sin uträkning efter att ha suttit tyst. Jag kopplar 

observationen vidare till den sociokulturella teorin som menar att eleverna lär av varandra via 
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samtalet (Löfdahl, 2004:11ff) och där E1 får stöttning av E3 när hen försöker förklara och 

samtala med E1 om hur E1 tänkt kring sin uträkning. Vygotskij ansåg att språket var det 

viktigaste verktyget för att förmedla kontakt mellan yttre och inre processer hos en människa 

(Vygotskij i Gjems, 2011:33). Detta vill jag mena skedde här mellan E1 och E3. De använde 

sig av språket och på så sätt kunde E1 lättare förstå vad hen hade gjort för uträkning på 

pappret.          

I intervjuerna med läraren och specialpedagogen framgick även betydelsen av samtalet för 

inlärning. Läraren ansåg att samtalet var viktigt generellt medan specialpedagogen belyste att 

kontakten mellan henom och eleverna är a och o för att hen ka få eleverna att lära sig något 

över huvudtaget. Både läraren och specialpedagogen ansåg också att det var bra med 

grupparbeten för att eleverna då fick samtala och diskutera med varandra men båda 

poängterade även att grupperna inte får vara för stora. Läraren poängterade vikten av att 

grupparbetet måste vara välplanerat så att alla är aktiva i gruppen, vilket också 

specialpedagogen menade men belyste att det är viktigt att ingen elev i gruppen får hamna i 

skymundan. Jag frågade också E1 och E2 vad de ansåg om att arbeta i grupper och E1 ansåg, 

att det var väldigt positivt, hen vill gärna arbeta tillsammans med klasskamrater och berättade 

för mig att hen vill arbeta oftare tillsammans. E1 brukar fråga kompisar om de kan hjälpa hen 

när de ska arbeta självständigt i klassrummet för att det har läraren sagt att de får, men det är 

inte alltid en kompis vill hjälpa E1. E2 vill inte arbeta oftare i grupp men anser ändå att det är 

bra med grupparbeten eftersom man då kan hjälpas åt och samarbeta.   

Som påpekats tidigare är samtalet viktigt i den sociokulturella teorin men också att de 

utvecklas i kulturella och sociala sammanhang (Löfdahl, 2004:11ff). Williams belyser även 

en teori kring kamratsamverkan där undervisningen går ut på att eleverna ska få arbeta i 

grupper där eleverna lär sig i interaktionen med varandra. Undervisningen ska inte vara styrd 

av läraren utan läraren ska inta en stöttande och ledande roll vilket jag anser denna 

observation belyste genom att eleverna samtalade med varandra och läraren var vägledande 

genom att komma dit och be eleverna förklara hur de tänkt och ge respons på deras 

förklaringar. Det förväntas även av barnen att dem ska hjälpa varandra i detta samarbete, där 

de ska kunna avgöra vad kamraterna kan och inte kan och hjälpa dem varandra att fylla ut 

varandras kunskapsluckor (Williams, 2006:64). Observationen kan också ses utifrån detta 

perspektiv där E3 märkte att E1 inte riktigt förstod multiplikation och då hjälpte E1 att 

komma fram till rätt svar på uträkningen och på så sätt fyllde ut hens kunskapslucka var det 

gäller att räkna multiplikation.  
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För att analysera E2:s delaktighet i observationen så tänker jag att hens roll i grupparbetet går 

att tolka på två sätt, dels på så vis att vissa elever behöver få fundera och ha gott om tid på 

sig, de behöver få tänka färdigt som det framgick i intervjun med läraren eftersom E2 satt tyst 

så länge. Dels går det också att tolka E2 som att hen behövde få sitta och lyssna på dem andra 

elevernas uträkningar för att komma på en egen. E1 och E3 kan ha hjälpt hen genom att de 

berättat om sina uträkningar och på så sätt kom hen på en egen. Jag vill också mena att en 

elev som E2 kan hamna i skym undan som specialpedagogen berättade för mig angående 

grupparbeten. Specialpedagogen menade att grupparbeten var bra för elever med särskida 

behov men att det i vissa fall inte är bra för en del elever hamnar i skymundan, de 

”försvinner” i gruppen då är det inte bra. Då tolkar jag det som att grupparbeten inte hjälper 

till delaktighet och inkludering av elever, men att görs det på rätt sätt kan det göra det.   

