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Abstract
This study examines four basic- and special-school students perceptions of their own
environment in an inclusive activity. The study is based on qualitative investigation methods
such as participation techniques, observations and talks. An analysis of the material was based
on spatial, social and didactic aspects of inclusion. The results of the study shows that the
student may be included on the basis of one or more aspects. The students have described
their school environment and expressed the needs they have to be able to participate in the
school tasks. There is a consensus among the students in their desires for a peaceful
environment and to study in smaller groups. Despite that the classroom apparently had a calm
environment, it was still stressful to participate throughout an entire lesson.
To be able to develop the school´s work environment a more conscious approach to classroom
design can be utilized. The classroom should be a place of learning and a social meeting
place. In order to make the school accessible the environment must be analysed from different
perspectives where the students can participate and affect their own situation. The study can
contribute to highlight the methods and approaches to make the school environment more
accessible to all students.

Keywords
school environment, inclusive education, spatial inclusion, social inclusion, didactic inclusion,
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Sammanfattning
Denna studie undersöker fyra grundskole- och grundsärskoleelevers upplevelser av den egna
skolmiljön i en inkluderande verksamhet. Studien är baserad på kvalitativa
undersökningsmetoder som deltagande tekniker, observationer och samtal. En analys av
materialet gjordes utifrån rumslig, social och didaktisk aspekt av inkludering. Resultaten av
studien visar att eleven kan vara inkluderad utifrån en eller flera aspekter. Eleverna har
beskrivit sin skolmiljö och uttryckt de behov de har för att kunna delta i skolans arbete. Det
finns en samstämmighet hos eleverna i deras önskemål om en lugn miljö och arbete i mindre
grupp. Trots att klassrummet synbarligen hade en lugn miljö, var det ändå ansträngande att
vistas där en hel lektion.
För att utveckla skolans arbetsmiljö kan man arbeta med ett mer medvetet förhållningssätt till
klassrummets utformning. Klassrummen ska vara en plats för lärande och en social
mötesplats. För att göra skolan tillgänglig måste miljön studeras utifrån olika synvinklar och
där kan eleverna själva vara med och påverka. Studien kan bidra till att lyfta fram metoder
och synsätt för att göra skolmiljön mer tillgänglig för alla elever.

Nyckelord
skolmiljö, inkludering, rumslig inkludering, social inkludering, pedagogisk inkludering,
funktionshinder, autismspektrumtillstånd, Downs syndrom, koncentrationssvårigheter,
specialpedagogik, deltagande tekniker.
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1 Inledning
Jag har under utbildningen till speciallärare återkommit till och intresserat mig för skolans
arbetsmiljö för elever i behov av särskilt stöd. På vilket sätt bidrar de anpassningar vi gör till
inkludering och lärande? Skolan är en stor arbetsplats för både elever och personal där
arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt
avseende enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Arbetsmiljö för elever har också fått större
utrymme inom forskningen. Hur avspeglas det i praktiken? Och vilka uppfattningar har
eleverna själva om sin arbetsmiljö? I skolans lokaler finns elever med olika förutsättningar
och behov. Elever från särskolan förväntas nu så långt möjligt, kunna delta i den stora
gemenskapen. Det gäller även elever inom autismspektrumtillstånd (refererat till som AST),
vilka tidigare ofta fanns inskrivna i särskolan. Anpassningar görs utifrån elevers behov och de
resurser vi har att tillgå. Men kan vi göra mer? Ett föredrag med Catrin Tufvesson (2013) på
Youtube om skolans arbetsmiljö för elever med funktionsnedsättning gjorde mig nyfiken och
inspirerade till att söka mer fakta inom området.
Ett område där man uttryckt att forskning vore önskvärd är elevernas egna uppfattningar om
den miljö de ska vistas i under ett stort antal år. Därför har jag i denna studie valt att försöka
få ta del av hur några elever upplever den fysiska arbetsmiljön i skolan. Att intervjua elever
som har svårigheter att uttrycka sig verbalt om frågor som är förhållandevis abstrakta är en
utmaning i sig. Jag har därför försökt finna former för samtal som kunnat ge relevant
information för att besvara mina frågeställningar.

1.1 Syfte
1.2 Frågeställningar
 Hur beskriver eleven den egna arbetsmiljön?
 Vilka behov blir synliga i elevernas berättelser om skolans arbetsmiljö?
 Hur kan elevens skolmiljö förstås utifrån rumslig, social och didaktisk aspekt av
inkludering?
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2 Bakgrund
Som bakgrund till förståelsen av elevernas arbetsmiljö redogör jag i det här kapitlet för
relevant text i styrdokument och planer som är vägledande för skolans arbete med elevers
arbetsmiljö ur både fysisk och social synpunkt. I det arbetet har elevhälsan en viktig funktion
varför elevhälsans uppdragsbeskrivning redovisas.

2.1 Internationella och nationella styrdokument
De internationella styrdokument som ger avtryck i skolans läroplan är tydliga när det gäller att
se till barnets bästa. Där trycks också på rätten att få vara delaktig i samhället, på samma
villkor som andra, för barn med funktionshinder. Det är samhällets ansvar att göra det möjligt.
I FN:s konvention om barnets rättigheter (UNICEF, 2009) framhävs att alla barn ska ha rätt att
utvecklas så långt möjligt. De ska ges möjlighet att utveckla sin personlighet, sina anlag och
sin fysiska och psykiska förmåga.
Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006, s. 16) fastställer att: ”Skolorna måste
finna vägar när det gäller att med lyckat resultat ge undervisning åt alla barn, däribland dem
som har svåra skador och funktionshinder.” Grundtanken är att alla barn ska undervisas
tillsammans. Genom att arbeta för en inkluderande verksamhet kan förutsättningar skapas
som främjar barnets möjlighet till lärande. De skolfaktorer som bedöms som viktiga för att nå
framgång är läro-och kursplaner, skollokaler, organisation, pedagogik, utvärdering,
bemanning, etiska normer i skolan samt icke schemalagda aktiviteter. De förändringar som
utförs ser man som en del i en större reform för att förbättra kvalitet och höja alla elevers
inlärningsnivåer. Man påvisar också att: ”Varje människa med funktionshinder har rätt att
uttrycka sina önskemål i fråga om sin utbildning så mycket som de kan utrönas.” (s. 15).
Integrerade skolor ses som avgörande för att utveckla ett integrerat samhälle. En uppfattning
är att samhället alltför länge betraktat personer med funktionsnedsättning utifrån svårigheter
och inte sett deras möjligheter.

2.2 Nationella styrdokument
De internationella styrdokumenten har satt tydliga avtryck i skolans läroplaner. I läroplanerna
för grundsärskolan och grundskolan (2011a, 2011b) fastställs att undervisningen ska anpassas
till varje elevs förutsättningar och behov. Det innefattar också lokaler och utrustning. De
demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla
elever. Man ska arbeta för att eleven ska utvecklas mot att ta ett personligt ansvar för sina
studier och sin arbetsmiljö. Detta innebär också att alla som arbetar i skolan ska främja
elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska
skolmiljön.
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2014) lyfter fram rapporter från Skolverket och Rädda
Barnen som visar att vi fortfarande inte har en fullt tillgänglig skola i Sverige. Elever med
funktionsnedsättning har lägre måluppfyllelse och upplever sig mer exkluderade än sina
kamrater. I förlängningen innebär detta också att man har sämre förutsättningar för att få ett
arbete.
Funktonshinderpolitiken 2011-2016 (S2010/4319/FST) har sin grund i internationella och
nationella styrdokument. Avsikten är att arbeta för delaktighet, jämlikhet och mångfald i
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samhället. Socialdepartementet har för funktionshinderpolitiken prioriterat tre områden inom
utbildningsområdet för perioden 2011-2016:
1. Elevers förutsättning att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt ska ske genom att
förbättra skolornas generella verksamhet. Man menar att skolorna måste bli bättre på att
anpassa sina verksamheter genom att undanröja hinder i lärmiljön. Skolornas kontinuerliga
utvecklingsarbete ska medverka till att öka personalens tilltro till alla elevers förmåga att lära.
Det innefattar även att ha höga förväntningar på elevernas skolprestationer. Speciellt
poängteras att detta synsätt i högre grad än tidigare ska gälla elever med funktionshinder.
2. Kunskapen om hur lokaler görs mer tillgängliga ska öka på alla nivåer i skolans
organisation. Som utgångsläge har bestämmelserna i plan-och bygglagen (SFS 2010:900) och
skollagen (SFS 2010:800) förtydligats. Tillgänglighet och uppföljning av tillgänglighet för
elever i förskola och samtliga skolformer ska förbättras.
3. Kunskapen om undervisningens konsekvenser för elever med funktionshinder måste öka.
Kunskap om olika lärverktyg och deras förutsättning för lärande ska öka, samt hur och var
stöd och råd i frågor gällande elever med funktionsnedsättning kan sökas.
Socialstyrelsen (2014) presenterar krav och riktlinjer för skolans elevhälsa. Elevhälsan ska
arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande. Inom det hälsofrämjande arbetet ingår
att bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa. På individnivå är det
speciellt viktigt att uppmärksamma grupper som av olika anledningar kan vara sårbara. Dit
hör även elever med funktionshinder. En viktig del av arbetet är att möta eleven i vardagen,
delta i handledning och utbildning och medverka till att utveckla goda relationer mellan hem
och skola. Skolans arbetsmiljö är ett område som utpekas som ett viktigt område för
elevhälsan. Till arbetsmiljö räknas den fysiska miljön, men också den psykosociala. Alla
elever ska ha rätt till en god, trygg arbetsmiljö och studiero.

2.2 Begrepp
För att beskriva hur skolans miljö fungerar för elever med funktionsnedsättningar används
olika begrepp. För att ge elever med funktionsnedsättningar möjlighet att vara inkluderade
och delaktiga i verksamheten krävs en tillgänglig miljö. Nedan presenteras de
förklaringsmodeller jag i detta arbete valt för att definiera begreppen fysisk och social miljö,
inkludering, delaktighet och tillgänglighet. Då studien har för avsikt att undersöka några
elevers upplevelser av den egna arbetsmiljön tar jag även upp begreppen barns perspektiv och
barnperspektiv.
2.2.1 Tillgänglighet, delaktighet och inkludering.
För att beskriva hur väl en lokal, plats, verksamhet eller organisation fungerar för personer
med funktionsnedsättningar används begreppet tillgänglighet. (Specialpedagogiska
skolmyndigheten, 2014). Tillgänglighet kan ses som en grundförutsättning för full delaktighet
och inkludering. En tillgänglig skola är socialt och fysiskt tillgänglig för alla och utbildning
ses som en förutsättning för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället. Det handlar om
att kunna anpassa den pedagogiska, sociala och fysiska miljön utifrån alla elevers behov.
Tillgänglighet har sitt ursprung i elevens rätt till utbildning och ur elevens perspektiv behöver
både stort som smått vara tillgängligt under hela dagen
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I en kartläggning av faktorer som är av betydelse för utveckling av delaktighet och jämlikhet
hos elever med funktionsnedsättning har Berhanu och Gustafsson (2009) funnit åtta
gynnsamma faktorer; resurser, styrdokument, skolledningens attityd, samverkan,
betygssättning, den sociala och fysiska miljön, pedagogik och professionalism. De anser att
fysisk och social tillgänglighet kan ses som en uppenbar förutsättning för delaktighet. Den
fysiska miljön definieras av författarna som de materiella, yttre förutsättningar i klassrummet
som påverkar gemensamma aktiviteter, positivt eller negativt. Med den sociala miljön avses
interaktionsmönster, gruppkonstellationer, klassrumsarrangemang, klassrumsklimat samt
attityder till olikheter och samverkan på olika nivåer. Vikten av hur undervisningen
organiseras betonas och som en betydelsefull faktor lyfts heterogena grupperingar. Berhanu
och Gustafsson (2009) menar att placering i särskolan inte bara innebär möjligheter utan
också begränsningar. Lösningar där eleverna urskiljs och får undervisning i speciella
smågrupper riskerar att sätta delaktighets- och jämlikhetsprinciperna ur spel.
Att sätta likhetstecken mellan inkluderande undervisning och delaktighet, menar å andra sidan
Szönyi och Söderqvist Dunkers (2013), är ett snävt sätt att se på delaktighet. De anser att man
inte kan dra en generell slutsats om hur elevers delaktighet ser ut. Det kan vara delaktighet i
inkluderande undervisning men också i en särskild undervisningsgrupp. Risken är att man ger
begreppet en normativ innebörd och inte ser till delaktighet i den aktivitet där eleven befinner
sig. ”En ambition för att se delaktighet på ett mer kontextuellt sätt är därför att hitta modeller
för att se individen i aktiviteten, eleven i skolmiljön”(s.15). Författarna menar vidare att om
man har intentionen att begreppet delaktighet ska få en praktisk innebörd bör man ställa
frågor som: hur är man delaktig, med vem, och i vad? Delaktighet kan inte ses som statisk
utan utgörs av ett samspel mellan de individuella förutsättningarna och miljön, där också
omgivningens förhållningssätt utgör en viktig del. Eriksson (2006) menar att:
Participation is something that is positive, an asset. In order to participate a person needs to be an active
part of their own life, being able to decide how and what type of activity they wish to participate in and
to be given the opportunity to take part in desired activities (s.1)

Delaktighet kan således ses som en persons möjlighet till engagemang i sin livssituation.
Molin (2004) talar om interpersonell delaktighet, det som sker mellan individen och
omgivningen. Förutsättningarna för att vara delaktig beskriver Molin som intern eller extern.
Intern förmåga handlar om vilja och förmåga till delaktighet. Externa förutsättningar innebär
tillgänglighet samt tillfälle till delaktighet och återfinns bland regler och normer samt i den
fysiska och sociala miljön.
Asp-Onsjö (2006, 2008) definierar begreppet inkludering utifrån tre områden; social,
didaktisk och rumslig inkludering. Det handlar om skolans anpassning till de elever som finns
i verksamheten istället för det omvända. Eleven kan vara inkluderad utifrån ett eller flera
begrepp. Utgångspunkten är hur eleven fungerar i den aktuella miljön och mötet mellan elev
och omgivning.
Utifrån ovanstående kan man se inkludering och delaktighet som mångfasetterade begrepp,
vilka är beroende av både inre och yttre förutsättningar på flera plan. En förutsättning för att
arbeta med elevers möjlighet till delaktighet och inkludering innebär därmed också att låta
elevernas röster bli hörda. Hur kan vi lyfta fram elevernas egna uppfattningar och önskemål i
utformandet av arbetsmiljöer?
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2.2.2 Barnperspektiv och barns perspektiv
Genom att arbeta med våra miljöer kan vi öka förutsättningarna för delaktighet, men vi
behöver också arbeta med elevernas autonomi. I det arbetet behöver vi lyfta fram deras egna
åsikter och önskemål. Molin (2004) talar om makt som en möjlighet att få sin vilja igenom i
en social relation. För att eleverna ska kunna få makt över sin egen situation behöver de få
möjlighet att uttrycka sina åsikter.
För att försöka förstå barns egna uppfattningar om olika företeelser i den kontext de befinner
sig kan olika perspektiv prövas. Det är en inte helt lätt infallsvinkel som kräver flera
ställningstaganden. Flera forskare belyser problematiken och ställer frågor om det är möjligt
att ta barns perspektiv. Johansson (2003) framhåller att: ”Möjligheten att förstå barns
perspektiv handlar i grunden om våra egna perspektiv, vare sig vi är forskare eller pedagoger”
(s. 43). Det handlar förmodligen mera om att närma sig barns perspektiv, genom att för ett
ögonblick försöka få tillträde till barnets livsvärld och där söka kunskap kring ett specifikt
fenomen. Väsentligt är att barnet själv är med och bidrar till forskningen med egen
information.
Begreppet barnperspektiv sätter ofta fokus på ett perspektiv som syftar till att tillvarata barns
villkor och verkar för barns bästa. Man är intresserad av att se på vilka konsekvenser olika
beslut får för barn utan att barnet nödvändigtvis behöver delta aktivt. Halldén (2003) tolkar å
andra sidan också barnperspektiv som ett metodologiskt begrepp. Hon menar därmed ”både
att fånga barns röster och att tolka dem som uttryck för ett diskursivt sammanhang” (s. 21).
Hon menar att genom att diskutera vilken plats barn ges i samhället och vilka generella
erfarenheter det ger barn, samt genom att analysera hur barnen uttrycker dessa erfarenheter
kan ett barnperspektiv träda fram. Barnperspektiv blir ur den synvinkeln ”något utöver att
återge barns perspektiv på olika fenomen” (s. 21).

