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Sammanfattning 

 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur läraren och elevassistenten arbetar 

för att skapa inkludering, av elever som läser enligt särskolans läroplan, i en ordinarie 

gymnasieklass. Vi har med hjälp av de kvalitativa forskningsmetoderna, deltagande 

observationer och intervjuer, samlat data för att beskriva och analysera hur det inkluderande 

arbetet ser ut på en Waldorfskola. I studien har vi undersökt hur läraren och elevassistenten 

skapar goda möjligheter för inkludering. Vi har även undersökt hur läraren och 

elevassistenten arbetar vid genomgångar och instruktioner i klassrummet samt hur de 

planerar, utvärderar samt reflekterar kring den inkluderande skolmiljön. De slutsatser och 

resultat som vi har kunnat dra är att när en skola anser att alla elevers olikheter berikar skolan 

så är arbetet med inkludering inte något ansträngande och svårt utan något naturligt. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Nyckelord: Inkludering, särskolan, Waldorfskolan, Waldorfpedagogik 

  



2 

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to describe and analyze how teachers and student assistants work 

together to include special education pupils in an ordinary school classroom. To collect our 

data we have used qualitative research methods, participant observations and interviews. We 

have collected data to describe and analyze how a Waldorf school in Sweden works toward 

establishing an inclusive environment. In this study we have investigated how teachers and 

student assistants can create good opportunities for inclusion in school. We have examined 

how teachers and student assistants work at briefings and instruction in the classroom and 

how they plan, evaluate and reflect on inclusiveness in the classroom. The conclusion and 

result that we have come to in our study is that when a school believes that all students' 

diversity enriches the school then working at inclusion is not something strenuous and 

difficult, it is instead something that comes natural. 
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Förord 

Vi vill tacka Waldorfskolan och alla respondenter som har ställt upp i vår studie. Studien har 

gett oss en inblick i hur lärare och elevassistenter arbetar för att skapa en inkluderande 

skolmiljö. Denna erfarenhet kommer vi att bära med oss i våra framtida lärarroller. 

Ett särskilt tack vill vi rikta till vår handledare Eva Skogman vid Mälardalens högskola för allt 

stöd och alla värdefulla råd. 

Vi vill även tacka våra familjer som har stått ut med oss och stöttat oss i arbetet med denna 

studie. 

Västerås 2013-05-08 

Christina Karlsson 

Camilla Bengtsson Svärd 

  



4 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ............................................................................................................................ 6 

2. Förförståelse ...................................................................................................................... 7 

3. Teoretisk referensram ....................................................................................................... 8 

3.1 Sociokulturellt perspektiv ............................................................................................. 8 

3.2 Inkludering ur ett internationellt perspektiv .................................................................. 9 

3.3 Styrdokument om inkludering ....................................................................................... 9 

3.4 Inkludering i skolan ..................................................................................................... 11 

4. Syfte och frågeställningar ............................................................................................... 14 

5. Waldorfpedagogiken ....................................................................................................... 15 

6. Elevassistenter ................................................................................................................. 17 

7. Tidigare forskning om inkludering i skolan ................................................................. 18 

7.1 Introduktion till forskningen ....................................................................................... 18 

7.2 Skolkultur .................................................................................................................... 19 

7.3 Attityder och flexibilitet .............................................................................................. 20 

7.4 Samarbete .................................................................................................................... 21 

7.5 Skolledning .................................................................................................................. 22 

7.6 Skolans policy ............................................................................................................. 22 

8. Metod ................................................................................................................................ 24 

8.1 En etnografisk studie ................................................................................................... 24 

8.2 Deltagande observationer som datainsamlingsmetod ................................................. 24 

8.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod........................................................................... 25 

8.4 Urval ............................................................................................................................ 26 

8.5 Genomförande av studien ............................................................................................ 26 

8.6 Etiska övervägande ..................................................................................................... 28 

9. Resultat ............................................................................................................................. 29 

9.1 Människosyn och inkludering ..................................................................................... 29 



5 

 

9.2 Kultur för inkludering i lärande................................................................................... 30 

9.3 Förhållningssätt och samarbete i personalgruppen ..................................................... 32 

9.4 Lärarens arbete för att skapa samarbete i elevgruppen ............................................... 33 

9.5 Inkludering med förbehåll ........................................................................................... 35 

10. Analys ............................................................................................................................... 36 

10.1 Samarbete för inkludering i det sociala samspelet .................................................... 36 

10.2 Samarbete för inkludering i lärande .......................................................................... 38 

11. Diskussion ........................................................................................................................ 41 

11.1 Metoddiskussion ........................................................................................................ 41 

11.2 Resultatdiskussion ..................................................................................................... 41 

11.2.1 Människosyn, kultur och inkludering. ................................................................ 41 

11.2.2 Samarbete för en inkluderande skolmiljö. .......................................................... 43 

11.1.3. Lärande och kunskapssyn i Waldorfskolan. ......................................................... 45 

11.3 Slutsatser ................................................................................................................... 46 

11.4 Avslutande reflektion ................................................................................................ 47 

11.5 Framtida forskning .................................................................................................... 47 

12. Referenser ........................................................................................................................ 49 

13. Bilagor .............................................................................................................................. 51 

13.1 Intervjufrågor ............................................................................................................ 51 

13.2 Observationer ............................................................................................................ 52 

 

  



6 

 

1.  Inledning 
Vi har valt att skriva om lärares och elevassistenters arbete med att skapa inkludering av 

särskoleelever i den ordinarie undervisningen i en gymnasieklass. Vi har under vår utbildning 

fått förståelse för att detta är en viktig uppgift samtidigt som vi har insett att det inte alltid är 

någon lätt uppgift. Vår förhoppning är att vårt arbete med detta examensarbete ska ge oss 

fördjupade kunskaper och en bredare förståelse för arbetet med inkludering. Detta för att vi 

ska kunna bidra till att skapa en inkluderande miljö i våra klassrum och på så vis bidra till en 

skola för alla. 

Skolans styrdokument (GY 11) säger att skolan ska vara en skola för alla där skolan bör 

sträva efter att alla elevers olika behov är tillgodosedda. Det finns skolor som har hittat 

fungerande arbetssätt för att skapa inkludering, där eleverna ses som individer och arbetar 

tillsammans i samma klassrum oavsett vilka de är eller vilka behov de har. Hur arbetar lärare 

och elevassistenter i dessa klassrum för att skapa en inkluderande miljö där alla elever blir 

sedda? 

En Waldorfskola i en medelstor svensk kommun, skickade en förfrågan till Mälardalens 

högskola angående om några studenter vid lärarutbildningen ville göra ett examensarbete 

kring arbetet med inkludering på skolan. Vi tyckte att detta lät som ett intressant upplägg för 

vårt examensarbete, vi kontaktade därför rektorn på skolan. Denna Waldorfskola har en 

inkluderande skolmiljö och framstår som en fungerande inkluderande skola där elever från 

både särskolan och den ordinarie gymnasieskolan är inkluderade i samma klassrum. Vi är 

intresserade av att ta reda på hur lärarna och elevassistenterna arbetar för att lyckas skapa en 

inkluderande miljö utifrån de resurser och den tid som finns tillgänglig.  
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2. Förförståelse 

För att kunna tolka och förstå det som ska undersökas på ett bra sätt är det, enligt Patel och 

Davidsson (2003), en fördel att forskaren närmar sig det som ska undersökas utifrån sin egen 

förförståelse och kunskap samt sina tankar och känslor. Vår förkunskap grundar sig i att vi 

båda har flera års erfarenhet av att arbeta inom skolväsendet och att vi har sett problematik 

med att inkludera elever med särskilda behov i den ordinarie undervisningen. 

När vi ska analysera de kvalitativ data som vi har samlat in är det viktigt att vi är medvetna 

om vår förförståelse kring ämnet. Detta är något som även Denscombe (2009) beskriver, 

under tiden som de deltagande observationerna genomförs kan det vara svårt att inte tolka 

eller analysera det som händer. Det vi antecknar kan påverkas av våra tidigare erfarenheter 

och förutfattade meningar. Därför valde vi att anteckna precis vad vi såg under 

observationstillfällena samt att skriva ner våra tankar kring detta.  

Denna förförståelse som vi bar med oss kan ha påverkat de resultat som vi har redovisat 

(Skogman, personlig kommunikation, 14 september 2012). Vi har därför diskuterat mycket 

med varandra och med vår handledare för att undvika denna påverkan av resultaten. 
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3. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt ges en beskrivning av det sociokulturella perspektivet av lärande, inkludering ur 

ett internationellt perspektiv och en presentation av vad som skrivs i skolans styrdokument om 

inkludering samt en presentation av forskning kring inkludering i skolan. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Säljö (2005) beskriver att enligt Vygotskij utvecklar alla människor sina förmågor och 

kunskaper genom interaktion med andra människor. Vygotskij menade att människan alltid är 

mottaglig för nya sätt att tänka, ny kunskap samt nya sätt att förstå världen. De förmågor och 

den kunskap vi redan har använder vi för att utveckla fler förmågor och färdigheter i nya 

situationer. Vygotskij hävdade att den utveckling och det lärande som människan utvecklar 

sker i ett samspel mellan den kulturella och sociala miljö som individen befinner sig i. För att 

utvecklas i denna process är språket vårt mest värdefulla verktyg (Säljö, 2005). 

Med det sociokulturella synsättet menar man att lärandet inte enbart sker i en skolkontext utan 

att lärandet sker hela tiden, man menar även att lärandet kan se väldigt olika ut beroende på 

hur de sociala och kulturella sammanhangen som man växt upp i ser ut (Thornberg, 2006). 

Viktiga processer i människors lärande är skolan och utbildning menar Säljö (2000). Detta 

samtidigt som stora delar av de kunskaper och förmågor som vi äger har förvärvats i andra 

sammanhang, som till exempel i miljöer som egentligen inte har som huvudsaklig uppgift att 

förmedla kunskaper. Dessa sammanhang är där lärandet sker i interaktionen med andra 

människor, det kan till exempel vara inom familjen, ute i föreningslivet, hemma framför tv-

apparaten eller på ett café (Säljö, 2000). 

Strandberg (2006) har gjort tolkningen att Vygotskij ansåg att en elevs lärande pågår parallellt 

med elevens utveckling och att dessa påverkas av varandra, det ena är där med inte ett resultat 

av det andra. Den sociokulturella miljö som eleverna befinner sig i påverkar varje enskild 

elevs utveckling. Vygotskij menar att utvecklingen äger rum i det sociala samspelet. Alla de 

inre processer som sker är sammanhängande med de yttre aktiviteter som eleven upplever i 

gemenskapen med andra. 

Det mest centrala i Vygotskijs sociokulturella teori är att elever kan tillägna sig sådan 

kunskap som de ännu inte behärskar genom att de tränar på detta tillsammans med någon elev 

eller vuxen som har den kunskap som behövs för att utföra det de har behov av att lära sig. 

Vygotskij talar om den proximala utvecklingszonen, det uttrycket avser området mellan vad 

eleven behärskar på egen hand och vad eleven kan klar att utföra med hjälp av någon. När 
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elever utvecklar ny kunskap tillsammans med någon annan person överförs det yttre 

samspelet till de inre mentala processerna och förändras med utgångspunkt i de unika mentala 

förmågor som eleverna har (Partanen, 2007). 

3.2 Inkludering ur ett internationellt perspektiv 

Flera stora organisationer, så som UNESCO (2005) och UNICEF (2011), påtalar vikten av att 

skolan idag ska arbeta för att skapa en skola för alla. United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization (2005) påpekar att alla som arbetar inom skolan har ett ansvar för 

att uppmärksamma och hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd. Utifrån detta ska skolan 

visa förståelse för elevernas olikheter och främja mångfalden. Skolan ska arbeta för att alla 

ska kunna känna gemenskap och känna sig inkluderade i skolan, samtidigt som 

undervisningen inte kan utformas lika för alla. Denna översättning av skriften Guidelines for 

Inclusion: Ensuring Access to Education for All (UNESCO, 2005) skrevs med förhoppningar 

om att texten skulle spridas och läsas av fler yrkesverksamma inom skolan.  

Även UNICEF (2011) skriver att den traditionella utbildningen för barn som är i behov av 

särskilt stöd kan delas in i tre olika strategier: segregering, integrering och inkludering. 

Segregering innebär att eleverna klassificeras utifrån deras funktionshinder och placeras i en 

separat skola. Integrering medför att elever med funktionshinder placeras i speciella klasser, 

förutsatt att de kan passa in i omgivningen samtidigt som de kan tillgodose sina behov. 

Inkludering går ut på att skolan har skyldigheten att förändras för att kunna tillgodose alla 

elevers olika behov. Inkludering handlar även om att alla elever ska ges lämpliga möjligheter 

till utbildning samtidigt som de ska få möjlighet till gemenskap. 

3.3 Styrdokument om inkludering 

Det finns flera styrdokument, både nationella och internationella, som talar om vikten av att 

tillgodose alla elevers olika behov samt vikten av att arbeta för att skapa en skola för alla. På 

en nationell nivå har vi läroplaner och skollagen att ta hänsyn till. Enligt läroplanen för 

gymnasieskolan (GY11) har skolan en viktig roll att skapa trygghet och en bra självkänsla hos 

eleverna, eleverna ska bli bemötta med respekt för sin person och sitt arbete. Ett av skolans 

mål är att motverka kränkande behandling och att lära eleverna att respektera varandra. 

Eleverna ska känna sig delaktiga i klassen och diskriminering ska aktivt motverkas. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning hör till de 

internationella och de centrala konventionerna kring mänskliga rättigheter. Denna konvention 

skapar inte några nya rättigheter utan syftet med den är att undanröja svårigheter för personer 
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som har någon funktionsnedsättning så att de kan ta tillvara sina mänskliga rättigheter. 