För att sammanfatta detta avsnitt så vill jag påstå att all forskning och de teorier jag valt att 

basera min studie på, stödjer grupparbeten och att eleverna kan göras delaktiga och på så sätt 

inkluderade i undervisningen när de får lära av varandra i gruppen, men att det är viktigt att 

läraren finns där som stöd och genom handledning hjälper eleverna vidare i arbetet. Både 

läraren och specialpedagogen tyckte det var bra att arbeta med mindre grupper men menade 

att det är väldigt viktigt att arbetet sker under strukturerade former och att läraren går runt 

och har koll på hur arbetet utvecklas så eleverna inte börjar prata om annat än arbetet eller att 

någon elev hamnar i skymundan i gruppen.    

6.1.3 Delaktighet i pararbete 

Här nedan presenteras en observation av ett pararbete i klassrummet där E1 och E3 ska göra 

en saga av fyra kort som de fått. E1 och E3 är samma elever som tidigare, alltså E1 som går 

till specialpedagogen och E3, en klasskamrat som en endast har ordinarie undervisning.  

Eleverna ska diskutera fram i vilken ordning korten ska ligga och sedan hitta på en berättelse 

utifrån dem, berättelsen ska vara så utförlig om möjligt.  

E1 börjar förklara hur korten ska ligga i rätt ordning för att det ska bli en saga. Sedan förklarar 

E3 för E1 varför korten borde ligga i en annan ordning. Eleverna blir då lite osams och läraren 

kommer och frågar vad som inte går bra. Läraren hjälper sedan eleverna genom att be dem 

berätta varsin version av berättelsen först, innan de börjar diskutera hur berättelsen ska vara. 

Läraren säger att E3 får förklara först, sedan är det E1:s tur. När E1 förklarar efter E3 lagt 

korten i ordning och berättat hur hen tänkt, ändrar E1ordningen på korten denna gång mot 

första gången hen lade ut korten och berättade historien. Denna gång lägger E1 sina kort i 
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samma ordning som E3. När eleverna var klara med denna berättelse, fick de fyra nya kort 

och då fick E1 börja lägga ut korten och berätta hur hen tänkt ut en berättelse. Berättelsen 

blev direkt sammanhängande och E3 berättade en liknande berättelse med korten i samma 

ordning. Denna gång kom de överens direkt om hur korten skulle ligga och kom tillsammans 

på en berättelse. 

Observationen exemplifierar enligt mig, vad Smith i Bjervås anser, att barn ska tillåtas att 

delta med all den förmåga denne person har, och med hjälp och stöd så kan denne lära sig. 

Smith menar att barn behöver ges tillfällen att ta egna beslut och på så sätt bli mer erfarna, 

vilket jag anser att E1 fick göra i denna situation, läraren ville att E1 skulle få komma på själv 

hur korten skulle ligga genom att titta på E3 först Smith kopplar på så sätt ihop deltagande 

och stöttning (Smith i Bjervås, 2003:68ff). Wedin skriver om betydelsen av stöttning i den 

proximala utvecklingszonen. Hon tar stöd av Vygotskij som ansåg att ett barn kan lära sig 

som bäst, med hjälp av ett annat barn som kommit längre i utvecklingen eller en lärare som 

stöttar eleven och hjälper denne att lära sig (Vygotskij i Wedin, 2011:38). Gibbons förklarar 

också begreppet stöttning som E1 är i behov av, både av E3 och av läraren eftersom läraren 

kommer med tips om hur de kan gå till väga. Observationen visade också på hur stöttning 

endast ska behöva ges tillfälligt som Gibbons skriver, för att eleven sedan ska klara av 

uppgiften själv (Maybin, Mercer och Stierer 1992 i Gibbons, 2011:29), vilket jag kopplar till 

att det gick mycket fortare för eleverna och de kom överens direkt andra gången de skulle 

hitta på en berättelse utifrån kort, alltså behövde E1 ingen stöttning denna gång i arbetet.  