2.3 Kunskapsöversikt
Barns arbetsmiljö kan beskrivas från flera aspekter. Jag har i den här studien valt att fokusera
på fysisk, social och didaktisk arbetsmiljö. Asp-Onsjö (2006, 2008) menar att elever kan vara
inkluderade utifrån en eller flera aspekter. De ska inte ses som skilda från varandra, de
överlappar ofta varandra, men kan användas som ett praktiskt verktyg för att analysera en
elevs skolsituation.
2.3.1 Fysisk arbetsmiljö
Den rumsliga aspekten av inkludering har sin utgångspunkt i den fysiska arbetsmiljön. En
förutsättning för att eleven ska ha möjlighet att vara rumsligt inkluderad (Asp-Onsjö, 2006,
2008), och därmed kunna vistas i samma lokal som sina klasskamrater, är att arbeta med ett
medvetet förhållningssätt till klassrummets utformning. Klassrummet ska vara en plats för
lärande, en social och kulturell mötesplats. De Gregori (2011) ifrågasätter om dagens
klassrum motsvarar de behov som finns i nutidens undervisningssituationer. Han hävdar att
dagens skolor i stort är utformade som industrilokaler för lärande med fyrkantiga rum och
korridorer. Han efterlyser nytänkande och konstruktiva idéer för att anpassa befintliga lokaler
och för att forma framtida lärmiljöer.
Specialpedagogiska skolmyndigheten (2014) lyfter vikten av att arbeta fram en
verksamhetsbeskrivning och låta den påverka utformningen vid nybyggnation, för att på så
sätt bidra till en tillgänglig fysisk miljö. Allas olikheter och likheter ska tänkas in i
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verksamheten för att undvika senare särlösningar. ”Med andra ord, generalisera behov
samtidigt som individuella förutsättningar bevakas” (s. 24). För befintliga lokaler ser man en
medvetenhet om vad som är bra eller mindre bra i den fysiska miljön som en förutsättning för
ett inkluderande arbetssätt. Fem begrepp som innehåller olika lärsituationer kan användas för
att studera de behov som finns i lärmiljön. De är presentation, produktion, interaktion,
reflektion, rekreation. Begreppen bör återspeglas i ett och samma rum eller på flera olika
platser. Det handlar även om att skapa goda auditiva och visuella miljöer samt god luft-, inneoch utemiljö. Miljön ska vara ett stöd för lärandet och störande inslag bör minimeras.
Mitchell (2014) sammanfattar betydelsen av en god fysisk arbetsmiljö i skolan med följande
ord och påpekar samtidig att de anpassningar som görs för elever i svårigheter gynnar alla
elever:
Simply put, learners who spend time in well-designed, well-maintained classrooms that are
comfortable, well-lit, reasonably quiet, properly ventilated with healthy air, and safe will learn more
efficiently and enjoy their educational experiences […]. (Mitchell, 2014, s. 224)

Miljöns egenskaper kan å andra sidan ses som transaktionella, i ständigt växelspel,
integrerade och svåra att särskilja, menar Björklid (2005). Den objektiva miljön kan studeras
och mätas på olika sätt, men samtidigt existerar också en subjektiv miljö, den miljö en enskild
eller grupp individer upplever. ”Det handlar om hur vi tilldelar ett fysiskt rum mening och
betydelse, hur det är laddat med känslor […].” (s. 29). Det innebär att även om vi skapar så
goda fysiska miljöer som möjligt så finns det ytterligare faktorer som påverkar elevens
upplevelse av arbetsmiljön.
2.3.2 Social arbetsmiljö
Den sociala arbetsmiljön ska ge eleven förutsättningar att delta i ett socialt sammanhang med
kamrater och personal. Elevens sociala arbetsmiljö kan bestå av en mindre grupp, en till enundervisning eller att ingå i ett större sammanhang, som en klass. Enligt Asp-Onsjö (2006,
2008) är huvudfrågan om eleven ingår i ett fungerande socialt nätverk eller inte.
De kommunikativa processerna ses som centrala i ett sociokulturellt perspektiv på lärande.
Säljö (2000) menar att vi ur ett sociokulturellt perspektiv inte kan undvika att lära, frågan är
vad vi lär oss i olika situationer. I samspel med andra erhåller vi kunskaper och insikter som
vi sedan använder oss av för att tänka om och förstå omvärlden. Hur kan elever med
funktionshinder få tillgång till omvärlden? En förutsättning för utveckling i en social kontext
är att kunna kommunicera med omvärlden.
Aspelin (2010) har studerat kommunikation i klassrummet och fann att det pågår ett ”myller
av skeenden” (ibid, s. 13) under lektioner och att en relativ liten del handlar om att bearbeta
kunskapsobjekt. Han lyfter betydelsen av relationer för att nå framgång i undervisningen.
Sociala band knyts i en interpersonell dimension och han ser att det är viktigt att vara
uppmärksam på de små detaljerna i det sociala samspelet. Aspelin menar också att vi för att få
en uppfattning om vad socialt beteende får för konsekvenser för en relation kan placera in det
i en social kontext.
Ingång till lärande alltid är beroende av en social kontext, menar Mitchell (2014). Det kan i
skolan vara kamratgruppen, hur klassen är sammansatt, gruppering i klassrummet,
klassrumsmiljön och undervisningssystemet. Han framhåller peer tutoring (s.46 ff) som en
strategi för lärande, vilket kan översättas med inbördes handledning eller lärande i den
närmaste utvecklingszonen (Vygotsky, 1999a) med stöd av kamrat. Han menar att elever
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spelar en stor roll i lärandet då de kan stötta och lära varandra och av varandra. Ett annat
område som är av största vikt och en grund för den sociala arbetsmiljön i skolan är
klassrumsklimatet. Mitchell talar om relationer, förmåga att få elever att växa och strukturen i
klassrummet som en förutsättning för lärande.
2.3.3 Didaktisk eller pedagogisk miljö
Skollag och läroplaner framhåller vikten av att lära tillsammans vilket kan ses som en
sociokulturell kunskapssyn. En god didaktisk eller pedagogisk miljö genomsyras av respekt,
tilltro och positiva förväntningar. ”Undervisningen ska anpassas så att den är tillgänglig och
skapar förutsättningar till delaktighet i alla aktiviteter.” (Specialpedagogiska
skolmyndigheten, 2014, s. 50).
De didaktiska förutsättningarna för inkludering kan beskrivas utifrån lärarens förmåga att
använda olika arbetssätt och genom hur eleven erbjuds ett varierat skolmaterial, anser AspOnsjö (2006, 2008). Det innebär att läraren behöver använda olika strategier och verktyg i
form av stödstrukturer i sitt arbete. Det kan handla om att anpassa metoder,
bedömningssituationer och förhållningssätt för att eleven ska nå sin nästa utvecklingsnivå.
Som stödstrukturer nämns att ge eleven förebilder, mönster eller checklistor men också att
arbeta tillsammans med en kamrat eller pedagog (Specialpedagogiska skolmyndigheten,
2014). För elever med funktionsnedsättningar ska undervisningen motverka
funktionsnedsättningens konsekvenser (Skollagen 2010:800). Lärarens kunskap om
konsekvenserna av en funktionsnedsättning och hur barnet och eleven lär sig bäst är
grundläggande för att skapa en god undervisning. I arbetet ingår att kartlägga eleverna för att
få kunskap om deras behov, erfarenheter och intressen. Det innebär att hänsyn tas i hela
undervisningsprocessen och en målsättning är att tillgodose alla elevers behov inom den
ordinarie undervisningen.
Vid planering av undervisningen behöver läraren väga in hur den ska anpassas till elevernas behov,
förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Det gäller såväl den ledning och stimulans, det vill säga det
stöd alla elever ska ha, som i arbetet med extra anpassningar, för att samtliga elever ska kunna
tillgodogöra sig undervisningen. (Skolverket, 2014, s. 14).

Utveckling av skolans lärandemiljöer kan ske i samarbete med elevhälsan och skolans
specialpedagogiska kompetens är viktiga faktorer i arbetet för att undanröja hinder i skolans
lärmiljöer (Socialstyrelsen, 2014).
2.3.4 Skolans arbetsmiljö och elever med funktionsnedsättningar
Elever som tidigare fått undervisning i specialskolor eller mindre undervisningsgrupper
förväntas nu i högre utsträckning kunna delta i skolans ordinarie undervisning (Wishart,
2005). Det är en utmaning för skolan att kunna anpassa miljöer så att delaktighet blir möjlig. I
denna studie ingår elever med specifika funktionshinder som Downs syndrom,
utvecklingsstörning, ADHD och AST. Eleverna anses vara särskilt känsliga för många av de
intryck som finns i en vanlig lärandemiljö (Tufvesson, 2007). Detta resulterar i svårigheter att
hålla fokus och genomföra uppgifter.
När det gäller elever med Downs syndrom i inkluderande verksamhet så konstaterar Wishart
(2005) att evidensbaserad forskning inom området är ofullständig. Barn med Downs syndrom
har i ett historiskt perspektiv undervisats på institution, utan möjlighet till formell utbildning.
Idag har elever med Downs syndrom samma rätt till utbildning som andra barn inom ordinarie
skolväsen. Den forskning som ligger till grund för beskrivningen av elevernas förmåga till
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lärande har oftast utförts i små klassrum, med personal som har speciella kunskaper inom
området. Wishart konstaterar dock att många av de problem som möter elever med Downs
syndrom i lärandemiljöer är liknande dem andra elever på samma utvecklingsnivå har och
anser att råd och stöd kan sökas i texter som behandlar elever med olika grader av
utvecklingsstörning.
I flera studier har man sett den fysiska arbetsmiljön som en viktig förutsättning för
delaktighet. Olika lösningar har prövats för att skapa förutsättningar för att kunna arbeta
koncentrerat under längre perioder. Tufvesson och Tufvesson (2007, 2009) har genomfört en
omfattande studie, där personal från verksamheten fick studera och rapportera faktorer i
miljön som påverkade elever med ADHD, Downs syndrom och inom AST på ett positivt eller
negativt sätt. För eleverna lyftes specifika förutsättningar fram som kan bidra till att främja
elevernas förmåga till koncentration. Utifrån studiens analys skapades sedan skolmiljöer som
har för avsikt att befrämja en positiv arbetsmiljö. Som exempel kan nämnas anpassningar för
elever med Downs syndrom: flera fönster placerade efter en vägg och en arbetsplats där
eleven kan se ut mot skyn, men inte mot gården. Små rum eller rum med väl avgränsade
arbetsstationer för enskilt arbete, grupparbete och större samlingar hade positiv effekt liksom
slutna system för förvaring av material i klassrummet. Tufvesson och Tufvesson menar att
man genom att använda en cyklisk arbetsprocess vid nybyggnation kan skapa miljöer som är
bättre anpassade för dagens skola och de elever som ska vistas där. I processen har
verksamhetens personal en given plats. Verksamhetens möjlighet att påverka resultatet är allra
störst i början och man såg en verksamhetsbeskrivning som ett viktigt underlag. Studien har
senare utmynnat i ett värderingsverktyg som kan användas som underlag för en
verksamhetsbeskrivning för att skapa en tillgänglig utbildning med fokus på social,
pedagogisk och fysisk miljö (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014).
Flera av de studier som tas upp i denna studie behandlar elever med autism (Kirby Fullerton
& Guardino, 2010; McAllister & Maguire, 2012; Deris & Di Carlo, 2013). Elever inom AST
tillhörde tidigare oftast särskolans elevgrupp, men tillhör nu grundskolan i de fall där inte
utvecklingsstörning förekommer. McAllister och Maguire (2012) anser att behovet av
riktlinjer för hur man gör miljöer tillgängliga för elever inom AST är akut och har därför
genomfört sin studie som ett tvärvetenskapligt projekt med stöd av personal i verksamheten
och arkitektstudenter. Genom att arbeta med modeller av klassrum kunde man komma fram
till gemensamma lösningar. Man såg att en förutsättning för att skapa fungerande skolmiljöer
är att lärare, psykologer, terapeuter, föräldrar och om möjligt elever finns med i hela eller
olika stadier av processen. Syftet är att skapa goda möjligheter för lärande men också för
delaktighet och autonomi. Klassrumsmiljön anses vara avgörande för om elever inom AST
ska kunna vistas i rummet. Det fysiska rummet, byggmaterial och hur man arrangerar material
och vad man visar på väggarna måste noga avvägas lyfter också Deris och Di Carlo (2013) i
sin kunskapsöversikt. Eleverna behöver välorganiserade arbetsplatser, ett lugnt område dit de
kan dra sig tillbaka och tydliggörande strukturer.
I Kirby Fullerton och Guardinos (2010) studie lyftes elevernas egna åsikter fram vid
förändringsarbetet i klassrummet. Man ansåg att resultatet var intressant men att
frågeställningarna kunde utformas tydligare. Man såg området som tämligen outforskat och
som ett område för framtida forskning, vilket är en synpunkt som lyfts i flera studier.
I flera studier skrivs elevernas funktionsnedsättning fram så att en kategorisering blir tydlig.
Cunningham (2006) påpekar dock att vi ska komma ihåg att t ex elever med Downs syndrom
har många fler egenskaper som är typiska för alla människor än för syndromet. Lewis och
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Norwich (2005) diskuterar samma tankegångar i the unique differences positions (s. 4) som
ser alla elever som lika, men också som unika. Det innebär att särskilda pedagogiska
strategier är relevanta eller effektiva för alla elever oavsett om de har funktionhinder eller
inte, det är deras egna unika behov som är styrande. Man anser att de traditionella
kategoriseringar som görs av elever har begränsad användning när det gäller att planera och
genomföra undervisning. Många av de råd som framförs i samband med olika diagnoser kan
ses som unika för diagnosen men i ett större perspektiv är de generella råd som gynnar
flertalet.
Teachers today are increasingly expected to be able fully to meet the requirements of pupils with SEN
(Special Educational Needs, min kursivering) from within resources currently available to them.
Classroom assistants and learning support teachers are often at hand, but the responsibility for
providing appropriate educational support ultimately resides with the classroom teacher. Some will not
have expected to meet this challenge within their teaching career and some may be unwilling to try to
meet it if they do not feel they have ready access to the pedagogic strategies best suited to this group of
children. (Wishart, 2005, s. 81)

Som ett led i att skapa inkluderande miljöer lyfter Simpson, McBride, Spencer, Lodermilk och
Lynch (2012) behovet av att lärare får information om och tillgång till alternativa verktyg i
klassrummet. Verktygen ska inte enbart ses som ett stöd för lärande utan också för autonomi,
självkänsla och produktivitet.
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3 Teoretiska utgångspunkter
Inom specialpedagogisk forskning har historiskt sett flera olika perspektiv lyfts fram. Valet av
synsätt har stor betydelse för hur man förstår och arrangerar specialundervisning. Då
intentionen med inkluderande undervisning är att elever ska lära tillsammans med andra
elever har studien sitt ursprung i ett sociokulturellt perspektiv. I följande del kommer jag att
ge en beskrivning av studiens teoretiska utgångspunkter; sociokulturellt perspektiv och AspOnsjös (2006, 2008) aspekter av inkludering.