Konventionens grundläggande principer handlar bland annat om jämlika möjligheter, 

delaktighet och inkludering; detta utan risker för diskriminering. 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning talar om att personer 

med funktionsnedsättningar har rätt till deltagande och full inkludering i samhället på lika 

villkor som andra. Personer med funktionsnedsättning ska erbjudas det personliga stöd som de 

behöver för att de ska kunna delta i samhället och för att hindra att dessa personer blir 

isolerade och avskilda från samhället. Den samhällsservice och de anläggningar som är 

avsedda för den allmänna befolkningen ska vara tillgängliga, på lika villkor, för personer med 

funktionsnedsättningar samt tillgodose deras behov. 

I artikel 24, som handlar om utbildning, skriver FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning:  

b) personer med funktionsnedsättning, på samma villkor som andra, får tillgång till en inkluderande och 

kostnadsfri grundutbildning av kvalitet och till undervisning som följer efter grundutbildning på sina 

hemorter. 

Skollagen (Skollag 2010:800) talar i första kapitlet paragraf åtta och nio om Lika tillgång till 

utbildning och Likvärdig utbildning. 

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 

till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. 

9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet 

oavsett var i landet den anordnas. 

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Vidare talar skollagen i kapitel tre, paragraf tre om Barnens och elevernas lärande och 

personliga utveckling. 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 
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3.4 Inkludering i skolan 

Nilholm och Björk-Åkesson (2007) beskriver att det är samhällets beslutsfattares skyldighet 

att utforma skolans styrdokument så att de betonar rättvisa, demokrati och inkluderande 

principer. Det är även beslutsfattarnas uppgift att se till att skolorna når önskade resultat. Det 

finns dock en risk med det inkluderande arbetssättet, det är att elever som är i behov av 

särskilt stöd inte känner sig inkluderade utan enbart integreras i skolmiljön och på så vis blir 

mer som åskådare. 

Björck-Åkesson (2001) skriver att den medmänskliga gemenskapen och samvaron med andra 

är betydelsefullt i strävan efter att skapa en skola för alla. Allas olikheter gör att det inte finns 

någon standardmetod eller standardmiljö som fungerar för alla elever. Det krävs en 

mångfacetterad kartläggning, för att få en rättvis bild av vad som påverkar elevernas behov. 

Enligt Björck-Åkesson och Granlund (2002) finns det flera faktorer som inverkar på de elever 

som är i behov av särskilt stöd. En viktig faktor är den sociala miljön kring eleven. Det 

handlar om det samspel som råder mellan eleven som är i behov av särskilt stöd och andra 

elever samt personal på skolan. Det bemötande som eleven får från andra elever och från 

personalen är av stor betydelse. 

Nilholm (2006) beskriver att inkluderingsbegreppet kan ses som kritik mot den traditionella 

specialpedagogiken. Inkluderingsbegreppet kan ses som bärare av en politisk, demokratisk 

och filosofisk idé kring utbildning. Inkluderingsbegreppet ses som motsatsen till integrering, 

vilket innebär att ”avvikande” individer ska anpassas till ett oförändrat system. Med 

inkluderingsbegreppet och inkluderande skolor menar Nilholm (2006) istället att alla barns 

olikheter berikar skolan. På så vis kan visionen ”en skola för alla” även innefatta de elever 

som är i behov av särskilt stöd. Vidare beskriver Nilholm (2006) att inkluderingsperspektivet i 

skolan innebär att alla elever, utan undantag, har rätt att delta i klassrummet. 

Ahlberg (2001) beskriver att forskning har kommit fram till att det är skolans verksamhet som 

behöver förändras för att skapa en inkluderande undervisning. Det är inte eleverna som ska 

anpassas för att passa in. Det ses därför som viktigt att forskningen tittar närmare på de hinder 

och på det motstånd som medverkar till att motarbeta inkluderingen av elever i behov av 

särskilt stöd i en gemensam skola för alla. 

Enligt Emanuelsson (2007) finns det två förståelseperspektiv som behandlar inkludering. Det 

ena perspektivet anser att ansvaret för inkluderingen i det ”normala” klassrummet eller 

undervisningssituationen ligger hos eleven som är i behov av särskilt stöd. Det andra 
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perspektivet anser att problematiken egentligen inte ligger hos eleven utan att problemet är 

miljön där eleven befinner sig. I skollagen står det tydligt att elever i behov av stöd ska få den 

hjälp de behöver av skolan (SFS, 2010). Emanuelsson (2007) menar att samhället bör se på 

elever som ”elever i svårigheter i stället för med svårigheter”. 

Enligt Ahlberg (2009) har begreppet inkludering fått en viktig roll inom specialpedagogiken 

och förknippas ofta med begreppet delaktighet. För att kunna skapa en förändring i synen på 

delaktighet och acceptans i samhället är det viktigt att väcka tankar kring hur olikheter och 

egenskaper värderas. Olikheter hos individer ska ses som en tillgång inte ett problem därför är 

det skolmiljön som ska förändras inte eleverna (Emanuelsson, 2007). 

Även Göransson (2004) talar om att skolverksamheten som helhet behöver förbättras för att 

leva upp till inkluderingsidén, det är inte enbart undervisningssättet som behöver utvecklas. 

Den målsättning som skolan bör sträva mot är att skapa en gemenskap där elevernas olikheter 

ses som värdefulla tillgångar. Alla elever ska kunna delta i undervisningen oavsett vad de har 

för bakgrund, det ska vara enligt deras egna förutsättningar och villkor som de får hjälp att 

lära sig. Eleverna ska inte vara segregerade för att de har en diagnos eller funktionshinder 

utan det är i heterogena grupper som eleverna lär sig på bästa sätt (Andersson & Thorsson, 

2007). 

För att skapa en miljö där alla har rätt till hel och full delaktighet som Emanuelsson (2007) 

beskriver, är det viktigt att tänka på pedagogiken samt olika pedagogiska metoder och att 

kunna vara flexibel. För att kunna skapa en demokratisk människosyn hos våra elever behöver 

de lära sig att alla människor har rätt att delta helt och fullt i livet (Emanuelsson, 2007). 

Lärare ska göra sitt bästa för att skapa en accepterande miljö där utanförskap motverkas och 

där samspel gestaltas. 

Utifrån FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, paragraferna i 

skollagen och Vetenskapsrådets rapport samt skolans styrdokument (GY 11) ser vi det som 

intressant att titta på hur en skola praktiskt arbetar för att tillgodose alla elevers olika behov. 

Framför allt känns det intressant att titta på hur elever som är i behov av särskilt stöd får 

ledning och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt, samtidigt som de inkluderas i 

skolans ordinarie verksamhet. I detta sammanhang är det en viktig roll att som lärare arbeta 

för att skapa en inkluderande skolmiljö. Samtidigt står läraren inför dilemmat att det kan 

skapas en känsla av exkludering. Vi anser att det är intressant att undersöka hur lärare och 

elevassistenter arbetar på en skola där de har lyckats med att skapa en inkluderande skolmiljö. 
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En skola där alla elever oavsett behov eller eventuella funktionshinder har rätt att känna sig 

inkluderade i skolmiljön. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår undersökning är att beskriva och analysera hur lärare och elevassistenter i en 

Waldorfskola samarbetar för att skapa inkludering, av elever som läser enligt särskolans 

läroplan, i en ordinarie gymnasieklass.. 

De frågeställningar vi vill undersöka är: 

 Hur samarbetar lärare och elevassistenter för inkludering i socialt samspel? 

 Hur samarbetar lärare och elevassistenter för inkludering i lärande? 
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5. Waldorfpedagogiken 

Här kommer vi att ge en beskrivning av Waldorfskolan och Waldorfpedagogiken. 

Den första Waldorfskolan startades 1919 i Tyskland och kom sedan till Sverige i 1942. 

Waldorfskolans grundare var österrikare och hette Rudolf Steiner. Waldorfpedagogiken har 

sin teoretiska och filosofiska grund i antroposofin där utgångspunkten är att varje människa 

består av kropp, själ och tanke. Utifrån detta har Waldorfpedagogiken utvecklats med viljan 

att utveckla hela människan genom tanke, känsla och vilja. På detta sätt är den centrala tanken 

bakom waldorfpedagogiken att människan skapar sig själv (Lindholm, 2005). Den 

människosyn som råder inom Waldorfskolan stimulerar till att de ser varje enskild individs 

värde och att de övar upp förmågan att visa respekt för varje enskild individ (Ritter, 1997). 

Inom Waldorfpedagogiken beskrivs människan som en individ vars anlag och intentioner 

utvecklas i det sociala samspelet med andra (Lindholm, 2005). Undervisningen inom 

Waldorfskolan ska sträva efter att utveckla elevens hela personlighet och inte enbart syfta till 

inlärning. Eftersom hela människan ska vara med i utbildningen, förekommer ofta 

ämnesintegrering i Waldorfskolan. Alla ämnen, praktiska, estetiska samt teoretiska, är lika 

värdefulla och viktiga i utbildningen. I waldorfpedagogiken är lärarens utveckling lika viktigt 

som elevernas utveckling. Målet är att skapa en möjlighet för människor att följa sina egen 

väg genom livet (Lindholm, 2005). 

Vidare berättar Lindholm (2005) att Waldorfskolan är tolvårig och undervisningens syfte är 

att eleverna ska utvecklas praktiskt, socialt och kognitivt för att skapa en stabil grund inför 

framtiden. Grunden till livslångt lärande läggs genom att individuellt bejaka varje ny 

utvecklingsfas som eleverna går igenom och att utveckla dessa faser utan att stressa. De olika 

områden som ska utvecklas är tanken, känslan och viljan, dessa områden utvecklas olika vid 

olika ålder. Fram till sjuårsåldern styrs inlärningen av viljan, från sju till fjortonårsåldern är 

det känslan som är styrande och från fjorton till tjugoettårsåldern styr tanken över inlärningen. 

Waldorfskolan strävar efter att låta eleverna ha samma klasskamrater och samma lärare i så 

stor utsträckning som möjligt, under sina 12 år i skolan. Målet är att försöka skapa en god och 

socialt fungerande människa. I detta arbete anses föräldrarna vara en stor tillgång och deras 

engagemang värdesätts (Lindholm, 2005). 

Ritter (1997) beskriver hur lektionstiden inom Waldorfpedagogiken bör se ut, de arbetar 

aktivt med inandning och utandning under lektionerna för att eleverna inte ska överanstränga 
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sig utan att de ska må bra. Inandning är när eleverna behöver vara koncentrerade under en viss 

tid för att kunna ta till sig det läraren vill förmedla. Efter inandning, som innebär inhämtande 

av teoretisk kunskap, är det sedan viktigt med utandning vilket innebär att eleverna ges 

tillfälle att vara aktiva och kreativa. 

Waldorfskolans uppgift är inte enbart att förmedla kunskap eller att stimulera elevens 

intellekt, de arbetar även för att främja och stimulera elevens fysiska och psykiska hälsa. Inom 

Waldorfskolan ser de därför till dagens rytm när de planerar elevernas schema och efter en 

skoldag kommer hela människan att ha aktiverats. Alla människor anses vara mer mottagliga 

på morgonen om de har fått en god natts sömn än vad de är på kvällen efter en lång dag med 

många nya intryck menar Ritter (1997). Vidare menar Ritter (1997) att morgonen är den tid 

på dygnet då huvudet har bäst förmåga att ta till sig kunskap. Av den anledningen lägger de 

ofta kunskapsämnen under skoldagens två första timmar, dessa kunskapsämnen delas upp så 

att eleverna läser samma ämne i fyra till sex veckor. Efter dagens första lektion behöver 

eleverna en ordentlig rast där huvudet och intellektet ska få tillfälle att vila. När rasten är över 

tar de tillvara elevernas behov av få använda sina rytmiska och känslomässiga sidor. Nu står 

ofta ämnen som behöver upprepning, träning och repetition på schemat, till exempel språk 

eller något konstnärligt ämne. När denna lektion är över är det dags för eleverna att äta och 

efter lunchen är det skönt för eleverna att inte behöva anstränga sig mentalt eftersom de nu 

har tagit in många intryck och deras mottaglighet börjar sjunka. De sista lektionerna på dagen 

är därför ämnen som ger möjlighet till rörelse, som idrott, slöjd och eurytmi (Ritter, 1997). 

Eurytmilektionerna är en viktig del i Waldorfpedagogiken, här har de tagit tillvara elevernas 

behov av att få röra på sig. Eurytmin utgår från elevernas kroppar och rörelser, de tränar på att 

tillsammans bli en enhet där det råder samklang (Ritter, 1997). Eleverna rör sig rytmiskt i 

flera olika geometriska figurer, denna rörelse sker ensamma eller i grupp. Genom de olika 

figurerna tränar eleverna sin rumskänsla och sin föreställningsförmåga. I gruppen får de träna 

sina sociala färdigheter och förmågor. Eleverna behöver röra sig i samma rytm och i samma 

takt om de ska lyckas göra en viss geometrisk figur i rummet. Glädjen och förmågan att röra 

på sig är viktig för att eleverna ska kunna utveckla sina mentala förmågor. På så vis tränas 

elevernas inre liv och själ genom att de tränar sin fysiska rörlighet och skicklighet (Ritter, 

1997).   
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6. Elevassistenter 

Inom skolans verksamhet kan elevassistenter anställas med uppdrag att ge riktat stöd till en 

eller flera elever. Tidigare var det oftast elever med fysiska funktionshinder som fick praktiskt 

stöd av en elevassistent. Idag anställs elevassistenter som stöd för elever, där skolan har gjort 

bedömningen att eleverna har ett behov av ytterligare insatser, än de som den ordinarie läraren 

kan ge. Det kan till exempel vara koncentrationssvårigheter, socioemotionella svårigheter 

eller läs- och skrivsvårigheter som ligger till grund för att eleven ska få stöd av en 

elevassistent (Gadler, 2011). 