Jag tolkar observationen som att E1 fick en bredare förståelse i och med att denne fick se hur 

kompisen gjorde först och förstod varför den ordning hen ville lägga korten ifrån början inte 

fungerade eftersom hen ändrade ordning på dem vid andra tillfället hen skulle lägga ut korten. 

Detta kopplar jag till Gibbons som skriver att det är lärarens ansvar att se till att alla elever i 

klassrummet utvecklas, att deras lärande går framåt (Gibbons, 2010:29). E1 fick också bli 

stolt över sig själv genom att E1 förstod och göra sin röst hörd och blev tillåten rätten att bli 

lyssnad på, som Smith i Bjervås artikel anser är oerhört viktigt för att en elev ska känna sig 

delaktig. Smith menar att om barnet blir lyssnat på och kommer då känna sig kompetent 

eftersom någon lyssnar på vad denne har att berätta, att dennes kompetenser är värda att 

lyssnas på (Smith (2000) i Bjervås, 2003:68).  

Jag vill också koppla observationen till Williams teori angående Peer collaboration där 

samarbete i par eller små grupper anses viktigt för elevernas utveckling. Williams skriver att 
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eleverna då måste arbeta nära varandra och måste därför samtala och diskutera med varandra 

och därför kan bli osams eller oeniga (Damon & Phelps i Williams, 2006:65ff), vilket E1 och 

E3 höll på att bli under observationen innan läraren kom dit och ordnade upp situationen. E3 

lyssnade inte klart på E1 när hen försökte förklara, utan E3 lade sig i och blev irriterad för att 

E1 lade korten fel, enligt hen. Denna observation visar också att en lärare behöver finnas till 

hands, som handledare, vilket Damon & Phelps menar att denne ska göra. Den sociokulturella 

teorin menar att en elev som inte kommit lika långt i utvecklingen inom ett ämne som en 

annan elev kan bli stöttad av eleven som kan mycket kring ämnet, men denna observation 

visar att just stöttningen av en lärare faktiskt behövdes här vilket också den sociokulturella 

teorin anser är viktigt (Gibbons, 2010:29ff). Där av kan alltså läraren inte förlita sig helt på att 

eleven med särskilda behov (i denna situation i alla fall) kommer att få stöttning av en annan 

elev.   

6.2 Delaktighet i undervisningen hos specialpedagogen 

Här nedan kommer jag med hjälp av en observation hos specialpedagogen presentera hur 

viktigt det är för elever med särskilda behov att få stöttning av en vuxen, i detta fall 

specialpedagogen för att eleven ska kunna utvecklas. I analysen som följer kommer jag 

referera till Gibbons och Vygotskijs teorier om den proximala utvecklingszonen och stöttning.   

E1 sitter och läser hos specialpedagogen. E1 läser namnet Per med ”e”. specialpedagogen 

stoppar E1 och förklarar att i Sverige uttalar vi ”e:et” i Per som ”ä”. E1 ger ifrån sig ett ljud 

”meehh, åhhh!!” Då säger specialpedagogen att hen förstår att E1 blir upprörd eftersom E1 

inte är van att se det namnet. Specialpedagogen berättar att i Norge uttalar de namnet Per med 