3.1 Sociokulturellt perspektiv
Vygotsky (1999a) menar att all undervisning som barnet möter har sin förhistoria. Under tiden
före skolan har barnet införlivat erfarenheter av lärande och av att finnas i en social kontext.
Barnet bär med sig sina erfarenheter, som ligger till grund för fortsatt utveckling i en ständig
process. Han menar dock att barnets utveckling i skolundervisningen inte alltid följer en rak
linje från barnets utveckling före skolstarten, den kan leda in på sidospår eller ta motsatt
riktning.
Vygotskys teori om den närmaste utvecklingszonen (1999a, s. 269) är ett centralt begrepp i
sociokulturellt perspektiv på lärande. Det förklaras som avståndet mellan barnets aktuella
utvecklingsnivå och den nivå som kan nås genom kommunikation och interaktion med mer
kompetenta vuxna och kamrater. God undervisning kännetecknas av att den lägger grunden
för den närmaste utvecklingszonen genom att aktivera inre utvecklingsprocesser. Arbete i den
närmaste utvecklingszonen bestämmer barnets morgondag: ”Det som barnet för tillfället gör
med hjälp av en vuxen kan det i morgon göra på egen hand.” (s. 271). Han menar att varje
högre psykisk funktion träder fram på scenen två gånger, först som kollektiv och social
funktion och sedan som individuell verksamhet, ett inre medel för tänkande. Som exempel
nämner Vygotsky utvecklandet av talet, där det först förekommer som kommunikationsmedel
mellan barnet och personer i dess omgivning, för att sedan utvecklas till inre tal och bli
huvudmedlet för barnets eget tänkande.
Vygotsky (1999b) ser lärarens roll för att organisera en lärande miljö som avgörande för
utvecklingen. ”Han ska organisera den sociala miljö som är den enda utbildningsfaktorn”
(s.235). Säljö (2000) menar att: ”I en mer grundläggande mening handlar lärande om vad
individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och brukar i framtiden.” (s. 13).
Det innebär att man förstår hur man agerar i en specifik kontext och att man utvecklar
färdigheter tillsammans med andra. Den sociala miljön bidrar då till att utveckla elevens
handlingar och de samspelsmöjligheter som undervisningen erbjuder är av största betydelse.
Eleven finns alltid i ett sammanhang och mänskliga handlingar är situationsbundna och
medierade genom olika redskap, som till exempel kommunikation. De artefakter som
producerats för att underlätta lärandet, som böcker, datorer, scheman osv är också
betydelsefulla.

3.2 Rumslig, social och didaktisk inkludering
En av studiens frågeställningar är hur elevens syn på den egna skolmiljön kan förstås utifrån
rumslig, social och didaktisk aspekt. Asp-Onsjö (2006, 2008) använder begreppen för att
analysera hur eleven fungerar i sin vardagliga praktik och menar att eleven kan vara
inkluderad utifrån ett eller flera av begreppen. De tre begreppen ska inte ses som skilda från
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varandra utan överlappar och glider oftast in i varandra. Utgångspunkten är hur eleven
fungerar i den aktuella miljön och mötet mellan elev och omgivning. Den rumsliga aspekten
handlar om elevens förutsättningar att tillbringa sin tid i samma lokaler som sina
klassrumskamrater under skoldagen. Social inkludering betyder att eleven är delaktig i ett
socialt sammanhang tillsammans med kamrater och personal. Det gäller att analysera om
eleven finns i ett fungerande socialt nätverk eller inte. Didaktisk inkludering innefattar bland
annat lärarens anpassning av arbetssätt och anpassning av material. Det handlar om skolans
anpassning till de elever som finns i verksamheten istället för det omvända.
Då jag har för avsikt att studera några elevers upplevelser av den egna arbetsmiljön i skolan
har jag den sociokulturella ansatsen som grund. Elevens vardag påverkas av omgivningen och
relationen till övriga elever, personal och miljö. För att få en uppfattning av hur elevernas
skolsituation upplevs och kan förklaras används Asp-Onsjös (2006, 2008) aspekter av
inkludering som analysverktyg.
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4 Metodologisk ansats och val av metod
Forskning för att få kunskap om samhälleliga fenomen bygger på att forskaren samlar in
empirisk data med en kvalitativ eller kvantitativ ansats. Kvalitativa och kvantitativa ansatser
skiljer sig åt då det gäller dataproduktion, analys samt med avseende på forskarens roll.
Kvantitativa metoder mäter företeelser och strävar efter att hitta mönster och samband som
kan uttryckas i siffror. Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) menar att kvalitativa metoder
kan uttryckas som ett samlingsnamn för olika empiriska metoder vilka används när forskaren
är intresserad av en företeelse och vilka egenskaper eller kvaliteter den har. Ett fenomen kan
belysas på olika sätt. Författarna menar huvudsaken är att ”valet, vilket det än blir, föregås av
teoretiska och metodologiska överväganden kring hur metoden kommer att inverka på
resultaten” (s. 120).
I studien använder jag mig av kvalitativa undersökningsmetoder. Mitt intresseområde har varit
att söka kunskap kring elevens upplevelse av skolans arbetsmiljö. Då några av eleverna har
svårigheter att uttrycka sig verbalt har jag sökt olika sätt att kunna ta del av deras synpunkter.
För att kunna ta del av elevernas erfarenheter har jag därför använt mig av olika metoder med
bildstöd, öppna intervjufrågor och observationer i deras lärmiljöer.

4.2 Metodval
Som ett led i den forskning som ökat sedan slutet av 1980-talet, och där intresset ligger på att
ta del av barns egna perspektiv, har olika tekniker vuxit fram. Några benämns deltagande
tekniker eller participatory techniques och gör det möjligt för barn att tala om företeelser som
berör dem (Cele, 2007; O´Kane, 2008) med hjälp av metoder där de aktivt delar i
undersökningen.
O´Kane (2008) påvisar att användning av bilder underlättar när elevens svårigheter ligger på
ett verbalt kommunikativt plan, det ger andra möjligheter att uttrycka och förklara sig.
Deltagande och platsinteragerande metoder lyfts även fram av Christensen och James (2008),
som sätt att få barn mer engagerade i det fenomen som ska studeras. Den främsta vinsten med
visuella och deltagande metoder är att ”they work to mediate the communication between the
researcher and the child” (s. 160). Men författarna framhåller att enbart användandet av
visuella media ofta lämnar en undersökning ofullständig, då barns kommentarer om bilder
ofta är just bara kommentarer. Använda tillsammans med andra metoder kan visuella och
deltagande metoder ge djupare information genom triangulering. Svensson och Ahrne (2011)
beskriver triangulering som ett sätt där grundtanken är att fånga in ett fenomen och ”låsa fast”
(s. 28) det för att på så sätt komma fram till en mer objektiv sanning än om endast en metod
används. Metoderna kan också, som i den här studien, användas för att ta fasta på flera olika
sätt på vilket ett fenomen kan beskrivas. De olikheter som visas ses då som användbara för att
belysa olika aspekter av samma fenomen (Svensson & Ahrne, 2011; O´Kane, 2008).
Jag har i denna studie använt mig av platsinteragerande metoder vid insamling av data i form
av rundtur. Jag har även arbetat med bildnarrativ med fotostöd, elevernas egna ritade bilder
och för att förtydliga elevernas uppfattningar även en diamond ranking exercise (O´Kane,
2008, s. 141), observationer samt kompletterande samtal med personal för att få
bakgrundsinformation.
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4.2.1 Rundtur
För att förstå barns relationer till en plats, ett rum ska forskaren försöka fånga in
platsupplevelsens komplexitet. Barn kan ha svårt att sätta ord på fenomen som inte är
konkreta och upplevs här och nu.
Dels är det mycket svårt att dra sig till minnes en plats värde om man inte befinner sig där just då. Det
är i mötet med platsen som upplevelser uppstår och det är omöjligt för barnet […] att dra sig till minnes
och sedan kommunicera upplevelsen när de vistas någon annanstans. (Cele, 2007, s. 17).

Rundtur används som en mer informell metod för samtal. Metoden har många benämningar
bland annat rundtur, promenad, ”video tour walk”, transect walk” och ”walking interview”.
(Cele, 2007; Halvars-Franzén, 2007). Syftet skiftar men det är en metod som ger vuxna
utökade möjligheter att lyssna till barns perspektiv på sina liv då turerna leds av barnen själva.
Genom att barnen under rundturen kan presentera miljöer och hur de används och uppfattas
har de möjlighet att förtydliga sina ståndpunkter både verbalt och med kroppsspråk och
rörelse. Rundturer används inom forskning då kopplingen mellan människor och platser
undersöks.
4.2.2 Visuellt stöd
Fotonarrativ är en metod som använts inom forskning under lång tid. Forskare som inriktat sig
på barn-, ungdoms- och familjestudier har funnit fotografier som ett värdefullt redskap
(Mykkänen & Böök, 2013; Sverrisson, 2011.) Metoden går ut på att fotografera olika miljöer
som man samtalar om under och efter fotograferingen. Tolkningen av bilder kan ha fler än en
betydelse. Ett foto är inte bara en avbild av verkligheten, varje individ tolkar bilder utifrån sin
egen erfarenhet, kunskap och kulturella sammanhang (Mykkänen & Böök, 2013). Ett sätt att
ytterligare arbeta vidare med foto är att göra en diamond ranking exercise (O’Kane, 2008).
Genom att lägga korten i en diamantform, med den bästa arbetsmiljön överst och den minst
önskade nederst kan de miljöer eleven föredrar i olika lärandesituationer tydliggöras.
Undersökningen kan också användas för att tydliggöra de behov eleven har i olika miljöer.
Att teckna innehåller ett kreativt moment och kan vara frigörande för barnen att uttrycka egna
erfarenheter och önskemål. Det är en metod som jag använt och har erfarenhet av från 20 år i
förskola. Eleverna fick avsluta arbetet med rundtur, fotonarrativ och diamond ranking
exercise genom att rita sin önskeskola och berätta hur den skulle se ut.
4.2.3 Observationer
För att få en inblick i elevernas syn på arbetsmiljön föll valet på deltagande observationer. För
att komma närmare och kunna ta del av elevernas uppfattningar på olika plan valde jag att
aktivt delta i de olika momenten av studien.

4.3 Urval av undersökningsgrupp
Fyra elever från en grund- och grundsärskola valdes, där skolans intention är att arbeta
inkluderande. Gemensamt för eleverna i undersökningen är att de är i behov av särskilt stöd,
samtliga har tillgång till resurspersonal och har omfattande extra anpassningar. Skillnaden
mellan eleverna är att två av eleverna är inskrivna i särskolan och två finns i grundskolan.
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Samtliga elever går i åk 2, tre av dem finns i samma klass, en elev i en parallellklass i en
annan del av skolan. Eleverna arbetar till stor del placerade i ordinarie klass, men har också
tillgång till andra rum. Observationer och samtal med de fyra eleverna utgör det huvudsakliga
datamaterialet. Jag har medvetet valt elever både från grundsärskola och grundskola eftersom
det i mitt arbete inom elevhälsan ingår att möta alla elever i skolan, samt barn från förskola
och förskoleklass.

4.4 Genomförande och bearbetning
Urvalskriteriet för studien var i elever i grundsärskolan som finns placerade i ordinarie
undervisning del av dagen samt elever i grundskolan i behov av omfattande särskilt stöd.
Kontakt togs med rektor och personal på den skola som uppfyllde kriterierna för att informera
om den planerade studien samt förfrågan om deras deltagande. Efter positivt besked från
skolan sändes i slutet av januari missivbrev (bilaga 1) ut till fyra elevers vårdnadshavare från
samma klass i skolan. Tre valde att delta, varför ytterligare en förfrågan sändes till en elev i en
parallellklass på samma skola. Vårdnadshavarna lämnade positivt besked och därefter togs
personlig kontakt med samtliga vårdnadshavare för information och möjlighet att ställa frågor.
Insamlandet av empirimaterialet inleddes med rundtur med en elev i taget. Eleverna fick visa
runt i skolan och berätta om de olika miljöer vi passerade. Rundturen videofilmades och det
inspelade materialet transkriberades. De olika miljöerna fotograferades för att bilderna skulle
finnas som underlag för samtal. De fotograferade miljöerna var i avsaknad av elever och
lärare, för att få fokus på miljö och inte personer. Varje elev fick sedan under ett enskilt samtal
berätta fritt kring bilderna. I samband med studien av bilderna fick eleven rangordna
miljöerna med hjälp av en diamond ranking exercise. Samtalet spelades in och
transkriberades. Som avslutning fick eleven rita och berätta om sitt önskeklassrum. Elevens
analys av bilden spelades in och transkriberades. Alla enskilda samtal utfördes i ett lugnt rum.
Samtalen avbröts när eleven visade trötthet, tappade i koncentration, eller själv sa till att det
var dags att sluta. Samtalstillfällena varade ca 15-20 minuter.
Klassrumsobservationer gjordes vid två tillfällen per vecka under fyra veckor, under
sammanlagt sex lektioner i klassrum samt två idrottslektioner, varav den ena visade sig vara
en dramalektion i tvärgrupp. Urvalet av lektioner bestod av teoretiska lektioner, som
matematik och svenska men även en bildlektion med mer praktiska inslag. Dessutom gjordes
observationer under fem raster. Fältanteckningar gjordes löpande vid observationstillfällena
och skrevs ut i direkt anslutning till obserrvationen. Samtal genomfördes med elevernas lärare
för att få en kort bakgrundsinformation till klassens arbete.
I empiridelen har flera deltagande metoder använts för att fånga in intresseområdet. Alla
aktiviteter och samtal med eleverna har spelats in och transkriberats i direkt anslutning till
händelsen för att kunna göra en så korrekt analys av materialet som möjligt. Objektivitet har
eftersträvats och avsikten har varit att inte påverka försökspersoner och skeenden
(Vetenskapsrådet, 2011). I analysdelen användes studiens frågeställningar samt ett schema för
att få en överblick av materialet i förhållande till Asp-Onsjös (2006, 2008) aspekter av
arbetsmiljö; rumslig, social och didaktisk.
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4.5 Tillförlitlighet
Studien är en kvalitativ studie avseende fyra elevers upplevelse av den egna skolmiljön.
Tillförlitlighet ska visa på noggrannhet, hur systematisk studien utförts och även trovärdighet
i resultaten (Svensson & Ahrne, 2011).
Genom att använda flera olika metoder, triangulering (Ahrne & Svensson, 2012), har avsikten
varit att studera olika aspekter av inkludering i elevens skolmiljö. Bjereld, Demker och
Hinnfors förklarar att hur man mätt är väsentligt för studiens resultat.
Rundturer och samtal med eleverna spelades in och transkriberades för att erhålla detaljerade
utsagor att använda vid analys och tolkning av resultat. Vid observationerna fördes korta
anteckningar som renskrevs i direkt anslutning till observationen. Vid observationerna har
fokus legat på studiens frågeställningar. Genom de olika metoderna har en bild av elevens
upplevelse av skolmiljön framträtt och adekvat material till analysdelen av arbetet har
erhållits.
För att öka tillförlitligheten har observationstillfällena anpassats så att de inte skulle bli för
långa för eleverna. Alla observationer och samtal har utförts under förmiddagspass.
Observationerna har avbrutit om eleverna verkat trötta, tappat koncentration eller själva sagt
att de vill avsluta.
Metoderna valdes i avsikt att lyfta fram elevernas egna åsikter. Det är ofrånkomligt att de
subjektiva tolkningar som gjorts har påverkat studiens resultat. En annan forskare skulle
eventuellt ha erhållit andra resultat. Studien är begränsad avseende deltagare och tid för
genomförande vilket även kan påverka studiens resultat.