När införandet av elevassistenter gestaltades fanns det inget krav på specifika utbildningar 

eller behörighetskrav (Gadler, 2011). Då var huvudsakligen skäl till assistans att hjälpa 

eleverna med funktionshinder med praktiska saker som att klä av och på sig. År 1991 när 

skolan gick från att vara regelstyrd till att vara resultatstyrd ökade antalet elever i behov av 

särskilt stöd. Då växte begreppet från att också innebära elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och även elever med inlärningssvårigheter och elever med 

beteendeproblem. Detta ökade antal elever i behov av stöd ställer högre krav på 

elevassistenterna (Gadler, 2011). 

Enligt Kadesjö (2009) är elevassistentens relationella förmåga viktigt. Kadesjö (2009) menar 

att denna förmåga bidrar till förtroende och insikt om elevens särskilda svårigheter. För att ge 

eleven goda förutsättningar till rätt bemötande och stöd är dessa kunskaper samt den 

relationella förmågan viktigt. Assistenten kan få kunskaper om elevens svårigheter genom att 

utveckla en förtroendefylld relation med eleven själv men också genom en relation med 

elevens föräldrar. Föräldrarna har oftast mycket kunskap om sina barns svårigheter och delar 

gärna med sig för att hjälpa sina barn. 

Assistenten ska även fungera som en support i elevens relationer med andra elever. Detta 

ställer också höga krav på den relationella förmågan hos assistenten. Det är viktigt att eleven 

inte utvecklar ett allt för stort beroende av assistenten då det kan resultera i att eleven själv 

inte utvecklas i att bli självständigt (Kadesjö, 2009). Enligt Kadesjö (2009) kan det vara bra 

att anställa resurser som stöttar upp flera elever i gruppen än bara en för att öka en 

inkluderande miljö. 
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7. Tidigare forskning om inkludering i skolan 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för tidigare forskning som har gjorts kring inkludering. 

Vi börjar med en kort introduktion till den forskning vi har använt oss av. Vi har vid 

genomgången av tidigare forskning upptäckt att flera forskare har funnit gemensamma 

faktorer som påverkar hur väl en skola lyckas med att skapa en inkluderande skolmiljö. 

Därför fortsätter vi avsnittet med att dela upp i fem olika rubriker som vi anser vara viktiga 

punkter i samtliga undersökningar. 

7.1 Introduktion till forskningen 

Tidigare forskning visar att det finns gemensamma grundtankar i de skolor där en 

inkluderande skolmiljö fungerar. Detta är något som flera forskare skriver om. Dyson, Howes 

och Roberts (2002) redovisar för fyra viktiga faktorer som hittades i undersökningar kring vad 

skolor gör för att skapa en mer inkluderande skolmiljö. Dessa fyra faktorer är skolans kultur, 

skolledning, personalens samarbete samt skolans policy. 

I en Australiensk undersökning av Michelle Pearce (2008) redovisas ett antal skolledares syn 

på vad som krävs av läraren för att skapa en inkluderande skolmiljö. De beskriver lärarens 

attityder, attribut, kunskap och arbetssätt. Den stora frågan som Pearce (2008) tar upp är om 

det krävs att lärare som jobbar med inkludering har en specialpedagogisk utbildning eller om 

det handlar om att lärarna arbetssätt och attityder. 

Vi kommer också att redovisa forskningsresultaten från en systematisk forskning av Sheehy et 

al. (2009). I denna forskning redovisas internationella undersökningar som fokuserar på vilka 

pedagogiska arbetssätt som skapar bra förutsättningar för att inkludera elever med svårigheter 

i det ordinarie klassrummet. 

I en avhandling av Ulla Gadler (2011) undersöks elevassistentens yrkesroll samt hur 

elevassistentens arbete kan påverka möjligheten till en inkluderande skolmiljö. Denna 

avhandling beskriver även elevassistenternas förändrade yrkesroll och arbetsuppgifter genom 

åren.  

Kerstin Göransson (2007) påvisar olika perspektiv som ligger till grund för en inkluderande 

skolmiljö. Dessa perspektiv är det relationella perspektivet där fokus på inkludering ligger på 

vilken miljö eleven befinner sig i och den kategoriskt perspektivet där fokus ligger på den 

enskilda elevens egenskaper. Göransson (2007) menar att dessa perspektiv är avgörande för 

hur och om en inkluderande skolmiljö skapas. 
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Alberta, Canada har sedan 1999 haft en skolpolicy där skolorna ska inkludera särskoleelever i 

det ordinarie klassrummet. Det finns också en skolpolicy där skolorna ska implementera en 

trygg miljö för eleverna där de försöker minska risken för mobbning och förtryckande 

beteende (Sautner, 2008). I en kvalitativ artikel skrivet av Brenda Sautner (2008) undersöks 

likheterna mellan inkluderande skolor och trygga, omtänksamma skolor där mobbning 

motverkas. Forskarna kom fram till sex gemensamma faktorer på skolorna som de anser vara 

viktiga faktorer för att skapa en inkluderande skolmiljö. 

 Commitment: decision-making, goal statements, school improvement, expectations: 

 Common vision: consistency, consensus, school vision or goal, consistent practices; 

 Collaboration: teamwork, relationships, shared knowledge, problem-solving, 

 Capacity: knowledge, skills pedagogical (adapting, differentiating instruction, effective behavior 

support systems); 

 Culture: shared values, trust beliefs (equality, acceptance): 

 Ownership: motivation, self-reflection, autonomy. 

7.2 Skolkultur 

Skolkultur, culture, är en faktor som fanns i alla skolor och som tillförde en vi-känsla som 

visade sig vara viktigt i en inkluderande skola (Sautner, 2008). Det handlar om gemensamma 

värderingar och sätt att tänka om inkluderande normer, attityder, uppförande samt traditioner. 

Skolkulturen sträcker sig djupt in i organisationen med utgångspunkt i vad skolan kommer 

överens om är rätt och sant, det är skolans atmosfär. Det visade sig i Sautners (2008) 

undersökning att skolorna som arbetade inkluderande hade en starkt gemensam skolkultur 

som all personal och även alla elever var måna om, där alla människor är respekterade och 

accepterade precis som de är. 

Dyson, Howes och Roberts (2002)  visar också på att en stark skolkultur och ett accepterat 

sätt att göra saker på, bra moral samt tydliga inkluderande normer, är en av kvalitéerna som 

inkluderande skolor i undersökningen har. Skolkulturen syns genom skolpersonalens attityder 

och värderingar. Det har visat sig att lärarnas acceptans för varandra samt för eleverna och 

deras olikheter, tillsammans med engagemanget att ge alla eleverna en bra utbildning, bidrar 

starkt till en inkluderande skolmiljö. När personalen har inkluderande värderingar och en 

positiv attityd till olikheter kommer detta att överföras till eleverna (Dyson, Howes & 

Roberts, 2002). 
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7.3 Attityder och flexibilitet 

Strukturer och praktiska övningar är också viktiga aspekter i en inkluderande skolmiljö 

(Dyson, Howes & Roberts, 2002). Forskarna menar dock att det inte är tydligt fastställt om 

elevernas delaktighet i skolmiljön kommer an på detta eller på skolkulturen. Likväl finns det 

vissa gemensamma faktorer i undersökningarna som tyder på att skolor där inkludering 

fungerar har en tendens att övergå från segregerande aktiviteter till mer integrerande 

aktiviteter. Det finns dock inte en gemensam pedagogik eller stil utan vikten ligger på att röra 

sig från exkludering till inkludering. Forskarna menar att det framstår som att det finns en 

koppling mellan den inkluderande samt accepterande kultur som skolorna har och lärarnas 

vilja att använda en pedagogik som är flexibel samt ser till varje individs olikheter (Dyson, 

Howes & Roberts, 2002). 

Att kunna vara flexibel i sin planering och utförandet av sitt arbete är viktigt för en 

inkluderande lärare menar Sheehy et al. (2009). Enligt Pearce (2009) är det viktigt att lärarna 

ser till alla elevers olika behov och inte bara fokuserar på den elev som är inkluderad. Hon 

menar att när läraren gör ändringar för att inkludera en elev har det potentialen att kunna 

hjälpa flera elever. När lärarens attityd är att alla har speciella behov förstår eleverna att alla 

lär sig på olika sätt och att det finns flera sätt att uppnå ett mål. Det har visat sig att attityder i 

ett inkluderande klassrum är positiva och respektfulla. 

En gemensam faktor som Sautner (2008) beskriver är commitment, det innebär att 

skolpersonalen har en attityd som medför att de visar enorma mängder av omsorg och totalt 

fokus på sitt mål samt att de är villiga att arbeta med gemensamt beslutstagande inom skolan. 

Alla skolor i undersökningen visade en gemensam målinriktning när det gällde att arbeta 

inkluderande. Det visade sig inte vara enkelt att arbeta med inkludering men då alla personal 

var med och ville var med i processen att bli en inkluderande skola gav det bra resultat. 

För att nå målet med inkludering där eleverna ska kunna vara självständiga är lärarens 

attityder viktiga. En inkluderande lärare ska se till att eleven inte blir beroende av sin lärare, 

elevassistenten eller andra elever. Enligt Pearce (2009) är det viktigt att elevassistenter hjälper 

alla elever i klassen och inte bara eleven som är inkluderad. Pearce (2009) menar att det är 

många elever som tycker om att ha en vuxen vid sin sida och när elevassistenten även hjälper 

andra elever blir inte eleven med svårigheter isolerad eller annorlunda. 
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7.4 Samarbete 

Ytterligare en viktig aspekt av en inkluderande skola är att personalen arbetar tillsammans 

mot ett gemensamt mål (Dyson, Howes & Roberts, 2002). Sautner (2008) förklarar det som 

teamarbete eller collaboration och menar att det är en av de viktigaste faktorerna för att skapa 

en inkluderande skolmiljö. I skolmiljöer där inkludering fungerar finns det ett samarbete 

mellan lärarna där de använder sig av varandras styrkor och erfarenheter. Lärarna i 

undersökningen anser att det är mer givande att lära sig av varandra än att ta in så kallade 

experter för att undervisa personalen. Sheehy et al. (2009) menar att det är viktigt att lärarna 

har varandra för att kunna dela erfarenheter och kunskap. Att få arbeta i grupper och hjälpa 

varandra är viktiga förutsättningar för att skapa en fungerande inkluderande skolmiljö 

(Sautner, 2008).  

Då de flesta lärare inte har tid att vidareutbilda sig är det viktigt att kunna utbyta erfarenheter 

med varandra (Pearce, 2009). Pearce (2009) menar att inkludering inte enbart är beroende av 

en specialpedagogisk utbildning utan av lärarnas förmåga att kunna be om råd och stöd när 

det behövs. Även Göransson (2007) påpekar att samarbetet mellan personalen på skolan är en 

viktig del i att skapa en inkluderande skolmiljö. Hon menar att personalen bör få goda 

förutsättningar för att kunna föra didaktiska diskussioner. Gadler (2011) beskriver att det är 

viktigt att arbetslaget på skolan har en gemensam strategi för arbetet kring elever som är i 

behov av särskilt stöd. I detta sammanhang är det även viktigt att elevassistenten har ett 

samarbete med arbetslaget så att denne har en klar bild av sin roll för att ge eleven det stöd 

den behöver. 

Capacity är också en gemensam faktor som hittades i undersökningen. Det handlar om hur 

personalens kunskaper används för att möta alla elevernas behov. Det visade sig att 

personalen diskuterade mycket tillsammans om hur pedagogiken kunde förändras för att möte 

elevernas behov på ett bättre sätt. Detta innebar ibland att personalen var tvungen att ändra på 

hur de lärde ut. Vilket också ledde till fortbildning och mer kunskap om hur de kunde hjälpa 

elever med olika behov. ”One learns by doing and getting better at doing” (Sautner, 2008). 

Samarbetet finns inte bara bland personalen i en inkluderande skolmiljö utan det syns även 

mellan eleverna samt mellan skolan och föräldrarna. Det har visat sig att samarbetet mellan 

skolan och föräldrarna är ett måste för att kunna gå vidare med en inkluderande skolmiljö 

(Dyson, Howes & Roberts, 2002). Även Meijer (2001) anger att samarbetet med elevernas 

vårdnadshavare är viktigt för att skapa en inkluderande skolmiljö. 
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7.5 Skolledning 

Undersökningar visar också att skolor där arbetet med inkludering fungerar har starka ledare 

med inkluderande värderingar som delegerar ledarskap och beslutstagande till personalen. Det 

behövs en ledare som stöttar sin personal och hjälper dem att ta ansvar samt att vara 

engagerade i sitt arbete (Dyson, Howes & Roberts, 2002). Även Pearce (2009) visar att lärare 

behöver stöd från skolledningen för att inkludering i skolan ska fungera på bästa sätt. Meijer 

(2001) menar att en viktig faktor för att skapa inkludering i klassrummet är ledarskapet inom 

skolan, läraren är i behov av att få stöd i sitt arbete från skolledningen.  

Oberoende av att elever har olika förutsättningar ska de i en inkluderande skolmiljö, kunna få 

vara delaktiga i en gemenskap där deras olikheter ses som en tillgång i undervisningen. 

