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Sammanfattning 
 

Skolans styrdokument vilar på demokratisk grund och Sverige har tagit ställning till 

att all verksamhet i skolan ska utgå från ett inkluderande synsätt. Den inkluderade 

skolan bygger på att alla elever, oavsett förutsättningar och behov, ska få möjlighet 

till gemenskap och delaktighet i skolan. Då det till författarnas kännedom inte fanns 

någon tidigare forskning om inkluderande undervisning mellan grundsärskolan och 

grundskolan, växte intresset och studiens syfte fram, att beskriva och analysera vilka 

utmaningar och möjligheter speciallärare och grundskollärare möter när de ska 

arbeta inkluderande mellan grundsärskolan och grundskolan. Den 

undersökningsmetod som användes för studiens genomförande var kvalitativ 

intervjumetod. Sex stycken speciallärare och sex grundskollärare blev intervjuade och 

intervjumallen utgick från teman om inkluderingens formella och informella syfte, 

inkluderingens praktiska utförande, förutsättningar och hinder för inkludering och 

fokuserade uppnåendemål. Resultatet visade att speciallärare och grundskollärare 

tankemässigt befinner sig på olika platser i inkluderingsprocessen. Majoriteten av 

speciallärarna och grundskollärarna uttrycker, trots upplevelser av hinder också goda 

möjligheter, samt en vilja och ambition att arbeta och utveckla den inkluderande 

undervisningen på den undersökta skolan. Den viktigaste ramfaktoren och 

förutsättningen som speciallärarna och grundskollärarna lyfte fram var tillgången till 

tid och att ha avsatt tid. Vidare var andra betydelsefulla faktorer speciallärarnas och 

grundskollärarnas  attityder till ett inkluderande arbetssätt, rektors förhållningssätt 

och de mål som var satta för skolan när det gällde den inkluderande undervisningen. 

Den undersökta skolan har kommit långt i sin strävan efter att bedriva en 

inkluderande undervisningsform. Genom en större organisatorisk stabilitet i 

arbetslagen skulle arbetssätt och metoder ha större möjlighet att fördjupas och 

utvecklas. Att ge goda förutsättningar för inkluderande undervisning på 

organisationsnivå kan leda till att rektorer underlättar för elever att skapa bestående 

relationer mellan varandra och mellan grundsärskolan och grundskolan.  

 

Nyckelord: 

inkluderande undervisning, utmaningar - möjligheter, samarbete grundsärskola – 

grundskola 



Abstract 
The school's governing documents are based on democratic grounds, and Sweden has 

taken a stand that all activities in school should be based on an inclusive approach. 

The included school is based on the fact that all pupils, regardless of their 

prerequistes and needs, will be given the opportunity for community and 

participation in the school. Since there was no prior research to the author's 

knowledge, about inclusive teaching between the special school and primary school, 

interest and the purpose of the study developed, to describe and analyze the 

challenges and opportunities of special school teachers and primary school teachers 

when they are going to work inclusive between special school and primary school. 

The study method used for the study's implementation was qualitative interviewing. 

Six special school teachers and six primary school teachers were interviewed, and the 

interviews were based on the themes about the formal and informal purpose of 

inclusion, the practical achievment of inclusion, pre-conditions and obstacles of 

inclusion and focused achievement goals. The result showed that special school 

teachers and primary school teachers had different thoughts of the process of 

inclusive teaching. The majority of special school teachers and primary school 

teachers had, despite experiences of obstacles, also expressed good opportunities, as 

well as a willingness and ambition to work and develop inclusive teaching at the 

studied school. The most important framework factor and the condition that special 

school teachers and primary school teachers raised were access to time and reserved 

time. Furthermore, other significant factors were the attitudes of special school 

teachers and primary school teachers had to an inclusive approach, the headmasters 

approach and the school’s set goals for the inclusive teaching. The studied school has 

come a long way in pursuing an inclusive teaching method. Through greater 

organizational stability in the teaching crew, working methods would have a greater 

opportunity to deepen and develop. By providing good conditions for inclusive 

teaching at the organizational level, head masters can also make it easier for pupils to 

create permanent relationships between each other and between the special school 

and primary school. 