”e” och det blir ett samtal kring ”e” och ”ä”. E1 förklarar att det är som med henoms namn, 

det uttalas inte likadant i Sverige som i henoms föräldrars hemland. E1 ler lite och ser glad ut 

igen. E1 läser senare namnet Luna, och uttalar det som ”Lunna”. Då stoppar 

specialpedagogen henom igen och då frågar E1 vad ”Lunna är för något?”. Då svarar 

specialpedagogen: ”Luna är ett namn”. E1 svarar ” Jaha, då förstår jag”. Det är den här flickan 

och så pekar hen på flickan i boken. Specialpedagogen diskuterar med E1 om varför det 

uttalas ”Luna med långt u och inte Lunna med kort u”. Luna är från Asien i boken och E1 

undrar ”från vilket land hon kommer eftersom hon har sneda ögon? Specialpedagogen svarar 

”att man ser ut så oftast om man kommer från Asien, till exempel Kina eller Japan eller 

Thailand.  
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Utifrån denna observation ser jag hur specialpedagogen hjälper eleverna i sin läsning och 

stöttar och förklarar och sätter in orden i andra sammanhang så att E1 ska förstå, vilket 

Gibbons poängterar är väldigt viktigt, att det som ska läras sätts in i sammanhang (Gibbons, 

2010:35ff). Samt visar specialpedagogens stöttning på, vad Vygotskij och Gibbons diskuterar. 

Gibbons skriver att stöttning ska ges på så sätt att eleven utvecklas framåt i sitt arbete och 

förstår nya begrepp eller får en bredare förståelse för något, så att denne sedan kan klara av 

liknande uppgifter själva (Gibbons, 2010:29). Enligt mig hjälper specialpedagogen, eleven att 

vistas i den proximala utvecklingszonen i ett språk som är ovanför E1:s nivå, vilket Vygotskij 

menade, att eleven kan använda sig av ett språk ovanför dennes nivå om denne får stöttning 

av en lärare att göra det (Vygotskij i Wedin, 2011:38). Specialpedagogen för samtal med 

eleverna både kring uttalet på orden och kring olika händelser i boken, vilket jag förstår det 

som, är för att de dels ska förstå vad de läser och dels för att deras ordkunskap ska bli bättre. 

På så sätt kan deras läsförståelse utvecklas och flytet i läsningen bli bättre. Jag tolkar det som 

att E1 blir upprörd när specialpedagogen säger att det ska uttalas med ”ä” och inte ”e”. när 

hen säger ”Meen åhh”. Specialpedagogen visade på att det inte var så konstigt att hen uttalade 

Per med ”e” genom att förklara att vi uttalar namn på olika sätt i olika länder och på så sätt 

kan E1 få större förståelse för varför hen uttalade namnet med ”e” istället för som ”ä”. Detta 

kan, anser jag, innebära att eleven känner sig lyssnad på och uppskattad tillslut när 

specialpedagogen via samtalet förklarade och satte in ”missförståendet” i ett sammanhang. 

Detta blir också en form av stöttning och viktigt för E1:s förståelse, men också utifrån teorin 

kring delaktighet där specialpedagogen förklarar och samtalar med E1 tills E1 förstått och gör 

på så sätt hen delaktig i sin undervisning, anser jag. Eleven kan då känna sig lyssnad på och 

där igenom bekräftad, vilket Smith i Bjervås menar är viktigt för elevens lärande (Bjervås, 

2003:68ff). 

Utifrån denna diskussion vill jag visa på att specialpedagogen kan få eleven att känna sig 

delaktig i sin undervisning genom samtal och stöttning även fast eleven inte är i klassrummet. 