Således är det skolmiljön som bör anpassas utifrån elevernas skiftande behov. I arbetet med 

att skapa en inkluderande skolmiljö har skolledaren en viktig roll, det är även viktigt att 

skolans personal har en gemensam policy kring de inkluderande värderingarna (Göransson, 

2007). 

7.6 Skolans policy 

Den sista påverkansfaktor som Dyson, Howes och Roberts (2002) beskriver handlar om 

skolans policy och hur den kan medför både positiva och negativa konsekvenser på skolorna 

när det gäller deras arbete med inkludering. När en skola har en demokratisk och väl uttalad 

policy inverkar det positivt på arbetet med att skapa en inkluderande skolmiljö. 

Sautner (2008) talar om ownership, i detta sammanhang handlar det om att personalen tar till 

sig skolans policy att vara inkluderande som sitt eget beslut. Personalen i undersökningen tog 

eget ansvar att vara en aktiv del av den inkluderande processen och tillsammans tog de del i 

beslutstagande för att skapa en inkluderande skolmiljö. Sautner (2008) menar att en 

förändringsprocess sker när personalen tar personligt ansvar att lära sig och att förändra sitt 

eget tänkande om elever med särskilda behov i det ordinarie klassrummet. Ett personligt 

beslut hos personalen är nödvändigt för att en inkluderande skolmiljö ska kunna skapas. 

Sautner (2008) beskriver även en annan gemensam faktor common vision, det handlar om 

skolans vision. En av de största faktorerna som ledde till en inkluderande skolmiljö var att all 

personal arbetade tillsammans mot ett mål. Detta mål handlade om att stötta alla elever 

oavsett deras olika behov. Personalen i undersökningen beskrev ofta den inkluderande skolan 

som en plats där alla har en känsla av trygghet och där alla är inkluderade i samtliga skolans 

aktiviteter. Skolorna i undersökningen uttryckte sig på olika sätt men det som visade sig vara 
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viktigt var att all personal kände till skolans vision och tog det som sin egen. 
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8. Metod 
I detta avsnitt beskrivs hur vi har gått tillväga under vårt arbete med denna fallstudie. 

Metoden vi har valt för datainsamlingen till denna studie har varit en kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa forskningen är inriktad på att samla in ”mjuka” data och dessa samlas in genom att 

vi använde oss av kvalitativa intervjuer och deltagande observationer vilka vi sedan 

bearbetade genom tolkande analyser. Den kvalitativa undersökningen svarar på frågor som: 

Vad är detta? Vilka är de underliggande mönstren? (Patel & Davidsson, 2003. s. 14). I 

följande avsnitt beskriver vi våra förberedelser, metodval, urval och bortfall, genomförande 

och de forskningsetiska principerna. 

8.1 En etnografisk studie 

Vi valde att genomföra en etnografisk studie för att på så sätt skaffa oss kunskap och 

förståelse kring personalens arbete med att skapa en inkluderande skolmiljö. Vid etnografiska 

studier tillbringar forskaren en tid ute på fältet, tillsammans med de personer vars vardag 

studien har för avsikt att beskriva. Etnografiska studier används ofta för att studera någon 

speciell kultur. På detta sätt kan forskaren få en objektiv bild av det som sker i klassrummet, 

därmed behöver forskaren inte enbart förlita sig på andrahands data eller respondenternas 

uttalanden (Denscombe, 2009). 

Vidare skriver Denscombe (2009) att kärnpunkten vid etnografiska studier är att forskarens 

önskan att studera respondenternas naturliga vardag utan att på något vis påverka situationen. 

Med hjälp av den etnografiska forskningsmetoden ges forskaren möjlighet att skapa ett djup i 

det som studeras tack vare att forskaren får en god insikt i det som sker i respondenternas 

naturliga vardag. Eftersom vår önskan är att skaffa oss förståelse för hur ett lyckat arbete med 

att skapa en inkluderande skolmiljö ser ut samt hur en inkluderande skolkultur fungerar, anser 

vi att den etnografiska forskningsmetoden kommer att kunna ge oss de data vi behöver. 

8.2 Deltagande observationer som datainsamlingsmetod 

Deltagande observationer ger en möjlighet att observera sådant som man inte pratar om. 

Denna metod är särskilt lämplig att använda när vi till exempel vill studera hur 

respondenterna förhåller sig till olika faktorer samt samspel i olika situationer (Garsten, 

2004). 

Vi ville få en tydlig bild av de situationer som äger rum kring inkludering och vi ville därför 

observerar det som sker. På detta sätt behövde vi inte enbart förlita oss på vad respondenterna 
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berättade att de gör. Denscombe (2009) beskriver att den kvalitativa forskningsmetoden, 

deltagande observationer, passar att använda när det handlar om att försöka få en större 

förståelse för samspelet i klassrummet. Vi förde också anteckningar vid 

observationstillfällena. Vi försökte hålla oss i bakgrunden och studerade enbart det som hände 

utan att ha någon aktiv roll i klassrummet, detta för att undvika att vi påverkade 

respondenterna. 

8.3 Intervjuer som datainsamlingsmetod 

För att få en djupare förståelse för det arbete som lärare och elevassistenter utför valde vi att 

komplettera de deltagande observationerna med att intervjua respondenterna. På detta sätt 

hoppades vi på att kunna samla in ytterligare data samt att intervjuerna skulle ge oss ett 

tillfälle att ställa frågor kring situationer som vi upptäckte under observationerna. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett bra redskap när det 

som eftersträvas är att skapa en förståelse av världen utifrån respondentens synvinkel. 

Eftersom vi ville försöka få fram respondentens uppfattning och erfarenhet kring något 

forskningsområde samt försöka få fram respondentens känslor och tankar var intervjumetoden 

den forskningsmetod som var bäst lämpad att använda. Vid intervjutillfällena gav vi 

respondenterna tillfälle att berätta hur de ser på arbetet med inkludering. Vi sammanställde en 

intervjuguide med de frågor som vi ville ställa till respondenterna. Dessa frågor kom att 

kompletteras och förändras under den vecka som vi hade tillträde till skolan. Tanken med våra 

intervjuer var att de skulle likna ett samtal kring lärarens och elevassistentens samarbete för 

att skapa inkludering samt skolans arbete med detta. 

Eftersom forskningsintervjuernas syfte är att skapa kunskap, är samspelet mellan oss och 

respondenterna mycket viktigt, enligt Kvale och Brinkmann (2009). Det är också viktigt att vi 

tänker på att det är respondentens arbete som är ämnet för vår forskning. Vi tolkar det 

respondenten berättar och även det sätt vilket respondenten berättar på. Den kvalitativa 

intervjun försöker skapa nyanserade beskrivningar av specifika situationer (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att skapa en sammanhängande och 

meningsfullt tankegång omkring det som ska undersökas och att genom samtal bygga ett 

förtroende hos respondenterna som gör att de inte känner sig osäker. Därför väljer vi att börja 

intervjuerna med lite samtal först och sedan några frågor om respondentens bakgrund för att 

därefter gå vidare med de frågor som ska ligga till grund för vår studie. Våra ambitioner var 
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att visa en öppenhet för det respondenten berättade och på så vis vara öppna för nya 

tolkningar. Under intervjun försökte vi att fokuserar på de från början angivna teman som vi 

upptäckte vid genomgången av tidigare forskning Vi såg det som viktigt att vara duktiga 

lyssnare och på att stötta respondenten genom intervjun för att uppnå god kvalitet på vårt 

insamlade material. 

8.4 Urval 

På grund av skolans storlek fanns det inte många lärare och elevassistenter att välja ifrån utan 

vi blev tilldelade respondenter av rektorn som skulle kunna ge oss den information vi var ute 

efter. Därmed har vi fått respondenter med stor erfarenhet och goda kunskaper kring det 

område som vi vill studera, vilket medför att de kan ge oss detaljerade data. Det är vanligt att 

kvalitativa studier föredra att använda sig av den strategi som innebär att de vänder sig till ett 

fåtal respondenter som har detaljerad kunskap kring det område som de vill studera. Detta för 

att skapa en djupare förståelse och för att erhålla en större kunskap krig det specifika 

forskningsområdet (Denscombe, 2009). 

De respondenter som vi har observerat och intervjuat är en rektor, en specialpedagog, två 

lärare samt två elevassistenter, dessa kommer vi i kommande resultatredovisning att kalla R, 

SP L1, L2, A1 och A2. Dessa respondenter har arbetat en varierande tid inom skolan från 

drygt ett år till elva år, några av dessa har arbetat enbart inom Waldorfskolan medan andra 

även har arbetat inom den kommunala skolan. Den utbildning och de kurser som 

respondenterna har är också varierande utifrån att de har olika arbetsuppgifter. Några av 

respondenterna har flera års högskoleutbildning medan andra inte har någon pedagogisk 

utbildning. 

8.5 Genomförande av studien 

När vi läste de förslag som högskolan erbjöd som tänkbara ämnen till examensarbeten 

fastnade vi för Waldorfskolans förfrågan angående att utföra en studie kring skolans 

inkluderande skolmiljö. Vi började med att kontakta rektorn på Waldorfskolan via mail där vi 

berättade lite om oss och vårt intresse för att göra en studie kring inkludering på skolan. Vi 

hade även telefonkontakt med rektorn och en lärare på skolan där vi diskuterade syftet och 

upplägget för examensarbetet. Vi kom fram till att det skulle vara givande att få följa några 

lärare och elevassistenter för att studera deras arbete med att skapa en inkluderande miljö i 

klassrummet. 
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Vi utformade en intervjuguide som vi sammanställde utifrån de teman som vi upptäckte vid 

genomgången av tidigare forskning. Med denna intervjuguide hoppades vi få uppgifter från 

respondenterna som skulle ge oss möjlighet att skapa en bild av hur lärare och elevassistenter 

arbetar för att skapa en inkluderande skolmiljö. Vi sammanställde även en lista med 

observationspunkter som vi hade för avsikt att observera för att få en god bild av det 

inkluderande arbetet i klassrummet. 

Vid vår kontakt med skolan informerade vi berörd personal om att vi ville genomföra 

deltagande observationer för att studera deras arbete med att skapa inkludering i klassrummet. 

Innan vi påbörjade våra observationer informerade personalen på skolan föräldrarna till de 

elever som är under arton år och som gick i den klass där vi utförde vår studie, om att vi fanns 

på skolan för att studera lärarnas arbete. På skolan informerade vi de berörda eleverna om att 

vi var där för att studera lärarens arbete i klassrummet. 

Vi tillbringade en vecka på skolan, under denna vecka följde vi personalen i deras vardagliga 

arbete i klassrummet. Vi fokuserade på att observera det arbete som lärare och elevassistenter 

utförde för att skapa inkludering i klassrummet. Vi genomförde alla observationer 

tillsammans för att kunna diskutera det som vi hade observerat. Vid observationerna gjorde vi 

det medvetna valet att hålla oss i bakgrunden och inte vara aktiva i klassrummet, detta för att 

undvika att vi på något sätt skulle påverka respondenterna. 

Under den tid som vi var på skolan hade vi flera samtal med personalen som gärna berättade 

om sitt arbete samt om skolan. Efter att vi under ett par dagar hade observerat arbetet med att 

skapa en inkluderande skolmiljö på skolan, genomförde vi även intervjuer med de 

respondenter som vi observerade. 

Vid alla intervjutillfällena var vi både närvarande. Samtliga respondenter intervjuades en i 

taget och samtalen spelades in för att sedan transkriberas. Vi valde att göra individuella 

intervjuer för att varje respondent skulle få möjlighet att ge sin bild av verkligheten utan risk 

att påverkas av någon annan vid intervjutillfället. Vi försökte att vara goda lyssnare samtidigt 

som vi försökte stötta respondenterna genom intervjun, utan att påverka dem. 

För att påverka vår transkribering i så liten grad som möjligt har vi valt att transkribera 

samtliga intervjuerna i direkt anslutning till intervjun. Därefter läste vi igenom 

transkriberingarna flera gånger. Vi diskuterade de resultat vi kunde hitta för att sedan kunna 
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kategorisera resultaten. Utifrån de kategoriseringar vi hade gjort redovisade vi sedan studiens 

resultat. 

8.6 Etiska övervägande 

Vi började vår undersökning med att informera rektorn på skolan om syftet med vårt arbete. 

När vi var på skolan informerade vi även berörd personal om syftet med vår studie samt om 

att de när de ville kunde de välja att avbryt sitt deltagande. Eftersom vi fokuserade på att 

observera samt intervjua lärare och elevassistenter fick vi deras muntliga samtycke till att 

delta i vår undersökning. På detta sätt beaktade vi informationskravet och samtyckeskravet 

som HSFR (2002) har fastslagit. 

Vi lovade samtliga berörda personerna att förvara alla uppgifter om dem samt all data som 

samlades in så att ingen obehörig kan komma åt denna information. Vi lovade att inte 

använda några av de uppgifter som vi samlade in i något annat avseende än för just denna 

studie. På detta sätt tog vi hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter 

och övriga uppgifter om samtliga deltagare ska förvaras på ett konfidentiellt sätt, så att ingen 

obehörig kan få del av dem. Vi tog även hänsyn till nyttjandekravet vilket innebär att de 

uppgifter som har samlats in om enskilda personer, enbart får användas för uppsatsen (HSFR, 

2002). Vår avsikt var att vara ärliga och respektera våra respondenters integritet, värdighet 

samt rättigheter. Detta är något som även Denscombe (2009) poängterar som viktigt. 
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9. Resultat 
Här redogör vi för de resultat vi har upptäckt vid våra observationer och våra intervjuer. De 

respondenter som vi har som grund för denna studie är rektor, specialpedagog, två lärare samt 

två elevassistenter. 