4.6 Giltighet
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) definierar en studies validitet som hög om man
verkligen mätt det man avser att mäta. Den teoretiska och den operationella definitionen ska
överensstämma. I arbetet med studien har en svårighet bestått i att förstå och använda teorier.
Det bottnar i en oerfarenhet av att skriva akademiska texter, vilket förmodligen kan påverka
studiens giltighet. Arbetet med empiri är ett område där större praktisk erfarenhet finns från
tidigare och nuvarande arbete, liksom arbete med transkriptioner och
observationsanteckningar. Det faktum att jag arbetar som speciallärare i den aktuella
kommunen och haft en förförståelse om elever och arbetsplats, kan ha påverkat studiens
resultat. En tydlig avsikt har varit att gå in i en forskarroll och se på verksamheten utifrån.

4.7 Etiska överväganden
Etiska överväganden måste alltid göras i forskning där människor ingår (Ahlberg, 2009). För
att skydda deltagare ska forskningsetiska frågor beaktas. Det kan handla om hur urval av
deltagare sker och hur deltagandet kan påverka personen under studien. Under inledningen av
studien uppstod frågeställningar kring hur urvalet av elever skulle påverka deltagarna då det
handlar om elever i behov av specialpedagogiskt stöd. Kunde undersökningen medföra
fördelar eller svårigheter för eleverna? Intentionen var att avbryta studien eller hitta nya
infallsvinklar om det skulle visa sig att studien skulle ha negativ effekt på eleverna.
Vetenskapsrådet (2011) påvisar betydelsen av att den som forskningen gäller alltid ska vara
informerad i förväg och skriftligen har samtyckt till deltagande. I de fall barnet är under 15 år
krävs samtycke från vårdnadshavare. I studien har öppna deltagande observationer använts
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vid insamlandet av empiri. Öppna observationer kan användas när man vill studera arbetet
inom olika organisationer som t ex en skola. Man framhåller även att de etiska övervägandena
är mycket viktiga vid deltagande observation. Vid forskning med videoupptagningar bör
särskild försiktighet iakttas och videoinspelning bör endast användas när man inte skulle ha
nått samma resultat med hjälp av andra datainsamlingsmetoder. En anledning kan vara att det
är viktigt att studera personens rörelser eller mimik. I studien användes videoinspelning
endast vid rundturen av den anledningen, i övrigt gjordes inspelning av ljud eller anteckningar
vid observationerna.
De forskningsetiska principer som har fastställts av Vetenskapsrådet (2002) och som ska
beaktas vid humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning har följts. I de forskningsetiska
principerna finns även ett individskyddskrav inskrivet som utgångspunkt för forskningsetiska
överväganden. Individskyddet ska ge skydd mot otillbörlig insyn i personernas
livsförhållanden och ”ge underlag för forskarens egna reflektioner och insikter i sitt
ansvarstagande” (s. 6). De fyra grundläggande individskyddskraven redovisas utifrån studiens
information till berörda deltagare; informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
Inför studien togs kontakt med skolans rektor, berörda lärare och föräldrar för att informera
om undersökningens syfte. Föräldrarna fick både muntlig och skriftlig information.
Informationen innehöll en beskrivning av hur undersökningen skulle genomföras. Information
gavs om vad studien skulle användas till och hur och när den kommer att presenteras och hur
den kommer att förvaras. Samtycke inhämtades skriftligt från vårdnadshavare och muntligt
från personal. Även eleverna tillfrågades om de ville medverka. Samtliga informerades om att
deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst.
Vetenskapsrådet (2002) poängterar att även om personuppgifter publiceras utan att nämna
enskilda vid namn, kan det, om data är tillräckligt detaljerade, vara möjligt för vissa läsare att
identifiera enskilda individer eller grupper av individer. Detta är särskilt viktigt att tänka på
när det gäller människor som kan anses svaga eller utsatta. Studiens texter har utformats för
försvåra identifikation. För att uppfylla konfidentialitetskravet har alla personer som deltagit i
studien avidentifierats och de namn på skola, elever och personal som presenteras i studien är
fingerade. Inte heller i transkriptionerna finns några uppgifter som kan identifieras. Under
arbetets gång har allt material förvarats inlåst på ett säkert sätt.
Studien kommer att nyttjas i samband med examination och därefter finnas tillgänglig i
universitetets bibliotek enligt de regler som gäller för detta. Efter godkänt examensarbete
kommer allt inspelat material att raderas och de transkriberade utskrifterna att förstöras.

4.8 Metoddiskussion
Syftet med studien var att lyfta fram elevernas beskrivningar av skolans arbetsmiljö. Eftersom
det kan vara svårt att uttala sig om något så abstrakt som arbetsmiljö, så valdes olika former
av deltagande tekniker. Det innebär att eleven själv aktivt deltar i studien. Cele (2007) och
O´Kane (2008) menar att det gör det möjligt för barn att tala om företeelser som berör dem. I
studien har flera deltagande metoder använts för att försöka ringa in frågeställningarna. De
olika metoderna gav olika svar, men sammantaget gav de en bild av hur eleverna uppfattade
sin miljö. Rundturen gav information om hur eleverna upplevde den fysiska miljön, medan
arbetet med fotografierna och den egna bilden gav mer emotionella aspekter av skolmiljön.
Christensen och James (2008) påpekade att enbart användandet av visuell media kan lämna en
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studie ofullständig, eftersom barnens kommentarer om bilderna är just kommentarer. För att
komplettera elevernas egna berättelser valdes även observationer av eleverna i olika
situationer.
Alla inspelningar har transkriberats direkt efter rundturer och samtal. Utskrifter av
observationsanteckningar utfördes också de i direkt anslutning till observationstillfället.
I studier där barn är involverande finns alltid en maktbalans att förhålla sig till. Cele (2007)
menar dock att maktbalansen blir förändrad när barnen ges tillfälle att leda och när inte allt är
fokuserat på den verbala kommunikationen, som vid en intervju. Det är en erfarenhet som
även jag gör i relation till tidigare erfarenheter av intervjuer med barn.
De elever som har deltagit i studien har någon form av funktionsnedsättning. Vid varje tillfälle
tillfrågades eleverna om de ville komma med och visa lokaler eller samtala. De fick även
information om att de själva kunde avbryta när de ville. Vid observationstillfällen och samtal
avbröts arbetet om eleven visade tecken på trötthet eller själv ville avbryta, vilket hände vid
varje tillfälle med en av eleverna. Samtliga ville delta i arbetet och frågade oftast om vi inte
kunde fortsätta en stund till. Vid redovisning av studiens resultat har etiska överväganden
tagits i beaktande.
Ofrånkomligt är att studiens tolkning av elevernas utsagor och observationerna är subjektiv
och är min tolkning av det som blev synligt, även om intentionen har varit att låta eleverna
visa sig för mig som de är. Möjligheten att förstå barns perspektiv handlar grunden om våra
egna perspektiv (Johansson, 2003), men de glimtar av elevernas upplevelse av skolmiljön som
blivit synliga har gjort att förståelsen för deras skolsituation ökat. Avsikten har varit att närma
mig barnens perspektiv, men jag inser svårigheten att göra det fullt ut.
I en studie av skolans arbetsmiljö kan olika metoder användas, som enkäter, intervjuer av
personal och elever. I denna studie var det i första hand elevernas egna upplevelser av
skolmiljön som skulle synliggöras. Szönyi och Söderqvist Dunkers (2013) framhåller vikten
av ”att hitta modeller för att se individen i aktiviteten, eleven i skolmiljön” (s.15). De metoder
som använts har lyft upp synpunkter som inte skulle ha uppfattats på samma sätt vid en
observation. Det gäller främst elevernas upplevelser av skolans ljudmiljö, men även deras
upplevelse av social interaktion.
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5 Resultat och analys
I resultatdelen kommer jag redovisa elevernas berättelser om arbetsmiljön, med deras egna
beskrivningar och behov. I analysdelen vävs elevernas berättelser samman med studiens
frågeställningar och en analys av elevernas skolmiljö görs utifrån rumslig, social och
didaktisk aspekt (Asp-Onsjö, 2006, 2008).

5.1 Beskrivning av skolan
Skolan ligger i en mindre mellansvensk kommun. På skolan finns elever från förskoleklass till
åk 3. Några av skolans elever finns i grundsärskolan. Skolans lokaler är ljusa, med många
fönster både ut mot gården och mot angränsande allrum. På grund av trångboddhet används
även allrummen till klassrum, vilket gör att man både ser och hör klassen i rummet bredvid.
Klasserna har tillgång till klassrum, ett grupprum som delas av två klasser, samt för några
elever enskilda rum, samt ett rum för särskolans elever. I klassrummen är eleverna placerade i
grupper om fyra. Det finns enskilda platser för arbete och vila.
Gemensamma lokaler för alla elever är biblioteket, som är placerat i ett litet provisoriskt
genomgångsrum och idrottshallen samt speciallärarens rum. Klasserna har egna ingångar med
hall och toaletter. På skolan finns ingen matsal, eleverna äter vid sina arbetsplatser.
Vid de tillfällen då jag observerat klassernas arbete har ljudnivån varit låg. Eleverna har
småpratat med läraren eller med de kamrater de samarbetar med. I idrottslokalen har nivån
varit högre och visst eko förekommer i lokalen men främst i dusch- och omklädningsrum.
Klassrummen har flest slutna men också några öppna förvaringsytor för plockmaterial och
förbrukningsmaterial. Eleverna har sitt eget material i lådor med flera fack för böcker och
skrivmaterial. I några klassrum finns ljuddämpade bord och stolar. En del aktuellt material
finns uppsatt på väggarna, men ytan är begränsad på grund av att det finns fönster och dörrar
på tre av väggytorna.
Skolan förfogar över ett mycket begränsat antal datorer, lärplattor och endast två iPads.