När eleven får mycket stöttning som i detta exempel, anser jag att eleven kan känna sig 

bekräftad och sedd och där med väldigt stolt över de svåra uppgifter denne klarar av i den 

proximala utvecklingszonen, vilket Gibbons skriver om med stöd av Bruner, att det är viktigt 

att eleven får koncentrera sig ordentligt när denne får hjälp och stöd med svåra uppgifter 

(Gibbons, 2010:29ff).  
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7. Sammanfattande slutdiskussion 

Här kommer jag sammanfatta och jämföra mitt resultat och analys genom att återkoppla till 

mitt syfte och frågeställningar. Mitt syfte med denna undersökning var att studera 

interaktionen mellan pedagoger och elever med särskilda behov i olika sorters samtal och på 

vilka sätt det kan bidra till uppleveler av delaktighet och inkludering. Vidare var syftet att ta 

reda på elever med särskilda behovs och pedagogers uppfattningar angående delaktighet och 

inkludering av elever med särskilda behov i olika kontexter och på så sätt komma fram till 

för- respektive nackdelar med att arbeta i klassrummet respektive hos en specialpedagog.   

I min studie har jag undersökt elever med särskilda behovs delaktighet i flera sorters samtal i 

olika undervisningsformer och på så sätt kommit fram till att eleverna kan göras delaktiga på 

flera sätt i undervisningen i klassrummet men också hos specialpedagogen. Eleverna med 

särskilda behov görs först och främst delaktiga i undervisningen genom lärarens 

introduktioner i helklass där hen bjuder in eleverna till samtal om vad lektionen ska handla 

om. Detta görs genom frågor till eleverna, sedan i form av respons på det de sagt samt genom 

ögonkontakt och miner mellan läraren och eleverna. I det självständiga arbetet som ofta följer 

en introduktion sker inte så mycket delaktighet, eleverna sitter mest och arbetar själva i 

böcker. Läraren försöker skapa lugn och ro i klassrummet medan hen springer runt och 

hjälper eleverna med uppgifter de inte kan. Det framkom även i resultatet och analysen att 

eleverna med särskilda behov både vill samtala för att lära sig ny kunskap och att deras 

koncentrationsförmåga blev störd av allt surr i klassrummet och därför behöver ha lugn och ro 

runt omkring sig, vilket de får när de är hos specialpedagogen och arbetar.  

Det framkom också att elever med särskilda behov kunde arbeta väldigt bra med hjälp och 

stöd i par- och grupparbeten, men att lärarens roll är väldigt viktig då också genom att hen går 

runt och frågar eleverna hur det går till exempel, för annars kan det bli så att någon elev 

hamnar i skymundan i ett grupparbete och på så sätt inte alls blir delaktig eller inkluderad i 

undervisningen. Det kan också bli så att någon elev får ta del av dåliga erfarenheter av samtal 

och inte vågar säga något tillslut. I par- och grupparbeten kan eleverna hjälpa varandra och på 

så sätt får eleverna med särskilda behov stöttning av kamraterna. Detta anser jag borde hjälpa 

läraren i helklassundervisning till att alla elever görs delaktiga och aktiva i undervisningen 

och läraren behöver endast finnas som handledning.  Men det krävs såklart mycket planering 

av ett bra grupparbete som både läraren och specialpedagogen berättade. Eleverna med 

särskilda behov görs även delaktiga hos specialpedagogen genom att de får henoms fulla 
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uppmärksamhet, kan samtala om och laborera med uppgifter tillsammans, läraren poängterade 

vikten av att få tänka klart, vilket eleverna får göra hos specialpedagogen, alltså får de med 

hjälp och stöttning genom förklaringar och beskrivningar av olika sammanhang komma fram 

till svaren på frågor och problemlösningar själva och blir på så sätt delaktiga i sin 

undervisning. 