 

Keywords: 

including teaching, challenges - opportunities, cooperation special school - primary 

school  
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1.Inledning 
 

Skolans styrdokument, skollagen (Svensk Författningssamling, SFS, 2010:800) och 

läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011a) respektive grundskolan 

(Skolverket, 2011b) vilar på demokratisk grund. Sverige har tagit ställning till att all 

verksamhet i skolan ska utgå från ett inkluderande synsätt (European Agency for 

Special Needs and Inclusive Education, European Agency, 2003; Regeringskansliet, 

2011; Svenska Unescorådet, 2006). Den inkluderade skolan kännetecknas av att alla 

elever, oavsett förutsättningar och behov, ska få möjlighet till gemenskap och 

delaktighet i skolan (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 

European Agency, 2014; Göransson, Nilholm & Karlsson, 2011; Kotte, 2017). 

 

En inkluderande skola kännetecknas av en undervisning som ger alla elever 

förutsättningar och undervisningen är anpassad efter elevers individuella behov, 

samtidigt som den ska fungera på gruppnivå i en klass (European Agency, 2003; 

Karlsudd, 2002; Regeringskansliet, 2003). Inkluderande undervisning är ett begrepp 

som är nära kopplat till uttrycket en skola för alla (Göransson et al., 2011; Hjörne & 

Säljö, 2013; Nilholm, 2006a). En skola för alla handlar om att sträva mot ett mål om 

att skapa en skola där alla elever ska få sina behov och förutsättningar tillgodosedda 

och detta mål har  successivt och under lång tid blivit både mer omfattande och 

tydligt i skolans styrdokument (Göransson et al., 2011; Haug, 1998; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 2008). Samtidigt visar 

specialundervisningens historia att målet med en skola för alla är svårt att nå, då 

elevers behov och förutsättningar kan se så olika ut och påverkar därför skolors 

möjlighet att möta elevers olika behov i sin verksamhet (Göransson et. al., 2011; 

Grunewald, 2010; SPSM, 2008). 

 

Då målet med en skola för alla varit svårt att nå, anser Arnesen och Lundahl (2006) 

och Assarson (2007) att begreppet en skola för alla har kommit att fungera som ett 

analysverktyg på hur framgångsrikt ett samhälle är på att inkludera och erbjuda 

undervisning som leder till kunskapsutveckling för alla elever i skolan och där 

delaktighet, demokrati och likvärdighet är centrala begrepp. Specialpedagogik har 

kommit att handla om vilka elever som ska få tillgång till skolans specialpedagogiska 

resurser samt hur skolan kan skapa möjligheter för gemenskap och delaktighet i 
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grupp för alla elever, oavsett behov, förutsättningar och erfarenheter (Assarson, 

2007; Edling Juntto, 2014; Nilholm, 2006a, 2006b). 

 

En utmanande och återkommande fråga kopplat till inkluderande undervisning som 

Nilholm (2006a, 2006b) och Skolinspektionen (2016) belyser, är om inkluderande 

undervisning är det önskvärda idealet för elever med funktionsnedsättningar och 

målet att sträva efter. Nilholm (2006a, 2006b) och Skolinspektionen (2016) belyser 

att det finns flera svårigheter med att utföra inkluderad undervisning och flera 

faktorer kan påverka det praktiska utförandet (European Agency, 2014; Jensen, 2017; 

Kotte, 2017). Jensen (2017), Jönsson (2017) och Kotte (2017) har funnit att det i 

skolans verksamhet ofta finns arbetslag där intressen och värderingar om 

prioriteringar i verksamheten, som exempelvis inkluderande undervisning, skapar 

konflikt med andra delar av verksamhetens måluppfyllelse. Det kan vara så att andra 

personer än klassläraren, exempelvis skolledningen, också påverkar elevers möjlighet 

till inkludering och därför också effekten på elevers lärande. Jensen (2017), Kotte 