5.2 Elevernas beskrivningar av skolmiljön
I detta avsnitt presenteras studiens huvudsakliga resultat, genom berättelser om fyra elever
och deras uppfattningar om arbetsmiljön i skolan. Berättelserna bygger på elevernas egna
beskrivningar av skolmiljön och observationer under skoldagen. I berättelserna är alla namn
fingerade. De dialoger som finns har bearbetats till skriftspråk.
5.3.1 Alices berättelse
Alice visar villigt runt i skolan och berättar något om varje rum. Lilla rummet är mest
uppskattat: ”När det är pratigt går vi alltid ut hit.” I lilla rummet går det bra att jobba med
matte och där kan man också få spela spel. Hon presenterar rummet med svepande rörelser
och visar på material och tavlan som man får skriva på, dagens datum som ska skrivas, med
månad och dag. I klassrummet visar hon först på schemat på tavlan och läser upp det.
”Schema är bra.” Hon visar också sitt personliga schema i en kalender på sin plats. Alice sitter
tillsammans med Erik, Wilmer och Clara. På frågan om vilken plats som är bäst så pekar
Alice på sin egen. Hon visar också på Eriks plats vid fönstret. Den är bra för ”man kan se ut”.
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Hon sitter där ibland tillsammans med Erik och resurspersonalen. Hon tycker att det är bra att
det finns dator i rummet som man kan skriva på. På frågan om hur hon tycker rummet är blir
svaret: ”Roligt men pratigt.”
Vi vandrar vidare och kommer till biblioteket. Alice pekar och visar på en bok: ”Den här
tycker jag om.” Hon visar var hon brukar sitta och läsa ”och läser så här och kollar på bilder”.
På min fråga om hur hon tycker att rummet är svarar hon: ”Det här är bra, men man hör ju när
det skriker, det hör man inifrån här.” Hon pekar mot förskoleklassens ingång och gör en
grimas. I gympasalen visar hon hur de tränar, springer runt. Hon ser glad ut. Jag frågar hur det
brukar vara när klassen är här. ”Då är det skrikigt och fröken säger tystning, tystning och då är
det tyst.” Alice säger att ”i gympan är det alltid bra”. I omklädningsrummet visar hon på sin
plats på den första bänken, och visar sedan på de andra bänkarna ”här är allas plats”. ”Här är
duschrummet och det ekar ju alltså och så tar alla varmvatten från oss, alla är ju inte där då
men... .” Varmvattnet tar tydligen slut och ekot i rummet är påtagligt. ”Duscha snabbt står
det.” Hon pekar på en skylt.
När Alice skulle lägga foton av rummen i diamanten, så la hon först ut dem i den ordning som
de presenterades. Vi fick jämföra korten två och två för att få dem i rätt ordning. Eriks plats i
klassrummet (där hon också arbetar ibland), det lilla rummet och gympan var de arbetsplatser
hon föredrog. Omklädningsrum, dusch och platsen framme vid tavlan i klassrummet hamnade
längst ner på listan. Hon kommenterade inte bilderna, endast enstaka kommentarer som ”där”
eller ”här”. Alice ritade till sist sin önskeskola. Det blev en skola med ”lite barn”. De skulle
vara i ett rum som såg ut som personalrummet på skolan. I hennes klass skulle hon själv,
Wilmer, Erik, Elin och ytterligare en elev gå. ”De andra ska vara i det här rummet.” De båda
rummen ritades långt från varandra med en bred trappa mellan. Alice tycker att det är bra att
vara i skolan ”för man får lära sig”. Hon tycker mest om matte och hon får hjälp av fröknarna
när hon behöver. Hon ritar en tavla i ett av rummen för hon vill leka fröken, Erik ska vara
elev.
Observation klassrum: Lektion i svenska. Eleverna ska utifrån en given text rita bilder så det
bildar en serie. Texten handlar om när en man i USA uppfann sporten basketboll. Läraren
delar ut papper till alla och börjar med första texten. Hon läser långsamt och upprepar
instruktionen. Alice får en extra individuell instruktion till de första bilderna sedan kan hon
själv. Bilderna visar att hon inte helt har förstått uppgiften men det finns relevanta bilder till
alla rutor. Några elever får sedan berätta om sina bilder, men Alice vill inte denna gång. Hon
brukar annars vilja läsa upp sina texter för klassen.
Lektion i bild: Eleverna ska måla en glasburk och klippa en cirkel i filt att ha som lock. Det
ska bli en fin burk att ha påskgodis i. Alice följer läraren med blicken när hon förklarar. Sedan
ska eleverna sätta sig i grupper om fyra eller fem. Alice vill att Erik ska sitta mittemot och
säger ”Erik” och klappar med händerna i bordet, men han har redan fått en plats vid ett annat
bord. Det blir två pojkar som sätter sig på platserna mitt emot. Alice tar upp burken och kikar
på dem genom botten. De får smala penslar och hon tittar först en stund på hur de andra gör.
De har börjat måla gröna fält längst ner som ska vara gräs. Hon målar också ett grönt fält,
men vertikalt. Hon deltar i samtalet om färgerna med enstaka inlägg ”Det är svart”, säger hon
om den mörka färgen. ”Nej, det är lila.” ”Är det lila?” Hon tar lila och målar ett nytt fält. Hon
fortsätter att måla stora fält med olika färger. Hon målar länge och noggrant. ”Å, vad fint det
blir.” Hon är nöjd med sin burk och ställer sig i kön för att tvätta händer och penslar. Hon
klarar det själv. Hon klipper sedan snabbt till locket till burken, följer linjen. Hon tar sedan
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bort skräpet och borstar av bänken och lämnar locket till läraren. Sätter sig sedan på mattan
för nu ska det bli musik.
Observation idrott: Alice byter om tillsammans med de andra flickorna i klassen och går
sedan in i gympan och sätter sig i cirkeln. Läraren berättar vad de ska göra på lektionen. Först
är det uppvärmning och sedan ska de få pröva Tabata, en intervallträning med 20 sekunders
aktivitet och 10 sekunders vila under 16 min. Alice springer med på uppvärmningen, skrattar
och dansar, gör hoppsasteg. Intervallträningen har några få tydliga rörelser och hon härmar
och jobbar på. I slutet av varje rörelseintervall kommer hon och sätter sig en stund på bänken
och vilar och det får hon göra. Sedan är hon snabbt uppe och är med igen. Det är ett jobbigt
pass som avlutas med stretch.
Rast 1: Rasten inleds med att Erik och Alice äter frukt i fritidsrummet och lyssnar till en bok.
Alice lyssnar korta stunder och söker kontakt med Erik. Hon vill prata om vad de ska göra på
rasten. Hon initierar en lek, mamma pappa barn och redan i hallen startar leken. De hämtar
upp Elin från parallellklassen som ska vara barn. De leker ute vid ett bord i anslutning till
sandlådan. Alice går mest runt i ”rummet” och pratar i sin mobil (en träbit). Alice försöker
styra upp leken genom att tala om vad de andra ska göra, men Erik har egna åsikter och gör
som han vill. Alice ger också fart till några elever i gungorna bredvid. De får också vara barn.
Elin springer runt i vida ringar med en rockring kring magen och är en baby i gåstol.
Rast 2: Alice kommer ut och några andra elever frågar om hon vill vara med på björnkram, en
kullek. Hon ska vara björn först. Hon ser tvekande ut. Hon förstår inte reglerna först men de
andra visar och förklarar. Hon är björn en stund och kullar sedan någon annan. Leken
fortsätter hela rasten och hon ser glad ut. Leken fortsätter nästa rast. Det är ca tio barn som
leker leken tillsammans. Alice leker oftast med Erik, men har varit på fritids några
eftermiddagar och har hittat nya vänner.
5.3.2 Eriks berättelse
Erik inleder också sin rundtur i lilla rummet. Erik berättar med hjälp av tecken och enstaka
ord. På min fråga vad han gör i rummet svarar han ”vi räknar”, ”matte”, ”spela spel”, han
visar på material och sina böcker ”böcker i lådan”. Rummet är ”bra att jobba i” för han kan
jobba med Alice och fröken. Han är påtagligt stolt över sitt arbete i matteboken och visar flera
sidor. Skolan är ”bra” och ”läsa och matte är bra”. Han visar också sin lärobok i svenska, jag
får titta på alla sidor. Han läser några ord.
I biblioteket visar han på böcker ”kan läsa böcker”, tycker om ”denna å denna”. Det är ett bra
rum att vara i.
I pojkarnas omklädningsrum visar han noga upp duschen och toaletten. Det är bra rum och det
är bra att duscha med kompisarna. Han visar på sin plats, bredvid honom sitter andra barn i
klassen, som han namnger. Också han visar hur det är att springa i gympan och han hoppar
mot madrassen och skrattar. ”Gympan!”. När jag frågar hur det brukar vara i gympan svarar
han ”det är skrikigt”. Han demonstrerar stoppleken och jag får vara med en stund.
Nästa stopp är klassrummet där han visar på sina arbetsplatser ”här” och ”här”. När jag ber
honom peka ut bästa platsen pekar han på det stora bordet där de sitter tillsammans. ”Man kan
äta mat där.” Han håller sig också för pannan och säger ”blir trött här”.
När Erik ska lägga ut sin diamant tittar han noga på bilderna och kommenterar: ”Det är
teckningen (fotot) lilla rummet, soffan”, ”kudden på stolen … vill jag ha”, ”rummet
20