Det framkommer även positiva och negativa konsekvenser av det specialpedagogiska arbetet 

som visas i min studie, där eleverna ofta får lämna klassrummet en stund varje dag för att få 

sin undervisning hos specialpedagog. Alla forskare som jag använt mig av i min studie och 

teorier kring specialpedagogik stödde inkluderande arbete av elever med särskilda behov, 

alltså att eleverna ska få känna sig och göras delaktiga i den ordinarie undervisningen och 

klassen och få samma rätt till utbildning och utveckling som dem andra eleverna. I min studie 

framkommer det dock att både E1 och E2 vill gå till specialpedagogen en stund varje dag, de 

anser att det är skönt för i klassrummet kan det vara så stökigt. Men E1 önskar att 

specialpedagogen ibland kunde komma in i klassrummet eftersom henoms kamrater sitter där 

och jobbar, vilket E1 också vill göra. Jag tolkar även E1 som att hen har svårt att koncentrera 

sig i klassrummet och därför också tycker om att gå till specialpedagogen ibland. 

Jag använde mig av både elever och pedagoger som informanter för att jag ville se hur 

elevernas åsikter skulle stämma överens med pedagogernas åsikter angående vad om är bra 

undervisning för dem. Också för att eleverna med särskilda behov skulle få göra sina röster 

hörda. I många fall höll de med varandra, dels var det gäller att samtala sig till kunskap, att de 

behöver gå till specialpedagogen en stund varje dag, att grupparbeten kan vara både svårt och 

bra på så sätt att eleverna hjälper varandra och kan samarbeta vilket kräver en bra planering 

och struktur på grupparbetet av läraren och dels att det sker ett samarbete mellan alla elever i 

gruppen så inte någon elev får göra allt och någon elev hamnar utanför i gruppen. Vid 

pararbete gäller samma sak, skulle jag vilja påstå, det är viktigt att eleverna lyssnar på 

varandra och låter varandra tala till punkt, så att båda får en chans att samtala och berätta hur 

de tänkt, samtidigt som den andre får öva på att lyssna och ta till sig andras kunskaper och 

erfarenheter.  

Sammanfattningsvis av detta arbete vill jag påstå att elever med särskilda behov kan göras 

delaktiga via samtal i olika former både i helklassundervisning i form av introduktion, par- 

och grupparbeten men också hos specialpedagogen. Genom att arbeta med dessa olika 

arbetsformer kan även självständigt arbete blandas in i undervisningen utan att det skapar 
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något utanförskap för någon elev men jag anser inte att det bidrar till någon form av 

delaktighet eller inkludering, möjligtvis för dem elever som får hjälp av läraren den lektionen. 

Det framkom både för- och nackdelar med specialundervisningen. Fördelar var att eleverna 

får lugn och ro, full uppmärksamhet i form av stöttning och hjälp i deras arbete, eleven kan 

befinna sig i den proximala utveklingszonen där denne kan utvecklas som bäst och eleverna 

blir genom stöttningen, sedd och lyssnad på. Nackdelarna som framkom var att eleverna 

måste lämna klassrummet vilket framkom i teorier och tidigare forskning att eleverna kan 

känna ett utanförskap av men enligt eleverna kände de sig delaktiga och inkluderade i 

undervisningen ändå. Detta tror jag beror på att läraren verkligen arbetade för att alla elever 

skulle känna så i klassen vilket framkom av hens svar och observationerna. på så sätt att de får 

yttra sig, vara med och samtala i olika former och ibland bestämma vissa delar i sin 

undervisning. Eftersom pedagogerna är noggranna med att låta eleverna komma fram till 

lösningar och svar på olika uppgifter så görs eleverna även delaktiga på så sätt att de styr hur 

undervisningen ska gå till när de reflekterar över sina uppgifter.  

Som slutsats på detta arbete anser jag att elever med särskilda behov behöver lugn och ro för 

att inte distraheras av annat än sitt arbete men också samtala med pedagoger och kamrater för 

att utvecklas. Om eleverna med särskilda behov fick arbeta oftare i par- eller grupparbeten 

tillsammans med dem andra eleverna, utspridda i den ordinarie helklassundervisningen skulle 

inte eleverna med särskilda behov behöva lämna klassrummet, utan då skulle 

specialpedagogen kunna komma in i klasrummet istället och hjälpa dessa elever i par- oh 