(2017) och Skolinspektionen (2016) lyfter rektorn som en möjlig faktor som kan 

påverka inkluderingprocessen och dess effektivitet, eftersom att det är rektor som tar 

beslut om sin enhets inre organisation. Rektor ansvarar även för att fördela resurser 

inom enheten efter elevers olika förutsättningar och behov. Den enskilda rektors 

engagemang för elever med funktionsnedsättningar kan därför påverka 

verksamhetens utformning (Skolverket, 2009) och resultera i dilemman i utveckling 

och genomförande i den pedagogiska praktiken (Jensen, 2017; Jönsson, 2017; Kotte, 

2017). Det kan därtill resultera i skapandet av kompromisslösningar som innebär 

ännu mer segregation och särskilda undervisningsgrupper för elever som har 

funktionsnedsättningar och därav minska inkluderande undervisningsformer 

(Göransson et al., 2011; Kotte, 2017; SPSM 2008). 

 

European Agency (2003) och SPSM (2008) menar att det är viktigt att ha tilltro kring 

inkluderingen i en skolverksamhet för att kunna skapa en kunskapsutveckling  för 

alla elever i skolan, oavsett elevers förutsättningar och behov. På vissa skolor har 

lärare som är ”eldsjälar” jobbat för inkludering till varje pris (SPSM, 2008; Swärd & 

Florin, 2011). Men om dessa lärare försvunnit från skolorna, har ingen annan tagit 

över och det blir ett väldigt kortsiktigt arbete som inte är förankrat i lärarkollegiet. 

Om inkluderande undervisning ska vara rådande inom lärmiljön i skolan krävs det 
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att det är implementerat i skolans verksamhet och inte är beroende av vilka lärare 

som jobbar där för tillfället (European Agency, 2014; Jensen, 2017; Kotte, 2017). 

 

Emellertid menar European Agency (2003), Nilholm och Göransson (2014) och 

Regeringskansliet (2003) att det är svårt att på ett meningsfullt sätt påtala riktlinjer 

för hur lärare och rektorer ska arbeta för att skolan ska bli mer inkluderande. Vidare 

pekar Nilholm och Göransson (2014) och Regeringskansliet (2003) på att det finns få 

vetenskapliga studier som visar på hur ett förändringsarbete mot en mer 

inkluderande skola kan gå till. Nilholm och Göransson (2014) betonar därtill att 

avsaknaden av flertal vetenskapliga studier om en inkluderande skola även medför 

svårigheter med att överföra ett arbetssätt mellan olika sammanhang, då kulturer och 

förutsättningar skiljer sig åt. Karlsudd (2002) pekar i sammanhanget på att varje 

skola måste hitta sina egna strategier och metoder för att bedriva en inkluderande 

undervisning. 

 

European Agency (2014), Kesälahti och Väyrynen (2013) och Kotte (2017) betonar att 

det är lättare att inkludera elever i grundskolans verksamhet om lärare samarbetar 

och utbyter erfarenheter. En speciallärare har kompetens kring anpassning av 

material, kunskap om bemötande och förhållningssätt (Envik & Olsson, 2014; 

Jensen, 2017; Kotte, 2017). En grundskollärare har sina grundläggande kunskaper i 

de ämnen som läraren undervisar eleverna i. En kombination av dessa två lärarroller 

leder till att alla elever får en “skjuts” i sin kunskapsutveckling (Envik & Olsson, 2014; 

Jensen, 2017; Kesälahti  &  Väyrynen, 2013), då eleverna ges bredare möjligheter att 

ta till sig kunskap. Vidare betonar Jensen (2017), Kotte (2017) och  Persson och 

Persson (2012) att lärare behöver en kollegial samarbetsform för att hantera de 

utmaningar de möter i den inkluderande undervisningsformen mellan 

grundsärskolans och grundskolans skolformer. 

 

European Agency (2003), Regeringskansliet (2003) och Östlund (2012) beskriver att 

om klasser, med elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar, 

samarbetar med klasser med elever med få funktionsnedsättningar, kan detta verka 

stödjande för utvecklingen hos de barn som har flera och omfattande 

funktionsnedsättningar. Inkluderande undervisningssammanhang är bra för 

högpresterande elever, såväl som för lågpresterande (Agency, 2003; Sahlberg & 
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Leppilampi, 1998). Syftet och innebörden av en inkluderande undervisning samt om 

inkluderande undervisning kan underlätta för alla elever att uppnå läroplanens mål, 

kan dock uppfattas olika av speciallärare och grundskollärare (European Agency, 

2003; Jensen, 2017; Kotte, 2017). Om syftet och innebörden uppfattas olika mellan 

speciallärare och grundskollärare kan detta innebära en utmaning i samarbetet 

mellan grundsärskolan och grundskolan vid utformningen av den inkluderande 

undervisningen. 