9.1 Människosyn och inkludering 

Waldorfskolan börjar varje morgon med en gemensam morgonsamling där hela skolan 

sjunger tillsammans. Under den tid vi var på skolan hade de extra sång på morgonen då de 

övade inför den gemensamma juluppvisningen. Alla elever från årskurs ett och hela vägen 

upp till gymnasiet samlades i ett litet rum. All pedagogisk personal på skolan var engagerade i 

morgonsamlingarna och sjöng tillsammans med eleverna. Alla fick plats i det lilla rummet 

några satt på golvet, andra satt på bord eller på stolar och några elever satt i lärarnas knä. 

Under morgonsamlingen kom några elever in sent och personalen välkomnade dem, de elever 

som kom sent fann en plats att sitta på och stämde in i sången. Dessa morgonsamlingar 

utstrålade en varm gemenskap. 

De som arbetar på skolan ser ett stort värde i att alla elever är olika. De arbetar därför aktivt 

med att låta alla elever vara sig själva och utveckla sina personligheter. På så vis lär eleverna 

sig att handskas med varandras olikheter och samtidigt får eleverna möjlighet att utveckla 

samspelet med andra, vilket är mycket givande. Respondenterna förklarar att en av fördelarna 

med deras skola, som inkluderar elever med särskilda behov i det ordinarie klassrummet, är 

att eleverna lär sig att acceptera varandras olikheter. 

A1: … fördelen är att barnen får lära acceptera varandra oavsett… om man har glasögon, rött hår eller om 

man är tjock, fet eller smal... 

SP: Den stora, stora fördelen förutom för den enskilda eleven tycker jag är för de andra eleverna. Hur de 

värnar om varandra hur de tar hand om varandra och får vara med att det här finns också… Det gör 

mycket att barnen får växa upp tillsammans med andra som har det svårt på något sätt. 

Respondenterna är överens om att ett beteende kan förstärkas av omgivningen på ett positivt 

sätt när eleverna får möjligheten att vara med andra som är olika dem själva. Därför är det en 

fördel att vara en inkluderande skola med elever som har olika svårigheter, det ger eleverna en 

förståelse för olikheterna hos varandra, Samtidigt får alla elever en möjlighet att vara sig 

själva och alla är bra på någonting.  
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L1: Det vi får från vår omgivning förstärker beteendet det är ett ständigt samspel.  Här finns det stora 

möjligheter för alla att få vara bra på något. 

SP: det vet vi alla att saker i vår omgivning förstärker beteendet hos oss själva det är ständigt samspel. 

Och jag ser att många av våra särskoleelever, de lyfts och inspireras. Man tar efter det man har runt sig 

och är man med elever som är på samma… det är fult att prata om nivåer, men på samma nivå, då 

förstärks visa saker som annars här kan normaliseras. Man provar… just en särskoleelev xxx lyfts 

jättemycket av att ingå som en helt vanlig tonåring i en helt vanligt tonårsgrupp. 

A2: … det är viktigt för barnen också att få gå med, att få en förståelse för barn med olika problem… 

Man får en större förståelse för vad det innebär och hur man bemöter sådana personer i vardagslivet. 

R: Fördelen för de inkluderade eleverna är att de blir mer lika de normala barnen när de får umgås med 

dem. Den övriga klassen utvecklar en förståelse för de som har ett handikapp. 

Något som präglar hela skolan är inställningen hos personalen om att alla är lika värda. 

Elevernas olikheter ses som en tillgång och inte som ett problem vilket påverkar även de 

andra eleverna i skolans syn och attityder på olikheter. 

L2: Det är att man har ett annan synsätt. Här stör inte de här barnen de andra elever utan man ser de här 

eleverna som en tillgång till skolan. Och alla har samma inställning att de här barnen faktiskt är en 

tillgång snarare än att de är någonting som vi måste hantera på något sätt. 

När vi pratar med personalen är de präglade av Waldorfpedagogik och sättet att se hela 

människan. Rektorn beskriver pedagogiken som en läkeprocess där förhoppningen är att 

komma så nära varje individs ideala utveckling som möjligt. Rektorn påpekar att egentligen 

finns det ingen ”normal” människa utan alla är unika och har speciella behov. Detta gäller 

elever som läser enligt särskolans läroplan lika väl som elever som inte gör det.  

R: Vi behandlar alla barn på sitt sätt. Det är det som är inkludering… Och det är det vi har som 

utgångspunkt att varje individ ska komma så nära den ideala utvecklingen som möjligt. Då blir egentligen 

all skolverksamhet ett slags särskoleverksamhet fast då även för dem ”normala” barn, vad det nu är. 

All personal som vi har mött talar om eleverna på ett varmt sätt som visar att de verkligen 

känner för alla elever oavsett vilka behov de har. Samtliga respondenter är överens om och 

poängterar vikten av att alla elevers olikheter berikar skolan. I ett av våra samtal med rektorn 

på skolan uttryckte han, ”Alla har lika värde och det är värdefullt att vara olika”. 

9.2 Kultur för inkludering i lärande 

Inom Waldorfpedagogiken strävar de efter att använda alla sinnen samt att arbeta mycket med 

de kreativa styrkor som eleverna besitter. Eftersom detta är en Waldorfskola så har de en 
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starkt utvecklad kultur inom skolan. De har den kultur som skolan står för att luta sig mot, 

vilket skapar en trygghet. Lärare och elevassistenter låter alla elevers starka sidor få möjlighet 

att framträda. Alla elever är bra på något och alla elever får tillfälle att använda sina starka 

sidor. 

SP: Här på Waldorfskolan arbetar vi med hela kroppen. Det finns ingen del som är viktigare än den andra. 

Det är lika viktigt att jobba med sina händer som med sitt huvud. Allt behövs. Vi lägger mycket tid på 

sång, vi lägger mycket tid på bild… mycket musik och mycket bild och mycket hantverk. För enligt 

Waldorfpedagogiken så är det genom sånt som även sätter sig i huvudet till exempel matematik och 

musik har ett samband att man tänker, strukturerar tonskalor och sådant och på det sättet får man en 

matematisk förståelse. 

L2: Alla elevernas styrkor lyfts fram, alla är bra på något. 

Vi kunde observera att lärare och elevassistenter arbetade för att på ett bra sätt hitta uppgifter 

som passar alla elever. Till exempel skulle eleverna göra ett gemensamt arbete, varje elev fick 

till uppgift att göra varsin del i arbetet som sedan sattes samman till ett stort arbete. De 

inkluderade eleverna fick en anpassad uppgift som blev en viktig del i helheten när alla 

elevers individuella arbeten sattes samman. När vi frågar om olika strategier för inkludering 

svarar en lärare att det inte finns en enstaka strategi som används på skolan utan inkludering 

är någonting som genomsyrar hela verksamheten. 

L2: Att de får utveckla sina egna styrkor så att det märks att de får också ett självförtroende som gör att 

de inte känner sig utstötta och så. Och jag vet inte riktigt vad själva strategin är för det utan det är bara 

någonting som genomsyrar hela verksamheten på något sätt. Att de här barnen inte ses som ett problem 

utan snarare som en tillgång. 

Vi har observerat hur en lärare undervisar eleverna i rytmiska rörelser. Här fick varje elev 

möjlighet att röra sig och utföra olika övningar med en trästav i händerna. Eleverna kastade 

även boll för att öva motorik och samarbetsförmåga. Läraren uppmuntrade eleverna att vara 

med och alla elever deltog i dessa övningar utifrån sina egna förutsättningar. Under 

intervjuerna förklarade specialpedagogen hur viktigt det är för eleverna att få använda sig av 

hela kroppen och förklarar att det hjälper med inlärningen men också med känslan av att vara 

inkluderad. 

SP: … morgon övningar med rytmiskt rörelser och så, det har också med kroppen och inlärningen att 

göra, så ser vi på det. Och där finns det så stora möjligheter för alla att vara bra på något. Vi värderar inte 

riktigt som andra skolor på samma sätt. Utan det gör det lätt att inkludera en elev som kanske har det svårt 

att förstå division men kan ändå förstå saker via kroppen. 
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Genom våra observationer kunde vi se att lärare och elevassistenter arbetar för att behandla 

alla elever på ett likvärdigt sätt oavsett vilka behov eleverna har. Samtliga respondenter 

bekräftar skolans kultur, att det är viktigt att alla elever och personal får möjlighet att vara sig 

själva. Alla är värdefulla och alla är olika. Alla ska accepteras för den de är.  

A1: Man går utifrån barnets behov. Vad behöver han träna på. Kanske just nu är det inte det viktigast att 

han tränar på att kunna böja tyska verb 40 stycken utantill, utan nu är det faktiskt så att han ska kunna 

funka i klassrummet och senare i samhället. Att man kör det här sociala biten stenhårt. 

På Waldorfskolan är klasserna åldersintegrerade och eleverna jobbar på den nivå där de 

befinner sig. Lärarna tar hänsyn till var eleverna befinner sig utvecklingsmässigt och planerar 

sina undervisningar med detta i åtanke. Elevassistenterna är involverade i denna process och 

arbetar tillsammans med lärarna för att skapa vad de uppfattar som de bästa förutsättningarna 

för varje elev. De ser att lärandet och utvecklingen påverkar varandra. När de planerar 

undervisningen för eleverna är de beredda på att planeringen kan komma att ändras utifrån 

hur eleven utvecklas. Det är viktigt att lärarna hjälper eleverna med uppgifter som passar den 

enskilda elev men specialpedagogen poängterar vikten av elevens egen kompetens att jobba 

när de befinner sig i en trygg miljö. 

A1: … när terminen börjar går vi igenom det som barnet ska göra… antal timmar. Jag vet om det, jag får 

ett schema. Men sen är det mycket det här, om han inte vill orkar, blir less, hysterisk… så ibland kan man 

inte följa det schemat. Så då får man göra annorlunda. 

SP: det är vår uppgift som pedagoger att ge dem adekvata uppgifter som passar dem men ofta bli man 

förvånad för att barnen själva kan hitta det här de kan göra i ett material om de är trygga. 

9.3 Förhållningssätt och samarbete i personalgruppen 

Vid muntliga genomgångar kunde vi observera att läraren som ledde genomgången gav alla 

elever uppmärksamhet. Vid dessa genomgångar var även elevassistenten aktiv för att finnas 

till för alla elever. När eleverna skulle berätta om sina åsikter fick alla elever samma utrymme 

och stöd, både från lärare och elevassistent, för att framföra det de ville säga. Lärarna litar på 

elevassistenternas kompetens och förmåga att ta ansvar när det behövs i olika situationer. 

L2: …(elevassistenten) är så självgående så jag har fri hand med dem andra elever och (elevassistenten) 

säger till om (elevassistenten) tycker; nej, det här funkar inte alls. Det flyter på. Och då vet jag att om jag 

blir sjuk så kan (elevassistenten) ta klassen för alla känner (elevassistenten). 

Vi har vid våra deltagande observationer kunnat se att elevassistenten och läraren gemensamt 

tar ansvar för alla elever i klassrummet. Det tycks vara en självklarhet för dem att de kan vara 
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till hjälp för den elev som behöver stöd eller hjälp med något, oavsett om det gäller den elev 

som är inkluderad eller någon av de övriga eleverna. Detta är något som ter sig helt naturligt i 

elevassistenternas och lärarnas arbete vid de observationer som vi har gjort. 

A1: Vi (läraren och elevassistenten) pratar inte bara om min elev utan om klassen som helhet. Det är 

problem överallt. Tjejerna där, killgruppen där. Om (eleven) är sjuk så hoppar jag in och hjälper någon 

annan. Det finns massor att göra. 

Lärare och elevassistenter är överens om att de har ett gott samarbete, den ena vet vad den 

andre förväntar sig. All personal på skolan träffas en gång i veckan för att diskutera kring 

undervisningen och eleverna. På så vis kan de gemensamt finna lösningar på eventuella 

problem på ett tidigt stadium. De känner att de alltid har tillfälle att få råd och stöd av sina 

kollegor och de behöver inte känna sig ensamma med eventuella problem. 

A1: Så vi stämmer av varandra, en gång i veckan helst, men det funkar inte alltid. Vi går över vad som 

hände, vad har vi gjort, vad har vi inte gjort, hur funkade det, kan vi göra någonting, kan jag göra 

någonting… 

L2: Jag tillsammans med (en annan lärare) planerar tillsammans. 

Alla lärare känner alla elever och de samarbetar för att hitta möjligheter att få eleverna att 

inkluderas i verksamheten. En lärare behöver inte ha alla idéer och prova dessa utan 

personalen hjälper varandra genom att byta erfarenheter och att gemensamt prova sig fram till 

lösningar. 

Ledningen på skolan består av undervisande lärare, därmed har de som sitter i ledningen stor 

förståelse för det praktiska arbetet på skolan vilket gör att de kan undvika missförstånd och 

problem med att förstå verksamheten. Respondenterna känner att de har gott stöd från 

ledningen för skolan och några av dem ingår i ledningen. 

L2: … vi är alla på något sätt en del av ledningen. Allting går igenom lärarkollegiet och i lärarkollegiet 

sitter de som är i ledningsgruppen. För de är lärare. Så det som tas upp i kollegiet tas upp om det är 

någonting som är genom hållbart. Så sker det, det är ingenting som är stängt eller så utan det som 

diskuteras i ledningsgruppen har redan diskuterats i lärarkollegiet. 

9.4 Lärarens arbete för att skapa samarbete i elevgruppen 

Respondenterna beskriver ett väl fungerande samarbete och en god interaktion mellan 

eleverna oavsett vilka behov de har. Respondenterna lyfter fram att eleverna tar hand om 

varandra och att deras interaktion med varandra är viktigt för deras utveckling. Detta är något 

som lärarna och elevassistenter försöker uppmuntra hos eleverna. Under flera observations 
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tillfällen kunde vi se hur både lärarna och elevassistenter lät eleverna hjälpa varandra utan att 

själva gå in och ta över situationen. 