grupparbetet i form av stöttning som studien belyst flera gånger tidigare, dels för att eleverna 

då hjälper varandra och på sätt inte behöver lika mycket hjälp av en vuxen och dels för att 

både pedagogerna, teorierna och tidigare forskningen säger att läraren endast ska inta en 

stöttande och vägledande roll. Genom delaktighet i samtal och en inkluderande par- och 

gruppundervisning i klassrummen skulle jag vilja påstå att elever med särskilda behov skulle 

känna sig fullt delaktiga och inkluderade i undervisningen och klassen och där av skulle de 

inte behöva gå till en specialpedagog och lämna klassrummet.                 
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9. Appendix 

9.1 Intervjuguide 1 med eleverna 

Vad heter du? 

Hur gammal är du? Vilken klass går du?   

När tycker du det är som roligast i skolan under lektionstid? 

Till exempel, är det när ni ska göra samarbetsövningar och samtala med varandra eller är det 

när ni ska arbeta själva i böckerna? 

Vad är det som gör att just det är så roligt? 

Tex, för att du lär dig så mycket, eller du tycker det är intressant eller sättet att jobba på? 

Om du fick bestämma något ni elever skulle göra på en lektion, vad skulle det vara då? Något 

där ni lär er något? Tex. ett grupparbete som sedan ska redovisas inför klassen? 

Kan du berätta varför du helst av allt vill göra just det? 

Hur skulle ni elever arbeta runt det ämnet? Ev. fler följdfrågor.    

Under vilka lektioner tycker du att du får prata och att de i klassen lyssnar mycket på dig? Hur 

känns det då?  

När känner du att du får vara med/kan vara med på lektionerna, finns det tillfällen då du 

känner att du inte får vara med eller kan vara med? Tex. vid grupparbeten? Eller vara med och 

bestämma något någon gång?  

Vad tycker du om att samarbeta i grupp?  Vill du hellre jobba själv?  

Vilket tycker du är lättare/svårare? Kan du förklara mer? Skulle du vilja göra det oftare? 

Lyssnar klasskamraterna på dig när ni ska göra uppgifter tillsammans? När/när inte? 

Finns det tillfällen då du får vara med och bestämma i undervisningen?  

Önskar du att du fick vara med och bestämma på lektionerna oftare?  

Vad tycker du om att gå till specialpedagogen en stund varje dag? Vad är annorlunda mot att 

vara kvar i klassrummet? Var tycker du att du lär dig bäst? 

Hade du velat att dina lektioner såg ut på något annat sätt?  
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9.2 Intervjuguide 2 med lärare  

Vad heter du? 

Vad är dina arbetsuppgifter här på skolan? 

Hur länge har du varit verksam lärare?  

Kan du beskriva hur en bra lektion för dig ser ut där alla elever får känna sig delaktiga och 

inkluderade i undervisningen?  

Vilka arbetsformer anser du, fungerar bäst för elever med särskilda behov för att de ska lära 

sig och känna sig delaktiga i undervisningen? 

Hur viktigt är samtalet för elever med särskilda behov för att de ska lära sig och känna 

delaktighet och inkludering? 

Finns det några sorts samtal som du inte tror hjälper eleverna i sin utveckling? 

När tror du att eleverna med speciella behov känner sig som mest delaktiga och inkluderade i 

klassen? Vad är det som gör att de känner så just då, tror du? 

Tror du det finns stunder i undervisningen barnen med speciella behov inte känner sig 

delaktiga eller inkluderade? Varför? / Varför inte? 

Om det gör det, vad gör du för att minska på dessa stunder i sådana fall? 

Vad anser du om att några av dina elever går till specialpedagog och arbetar? 

Vad kan du se för fördelar/nackdelar med det?  

Vad anser du om att specialpedagogen skulle komma in en stund till dig i klassrummet och 

hjälpa eleverna där som är i behov av det? Fördelar/nackdelar med det? 