 

Eftersom att det enligt vår kännedom inte finns någon tidigare forskning om 

inkluderande undervisning mellan grundsärskola och grundskola, är det intressant 

att ta reda på hur vardagen ser i en pedagogisk praktik där inkluderande 

undervisning mellan grundsärskola och grundskola finns som ett övergripande mål. 

Detta torde ställa krav på samsyn och ett fungerande samarbete mellan speciallärare 

och grundskollärare i grundsärskolan och grundskolan (se Jensen, 2017; Kotte, 2017; 

Skolinspektionen, 2016). 

 
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter 

speciallärare och grundskollärare möter när de ska arbeta inkluderande mellan 

grundsärskolan och grundskolan. 

 

Frågeställningar: 

 

● Vilka syften uppfattar speciallärare och grundskollärare att det finns med ett 

inkluderat arbetssätt? 

● Vilka uppfattningar har speciallärare och grundskollärare om hur 

inkluderingen praktiskt genomförs? 

● Vilka uppfattningar har speciallärare och grundskollärare om förutsättningar, 

hinder och möjligheter för ett inkluderat arbetssätt? 

● Vilka uppnåendemål fokuseras och nås i arbetet med inkludering, utifrån 

grundsärskolans och grundskolans läroplaner? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
 

Inledningsvis kommer vi i bakgrunden och den tidigare forskningen återge historiken 

på utbildning för personer med utvecklingsstörning samt ge definitioner på 

begreppet inkludering och deras innebörd i den inkluderande skolan. Vidare lyfter vi 

de internationella och nationella styrdokument som ligger till grund för en 

inkluderande undervisning. Därefter beskriver vi betydelsen av begreppet en skola 

för alla och hur kollegialt samarbete kan användas som påverkansfaktor. 

Avslutningsvis belyser vi den inkluderande undervisningens möjligheter och hinder. 

 

2.1 Historisk syn på utbildning för personer med 

utvecklingsstörning 
 

På 1920-talet utfördes intelligenstest på barn med psykisk utvecklingsstörning på 

skolhem för att kunna kategorisera och klassificera dem och för att avgöra vilka av 

dessa barn som var betjänta av att gå i skolan (Söderman & Antonsson, 2011). Efter 

år 1944 blev landstingen ålagda enligt lag att ordna undervisning för de så kallade 

sinnesslöa barn och ungdomar som ansågs bildbara. År 1967 kom ”Lagen om 

omsorger av vissa psykiskt utvecklingsstörda”, den så kallade ”Omsorgslagen”  

(Söderman & Antonsson, 2011). I denna lag reglerades insatserna för barn med 

utvecklingsstörning och rätten till undervisning  i skolan. Träningsskolor startades 

och grundsärskolans klasser integrerades i grundskolan. 

 

En tanke som kom att växa sig stark under 1970-talet, kallas integreringsprincipen 

(Söderman & Antonsson, 2011). Tanken med miljömässig och social integrering var 

att barn med utvecklingsstörning och barn utan utvecklingsstörning skulle utveckla 

ett naturligt samspel och skapa kamratrelationer med varandra. Det som dock 

märktes i skolan var att den önskvärda tanken med integrering uteblev. Trots att 

elever med utvecklingsstörning fanns integrerade i grundskolan, så hade elever från 

grundsärskolan inte utvecklat kompisrelationer med elever från grundskolan. För att 

skapa ännu bättre förutsättningar för att nå normalisering, integrering och 

samundervisning mellan elever med utvecklingsstörning och elever i grundskolan 

togs beslutet under 1970-talet att kommunerna skulle ta över ansvaret för 
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grundsärskolan från landstingen (Söderman & Antonsson, 2011). Beslutet innebar att 

grundskolan och grundsärskolan fick samma huvudman med samma regelverk och 

som i sin tur skulle öka möjligheterna till samundervisning i de olika skolformerna 

och till en gemensam skola för alla (Regeringskansliet, 2003). 