(klassrummet), jag sitter (vid fönstret), jobbar matte, vårat bord … lådan här”. Han lade ut
korten och vi gick igenom och jämförde korten två och två tills han blev nöjd. Lilla rummet,
klassrummet och gympan var de rum han föredrog, omklädningsrum, dusch och frökens plats
framme vid tavlan hamnade längst ner. När han ritar sin önskeskola ritar han många rum. Det
är de rum i skolan han brukar vistas i eller finns i närheten. De ritas som runda rum runt ett
rum i mitten där han själv och Alice sitter vid ett bord tillsammans. I rummet finns också fem
andra elever som han tycker om placerade. Det är några elever i klassen och några från
parallellklassen. Det runda bordet i klassrummet finns med, ”frökens” och han ritar in
resurspersonalen från särskolan. Han ritar ett rum där man äter mat.
Observation i klassrummet: Lektion i NO. Eleverna ska söka texter och skriva om en
dinosaurie. Erik arbetar tillsammans med Alice. De har ritat den dinosaurie de valt och fått
hjälp att skriva ner stödord till de frågor som ska behandlas. Några svar kan utläsas av bilden i
boken. De skriver nu texten tillsammans på dator. Erik får stöd i skrivandet med tecken för
olika bokstavsljud av läraren som sitter mellan dem. Han hittar snabbt på tangentbordet. De
skriver varsin mening och skickar datorn mellan sig. Arbetet flyter lugnt och det märks att de
är vana att arbeta tillsammans. De får sin text färdig och skriver ut. Båda vet hur man gör. De
går och hämtar texten och Erik ställer sig i kön till klassläraren för att visa upp deras arbete.
Deras texter är inte så utförliga som övriga klassens men ger information om en dinosaurie
som de med stöd kan läsa upp och redovisa för klassen.
Lektion i bild: Eleverna ska måla en glasburk och klippa en cirkel i filt att ha som lock. Det
ska bli en fin burk att ha påskgodis i. Erik har fokus på läraren, räcker upp handen och vill
säga något. Han berättar att mormor ska hämta i eftermiddag och att de ska få pizza. När de
ska måla går Erik själv ner till lilla rummet och hämtar sin långa, vita målarrock. Den vill han
alltid ha när han målar. Han går och sätter sig tillsammans med tre andra elever vid ett bord.
Agneta (resurspersonal) sätter sig bredvid. Han får stöd för att komma igång med sitt arbete
och hon upprepar instruktionerna som läraren gav. Erik målar mycket färg på sin burk, länge
och koncentrerat. Det blir slingor och mönster. Hela burken blir målad. Han går och tvättar
pensel och händer tillsammans med en annan elev. Agneta följer med och stöttar, hjälper till så
att all färg kommer bort och inte hamnar på något annat barn. Han hämtar sedan en sax och en
bit filt för att klippa till locket. Han sätter sig på sin egen plats vid fönstret och klipper
noggrant runt och försöker följa linjen. Justerar genom att klippa små, små klipp tills han blir
nöjd. Han går sedan och sätter sig på mattan bredvid Jesper, sitter ganska länge och väntar på
att de andra ska bli klara. Tittar på de andra eleverna som kommer och sätter sig, lutar sig
fram och lyssnar och skrattar ibland. Alice kommer och sätter sig bredvid. De kramas och
gungar sakta fram och tillbaka, ler. Nu ska det bli musik och Erik får hjälp av Agneta att läsa
texten till sången. Han upprepar vad de andra säger när de läser texten högt. Pekar: ”Nu är det
ettan.” Det är den första versen som de ska börja sjunga. Han tittar först på de andra när de
sjunger, tittar sedan på sitt papper och sjunger med i refrängen. Sjunger och gungar med.
Gäspar. Efter en stund går han, Alice, Agneta och Clara för nu ska de åka på bad med lilla
gruppen.
Observation i gympan: Erik byter om tillsammans med de andra pojkarna. Han vill sitta på
samma bänk som Jesper. Han går in och sätter sig i cirkeln. Läraren presenterar dagens
övningar: ta fatt svansen och fotboll. Erik springer runt och tar några svansar och blir av med
flera stycken. Det syns att leken är bekant. Han kommer genast och hämtar en ny svans och
stoppar in baktill i shortsen när han blir av med en. På fotbollen får han hjälp av några andra
elever, som talar om när det är hans tur och vart han ska stå. Han är med nästan hela
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lektionen, men väljer att gå ut lite tidigare för att duscha. Han duschar och klär sig själv,
stoppar sina kläder i påsen och går för att äta frukt.
Rast 1: Rasten inleds med att man äter frukt i fritidsrummet och lyssnar till en bok. Erik
lyssnar, pratar då och då om sin riskaka, som är god. Han vill inte svara på Alices frågor om
rasten. När de kommer ut i hallen nappar han på hennes förslag, då hon tar fram en mobil (en
träbit) och ringer till honom. Han vill också ha en mobil och de går ut för att leta. Alice hittar
en större som hon försöker ta, men han vill ha den och får den. Vid bordet börjar han genast
laga mat och det håller han på med resten av rasten. Alice pratar i telefon. Elin springer förbi
då och då. Det verkar inte vara viktigt för Erik om de kommer eller inte, han gräver och kokar
mat.
Rast 2: Erik bestämmer att han vill spela bordtennis ute. Han spelar först med en lärare och
sedan med flera andra barn som ansluter till bordtennisbordet. Alla får vara med tills en elev
kommer som han haft en kontrovers med i hallen. När hon börjar spela, vill han inte vara
med, lägger undan racketen och går undan. Han kommer tillbaka efter en kort stund och är
med och spelar igen, men spelar inte bollen till henne utan siktar mot andra bordshalvan. Han
räknar poäng och gör high five när han och hans medspelare får till ett bra slag. Erik vill ofta
spela bordtennis på rasterna.
5.3.3 Wilmers berättelse
Wilmer inleder sin rundtur i gympan. Han börjar i omklädningsrummet. Han går runt och
tittar men säger inget. Jag ber honom berätta om rummet ”det är jättebra, det är toppen”. Jag
får ställa frågor för att han ska prata och han svarar med enstaka ord eller fraser. Gympan är
”bra”. På min fråga om hur det är med ljudnivån svarar han ”inte så bra” men det är lätt att
höra vad fröken säger. Biblioteket är ”bra” för det är ”roligt att läsa böcker”. Speciallärarens
rum är ”jätte, jättebra” för det är ”roligt att skriva och läsa”. Han tycker det är bäst att jobba
tillsammans med andra, men ibland är det bra att vara själv. Vi går vidare och han vill gå till
rummet där han pratar med kuratorn ”det är bra!”. Han ser glad ut och det märks att det är ett
viktigt rum för honom. ”Där sitter han och där sitter jag”, ”allt” är bra i rummet och han säger
att det är ”skönt att få prata”. I klassrummet pekar han ut sin egen plats som den bästa platsen
och säger att ”allting” är bra i rummet. När jag frågar om han skulle vilja sitta någon
annanstans pekar han på Eriks plats. ”Min kompis sitter där”. På min fråga om det är
någonstans han jobbar bäst svarar han ”jag jobbar bra i alla”.
När Wilmer lägger ut sina foton pratar han hela tiden och kommenterar bilderna. Gympan ”är
rolig, det är roligt att ha gympa. Men om man inte har ombyte kan man inte få va med. Det
fick man ju i ettan. Då behövde man inte att ha gympakläder och när Karin hade behövde man
inte det.” Jag frågar om det inte kan vara bra att duscha, så det inte luktar svett. ”Mm.” Vi
pratar om gympahallen. ”Ljudet gillar jag INTE!... Det är inte bra, det gör ont i öronen.”
Bilden av duschen kommenteras med ”man kan leka tvålkrig, vattenkrig”. När jag frågar om
han brukar göra det svarar han: ”Nej, jag har inte frågat om de vill göra det, men när de på
badhuset då gör dom badbyxkrig.” När jag frågar om det inte gör ont, svarar han: ”Jag har inte
varit med så jag vet inte.” Klassrummet ”det är jämt pratigt”. Han gör tummen ner. Jag frågar
hur det skulle vara om han fick ha hörlurar på sig. Det har han prövat: ”Men då hör jag ju inte
vad fröken säger.” Han sorterar högarna i pratiga eller bra. Lägger ut bilderna: ”Vänta, jag vill
ändra lite … Där och där är för pratigt (ser missnöjd ut).” Han placerar om bilderna så han blir
nöjd. ”Jag vill jobba bredvid Erik men det får jag ju aldrig.” Kuratorns och speciallärarens
rum samt Eriks plats blev högst placerade. Gympan, duschrummet och omklädningsrummet
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hamnade längst ner. Jag frågar Wilmer hur han tycker det är att vara i skolan och han svarar
”bra”, ”matte är kul” men svenska tycker han att de andra kan ha när han är hos kuratorn för
det är jobbigt ”och jag kan redan läsa”.
När Wilmer ritar sin önskeskola kommenterar och sjunger han under tiden. ”Först ritar jag en
fyrkant, där det är hål är det dörrar.” Klassrummet är stort ”så det inte blir för trångt”. ”Å så
står fröken där” (framme vid tavlan). ”Nu ska jag göra där vi äter … en matsal, så…” Han
ritar en matsal med en disk där man kan hämta mat. ”Den ska vara ganska lång så man får
plats ganska många barn … nu ska jag bara göra två bord här då, och här där man har, där
man hämtar maten, fullt med mat.”… ”Jag gör ett rum där man får ha dator och Ipad.” Han
ritar ett datarum, med tre stolar, men ”man kan jobba hur många man vill”. Han orkar bara
inte rita fler platser. Han vill gärna jobba med Jesper, Oliver, Erik och Alice i ett eget rum. Om
han fick välja skulle det bara finnas en klass i skolan, där han och hans kompisar skulle gå.
Han ritar också ett litet bibliotek och ett vilorum innanför biblioteket.
Observationer klassrum: Wilmer är först inne i klassrummet. Han sitter stilla i sin bänk med
huvan på tröjan uppe. Han tar ner huvan på lärarens anmodan. Han sitter tyst och tittar länge.
Svarar ”god morgon” tillsammans med de andra. Han pillar med tröjan och blixtlåset, pratar
inte med någon av dem han sitter bredvid. Läraren berättar om vad som är planerat för dagen.
Första lektionen ska de skriva färdigt sina spöktexter och som avslutning musik. Det finns
också ett schema på tavlan. Dagen startar med 15 minuter då den som vill får berätta något.
Wilmer tittar på den som berättar. Läraren ber eleverna ta fram Språkskrinet. Wilmer tar upp
sin bok och bläddrar. ”Jag hittar inte sidan.” Han ber Jesper om hjälp och får hjälp. De är båda
färdiga med sina spökberättelser. Wilmer har skrivit en kort text och Jesper en lång, båda har
ritat bilder. De ska läsa och rätta texten framme hos läraren som sitter vid runda bordet. Hon
säger att de som är klara kan läsa igenom sina texter först och rätta själva om det är något som
är fel och sedan läsa för en kompis under tiden de väntar. Wilmer lyssnar när Jesper läser, de
pratar om texten och ler mot varandra. Wilmer läser för Jesper och får sedan hjälp att rita
spöken. Han tycker Jespers spöken är fina. De pratar en stund om bilden och jämför olika
slags pennor. Nu är det deras tur att gå fram till läraren och Wilmer vill inte först, men Jesper
säger ”kom” och då går han. De fortsätter prata och visa varandra och Julia när de kommer
fram. Han ser glad ut. Sätter sig tillbaka. ”Jag tänker inte läsa.” De elever som vill ska läsa
upp sina texter för varandra i samlingen senare. Han småsjunger och tittar på sin text igen.
Clara behöver någon som lyssnar på hennes text och Wilmer lyssnar. ”Jag gör streck när du
läser.” Han räknar hur många ord hon läser och gör streck i sin bok. Han rättar några ord i sin
text. Går sedan och läser för läraren igen. Nu får han paus. Han leker med en liten bit
häftmassa och en penna, målar i sin målarbok och pratar lite med Jesper. Nu är det dags att
byta till musik. Eleverna ska sitta på mattan. ”Vill inte sitta där.” Läraren ber honom att
komma en gång till men han väljer att sitta kvar och det får han. Han deltar inte i musiken
utan sitter och pillar med sitt kludd. Han lyssnar och när läraren frågar: ”Wilmer, är du med?”
gör han tummen upp. Lektionen avlutas med musikstunden och Wilmer går ut på rast. Han
ska leka med Arvid i parallellklassen.
Rast: Wilmer, Elin och Arvid står på den stora kullen. Det är blötsnö och lerigt. Wilmer är blöt
för han har åkt på fötterna ner. En lärare säger att de kan gå någon annanstans för det är för
lerigt och han har inga överdragskläder. ”Vi går till lilla backen.” Elin kan inte gå ner själv så
han hjälper henne. ”Den här vägen.” De springer till den lilla backen och han och Arvid
fortsätter att åka och rulla ner för backe. Det går fort och är häftigt. De pratar med varandra på
”engelska” och har olika roller i ett spel. De ska utföra uppdrag genom att rulla och kana.
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”Ska vi göra saker som gör ont” frågar Arvid, men Wilmer vill försöka hålla sig på benen.
”Jag är redan blöt, men jag har andra byxor inne.” Han vänder sig om och tittar på Elin ibland
när hon kastar en snöboll på honom, men kommenterar det inte, skrattar bara lite. Leken
fortsätter hela rasten. Sedan går han in och byter kläder.
5.3.4 Elins berättelse
Elin börjar sin rundtur i speciallärarens rum. Hon säger att rummet är: ”Lite komplicerat och
litet, men ändå bäst.” Det finns spännande saker. På frågan om hur det går att arbeta och
koncentrera sig i rummet svarar hon ”lite otrist”. När jag frågar vad hon menar säger hon:
”Det är lite tråkigt att koncentrera sig.” … ”Det är svårt.” Hon tycker ändå att rummet är lugnt
och skönt ”men ibland är det pratigt i mitt klassrum”. I biblioteket är det ”lugnt och tyst”. Hon
kurar ihop sig i en fåtölj och sitter tyst en stund: ”Här är det lugnt och skönt.”
På vägen till gympan stannar hon till i omklädningsrummet: ”Här är det lite stört.” Jag frågar
vad hon menar. ”Att klä av sig och se nån annan tjej naken.” Jag frågade om hon helst ville
klä om ensam. ”Nää, men det är bara högljutt och bla, bla, bla.” Hon tittar in i duschrummet.
”Det är för ekigt här inne! EKO!” Jag frågar hur det är att vara i det rummet. ”När det ekar för
mycket, då blir jag knäpp.” Skriker ”oaoaoao!!!” Hon springer in i gympasalen och ser glad
ut: ”Här är gympasalen.” Springer runt och skriker. När jag frågar hur det känns att jobba i
gympahallen svarar hon: ”Ja, jag gör inte så mycket som fröken säger, men det är ändå kul.”
Jag frågar vad hon gör när hon inte gör som fröken säger. ”Ja, bara tittar här, när vi gör nån
gympaträning jag inte gillar, sätter jag mig på bänken och tittar på.” Hon säger att det inte är
ok och att fröken vill att hon ska vara med, men ibland behöver hon vila sig … ”för jag har
inte fått en blund en enda kväll”.
Vi går vidare till Elins eget pausrum som hon beskriver som ”lite mysigt att räkna och lite
dystert”. ”Det är lite trist här, men bra att sitta och lyssna och kolla på Ipad och leka.” I
rummet har hon bara paus berättar hon. Hon jobbar i sitt klassrum. Där är det ”pratigt” och då
orkar hon inte tänka på matte. ”Då kommer Fia (resurspersonal) och stör.” Jag säger att hon
kanske bara vill hjälpa henne. ”Ja, jag vet det, hon vill hjälpa mig, det är ändå svårt för mig.”
Hon vill avsluta rundturen, så då gör vi det.
När Elin ska lägga sin diamant kommenterar hon alla bilder först. Bilden av tavlan i
klassrummet får omdömet: ”Högljudd!” Myshörnan i klassrummet får tummen upp. ”Där är
fåtöljen. Jag brukar krypa under den och låtsas att jag inte finns. Jag brukar gömma mig för
Fia.” Pausrummet får tummen upp, ”bajsbra!” Gympan ”kul”. Duschrummet ”lite jobbigt”.
Hon berättar att hon duschar tillsammans med de andra ibland och ibland duschar hon först.
Hon tittar på fotot av sin plats i klassrummet: ”Det är en bra plats, jag sitter bredvid Anna,
Filip sitter bredvid Maria. Ibland bråkar dom. De är nog kära.” Hon tycker att det är bra att
sitta vid ett bord med flera andra elever. När hon ska lägga bilderna i diamanten hamnar en
bild från klassrummet högst upp och en annan längst ner. Jag frågar: ”Men de här korten är
från samma rum de. Är det olika?” Hon svarar: ”Den här är jobbig.” Det är fotot av tavlan.
”Det är så tjatigt.” Hon placerar ut bilderna så hennes eget pausrum, gympan och myshörnet i
klassrummet kommer högst upp. Längst ner kommer bilden av tavlan, omklädningsrum och
duschrum. Elin berättar att hon helst vill leka och göra teater med sina figurer som hon ritar
och klipper ut. Hon vill också gärna lära sig mer om djur.
När hon ska rita sin önskeskola ritar hon ett litet rum, där det får plats två. Hon ritar sedan ett
större rum ”en matsal”. Hon ritar också ett stort bibliotek och gympan. Hon ritar en ribbstol
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”en lång”. När jag frågar om hon gillar att klättra svarar hon: ”Jag brukar klättra där från
fröken… högt … så hon brukar inte nå mig, men jag är höjdrädd.” I klassrummet kan det
finnas plats för fler barn: ”Anna och alla mina kompisar.” De andra får vara i ett rum bredvid.
”Nu är jag trött.” Vi avslutar.
Observation lektion: Elin kommer in och sätter sig på sin plats. Framför henne finns dagens
schema. Läraren informerar muntligt om hur lektionen är planerad. Först ska Fia
(resurspersonal) läsa en stund, sedan följer en mattediagnos om klockan. Fia börjar läsa. Elin
lyssnar och kommenterar, speciellt när det handlar om orättvisor: ”Så där får man inte göra
med barn” eller ”Där fick han” när det som varit dum råkar illa ut. Börjar få svårt att sitta
stilla, rör sig mer och mer. Hon rör på benen under hela lektionen. Kastar avsiktligt ner suddet
på golvet så hon kan glida ner och sätta sig bredvid lådan med sitt material i. Hon plockar
fram en bild som hon lägger upp på bordet. Kikar på Fia och lägger ner den igen. Kryper runt
på golvet, sätter sig på stolen och pillar på schemat. Läraren kommer in och nu får eleverna
sträcka på sig. Elin sitter kvar först men ställer sig också upp en stund och sträcker upp
armarna. Matteprov klockan: Elin har ett anpassar prov. Fia sitter bredvid och förklarar. Elin
bläddrar lite i häftet, suckar. Hon gör en uppgift i taget. Stannar av efteråt och Fia får leda
henne vidare inför varje uppgift, hon frågar för att få bekräftelse. Ger Fia en kram. ”Nu har du
gjort hela första sidan.” Hon fortsätter och märker att hon gjort fel. ”Oj, oj jag gjorde fel.”
”Då får du sudda.” Elin suddar och rättar, sedan tar det stopp. Fia pekar och visar att det bara
är tre uppgifter kvar. Elin fortsätter. Klar ”Bra.” Elin ser glad ut och gör tummen upp. Fia
frågar om hon vill ha paus. Det vill hon så Fia tar fram pauslådan. I den finns kort med olika
aktiviteter hon kan välja på som paus. Hon väljer Ipad och går in i sitt pausrum. Hon hämtas
tillbaka efter 15 minuter, kommer tillbaka och börjar med stöd av Fia arbeta i sin mattebok.
Matteboken är anpassad och hon har konkret material som stöd. Hon suckar och muttrar
ibland men jobbar på uppgift för uppgift under resten av lektionen.
Lektion 2: Jag kommer in när lektionen redan har börjat. Elin har målat en dinosaurie och ska
svara på frågor om hur dinosaurien levde. Hon verkar intresserad och pratar med Fia. De letar
svar i olika böcker och hon får hjälp att skriva. Dinosauriens största fiende är en äggtjuv: ”Det
där har jag sett på min film.” Hon skriver ner svaret. ”Räcker det nu?” Hon har tre frågor kvar
och övertalas att göra klart. ”Nu får du paus”, säger Fia. Hon väljer att fortsätta måla tills
lektionen är slut.
I idrottslokalen: Drama i tvärgrupp med elever från åk 1- 3 med ca fem elever från varje
årskurs. Eleverna går in och sätter sig på den röda mittlinjen i gympahallen, Elin också. Hon
sätter sig bredvid Arvid, viskar och pillar lite på honom. Lyssnar en stund på lärarens
genomgång, fortsätter sedan att prata med Arvid under genomgången. Elin tittar först hur de
andra eleverna gör en stund, gör sedan lika, skrattar och härmar. Vid varje moment springer
hon efter en stund fram och kastare sig mot madrassen, tröttnar och frågar: ”Ska vi inte ha fri
lek?” I övningarna deltar Elin korta stunder, får hjälp av Arvid och Fia för att hänga med en
stund till. ”Fröken, man behöver inte vara med eller?”… ”Det är roligare om alla är med, vill
du skicka en sak?” Det vill hon och är med en stund till. Sätter sig sedan på bänken och det får
hon göra. Efter en stund ska eleverna gissa vad en ärtpåse kan föreställa (telefon, boll,
godisägg mm). Elin vill svara och viftar och ställer sig upp. Blir besviken när hon inte får
svara direkt. Fia sätter sig bredvid och förklarar att det kommer att bli hennes tur. Hon får
svara och visa. Nu sätter hon sig på bänken bredvid Fia igen och de kommer fram till att det
är dags för en paus. Elin har orkat delta aktivt i 30 minuter, vilket ses som ett bra resultat.
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Rast 1: Elin springer ut och bort till bollplanket där Wilmer och Arvid står. De stoppar in sina
huvuden i hålen i planket och skrattar. Wilmer och Arvid springer snabbt upp till
klätterställningen, där de startar en lek som är ett dataspel. Elin står kvar med huvudet i hålet
och skrattar en stund. Följer sedan efter till klätterställningen när Arvid ropar på henne. Elin
ligger i rutschkanan och tittar. Vill inte åka för ”den är smutsig”. Åker så småningom ner när
någon annan åkt före så den blir ren. Klättrar upp på en avsats och ber om hjälp att komma
ner: ”Jag råkade komma upp fast jag är höjdrädd.” Hon fortsätter att leka för sig själv, övar att
klättra och hänga på olika sätt. ”Jag vågar hänga här”, försöker om och om igen. Hon klättrar
vidare men deltar inte i pojkarnas samtal. Hon kommer fram till mig och jag frågar om hon
fryser. ”Nej, jag har päls”, säger hon och klappar på tröjan som har ett kattansikte. Hon är
kvar i klätterställningen tills rasten är slut.

5.3 Analys
I detta kapitel beskrivs studiens resultat utifrån observationer och samtal med fyra elever i
grundsärskolan och grundskolan. Utifrån studiens frågeställningar görs en analys och tolkning
av elevernas berättelser ur sociokulturellt perspektiv (Vygotsky, 1999a; 1999b) samt med
hjälp av Asp-Onsjös (2006, 2008) aspekter av inkludering ur rumsligt, socialt och didaktisk
perspektiv.
5.3.1 Att vara tillsammans
Vygotsky (1999b) ser som lärarens viktigaste uppgift att skapa en social lärandemiljö.
Elevernas beskrivningar av den sociala arbetsmiljön visar att de i olika grad finns med i ett
socialt sammanhang. De benämner kamrater och lärare som de tycker om och är trygga med.
När de visar runt i lokalerna pekar de ut platser där de möter och är tillsammans med andra
elever.
Alice berättar att hon tycker om att sitta med Erik och resurspersonalen, men nämner också
andra elever. När hon arbetar tillsammans med Erik pratar hon mycket, tillsammans med
andra elever blir hon fåordig, deltar i samtal med enstaka inlägg, men iakttar noga och
försöker göra lika. När hon är placerad i en annan grupp är hon mer avvaktande, tillsammans
med Erik tar hon för sig och vill gärna bestämma. När hon ritar sin önskeskola säger hon:
Det är en skola med lite barn. Wilmer, Erik, Elin och Clara ska vara med. De andra ska vara i det här
rummet. Rummet ska vara som personalrummet, där ska vi vara.

Erik visar att han gärna jobbar tillsammans med Alice och fröken. Han säger att:
I lilla rummet är bra att jobba. Det är bra att jobba med Alice och Agneta.

Han tar aktiv kontakt med andra i gruppen. Han tar plats och vill gärna visa och berätta. Han
sitter gärna tillsammans med andra och tycker mycket om Jesper och Wilmer som gärna
hjälper honom om det behövs. Klassrummet är arrangerat så att han både kan arbeta i grupp
eller enskilt vid en egen plats.
Wilmer vill gärna jobba tillsammans med Erik, men berättar att det får han aldrig. Nu sitter
han tillsammans med Jesper som hjälper honom. Han tycker att det är en bra plats. Han
hjälper själv Clara och lyssnar när hon läser och markerar hur många ord hon läst. När han
berättar om duschen där de andra pojkarna leker tvålkrig, kan man se att han gärna skulle vilja
vara med men inte vågat fråga än. En mycket viktig person för Wilmer är kuratorn. När vi
kommer in i hans rum lyser han upp.
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”Det är skönt att få prata. Där sitter han och där sitter jag.”