L1: … de andra eleverna har en himla bra samarbete. De tar hand om varandra och de ger varandra aha 

upplevelser från både hållen och de tillåts att göra så. Att ingen skrattar när de säger något fel eller 

sådant.  

SP: Det är mycket positivt för en tonåring att få ingå i en helt vanlig elevgrupp och att få prova sina 

uttryckssätt, när det gäller kläder, smink, frisyrer, tjejer och killar. Det hade inte funnits samma 

möjligheter att prova detta om de hade gått i en särskoleklass. De speciella sidorna hos eleven hade 

förmodligen förstärkts men när de går ihop med normalbegåvade elever förstärks andra sidor istället  

Respondenterna talar om vikten av den sociala delen av skolan och hur det påverkar eleverna. 

De anser att eleverna blir förberedda för samhällslivet utanför skolan genom att lära sig om 

den sociala interaktionen med andra människor. Eleverna lär sig hur de kan hantera olikheter 

och även får en positiv attityd till andra människor som är olik sig själv. De anser att den 

sociala delen av skolan kan, ibland, vara viktigare för vissa elever än vilket ämne som står på 

schemat just då. Det är också en anledning till varför personalen försöker låta alla eleverna 

vara kvar i det stora klassrummet, för att de inte ska tappa kontakten med de andra i klassen. 

A2: … det viktiga är det sociala spelet helt enkelt för individens utveckling 

A1: Så det går mycket åt att jag lär eleven, så här gör man inte mot andra människor och det här gjorde du 

jättebra. Så det går inte alltid att man kan följa det här schemat. Man ska ha matte, anatomi, svenska, 

lunch, idrott. Så det är ofta att det svävar ut till något helt annat. Men självklart att vi vill hålla planen 

absolut. Vi gör ju grejor men mycket social träning…  

SP: Vi försöker alltid väga nyttan av att plocka ut en elev från klassen och ha enskild matte med den 

eleven men det är inte självklart att det går att få den elev att förstå i alla fall. Och dessutom så missar de 

så mycket av det sociala och av den känslan av att vara en vanlig tjej eller kille… vi har alltid tagit emot 

elever med olika behov och inkluderat dem i klassen. Vi har aldrig tagit ut dem från klassen förutom om 

det är för extra stöd och gärna i små grupper. Vi tycker den sociala utvecklingen är prio ett ofta. 

Respondenterna beskriver även att samspelet och samarbetet med elevernas föräldrar är viktig 

så att föräldrarna känner att de är delaktiga kring vad som händer barnet i skolan. Vid ett 

samtal med rektorn på skolan utrycktes att föräldrarna är mycket viktiga samt att de försöker 

att vara öppna och ärliga med föräldrarna. Om de på skolan anser att eleven av någon 

anledning inte mår bra i den sociala situationen får föräldrarna veta det. Samspelet och 

samarbetet med föräldrarna är även viktigt för att de ska kunna skapa förutsättningar för en 

god inkluderande skolmiljö kring eleven. En av elevassistenterna uttrycker att samarbetet med 
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föräldrarna är viktigt så att både de på skolan och de hemma vet hur eleven mår på så sätt kan 

de ge eleverna den hjälp de behöver.  

A1: Sedan det här ”connection” med föräldrarna är asviktigt. Så att föräldrarna vet vart barnet ligger. 

Kanske inte så mycket inlärning men vad han har gjort i skolan. Hur har han varit i skolan och mot andra. 

Den här sociala biten och det får man gå utifrån barnets behov. 

9.5 Inkludering med förbehåll 

Alla är överens om att det kan uppstå problem med att inkludera särskoleelever i det ordinarie 

klassrummet. Detta är något som de på Waldorfskolan är medvetna om och som de är 

uppmärksamma på. De arbetar aktivt med att finna lösningar på de problem som eventuellt 

kan uppstå. Lärare förklarar att Waldorfpedagogiken kan vara ett problem för elever som inte 

klarar av friheten lika bra som andra vilket kan leda till att klassen blir lite rörig och det blir 

svårt att förutse vad som kommer att hända. 

L1: Det kan vara svårt att ge de inkluderade eleverna den struktur i undervisningen som de behöver. 

L2: … ibland blir det inte så klara direktiv i och med att det är så fritt tänkt här och vissa av de här barnen 

behöver ganska mycket struktur och så ibland blir vissa så att, ”Vad ska jag göra egentligen?”. Men det är 

saker som man jobbar med hela tiden som är lätt att övervinna det är ingenting som är ett problem 

någonstans man måste bara hitta de grejor som man känner; ”Oj, nu vart det rörigt!” eller se på en gång 

att nu hängde inte den här eleven med. Och så ge det där extra stödet då och förklara vad det är som ska 

göras. 

SP: det kan vara svårt att förutse saker 

Storlekarna på de olika klasser kan också bli ett problem för eleverna då det kan leda till 

mycket ljud och olika händelser i klassrummet som kan störa koncentrationen av eleverna. 

Det gör också att personalen får tänka bredare än om det var en ordinarie klass med elever på 

samma nivå. 

A1: Det kan bli svårt för de inkluderade eleverna om gruppen är för stor. 

A2: När det blir för stor spridning bland elevernas kunskaper kan det vara svårt att organisera 

undervisningen. Ibland kanske man skulle behöva en assistent till varje elev. 

SP: Jag får tänka väldigt, väldigt brett… det är väldigt svårt att omfamna alla. Och ibland lyckas man och 

ibland inte. Ibland går jag ner och känner, ”nej, han hann jag inte med!”. Men ibland känns det bara 

underbart. Man kan aldrig veta. Det är så det är att vara lärare i vanliga klasser också. 
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10. Analys 
I kommande avsnitt ska vi redovisa en analys av de resultat som vi har fått från intervjuer med 

våra respondenter och från våra deltagande observationer. Vi kommer att analysera studiens 

resultat utifrån våra frågeställningar kopplade till tidigare forskning samt den litteratur som vi 

har sett som intressant för denna studie. 

10.1 Samarbete för inkludering i det sociala samspelet 

Nilholm (2006) ger en beskrivning av inkluderingsbegreppet och inkluderande skolor, han 

menar att detta är skolor där alla elevers olikheter berikar skolan. Vidare säger Nilholm 

(2006) att inkluderingsbegreppet i skolan medför att alla elever har rätt att delta i klassrummet 

och visionen ”en skola för alla” på så vis även kan inrymma elever som är i behov av särskilt 

stöd. Emanuelsson (2007) säger att elevernas olikheter ska ses som en tillgång och inte som 

ett problem. Denna syn på inkludering och på den inkluderande skolan delar personalen på 

Waldorfskolan. All personal på skolan sätter ett stort värde i att alla elever är olika. På skolan 

arbetar de aktivt med att låta eleverna utveckla sina personligheter och på så vis kunna vara 

sig själva. I och med det arbete som skolan gör får eleverna möjlighet att utveckla samspelet 

med andra samtidigt som de lär sig att hantera varandras olikheter.  

Ahlberg (2001) och Emanuelsson (2007) menar att det inte är eleverna som ska förändras för 

att passa in i skolan utan det är skolans verksamhet som ska anpassas och förändras för att ge 

de bästa möjligheterna till att skapa en inkluderande skolmiljö. På samma sätt menar 

Emanuelsson (2007) och Göransson (2004) att lärarna bör göra sitt bästa för att skapa en 

accepterande miljö där det råder en gemenskap som värdesätter alla elevers olikheter. 

Emanuelsson (2007) talar om att lärare ska arbeta för att skapa en accepterande skolmiljö, där 

samspel får råda och utanförskap motverkas. Alla elever behöver lära sig att alla människor 

har rätt till delaktighet oavsett vilka behov de har, detta för att kunna skapa en demokratisk 

människosyn.  

Nilholm (2006) säger att inkluderingsbegreppet kan ses som en politisk, demokratisk och 

filosofisk idé kring utbildning. Dyson, Howes och Roberts (2002) beskriver att det får ett 

positivt inflytande på det inkluderande arbetet om skolorna har en demokratisk och väl uttalad 

policy. De har en människosyn inom Waldorfskolan som innebär att de främjar förmågan att 

visa respekt för varje enskild individ oavsett behov. Detta medför att de ser till varje enskild 

individs värde (Ritter, 1997). Waldorfskolan har en mycket väl uttalad policy de arbetar 

utifrån de grundtankar som Waldorfpedagogiken står för. Dessa grundtankar framhäver varje 
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enskild elevs värde och verkar på så vis för att skapa en demokratisk människosyn. De 

värdesätter elevernas olikheter och ser detta som en tillgång inte ett problem. 

Säljö (2005) beskriver att enligt Vygotskij utvecklar alla människor sina kunskaper och 

förmågor genom en interaktion med andra individer. Lindholm (2005) säger att inom 

Waldorfpedagogiken anser de att det sociala samspelet med andra utvecklar individens anlag 

och intentioner. I våra resultat har vi funnit att respondenterna anser att eleverna har ett 

väldigt gott samspel med varandra oavsett vilka behov de har. Eleverna stärks av att få ingå i 

en vanlig tonårsgrupp där de har möjligheten att prova olika uttrycksätt. 

För att nå målet med att skapa en god och socialt fungerande individ anser Lindholm (2005) 

att föräldrarna är en stor tillgång samt att föräldrarnas engagemang bör värdesättas. Dyson, 

Howes och Roberts (2002) beskriver att det i en väl fungerande inkluderande skolmiljö inte 

bara finns ett bra samarbete mellan personalen utan det finns även ett gott samarbete mellan 

skolan och föräldrarna. Även Meijer (2001) anser att samarbetet med elevens vårdnadshavare 

är viktigt för att skapa en inkluderande skolmiljö. Dyson, Howes och Roberts (2002) menar 

att samarbetet mellan skolan och föräldrarna är ett måste för att kunna arbeta med att skapa en 

inkluderande skolmiljö. Vid våra intervjuer och i diskussion med rektorn på skolan fann vi att 

de på Waldorfskolan ser föräldrarna som en mycket viktig del för att kunna tillgodose 

elevernas olika behov. Waldorfskolan har som mål att samarbeta med föräldrarna för att på så 

vis skapa de bästa förutsättningarna för eleverna i en inkluderande skolmiljö. 

Gadler (2011) skriver att det inom skolans verksamhet anställs elevassistenter för att de ska ge 

riktat stöd till en eller flera elever. Detta sker när skolan har gjort en bedömning som har 

kommit fram till att en elev har behov av andra insatser än de som den ordinarie läraren kan 

ge. Anledningen till att elevassistenten anställs kan till exempel vara att eleven har 

koncentrationssvårigheter, socioemotionella svårigheter eller läs- och skrivsvårigheter. Enligt 

Kadesjö (2009) är elevassistentens förmåga att skapa goda förtroendefyllda relationer med 

eleverna mycket viktig. Att elevassistenterna har kunskap och insikt om elevens särskilda 

svårigheter är också viktiga faktorer för att ge eleven goda förutsättningar till rätt stöd och 

bemötande. Kadesjö (2009) beskriver att elevassistenten även ska fungera som en support för 

att stödja elevens relationer med andra elever. För att eleven ska få goda möjligheter att 

utvecklas till att bli självständiga individer är det viktigt att eleven inte blir allt för beroende 

av elevassistenten. Det kan vara en god idé att anställa elevassistenter som stöttar fler än bara 

en elev i gruppen för att öka den inkluderande skolmiljön. Enligt Pearce (2009) är det viktigt 
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att alla elever i klassen får hjälp av elevassistenten och inte bara eleven som är inkluderad. 

Vidare menar Pearce (2009) att många elever tycker om att ha en vuxen vid sin sida så om 

elevassistenten finns för att hjälpa alla elever blir inte den inkluderade eleven med svårigheter 

isolerad eller annorlunda. På Waldorfskolan anser de att det är en självklarhet för 

elevassistenterna och lärarna att de har ett gemensamt ansvar för samtliga elever i klassen. 

Både lärare och elevassistenter finns till hands för att kunna hjälpa alla elever oavsett vilka 

behov eleverna har.  

10.2 Samarbete för inkludering i lärande 

Andersson och Thorsson (2007) säger att alla elever oavsett bakgrund eller behov ska kunna 

delta i undervisningen. De menar att det är i heterogena grupper som eleverna ges möjligheten 

att lära sig på bästa sätt. Eleverna ska ges möjlighet att vara delaktiga i undervisningen utifrån 

sina egna förutsättningar, detta oberoende av elevernas olika behov. Emanuelsson (2007) 

påtalar vikten av att kunna vara flexibel i undervisningen, därför bör pedagogiken och de 

pedagogiska metoderna uppmärksammas. Även Sheehy et al (2009) menar att det är viktigt 

för en inkluderande skolmiljö att läraren kan vara flexibel i sin planering och i sitt utförande 

av arbetet. Vid våra observationer kunde vi observera hur personalen på skolan arbetar för att 

på ett så bra sätt som möjligt vara flexibla och försöka hitta uppgifter som passar alla elever. 

Som exempel kan vi beskriva hur eleverna på Waldorfskolan fick till uppgift att göra varsin 

del av ett arbete som sedan sattes samman till en helhet. Den elev som kan ses som inkluderad 

i klassen fick då en anpassad uppgift som blev en mycket viktig del i helheten. 