 

Vi har nu berättat om vad som historiskt kan ha påverkat synen på utbildning för 

barn med utvecklingsstörning, vilket i sin tur kan påverka den syn på 

samundervisning som finns i dag. Vi har dessutom beskrivit hur 

integreringsprincipen kom att utvecklas från att handla om rumslig integrering till att 

övergå till samundervisning och hur den i dag går att jämställas med nutidens 

intentioner om inkluderande undervisning. Det finns just nu många olika definitioner 

av begreppet inkludering, svenska såväl som internationella. En genomgång av olika 

defintioner av inkludering är viktigt för att lyfta fokus från den enskilde individen till 

det omgivande sammanhanget, vilket Regeringskansliet (2003) argumenterar som 

betydelsefullt för att synliggöra olika perspektiv i undervisningssammanhang. Vi 

väljer att lyfta de definitioner för inkludering som är relevanta utifrån studiens syfte 

om att beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter speciallärare och 

grundskollärare möter när de ska arbeta inkluderande mellan grundsärskolan och 

grundskolan. 

 

2.2 Inkludering och dess innebörd i den inkluderande skolan 
 

Assarson (2007), Jensen (2017) och Nilholm (2006a) poängterar att i en 

inkluderande skola ska alla elever ha socialt, ämnesmässigt och kunskapsmässigt 

utbyte av att delta i en inkluderande undervisningsform. Även Persson och Persson 

(2012) och Regeringskansliet (2003) beskriver att den inkluderande skolan ska ge 

elever ett meningsfullt och aktivt utbyte, oberoende av individuella förutsättningar. 

Inkludering handlar alltså inte bara om att elever ska befinna sig fysiskt på samma 

plats, utan om skolans strävan för att skapa ett framtida samhälle som bättre tar 

tillvara på människors olikheter (European Agency, 2014; Jensen, 2017; Persson & 

Persson, 2012). Inkludering kan således ses som ett pedagogiskt verktyg för att 

genomföra undervisning som utgår från elevers olika förutsättningar och behov 

(Jensen, 2017; Karlsudd, 2003). Elever som inte ingår i inkluderande 
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undervisningssammanhang befinner sig enligt Jensen (2017) och Regeringskansliet 

(2003) i ett sammanhang som anpassats efter andra elevers kunskapsförmåga och 

utgår därför inte från elevers olika förutsättningar. Jensen (2017) och 

Regeringskansliet (2003) påpekar att elever som inte ingår i inkluderande 

undervisningssammanhang, inte ges möjlighet att utveckla kunskap utifrån sin egen 

förmåga.  

 

Innebörden och syftet med inkludering kan tolkas olika utifrån lärarkategoriers 

bakgrund, erfarenhet och intressen och vilka styrdokument de har att förhålla sig till i 

sin skolform (Jensen, 2017; Kotte, 2017). För att elever ska få möjligheten att ingå i 

inkluderande undervisningssammanhang krävs det att det finns styrdokument som 

betonar vikten av att elever befinner sig i inkluderande undervisningsformer (Jensen, 

2017). Därför anser vi att det är intressant att ta reda på vad internationella och 

nationella styrdokument säger om inkluderande undervisning. 

 

2.3 Internationella och nationella styrdokumentens syn på 

inkluderande undervisning 
 
Personer med funktionsnedsättning har rätt till utbildning och ska ges nödvändigt 

stöd för att underlätta deras utbildning och individanpassade stödåtgärder ska 

erbjudas i goda utvecklingsmiljöer och utifrån mål som överensstämmer med 

fullständig inkludering (Regeringskansliet, 2011). I FN:s konvention om Rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning (Regeringskansliet, 2008) poängteras att 

personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till en inkluderande 

grundutbildning med kvalitet, på samma villkor som alla andra människor. European 

Agency (2014) framhåller att inkluderande undervisning handlar om kvalitets- och 

rättvisefrågor som berör alla barn inom skolans verksamhet och bör kunna 

garanteras för en god inkluderande undervisning. 