Elin berättar att hon vill sitta tillsammans med andra barn och helst med Anna. Hon berättar
också hur hon på olika sätt försöker komma undan för att få vara ifred:
”Där är fåtöljen. Jag brukar krypa under den och låtsas att jag inte finns. Jag brukar gömma mig för Fia
(resurspersonal).

Hon berättar också att hon brukar klättra högt upp i ribbstolen för att komma undan fröken,
fast hon är höjdrädd. Observationen visar att hon har kontakt med några elever i klassen. Den
som hon tycker mest om är Arvid, som hon gärna klappar och pillar på. Elins förmåga att vara
med i klassen har ökat betydligt sedan föregående årskurs, men hon vill gärna själv få välja
vad hon ska göra utan att bli störd av vuxna.
Rasten är en viktig aktivitet för eleverna, där de själva har möjlighet att välja vem de vill vara
tillsammans med. Alice, Erik och Clara finns ofta på samma plats, Elin, Arvid och Wilmer
likaså. På rasten försöker både Alice och Erik styra leken, vilket ibland resulterar i att de leker
bredvid varandra i stället för med varandra. Wilmer leker rollekar med Arvid, men Elin
befinner sig i utkanten, ser ut att delta, men leker sin egen lek.
Asp-Onsjö (2006, 2008) menar att social inkludering kan ses som att eleven är delaktig i ett
socialt sammanhang med kamrater och personal. Det gäller att analysera om eleven finns med
i ett socialt nätverk eller ej. Sammanfattningsvis kan man se att eleverna har kamrater och
vuxna som de bryr sig om samspelar med utifrån sina förutsättningar. De har önskemål om
samverkan med andra elever som de inte alltid kan få tillgodosedda. Det finns en tanke bakom
hur klasserna är sammansatta och grupperingar i klassrummet används för att skapa nya
samspelsmöjligheter. Elevernas sociala kontaktnät är begränsat och de behöver stöd för att
kunna utvidga sina kontaktytor.
5.3.2 Att lära tillsammans
I ett sociokulturellt perspektiv på lärande samverkar elev, lärare och miljö. Den sociala miljön
kan ses som en förutsättning för att skapa en god didaktisk miljö. Vygotsky (1999a) menar att
det som eleven gör med hjälp av en vuxen idag kan den så småningom utföra på egen hand.
Genom samspel med vuxna men även andra elever möjliggörs lärande. Det kan vara lärande
av teoretiska och praktiska kunskaper, men även av sociala färdigheter. Säljö (2000) menar att
det kan handla om vad man tar med sig från en social situation och använder sig av i
framtiden. En förutsättning är att eleven befinner sig i en miljö som gör lärande möjligt.
Alice beskriver att hon lär sig bäst i det lilla rummet. Där jobbar hon med sin mattebok och
svenska och kan skriva på tavlan. När hon finns med i det stora klassrummet så tittar hon på
de andra eleverna innan hon själv påbörjar sitt arbete. Schemat är viktigt för att veta hur dagen
ska se ut, och hon läser upp hela schemat som står på tavlan. Hon nämner att det är bra att det
finns en dator att skriva på. Under de observerade lektionerna deltar Alice aktivt. Hon och
Erik arbetar med att skriva om en dinosaurie tillsammans med stöd av resurspersonal. De
skriver fakta om dinosaurier på datorn. De instruktioner klassläraren ger innan arbeten
påbörjas är tydliga och de upprepas ytterligare en gång, därefter ges enskilda instruktioner till
de elever som behöver. Alice får extra enskilda instruktioner och stöd av resurspersonal för
komma igång med sina uppgifter, men arbetar även på egen hand. De elever som sitter
bredvid henne hjälper också till när hon ber om hjälp. I idrotten deltar Alice genom att se på
hur de andra gör och försöka härma efter. Hon får även här enskilda instruktioner vid behov.
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Erik säger att han tycker om att arbeta i båda rummen. Han visar att han blir trött i det stora
rummet och han vill gärna gå till lilla rummet efter en stund. Han tycker om sina böcker och
vill gärna visa hur han gör när han jobbar. När han arbetar i stora rummet vill han göra lika
som de andra eleverna. Han skriver och visar upp för läraren och presenterar gärna sitt arbete i
gruppen. Hans uttalssvårigheter gör att det kan vara svårt att förstå vad han säger och han
använder endast sporadiska tecken. I idrotten deltar han i alla aktiviteter. Han följer övriga
elever och försöker göra lika. Han får stöd av andra elever när de märker att han inte förstår.
Wilmer tycker att skolan är bra och att matte är kul. Han har svårt att komma igång och
slutföra sitt arbete och behöver kontinuerligt stöd. Han arbetar bra tillsammans med Jesper.
De läser sina texter för varandra och han följer också med Jesper fram till läraren för att läsa
sin text. De diskuterar olika aspekter av sina arbeten och Wilmer vill göra lika bra. Samarbetet
med Jesper har gjort att Wilmer är mer aktiv på lektionerna. Han börjar sakta infoga sig i
klassens arbete. När de andra eleverna berättar och pratar lyssnar han aktivt men vill själv inte
så gärna läsa eller berätta i den stora gruppen.
Elin berättar att klassrummet är pratigt och det gör att hon inte orkar tänka på matte. Elin
behöver stöd av vuxen för att genomföra sina uppgifter och kan bara arbeta korta stunder på
egen hand. Hennes instruktioner och material är anpassade för att hon ska kunna genomföra
dem. På dramaövningen blev det synligt hur lärare, resurspersonal och andra elever lyckades
leda Elin vidare genom lektionen. Hon fick stöttning för att orka en liten stund till, eller prova
på nya övningar.
Asp-Onsjö (2006, 2008) menar att didaktisk inkludering innefattar lärarnas anpassning av
arbetssätt och material. Det handlar om att anpassa skolan till eleverna och inte det motsatta.
Eleverna uttryckte att de fick hjälp av lärarna och övrig personal. I observationerna blev det
tydligt hur personal och andra elever i klassen fanns med och visade, inspirerade och
uppmuntrade i arbetet. Vikten av att få arbeta tillsammans med en kamrat som ger stöttning
blev tydlig hos samtliga elever i studien. Genom att studera och imitera, fråga och få stöd av
en mer erfaren kamrat i den närmaste utvecklingszonen (Vygotsky, 1999a) utfördes arbetet
lättare. För att konkretisera och underlätta lärandet användes olika verktyg, där bristen på
digitala verktyg blev tydlig.
5.3.3 Att vara i rummet
Genomgående i berättelserna är upplevelsen av ljud. Asp-Onsjö (2006, 2008) beskriver den
rumsliga aspekten av inkludering i termer av elevens förutsättningar att tillbringa tid i samma
lokaler som sina klasskamrater under dagen. Samtlig elever berättar att de blir störda av ljud i
klassrumsmiljön. Alice nämner att gympan kan vara skrikig och att duschrummet ekar
mycket. Det är också något som Elin tycker är jobbigt.
Det är för ekigt här inne! EKO! … När det ekar för mycket blir jag knäpp.”

Duschrummet ekar verkligen, pojkarnas är något bättre. När Wilmer kommenterar
gympahallen säger han:
Ljudet gillar jag INTE! … Det är inte bra, det gör ont i öronen.

Han anser även att det är för pratigt i klassrummet. Han har fått arbeta med hörlurar som
skydd, men tyckte inte att det fungerade bra.
Men då hör jag ju inte vad fröken säger.
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Erik nämner inte ljudnivån, men visar att han blir trött i klassrummet, genom att ta sig för
pannan, och säga:
Jag blir trött här.

Eleverna tycker alla att de har en bra plats i klassrummet. Eriks plats vid fönstret var en plats
där också de andra ville sitta, för där kunde man se ut. Helst ville de arbeta i de mindre
rummen. Det blev också tydligt när de skulle rita sin önskeskola. Alice ritade en skola där det
skulle finnas få barn. I hennes klass skulle det finnas fem elever. Elin ritade ett klassrum för
två elever och ett stort bibliotek. Hon tycker mycket om böcker.
Wilmer ritade ett stort klassrum, för att det inte skulle vara så trångt. Han ville också ha en
matsal och ett litet bibliotek och vilorum med soffa i anslutning till klassrummet. Om han fick
välja skulle det bara finnas en klass i skolan. Han vill ha fler datorer och iPads så att flera kan
jobba på samma gång. Behovet av datorer är stort, man får ofta vänta på sin tur och ibland
finns ingen dator ledig.
Sammanfattningsvis visar studien på att elevernas upplevelser av skolans miljö är att det är
för mycket ljud och för många elever. Man vill kunna arbeta i mindre rum och i mindre grupp.
Man försöker tillgodose elevernas behov av paus och vila i mesta möjliga mån, utifrån de
lokaler som finns. Det blev ändå tydligt att arbetsmiljön måste förbättras för att göra elevernas
vardag i skolan lättare.
5.3.4 Hur kan skolmiljön förstås ur rumslig, social och didaktisk
aspekt av inkludering?
Vid följande analys har Asp-Onsjös (2006, 2008) aspekter av inkludering använts som
analysverktyg för att utreda i vilken grad eleverna kan sägas vara inkluderade i sin klass.
Asp-Onsjö (2006, s. 191) menar att ”de olika aspekterna av inkludering inte kan ses som
absolut avskiljda från varandra” och att gränssnitt kan vara svåra att göra. Metoden är ändå
användbar som ett verktyg för att analysera en elevs skolsituation. För att tydliggöra analysen
har den tabell som presenteras av Asp-Onsjö (2006, 2008) använts. Tabellen är tänkt att
användas för att ge en översiktlig bild och kan vara ett stöd i det fortsatta arbetet med eleverna
för att se vilka områden som behöver förbättras.
Alice

Erik

Wilmer

Elin

Rumslig
Social
Didaktisk
Inkludering

Exkludering

Alice och Erik går ur och i klassen och befinner sig ungefär hälften av tiden i en mindre
grupp. De kan betraktas som delvis rumsligt exkluderade. Alice och Erik deltar i ett socialt
sammanhang och har ett fungerande nätverk av elever och vuxna och kan anses socialt
inkluderade. Ur didaktisk synpunkt anpassas Alices material efter hennes förmåga. Hon får
stöttning av personal och material för att kunna utföra och redovisa sina uppgifter i både den
stora och lilla gruppen. Erik har samma stöd, men hans möjlighet att kunna kommunicera med
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klasskamrater och vuxna är begränsad. För att han ska kunna anses didaktiskt inkluderad
skulle både klasskamrater och lärare förstå och använda hans tecken. Han egen vilja att teckna
skulle då förhoppningsvis också öka. Nu använder han tecken endast sporadiskt. Han kan
anses vara delvis didaktiskt exkluderad.
Wilmer och Elin är rumsligt inkluderade. De befinner sig i samma klassrum som sina
klasskamrater i stort sett hela tiden. Wilmer har ett litet begränsat socialt nätverk i form av
andra elever och vuxna, men kan anses vara socialt inkluderad. Elin söker sig till några
kamrater men deltar oftast inte i leken utan befinner sig bredvid och iakttar. I klassrummet har
hon stöttning av en vuxen, men vill helst vara själv. Hon kan betraktas som socialt
exkluderad. Båda har omfattande didaktiskt stöd och anpassningar. Wilmer arbetar i stort sett
med samma material som övriga klassen. Elin har fler anpassningar men kan ändå anses vara
didaktiskt inkluderad, främst på grund av lärarens och resurspersonalens uppfinningsrikedom
när det gäller att få med henne i undervisningen.
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6 Diskussion
Avsikten med studien var att ta del av några elevers egna synpunkter på skolans arbetsmiljö,
dels deras upplevelser av miljön och de behov som kom till uttryck. Jag ville också undersöka
hur deras synpunkter kunde sättas in i en analys av skolmiljön ur rumslig, social och didaktisk
aspekt av inkludering (Asp-Onsjö 2006, 2008). Elevernas synpunkter har synliggjort behov
och utvecklingsmöjligheter i skolans arbetsmiljö. I det följande sammanfattas och diskuteras
resultaten under tre teman: elevers sociala arbetsmiljö, elevers didaktiska arbetsmiljö, elevers
fysiska arbetsmiljö och samt en avslutande reflektion över resultaten utifrån speciallärarens
uppdrag.

6.1 Elevers sociala arbetsmiljö
Alice, Erik, Wilmer och Elin kan alla berätta om sociala relationer som är viktiga för dem,
vilket även blir synligt vid observationer. De sociala relationerna kan se olika ut, men hos
samtliga finns en känsla av vara delaktiga i en social kontext. Szönyi och Söderqvist Dunkers
(2013) menar att för att kunna utröna om eller hur eleven är delaktig bör man ställa frågor
som hur, med vem, i vad? Delaktighet är ett samspel mellan de individuella förutsättningarna,
omgivningens förhållningssätt och miljön.
Eleverna har lång erfarenhet av att vistas tillsammans med andra barn i grupp sedan förskolan.
Vygotsky (1999a) påpekar att man ska beakta att de situationer som eleven möter i skolan har
sin förhistoria. Barnen har erfarenheter och kunskaper med sig som ska ligga som grund för
fortsatt utveckling. Vygotsky menar vidare att elevens utveckling inte alltid följer en rak linje
från barnets utveckling före skolstart, den kan leda in på sidospår eller leda i motsatt riktning.
Där är skolan förhållningssätt av avgörande betydelse. I förskola och förskoleklass har
eleverna i studien funnits med i ordinarie verksamhet. Det är i skolan man kan bli särskiljd
och placeras i en annan skolform eller undervisningsgrupp.
För särskoleeleverna i studien har man arbetat för att eleverna ska kunna fortsätta att
utvecklas och bygga vidare på sina tidigare sociala erfarenheter. De har en given plats i sina
ordinarie klasser. Det gör att de finns med i en kontext där de är väl kända. För att orka hela
skoldagen varvas undervisningen i helklass och liten grupp. Asp-Onsjö (2006, 2008) menar
att det väsentliga i den sociala arbetsmiljön är att ge eleven förutsättningar att delta i ett
socialt sammanhang med kamrater och personal. Det kan vara i liten grupp, större grupp eller
bara tillsammans med en vuxen. Känslan av att ingå i ett socialt nätverk är huvudsaken.
Vygotsky (1999b) ser som lärarens viktigaste uppgift att skapa en social lärandemiljö. I det
arbetet ingår att se på hur klassrum och undervisningen organiseras utifrån ett socialt
perspektiv. Mitchell (2014) ser klassens sammansättning, grupperingar i klassrummet,
klassrumsmiljön och undervisningssätt som en ingång till lärande. Vid uppdelning av
klasserna har lärarna medvetet arbetat för att skapa så bra grupper som möjligt. I klassrummet
arbetar eleverna i olika grupperingar. Eleverna i studien har delvis fasta platser och är ofta
placerade tillsammans, vilket motiveras med att de behöver sin resurspersonal som stöd i
arbetet. Det kan ses som en form av urskiljning av eleverna trots att de arbetar i samma rum
som övriga elever. Berhanu och Gustavsson (2009) menar att lösningar där eleverna urskiljs
riskerar att sätta delaktigheten ur spel. Man kan också välja att se till delaktighet i den
aktivitet där eleven befinner sig (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2013). De aktiviteter som
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skapas i klassrummet är tillgängliga för eleverna i studien och klassrummet kan ses som en
social mötesplats.
Finns eleven med i ett socialt nätverk och hur många individer kan man förhålla sig till?
Aspelin (2010) visar på vikten av att studera konsekvenserna av socialt beteende i en relation
genom att placera in det i en social kontext. Han ser också vikten av att studera de små
händelser som sker i skolmiljön och förändringar i de sociala relationerna som är i ständig
förändring. Det som blir synligt i studien är att eleverna har ett begränsat socialt nätverk, man
samspelar med ett färre antal elever och i högre grad med vuxna än andra elever. När det
gäller elevernas sociala självuppfattning så är elevernas egen upplevelse att de arbetar
tillsammans och att det är bra att arbeta tillsammans med andra. I klasserna arbetas aktivt för
att utvidga det sociala nätverket och flera exempel av peer tutoring blev synliga, där eleven
sökte och fick stöd av klassrumkamrater i arbetet. Molin (2004) talar om interpersonell
delaktighet, det som sker mellan individen och omgivningen. Delaktigheten påverkas av
interna eller externa förutsättningar. De externa förutsättningarna är påverkbara på ett konkret
sätt i arrangerande av klassrumsmiljöer. De interna förutsättningarna handlar om elevens vilja
eller förmåga till delaktighet vilket är mer komplext. I studien blir framför allt Elins och
Wilmers svårigheter synliga, där de på olika sätt visar att de inte orkar delta i några av de
gemensamma aktiviteterna.
En viktig del av det sociala samspelet sker på rasten som är ett tillfälle där eleverna själva
väljer sina grupperingar. Några elever kommer till eller går, men det finns en fast kärna i
elevernas kamratkrets. En påverkan som blev synlig var att Alice utvidgade sitt kontaktnät
efter att ha varit på fritidshemmet, vilket talar för vikten av samverkan mellan skola och
fritidshem för att kunna påverka elevers sociala arbetsmiljö.