Waldorfpedagogiken fokuserar inte enbart på att utveckla elevernas intellekt utan de arbetar 

även för att stärka eleverna både fysiskt och psykiskt (Lindholm, 2005). Ritter (1997) 

beskrivet att eleverna får träna sin fysiska rörlighet och skicklighet samtidigt som de får 

möjlighet att träna sitt inre liv och själ när de rör sig rytmiskt. Dessa rörelser kan ske både 

individuellt och i grupp, genom gruppen får de träna sina sociala färdigheter och förmågor. 

(Ritter, 1997). Detta var något som Waldorfskolan använder sig av då eleverna varje vecka 

har flera tillfällen att röra på sig och använda kroppen. Vi observerade hur en lärare 

undervisade eleverna i rytmiska rörelser. Vid dessa övningar uppmuntrades eleverna att delta 

och vara med utifrån sina egna förutsättningar. 

Strandberg (2006) beskriver att Vygotskij ansåg att elevernas utveckling och deras lärande är 

något som sker parallellt. Utveckling och lärande påverkar varandra det ena är inte ett resultat 

av det andra. Lindholm (2005) skriver att Waldorfpedagogiken tar fasta på att grunden till ett 
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livslångt lärande bygger på att hänsyn tas till elevernas olika utvecklingsfaser. Eleverna bör få 

möjlighet att utveckla dessa faser utan att behöva stressa. På Waldorfskolan är de 

uppmärksamma på elevernas utveckling. De tar hänsyn till var eleven befinner sig för att 

skapa de bästa förutsättningarna för elevens lärande och utveckling. Lindholm (2005) 

beskriver att målet med elevernas utveckling är att skapa en möjlighet för dem att följa sin 

egen väg genom livet. Waldorfskolan strävar efter att hela människan ska vara med i 

kunskapsutvecklingen därför förekommer det ofta ämnesintegrering i undervisningen. Alla 

skolämnen är lika värdefulla och viktiga för att utveckla elevernas kunskaper. Detta är något 

som respondenterna lyfter fram som värdefullt och utvecklande för eleverna. Eleverna får 

möjligheter att utveckla sina praktiska, etiska och teoretiska kunskaper i ett ämnesintegrerat 

arbetssätt.  

En viktig aspekt i den inkluderande skolan är enligt Dyson, Howes och Roberts (2002) att 

skolpersonalen arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Även Sautner (2008) menar att 

ett teamarbete är en av de viktigaste faktorerna för att skapa en inkluderande skolmiljö. Ett 

samarbete mellan personalen på skolan där de använder sig av varandras erfarenheter 

genomsyrar de skolmiljöer där inkludering fungerar. Sautner (2008) och Sheehy et al. (2009) 

menar att lärarnas samarbete där de tar hjälp av varandra och delar erfarenheter är en viktig 

förutsättning för att skapa en inkluderande skolmiljö. Pearce (2009) framhåller att en 

inkluderande skolmiljö inte är beroende av en specialpedagogisk utbildning utan mer av 

förmågan hos lärarna att kunna be om råd och stöd när det finns ett behov av det. Göransson 

(2007) menar att personalen på skolan bör få möjligheter att föra didaktiska diskussioner för 

att skapa en inkluderande skolmiljö. Att arbetslaget har en gemensam strategi i arbetet med de 

elever som är i behov av särskilt stöd är något som Gadler (2011) framhåller som viktigt i 

arbetet med inkludering. Det är även viktigt att elevassistenten har en klar bild av sin roll i 

arbetet med att ge en elev det stöd den är i behov av, för att uppnå detta är det viktigt att det 

finns ett gott samarbete med arbetslaget. Waldorfskolans personal är överens om att de har ett 

gott samarbete där de alla vet vad som förväntas av dem. All personal på skolan träffas minst 

en gång i veckan för att utbyta erfarenheter och diskutera kring undervisningssätt och kring 

eleverna. Skolans personal anser att de på detta sätt tidigt kan hitta gemensamma lösningar till 

de problem som dyker upp. Skolpersonalen på Waldorfskolan upplever att de alltid har 

möjlighet att få stöd och råd av sina kollegor, på så vis behöver de aldrig känna att de är 

ensamma med att lösa eventuella problem. För att få alla elever inkluderade i verksamheten 

samarbetar lärarna och alla lärare känner alla elever. 
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Skolkulturen sträcker sig djupt in i skolans organisation säger Sautner (2008) och har visat sig 

vara en viktig faktor för att skapa en inkluderande skolmiljö. I de skolor som arbetar 

inkluderande är all personal och alla elever måna om den gemensamma och starka 

skolkulturen. Inom denna skolkultur är alla individer respekterade och accepterade precis som 

de är. Även Dyson, Howes och Roberts (2002)  visar att en stark skolkultur och ett 

accepterande arbetssätt, god moral samt tydliga inkluderande normer, är viktiga faktorer i 

inkluderande skolor. Skolpersonalens attityder, värderingar och acceptans för varandras 

olikheter samt för elevernas olikheter är vitiga faktorer för den inkluderande skolmiljön. Även 

engagemanget från personalen för att ge alla eleverna en bra utbildning medverkar mycket till 

att skapa en inkluderande skolmiljö. När skolpersonalen har inkluderande attityder och 

värderingar samt positiva attityder till alla individers olikheter kommer detta att överföras till 

eleverna. Waldorfskolan har en skolkultur som går mycket djupt in i skolans organisation och 

all skolpersonal har inkluderande attityder och värderingar. Hela skolan arbetar för att skapa 

acceptans och respekt för alla individers olikheter.  

Dyson, Howes och Roberts (2002) menar att det behövs en ledare som har förmågan att stötta 

personalen samt är engagerade i sitt arbete. De påvisar att skolor där arbetet med inkludering 

fungerar på ett tillfredställande sätt har starka ledare med inkluderande värderingar samt 

förmågan att delegerar ledarskap och beslutsfattande till personalen. Pearce (2009) och Meijer 

(2001) påtalar att lärare behöver stöd från skolledningen, i sitt arbete med att skapa en 

inkluderande skolmiljö. Ledningen på Waldorfskolan består av undervisande lärare, de som 

sitter i ledningen har alltså en stor erfarenhet och förståelse för det praktiska arbetet på skolan. 

Detta medför att de kan undvika problem med att förstå verksamheten och andra missförstånd 

kring det inkluderande arbetet. Samtliga respondenter känner att de har ett stort stöd från 

ledningen och några av respondenterna sitter med i skolans ledning.  
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11. Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de slutsatser som vi har dragit utifrån resultaten som 

denna studie har gett. Vi kommer även att föra en diskussion kring de resultat som vi har 

redovisat samt ge förslag på vidare forskning 

11.1 Metoddiskussion 

De metoder som vi valde för vår studie var deltagande observationer och intervjuer. Valet att 

göra deltagande observationer gjorde vi för att få möjlighet att se det som sker och inte enbart 

förlita oss på vad någon säger att de gör. Valet att även göra intervjuer gjorde vi för att få 

beskrivning av sin verklighet.  

Vi är medvetna om att vår egen förförståelse kan ha påverkat våra tolkningar av 

observationerna. Vi är också medvetna om att respondenternas handlingar kan ha påverkats av 

vår närvaro då de var medvetna om vad vi observerade. Våra intervjuer kan också ha 

påverkats av att vi blev tilldelade respondenter som var väl medvetna om syftet med våra 

intervjuer samt att det var Waldorfskolan som erbjud oss att genomföra vår undersökning.  

11.2 Resultatdiskussion 

Här kommer vi att föra en diskussion kring de resultat som vi redovisat i denna studie. 

11.2.1  Människosyn, kultur och inkludering. 

Enligt läroplanen för gymnasieskolan (GY11) har skolan en viktig roll att skapa trygghet och 

en bra självkänsla hos eleverna, eleverna ska bli bemötta med respekt för sin person och sitt 

arbete.  

Människosyn: Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till diskriminering eller 

kränkande behandling ska aktivt motverkas (Gy 11.s 5). 

Ritter (1997) beskriver att den människosyn som är rådande inom Waldorfskolan innebär att 

de ser till varje enskild individs värde samt att de främjar förmågan att visa respekt för varje 

enskild individ. Våra observationer och intervjuer med respondenterna på Waldorfskolan har 

visat att de har en mycket väl uttalad policy på skolan. Waldorfpedagogikens grundtankar 

genomsyrar allt arbete på skolan. Waldorfskolan värdesätter all elevers olikheter och ser detta 

som en tillgång i undervisningen inte som något problem. Waldorfpedagogikens grundtankar 
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framhäver varje enskild elevs värde och verkar på så vis för att skapa en demokratisk 

människosyn.  

Våra respondenter, Nilholm (2006) och Emanuelsson (2007) talar om hur viktigt det är att det 

skapas goda förutsättningar för inkludering på skolan. Detta för att alla elever ska känna att de 

är lika mycket värda oberoende av vilka behov de har. Samtidigt som alla elever får känna sig 

värdefulla precis så som de är, så får de möjlighet att utveckla sina personligheter. Det är även 

viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla ett socialt samspel med andra elever och lär sig 

att handskas med varandras olikheter.  

Andersson och Thorsson (2007) menar att eleverna får de bästa möjligheterna till lärande i 

heterogena grupper. Ahlberg (2001), Emanuelsson (2007), Göransson (2004) och Sheehy et 

al. (2009) är alla överens om att det är skolan och skolans verksamhet som ska anpassas för 

att skapa en inkluderande skolmiljö för alla elever. De menar också att läraren ska anpassa sin 

undervisning så att alla elever får möjligheten att känna sig delaktiga i undervisningen oavsett 

vilka behov eleverna har. Detta är något som vi vid våra observationer kunde se att 

respondenterna arbetar aktivt med. Respondenterna berättade även vid intervjuerna att de ser 

det som viktigt att skapa en god lärandemiljö för alla elever. 

Våra respondenter och Pearce (2009) är överens om att det är viktigt för den inkluderade 

eleven att få känna att elevassistenten inte bara är där för just den elevens skull. Det skapar en 

känsla av att vara som alla andra när även de andra eleverna i klassen får hjälp och stöd av 

assistenten. Samtidigt är det viktigt att läraren hjälper och stöttar den inkluderade eleven på 

samma sätt som de övriga eleverna. Vid våra observationer kunde vi se att lärare och 

elevassistenter arbetad aktivt för att hjälpa alla elever oavsett vilka behov de har. På detta sätt 

arbetade lärare och elevassistenter med att skapa en inkluderande skolmiljö. En skolmiljö där 

alla elever får möjlighet att känna att alla har lika värde och det är värdefullt att vara olika.  

Sautner (2008) och Dyson, Howes och Roberts (2002) påvisar att en stark skolkultur, där alla 

individer är accepterade och respekterade precis som de är, blir en god grund för arbetet med 

att skapa en inkluderande skolmiljö. De attityder, värderingar och den acceptans för varandras 

olikheter som skolpersonalen står för är viktiga faktorer i den inkluderande skolmiljön. När 

personalen på skolan har positiva attityder till alla individers olikheter, inkluderande attityder 

och värderingar så kommer detta att överföras till eleverna. Det vi kunde se på skolan är att 

personalen skapar en miljö där olikheter är accepterade och där olikheter ses som en tillgång 

istället för att vara ett problem. Detta samtidigt som all skolpersonal har inkluderande 
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attityder och värderingar. En av våra respondenter gick på skolan tidigare och berättar nu att 

det har gett en syn på människor med helt andra perspektiv. Detta synsätt är att inte se 

människor som konstiga utan alla människor är olika och det är bara ett faktum det finns 

ingen värdering i det. Som grund för detta synsätt ligger en tidig erfarenhet av att acceptera 

andras olikheter.  

11.2.2 Samarbete för en inkluderande skolmiljö. 

Läroplanen (Gy 11) ger riktlinjer kring hur personalen i skolan ska samarbeta och samverka 

med varandra samt med elevernas vårdnadshavare för att skapa en god skolmiljö.  

Alla som arbetar i skolan ska 

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. (GY 11, s. 10) 

 

Läraren ska 

• samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen, (GY 11,s10) 

 

Läraren ska 

• samverka med vårdnadshavare och informera om elevernas skolsituation och kunskapsutveckling 

(GY11, s 15) 

 

REKTORNS ANSVAR 

• vårdnadshavare får insyn i elevernas skolgång, (GY 11, s16) 

 

På Waldorfskolan är all personal överens om att de har ett gott samarbete. Personalen 

accepterar varandra så som de är och alla vet vad som förväntas av dem. Minst en gång i 

veckan träffas all personal på skolan för att diskutera kring olika undervisningssätt och utbyta 

erfarenheter med varandra. Dessa möten ger även tillfälle för personalen att diskutera och 

utbyta erfarenheter kring eleverna. Waldorfskolans personal anser att det är mycket 

betydelsefullt att de har tillfälle att hitta gemensamma lösningar på de problem som dyker 

upp. Skolpersonalen känner att de aldrig är ensamma med att lösa eventuella problem, de har 

alltid möjlighet att få råd och stöd av sina kollegor. Eftersom alla lärare på skolan känner alla 

elever kan de ha ett nära samarbete kring eleverna för att skapa en inkluderande skolmiljö. 

Tack vare detta samarbete kan lärarna utbyta erfarenheter för att hitta fungerande arbetssätt 

istället för att de alla ska behöva prova sig fram med egna idéer. 