 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) lyfter att skolutbildningen 

måste anpassas till barnets behov snarare än barnet till skolutbildningen. En 

pedagogik som sätter barnet i centrum gynnar alla elever och hjälper till att undvika 

resursslöseri och konsekvenser av undermåliga undervisningsmetoder och strävan 
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efter homogenitet i undervisningssammanhang (European Agency, 2014; Svenska 

Unescorådet, 2006). Alla barn ska i största möjliga utsträckning undervisas 

tillsammans, oberoende av svårigheter eller skillnader (Svenska Unescorådet, 2006). 

Skolorna ska erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och vara flexibla i både 

olika inlärningsmetoder och inlärningstempon och därvid ge alla barn god 

undervisning genom lämpliga kursplaner, organisatoriska ramar, pedagogiska 

metoder och resursanvändning. 

 

Vi har nu tittat på internationella och nationella styrdokumentens syn på 

inkluderande undervisning och har funnit att begreppet inkludering helt saknas i 

skolförordningar, skollag och läroplaner. Vår slutsats stöds av Göransson med flera 

(2011) och Persson och Persson (2012). Göransson med flera (2011) och 

Regeringskansliet (2003) argumenterar för att avsaknaden en fastställande skrivning 

av vad inkludering innebär, kan leda till att svenska kommuner tolkar och 

implementerar styrdokumenten olika på sin kommunala nivå. Kotte (2017) menar i 

sin tur att detta leder till att inkluderande undervisningsformer kan se olika ut 

nationellt sett. Det kan också vara en källa till lärares olika syn på vad inkludering 

innebär, hur lärare själva använder begreppet inkludering och hur inkluderande 

undervisningsformer utförs. Då inkludering är ett begrepp som är nära kopplat till 

uttrycket en skola för alla (Göransson et al., 2011; Hjörne & Säljö, 2013; Nilholm, 

2006a) ska vi därför titta på vad uttrycket betyder och hur det kan ha påverkat 

undervisningen i Sverige historiskt och i nutid. 

 

2.4 Betydelsen av en skola för alla 
 

En skola för alla var ett uttryck som skapades under 1980-talet, när den dåvarande 

läroplanen för grundskolan kom (Persson & Persson, 2012). Syftet med uttrycket och 

den nya läroplanen var att skapa gemensamma regler för grundsärskolan och 

grundskolan. Det skulle också ge möjligheter att kunna närma sig visionen en skola 

för alla, att likheterna mellan grundsärskolans och grundskolans läroplaner skulle 

öka möjligheterna till samundervisning i de olika skolformerna (Edling Juntto, 2014; 

Persson & Persson, 2012). I sin strävan efter att bli en skola för alla utvecklades det i 

skolan institutionella strategier som innebar att skolan segregerade och 
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differentierade elever i särskilda undervisningsgrupper (Göransson et al., 2011; 

Hjörne & Säljö, 2013; Persson & Persson, 2012). Detta blev en paradox eftersom att 

en skola för alla, trots intentionen om ökad närhet mellan skolformerna, fortsatte att 

vara uppdelad. 

 

Assarsson (2007), Kesälahti och Väyrynen (2013) och Johansson och Borg (2016) har 

i sin forskning funnit att en skola för alla i nutid sammanfaller mycket med 

acceptans. Med det menar de lärares acceptans av elevers olikheter, men även elevers 

acceptans av olikheter mellan varandra. Assarson (2007) poängterar att skollagens 

(SFS, 2010:800) skrivningar om värdegrund, allas lika värde och acceptans av 

olikheter är lätta att ta till sig i teorin, men desto svårare att utföra i praktiken. 

Samma slutsats har Kesälahti och Väyrynen (2013) funnit i sin forskning och menar 

på att implementerade åtgärder är svåra för lärare att utföra i undervisningen. 

Assarsson (2007) och European Agency (2003) belyser att de krav som ställs på 

pedagoger när det gäller att kunna ta tillvara på elevers olikheter som en resurs och 

använda dessa för att uppnå kunskapsmål i skolan, kan upplevas svårt för pedagoger. 