Om du fick bestämma själv som lärare över den hjälp du får till din klass men ändå samma 

timmar som du har hjälp nu, hur skulle specialpedagogiken se ut då?   

Vad anser du kring grupparbeten? Bra/ Dåligt arbetssätt? 

Skulle dessa kunna vara till hjälp för elever i behov av särskilt stöd inlärningsmässigt/ 

delaktighetsmässigt/ inkluderingsmässigt? 

Hur tänker du när du delar in eleverna i grupparbeten? Finns det någon baktanke med varför 

du sätter vissa elever i samma grupp osv? 

Finns det något mer du skulle vilja tillägga som jag inte frågat om? 
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9.3 Intervjuguide 3 med specialpedagog 

Vad heter du? 

Hur länge har du varit verksam specialpedagog?  

Kan du berätta vad dina arbetsuppgifter är här på skolan? 

Vilka elever är det som kommer till dig? 

Kan du berätta hur en bra stund inne hos dig med några eller något barn kan se ut där de får 

lära sig? Varför är det en bra stund? 

Vilka arbetsformer anser du, fungerar bäst för elever med särskilda behov för att de ska känna 

sig delaktiga och inkluderade i undervisningen? 

Hur viktigt är samtalet för elever med särskilda behov för att de ska känna delaktighet och 

inkludering? 

Kan det få några konsekvenser för eleverna att samtala kring det dem lär sig?  

Tror du det är extra viktigt för elever med speciella behov att få samtala kring det dem lär sig? 

Varför/Varför inte?  

Tror du det finns stunder i undervisningen barnen med speciella behov inte känner sig 

delaktiga eller inkluderade? Varför? / Varför inte? 

Vad anser du om att eleverna kommer till dig för att arbeta en stund varje dag? 

Vad kan du se för fördelar/nackdelar med det?  

Vad skulle du tycka om att du gick in i klassrummet en stund varje dag istället och hjälpte 

eleverna där som är i behov av det? Fördelar/nackdelar med det? 

Om du fick bestämma som specialpedagog hur du skulle hjälpa elever med speciella behov, 

utan att behöva rätta dig efter lärare, hur skulle du då vilja hjälpa eleverna? Vilket/vilka sätt 

skulle du då föredra? 

Finns det något mer du skulle vilja tillägga som jag inte frågat om? 

 

 

 



46 
 

9.4 informationslapp angående inspelning av elever 

Hej alla föräldrar! 

Jag heter Sofie Österberg och är lärarstudent. Jag läser min sista termin nu och ska göra ett 

examensarbete, vilket alla högskoleutbildningar avslutas med.  

Detta innebär att jag skulle vilja göra min undersökning i ert barns klass, där jag vill 

undersöka interaktionen mellan barnen när de samtalar och samarbetar med varandra i olika 

undervisningsformer. Jag skulle då behöva spela in samtalen mellan barnen och även 

intervjua några av dem för att kunna ge exempel när jag beskriver kommunikationen. Det är 

endast jag som kommer att lyssna på inspelningarna och barnen och skolan kommer såklart 

att få vara anonyma, ingen kommer alltså veta att jag varit just i era barns klass och skola och 

gjort denna undersökning. 

För att kunna göra denna undersökning behöver jag en underskrift på att jag får spela in ert 

barn, jag ska alltså inte videofilma utan endast spela in rösten.  

Jag skulle bli otroligt tacksam om ni ville skriva under på raden nedan och skicka tillbaka 

lappen med ert barn och be denne lämna lappen till läraren så fort som möjligt. 

Om ni har några frågor går det bra att höra av sig till läraren kan jag tillsammans med läraren 

ordna så ni får svar på dem. 

Tack på förhand! 

Sofie Österberg, lärarstudent på Södertörns högskola 

 

Elevens namn:__________________________________________ 

 

 

Vårdnadshavares underskrift:______________________________   

 

 

 

 