Vi kan se att flera forskare fastslår vikten av samarbete inom skolans personal, för att de ska 

kunna skapa en inkluderande skolmiljö. Dyson, Howes och Roberts (2002) och Sautner 

(2008) beskriver att en viktig aspekt i den inkluderande skolan är att skolpersonalen arbetar 

tillsammans mot ett gemensamt mål. De menar att ett teamarbete är en av de viktigaste 

faktorerna i arbetet att skapa en inkluderande skolmiljö. Sautner (2008) och Sheehy et al. 
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(2009) anser att en inkluderande skolmiljö genomsyras av att personalen samarbetar och 

använder sig av varandras erfarenheter. Gadler (2011) menar att en viktig faktor i arbetet med 

att skapa en inkluderande skolmiljö är att skolpersonalen har en gemensam strategi för arbetet 

med de elever som är i behov av särskilt stöd. Det är även viktigt att elevassistenten har en 

tydlig uppfattning kring sin roll i arbetet med att ge en elev ett lämpligt stöd. För att kunna 

uppnå en inkluderande skolmiljö menar Göransson (2007) att personalen bör ges möjligheter 

att föra didaktiska diskussioner. 

På Waldorfskolan arbetar de utifrån att det är en självklarhet för elevassistenterna och lärarna 

att de har ett gemensamt ansvar för alla elever i klassen. Läraren och elevassistenter finns 

alltid till hands för att hjälpa och stötta alla elever oavsett vilka behov eleverna har. I våra 

deltagande observationer kunde vi se att elevassistenten och läraren hela tiden samarbetar så 

de vet var de har varandra. De är båda redo att hjälpa den elev som är i behov av hjälp oavsett 

vilka svårigheter eleven har.  

Kadesjö (2009) beskriver att elevassistenten ofta kan skapa en förtroendefylld relation med 

eleverna, detta kan ses som att elevassistenten skapar ett gott samarbete med eleverna. Pearce 

(2009) beskriver att för att lyckas med att skapa en inkluderande skolmiljö är det viktigt att 

elevassistenten finns till för att hjälpa alla elever i klassen. Samtidigt är det viktigt att läraren 

ger uppmärksamhet till alla elever i klassen oavsett vilka behov de har. Anledningen till detta 

är att om elevassistenten kan hjälpa alla elever och läraren kan ge alla elever uppmärksamhet 

så blir inte den elev som är inkluderad utpekad som annorlunda eller isolerade 

Enligt Kadesjö (2009) är assistentens förmåga att skapa goda relationer viktigt för att skapa en 

god relation till eleven men även för att skapa en förtroendefylld relation till elevens 

vårdnadshavare. På detta sätt kan ett samarbete med elevens vårdnadshavare utvecklas. 

Vårdnadshavarna har oftast mycket kunskap om sina barns behov och svårigheter, de delar 

gärna med sig av detta för att hjälpa sina barn. Även Lindholm (2005) och Meijer (2001) 

anser att elevens vårdnadshavare är en stor tillgång i arbetet med att skapa en inkluderande 

skolmiljö samt att deras engagemang bör värdesättas. Dyson, Howes och Roberts (2002) 

beskriver att det i en väl fungerande inkluderande skolmiljö finns ett gott samarbete mellan 

personalen och det finns även ett gott samarbete mellan skolan och föräldrarna.  

Vid intervjuerna med våra respondenter fick vi information om att de på Waldorfskolan ser 

vårdnadshavarna som mycket viktiga för att kunna tillgodose elevernas olika behov. En 
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målsättning i Waldorfskolan är att samarbeta med vårdnadshavarna för att på så vis skapa de 

bästa förutsättningarna för eleverna i en inkluderande skolmiljö. 

11.1.3. Lärande och kunskapssyn i Waldorfskolan. 

Inom Waldorfpedagogiken beskrivs människan som en individ vars anlag och intentioner 

utvecklas i det sociala samspelet med andra (Lindholm, 2005).  

Kunskapssyn: Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns 

också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar 

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

Skolan har ett särskilt ansvar för elever med funktionsnedsättning (GY 11, s. 6). 

Dyson, Howes och Roberts (2002) säger att en viktig faktor för att skapa en inkluderande 

skolmiljö är skolpersonalens engagemang. Här menar de att skolpersonalens engagemang för 

att ge alla eleverna, oavsett vilka behov de har, en god utbildning inverkar mycket på arbetet 

med att skapa en inkluderande skolmiljö. I intervjuerna med våra respondenter har vi funnit 

att respondenterna anser att eleverna har ett väldigt gott samspel med varandra oavsett vilka 

behov de har. Respondenterna menar att alla eleverna stärks av att få att ingå i en grupp av 

elever med olika förutsättningar och behov. De elever som är inkluderade stärks av att få 

möjligheten att ingå i en vanlig tonårsgrupp där de kan prova olika uttrycksätt. 

Säljö (2005) beskriver den sociokulturella teorin samt att enligt Vygotskij utvecklar alla 

individer sina kunskaper och förmågor genom en interaktion med andra. Inom Waldorfskolan 

fokuserar de inte enbart på att utveckla elevernas intellekt de arbetar även för att stärka 

eleverna både fysiskt och psykiskt. Lindholm (2005) menar att det sociala samspelet med 

andra utvecklar individen. Strandberg (2006) beskriver att Vygotskijs sociokulturella teori 

menade att elevernas lärande och deras utveckling sker parallellt. Således påverkar utveckling 

och lärande varandra, det ena är inte ett resultat av det andra. Detta är något som 

Waldorfpedagogiken tar fasta på enligt Lindholm (2005).  

Grunden till ett livslångt lärande bygger på att det tas hänsyn till var eleverna befinner sig 

utvecklingsmässigt. Eleverna behöver få tillfälle och möjlighet till att utvecklas i sin egen 

takt, utan att behöva stressa. I vår studie visade det sig att personalen hela tiden är 

uppmärksamma på elevernas utveckling, detta för att skapa de bästa förutsättningarna för 

eleverna. Personalen på Waldorfskolan prioriterar den sociala utvecklingen före den praktiska 

och teoretiska utvecklingen. De anser att genom den sociala och praktiska utvecklingen 

kommer eleverna att utveckla de teoretiska kunskaperna. Detta är som Vygotskijs påstår att 
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kunskap skapas genom en yttre interaktion och sedan formas till inre kunskap. Det blir tydligt 

på Waldorfskolan när lärarna säger att det sociala samspelet och inkludering är viktigare än 

att lära sig tyska verb. 

Lindholm (2005) anger som mål med elevernas utveckling är att skapa en god möjlighet för 

dem att kunna följa sin egen väg genom livet. Respondenterna såg det som viktigt att hela 

människan ska få möjlighet att vara med i kunskapsutvecklingen, därför förekommer det ofta 

ämnesintegrerad undervisningen. Waldorfskolan anser att alla skolämnen är lika värdefulla 

och viktiga för att utveckla elevernas kunskaper därför strävar de efter att eleverna ska får 

möjlighet att utveckla sina praktiska, estetiska och teoretiska kunskaper. Personalen på 

Waldorfskolan arbetar för att skapa en skolmiljö där allas olikheter ses som en tillgång. 

Waldorfskolan använder sig av en pedagogik som ser människan som en helhet och inte bara 

anser att kunskap i ett ämne är det som är viktigt. Inom Waldorfskolan är de flexibla och de 

arbetar utifrån att alla elever är bra på något. 

Nilholm (2006) redogör för att det kan finnas svårigheter med att inkludera elever som läser 

enligt särskolans läroplan i ordinarie klass. Till exempel kan de inkluderade eleverna uppleva 

en viss otrygghet i en större klass om de inte får den uppmärksamhet de behöver. På 

Waldorfskolan säger de att det ibland kan bli rörigt i klassen och att det kan vara svårt att 

förutse vad som kommer att hända. De menar också att det kan vara svårt att ge de 

inkluderade eleverna den struktur i undervisningen som de är i behov av. När klassen är stor 

kan detta leda till att det blir svårt för de inkluderade eleverna att koncentrera sig i och med att 

det händer mycket och är ganska högljutt i klassen. Att inkludera elever kan också ställa 

högre krav på läraren för att de ska kunna få alla elever att känna sig delaktiga, ibland 

upplever lärarna på Waldorfskolan att de inte hinner med alla elever så som de skulle vilja. 

11.3 Slutsatser 

I vår undersökning ville vi ta reda på några lärare och elevassistenters uppfattningar om hur 

inkluderande av elever som läser enligt särskolans läroplan i en Waldorfskola fungerar.  

I avsnittet resultatdiskussion diskuteras resultatet utifrån våra specifika forskningsfrågor. Det 

kan konstateras att lärare och elevassistenter skapar goda möjligheter för inkludering genom 

att visa respekt för varje individ på skolan. Genom den respekt som visas i skolan skapar 

personalen en vis trygghet som genomsyrar hela verksamheten. Det syns tydligt från våra 

resultat att personalen ser varje individ som en tillgång och inte ett problem. Denna 
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människosyn genomsyrar allt personalen gör och säger och bygger elevernas självkänsla. Det 

skapar en atmosfär där alla blir accepterade precis som de. 

Vi har konstaterat att det sociala samspelet mellan de olika individer i en inkluderande skola 

är en av huvudslutsatserna i vår undersökning. Samarbetet och samspelet mellan läraren och 

elevassistenten är av stor betydelse då deras interaktion sker varje dag och ger en bild av 

skolans värderingar till eleverna. Det visar sig att lärarna och elevassistenter samarbetar på ett 

sätt som lyfter den enskild elev och där förhoppningen är att eleverna ska ta efter deras 

exempel. Deras kommunikation och samarbetet med varandra måste fungera om eleverna ska 

må bra. Men samarbetet och samspelet slutar inte där utan det är också viktigt att lärarna och 

elevassistenterna ta del av det kunskap som föräldrarna har av sina egna barn för att skapa de 

bästa förutsättningar för eleverna. 

När det gäller skolans kunskapssyn för inkludering visar våra resultat att det sociala samspelet 

är viktigast för alla elever för att skapa en inkluderande skolmiljö. Resultaten visar att både 

lärare och elevassistenter håller med om att detta sociala samspel behövs för att eleverna ska 

kunna utvecklas till att vara människor som accepterar andras olikheter och kan jobba och 

leva tillsammans med andra som är olika. Personalen anser att alla är bra på något. Personalen 

menar att det är den samspel mellan eleverna som gör att eleverna kan lära sig kunskaper i 

skolan men det är också något som hjälper eleverna att hantera olikheter i världen. Personalen 

anser att alla är bra på någonting. 

11.4 Avslutande reflektion 

Vårt samhälle är fullt av människor med olika behov och vi måste lära oss att fungera 

tillsammans i samhället. Om skolorna inte arbetar för att skapa en inkluderande skolmiljö där 

alla elever får vara delaktiga oavsett vilka behov de har utan istället isolerar barn med 

speciella behov, så lär sig eleverna att det är så samhället ser ut. Denna syn på att alla är lika 

överförs både till de elever som har svårigheter och till de eleverna som inte har svårigheter. 

Det är viktigt att skolan arbetar med att överföra inkluderande attityder där alla människors 

olikheter accepteras och respekteras. Detta för att skapa en demokratisk människosyn där alla 

accepteras oberoende hur vi ser ut, vilka kunskaper vi har eller vilken tro vi har.  

11.5 Framtida forskning 

Undersökningen har begränsats till en Waldorfskola. Det skulle vara intressant att se hur 

kommunala skolor och privata skolor med särskilda pedagogiska inriktningar arbetar för att 
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inkludera elever som läser enligt särskolans läroplan i det ordinarie klassrummet. Det skulle 

också berika studien om det var flera Waldorfskolor som var med i undersökningen. 

En annan fråga som väckt vårt intresse är hur eleverna upplever att lärare och elevassistenter 

skapar en god inkluderande skolmiljö. Det är svårt att genom observationer bedöma om 

eleverna upplever att lärare och elevassistenter skapar en god inkluderande skolmiljö Vi vet 

inte hur eleverna känner och upplever sin situation som inkluderade. För att verkligen ta reda 

på detta tror vi att man skulle behöva göra djupare intervjuer med de berörda eleverna och 

kanske även med deras föräldrar.   
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13. Bilagor 

13.1 Intervjufrågor 

Inledningsfrågor: 

Hur länge har du arbetat inom skolan? 

Hur länge har du arbetat med elever som är i behov av särskilt stöd? 

Vad har du för utbildning? 

Skolkultur: 

Hur upplever du särskoleelevens situation i klassen utifrån trivsel och relationer osv.? 

Samarbete: 

Hur ser samarbetet ut mellan lärare och elevassistent? 

Vilket samarbete har ni mellan lärare/personal? 

Skolledning: 

Vilket stöd i ditt arbete får du från rektorn/ledningen på skolan? 

Har du några extra resurser? I klassrummet, för planering? 

Får du fortbildning/handledning/extra planeringstid?? 

Skolans Policy: 

Hur länge har du arbetat med att inkludera elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie 

gymnasieklassen? 



52 

 

Vilka strategier finns på skolan för att skapa inkludering? 

Flexibilitet och attityder: 

Vad har du för tankar kring fördelar med en inkluderande skolmiljö? För eleverna. 

Vad har du för tankar kring nackdelar med en inkluderande skolmiljö? För eleverna 

Vad har du för tankar kring fördelar med en inkluderande skolmiljö? För dig som lärare. 

Vad har du för tankar kring nackdelar med en inkluderande skolmiljö? För dig som lärare. 

13.2 Observationer 

Fokus på skolkultur och skolans policy: 

Lärarens sätt att fördela sin tid klassrummet. 

Lärarens sätt att fördela resurser i klassrummet. 

Elevassistentens sätt att fördela sin tid klassrummet. 

Elevassistentens sätt att fördela resurser i klassrummet. 

Fokus på samarbete: 

Samarbete mellan lärare och elevassistent. 

Samspel mellan lärare och elevassistent. 

Lärarens och elevassistentens arbete för samarbete mellan eleverna. 

Lärarens och elevassistentens arbete kring gruppering. 

Lärarens och elevassistentens arbete för att motverka mobbing. 