6.2 Elevers didaktiska arbetsmiljö
I studien nämner eleverna arbetsområden som de tycker om eller helst vill slippa. De berättar
att de får hjälp av personal vilket de tycker är bra. Även om Elin tycker att det är störande när
hon inte får hålla på med sina intresseområden ifred så visar hon ändå att hon förstår att det är
bra att få hjälp. För att kunna ta del av elevernas didaktiska miljö användes observationer vid
olika lärandesituationer.
Läroplanerna för grundsärskolan och grundskolan (2011a, 2011b) fastställer att
undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Att undervisa i en klass
med elever med skilda förutsättningar är en utmaning. Elever lär sig på olika sätt, man kan
tala om olika lärstilar (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2014). För att nå alla elever
behöver läraren använda olika metoder och tänka utifrån olika elevers perspektiv. Det kan
handla om att förstärka med visuella eller auditiva intryck, konkret material eller göra
praktiskt och röra sig. Genom att vara medveten om elevens förutsättningar kan man nå högre
resultat. Det handlar också om hur undervisningen presenteras och hur instruktioner ges. De
stödstrukturer i form av resurspersonal och lärverktyg som används i utbildningen är också av
stor betydelse. Stödstrukturer syftar till att underlätta för eleven att nå sin nästa
utvecklingsnivå. Vygotsky (1999a) menar att de ska ge förutsättningar för att det som eleven
idag klarar med hjälp av en vuxen ska den så småningom ska klara på egen hand.
En av lärarna i studien har tidigare varit lärare för särskolans elever och övrig personal har
lång yrkeserfarenhet och har mött många elever i behov av stöd. Personalens förhållningssätt
ger goda möjligheter att skapa inkluderande lärmiljöer och man prövar olika metoder för att få
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det att fungera. Det finns en tydlig struktur i de båda klasserna för hur arbetet presenteras.
Instruktionerna är tydliga och upprepas. Det visar sig ändå svårt för eleverna i studien att
utföra arbetet direkt, varför de också får enskilda instruktioner av lärare eller resurspersonal.
Eleverna har anpassningar i form av anpassade uppgifter och tydliggörande material i form av
bilder och konkret material. För den elev som behöver tecken som stöd används detta i viss
mån som till exempel i engelska, där ord även presenteras med hjälp av tecken. Upplevelsen
av bemötandet av eleverna är att de tas på allvar och att man bemöter eleven utifrån deras
egna unika behov. Lewis & Norwich (2005) påvisar att diagnoser och kategoriseringar av
elever inte ska styra vilka pedagogiska strategier som används och det är ett synsätt som lyser
igenom i arbetet. Man är medveten om elevernas diagnoser men anpassar verksamheten efter
individ och inte diagnos. Det finns flera elever i klassen som behöver liknande stöd vilket
genomsyrar arbetet.
Skolan i studien har en mycket begränsad tillgång till digitala verktyg. Det innebär att de
datorer som finns i stort sett är tillgängliga för de elever som har dator som extra anpassning.
Skolan är i stort behov att utökade resurser och kompetensutveckling inom området. It i
lärandet beskrivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten (2014) som undervisning som har
stöd av it i form av verktyg och pedagogik. Genom att använda digitala verktyg menar man att
den pedagogiska miljön blir tillgänglig för fler. ”Elever ska ha tillgång till de lärverktyg som
behövs för en utbildning i dagens digitaliserade samhälle” (s. 59). När Alice och Erik arbetar
tillsammans med en text så är datorn ett viktigt verktyg. Båda kan med svårighet forma
bokstäver till en läslig stil, men med hjälp av datorn blir den läslig och kan presenteras för
övriga i klassen. Båda hittar snabbt på tangentbordet och det syns att de har en viss vana att
arbeta med dator som skrivverktyg. Datorn är så mycket mer är ett skrivverktyg och kurs- och
läroplaner förutsätter tillgång till internet. Man ska på olika sätt söka och presentera
information. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2014) ser lärverktygets tillgänglighet som
avgörande för hur eleverna kan använda och tillgodogöra sig kunskap.

6.3 Elevers fysiska arbetsmiljö
Den fysiska arbetsmiljön i skolan är en avgörande förutsättning för att skapa möjlighet till
social och didaktisk inkludering. Eleverna var samstämmiga i sina önskemål om en lugn miljö
och mindre grupp. Den tydligast framträdande störande faktorn var ljudmiljön. Hur kan man
skapa en miljö som också är inkluderande? Mitchell (2014) menar att de anpassningar som
görs för elever i svårigheter gynnar alla elever och poängterar samma behov som
framkommer i Specialpedagogiska skolmyndighetens värderingsverktyg (2014): en
ändamålsenlig auditiv, visuell, luft-, inne- och utemiljö för att optimera lärandet. ”Den fysiska
miljön ska stödja lärandet, inte stjälpa” (s.64).
Skolan i studien har ljusa och ändamålsenliga lokaler, men på grund av organisatoriska
förändringar genom sammanslagningar av skolor, saknas regelrätta klassrum för några klasser.
Andra lokaler som är mer ämnade som gemensamma samlingsrum används därför som
klassrum. Dessa rum är genomgångsrum för att komma till klassrummen, vilket är en störande
faktor. Ljud från intilliggande rum tränger dessutom igenom. När det gäller eleverna i studien
har deras klasser medvetet placerats i ordinarie klassrum. Tillgången på mindre rum för
grupparbeten och enskilt arbete är också begränsad. De mindre rum som finns i skolan är i
stort endast tillgängliga för ett fåtal elever, bland annat tre av de elever som ingår i studien.
Vid de observationer som gjordes var ljudnivån i klassrummen låg, trots det upplevde
eleverna störande ljud i alla lokaler. En god auditiv miljö ses som särskilt viktig för att klara
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av att samtala, lyssna och komma ihåg det som sägs, vilket är något som lyfts i flera
bakgrundsstudier (Tufvesson & Tufvesson, 2009; Kirby Fullerton & Guardino, 2010;
McAllister & Maguire, 2012; Deris & Di Carlo, 2013). Det kan även synas som en svår del
att fullt åtgärda. Man menar att i en god auditiv miljö ska man kunna uppleva tystnad utan
störande inslag från möbler, apparater, övrig inne och utemiljö. När många personer ska
samsas i samma lokaler är det svårt att uppfylla ovanstående krav, men det finns vägar att gå
för att påverka ljudmiljön positivt. Det handlar om att anpassa möbler, använda skärmar och
material som är skapade för att vara dämpande, men även om bemötande, förändrat arbetssätt
och flexibilitet. Det kan handla om att ta emot barnen ute på gården på morgonen för att få en
lugn start och att arbeta med att göra elever medvetna om ljudmiljön. ”Barn med exempelvis
ADHD, hjärnskada eller annat modersmål än undervisningsspråket kan ha samma krav på
anpassning som personer med hörselnedsättning” (Specialpedagogiska skolmyndigheten,
2014).
Även på övriga arbetsmiljöområden finns förbättringsmöjligheter, även om dessa inte var
något som framkom i elevernas utsagor. Deras största problem var ljudmiljön.

6.4 Speciallärarens roll för att utveckla goda lärmiljöer
För att öka skolans tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning behöver flera delar i
arbetsmiljön belysas. Hur kan vi utforma lärmiljöer och undervisning så att alla elever får
möjlighet att utvecklas så långt som möjligt? Vilka anpassningar behöver göras?
I elevhälsans specialpedagogiska insats (Socialstyrelsen, 2014) ingår att kartlägga hinder och
möjligheter i skolmiljön, kartlägga elevers behov av särskilt stöd, ge handledning och
konsultation till pedagogisk personal samt att följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av
verksamhetens lärandemiljöer. Det ska ske kontinuerlig och i samverkan mellan skola, hem
och elev. Asp-Onsjös (2006, 2008) analysverktyg kan användas som ett tydliggörande redskap
för att se vilka områden som behöver förbättras för att eleven ska kunna anses fullt
inkluderad.
De ställningstaganden som eleverna i studien gör och analysen av arbetsmiljön visade att
skolan har utvecklingsområden att arbeta med. Som stöd i arbetet med att utveckla
skolmiljöer som är tillgängliga för alla elever har specialpedagogiska skolmyndigheten (2014)
tagit fram ett värderingsverktyg. I arbetet bör även elever involveras. Därför är ett
värderingsverktyg som kan användas tillsammans med elever i förskola till åk 3 under
produktion. För elever i årskurs 4-9 finns lärmaterialet DATE (Kjellberg & Westerdahl, 2014),
vilket omfattar alla elever och ämnen och behandlar mötet mellan elev och skolmiljö.
Ytterligare ett tillämpningsområde som studien visat på är möjligheten att använda deltagande
metoder för att få eleverna delaktiga i beslut som belyser deras vardag. Eleverna har varit
intresserade, har kunnat uttrycka sina uppfattningar och har genomgående varit positiva till
arbetet. Att bli lyssnad på och få fullt fokus har säkert varit en bidragande orsak.

6.4 Fortsatt forskning
Jag ser de områden som lyfts i tidigare studier som angelägna för fortsatt forskning.
Fortfarande återstår många frågor att lösa för att skolans miljö ska anses vara tillgänglig för
alla elever. Flera forskare (Tufvesson & Tufvesson, 2009; Kirby Fullerton & Guardino, 2010;
McAllister & Maguire, 2012; De Gregori, 2011) lyfter behovet av att studera och utveckla
skolans miljö i samverkan mellan forskningsdiscipliner från pedagogik, psykologi och
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byggnads-och designområdet i tvärvetenskapliga studier. Skolan är en komplex arbetsmiljö
som ställer höga krav på de människor som vistas där och följande fråga kan ställas inför
framtida projekt:
Is the typical classroom today designed to support 21st century instructional practises and
educational outcomes? This is an important yet largely overlooked question in the current context
of public education reform. (De Gregori, 2011, s. 1).

Hur ska framtida lärmiljöer utformas och hur kan vi arbeta med att förändra dem vi har för att
fungera bättre för alla elever?

6.5 Slutsatser
Syftet med studien var att ta del av några elevers upplevelser av arbetsmiljön i en
inkluderande verksamhet. Studien visar både på positiva effekter i samspel och lärande, men
också på de svårigheter som miljön orsakar. En god arbetsmiljö är avgörande för att göra
inkludering möjlig och ska gynna alla elever. Skolmiljön är ett område som är förhållandevis
väl utforskat och det finns intressanta lösningar för att göra skolan tillgänglig för alla elever.
De skolmiljöer vi har är ofta konstruerade efter tidigare pedagogiska metoder och synsätt,
vilket bland annat inte inkluderade elever med funktionsnedsättningar i ordinarie verksamhet.
Det ställer stora krav på lärarens förmåga att kunna skapa en god lärandemiljö, där elev, lärare
och miljö kan samverka för att ge bästa resultat. I arbetet behöver miljön genomlysas och
analyseras. Studien lyfter fram verktyg för att utveckla skolans arbetsmiljö, vilka
förhoppningsvis kan medverka till att förändra elevers skolvardag och skapa bättre
arbetsmiljöer för både elever och vuxna i skolan.
Studien visar att en elev kan vara inkluderad utifrån en eller flera aspekter. Det som är
avgörande är inte funktionsnedsättning i sig utan samverkan mellan externa och interna
förutsättningar (Molin, 2004). Utgångspunkten är hur eleven fungerar i den aktuella miljön,
det som sker i mötet mellan individ och omgivning.
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us.
Winston Churchill
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Bilaga1
Till föräldrar med barn i åk X vid Xskolan
I min utbildning till speciallärare kommer jag under den sista terminen att skriva ett
examensarbete om elevers egna uppfattningar om den fysiska arbetsmiljön i skolan.
Jag har fått tillåtelse av rektor och lärare att samla in data inför arbetet vid några tillfällen
under vårterminen.
Jag är intresserad av att veta mer om hur barn själva beskriver sin arbetsmiljö och deras
synpunkter på hur den kan utformas. Eleverna kommer att få ta mig med på en videofilmad
rundtur i skolan. Jag kommer även att observera lektioner där era barn deltar och samtala med
era barn. Samtalen kommer att spelas in så jag tydligt kan gå igenom vad som sägs. Jag
kommer också be barnen rita bilder av eller fotografera skolmiljön enskilt och/eller i grupp.
Det är frivilligt att delta i min studie och barn och föräldrar kan när som hels välja att dra sig
ur utan att det medför något negativt för dem.
Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete. Ingen obehörig
kommer att få tillgång till mina insamlade data. När studien är genomförd kommer all
insamlad data att förstöras. Alla namn på barn, lärare och skola kommer att bytas ut när
studien publiceras.
Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid speciallärarutbildningen vid
Karlstads universitet och finnas tillgänglig vid universitetets bibliotek.
För att kunna genomföra studien behöver jag tillåtelse från er att samtala med barnen och
dokumentera arbetet med deras beskrivningar av arbetsmiljön i skolan. Alla barn kommer
också att tillfrågas och får ge sitt eget samtycke till att delta.
Fyll i talongen och lämna tillbaka till skolan senast fredag 6 februari.
Ingegerd Andersson, tel XX
Examensarbete om ”barns fysiska arbetsmiljö”.
Jag tillåter att mitt barn deltar i samtal och att arbetet med arbetsmiljön i skolan
dokumenteras
Jag vill inte att mitt barn deltar i samtal eller att arbetet med arbetsmiljön i skolan
dokumenteras
Barnets namn…………………………………………………………………
Vårdnadshavares underskrift
………………………………………… …………………………………………………..
Ort och datum……………………………………………………………………