 

Forskning (Hjörne & Säljö, 2013; Göransson et al., 2011; Persson & Persson, 2012) 

har visat att det under ett långt tidsperspektiv funnits svårigheter med att skapa en 

skola för alla. Det finns således många faktorer som kan påverka den inkluderande 

undervisningen i skolan (Kotte, 2017; Regeringskansliet, 2003). En sådan faktor är 

det kollegiala samarbetet mellan olika lärarkategorier (Jensen, 2017; Kesälahti & 

Väyrynen, 2013; Kotte, 2017). Vi ska därför nu titta på hur det kollegiala samarbetet 

kan påverka de utmaningar och möjligheter speciallärare och grundskollärare möter 

när de ska arbeta inkluderande mellan grundsärskolan och grundskolan. Slutligen 

tittar vi på hur rektor kan påverka det kollegiala lärandet för speciallärare och 

grundskollärare och den inkluderande undervisningen mellan grundsärskolan och 

grundskolan. 

 

2.5 Kollegialt samarbete som påverkansfaktor 
 

Utgångspunkten i ett kollegialt samarbete är att det i en personalgrupp finns 

erfarenheter och kompetenser som kompletterar varandra (Jensen, 2017; Kotte, 
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2017; Lauvås, Hofgaard Lycke & Handal, 2016). Envik och Olsson (2014), Jensen 

(2017) och Kotte (2017) argumenterar för lärares samarbete inom skolans 

verksamhet och mellan olika klasser i skolan är av positiv karaktär. Detta samarbete 

kan enligt European Agency (2014) och Kotte (2017) stärka skolors utmaningar att ta 

itu med att skapa en skolverksamhet som är inkluderande för alla elever, samtidigt 

som det stärker lärares kollegiala samarbete. European Agency (2014), Kesälahti och 

Väyrynen (2013) och Kotte (2017) betonar att det är lättare att inkludera elever i 

skolans verksamhet om lärare samarbetar och utbyter erfarenheter. På så sätt kan 

lärare då återanvända det som har blivit en positiv inverkan på elevens lärande och 

det blir dessutom lättare att få nya undervisningsmetoder att fungera för eleven om 

alla lärare gör lika, istället för på många olika sätt. 

 

Att befinna sig utanför sina egna kända rutiner kan för lärare skapa osäkerhet 

(European Agency, 2003; Lauvås et al., 2016). Då behövs en kollegial gemenskap att 

stötta sig på, både när det gäller de stora utmaningarna och de utmaningar som rör 

det nära och vardagliga (European Agency, 2003; Kotte, 2017; Lauvås et al., 2016). 

Envik och Olsson (2014), Jensen (2017) och Kotte (2017) framhåller att när två lärare 

i ett klassrum finns tillgängliga för eleven får eleven tillgång till fler vuxna som kan 

stödja eleverna och de vuxna kan även hjälpa eleverna att synliggöra elevernas 

lärande för dem själva. En speciallärare har kompetens kring anpassning av material 

och kunskap om bemötande och förhållningssätt (Envik & Olsson, 2014; Jensen, 

2017; Kotte, 2017). En grundskollärare har sina grundläggande kunskaper de i ämnen 

som läraren undervisar eleverna i. En kombination av dessa två lärarroller leder till 

att alla elever får en “skjuts” i sin kunskapsutveckling (Kesälahti & Väyrynen,2013) . 

Ur de samarbetande lärarnas perspektiv får de också en kollega att analysera och 

diskutera undervisningens innehåll och form tillsammans med (Envik & Olsson, 

2014; Jensen, 2017; Kotte, 2017). Jensen (2017), Kotte (2017), Persson och Persson 

(2012) framhåller att lärare behöver en kollegial gemenskap för att hantera de 

utmaningar de möter i den inkluderande undervisningsformen. Det kollegiala 

samarbetet leder också till att eleverna kan utmanas i sin kunskapsutveckling 

(Jensen, 2017; Kesälahti och Väyrynen, 2013). 

 

Det är inte bara speciallärare och grundskollärare som ska uppleva det kollegiala 

lärandet som viktigt och värdefullt, även rektor ska uppleva att samarbetet är väl 
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använd tid att lägga in i speciallärares och grundskollärares scheman (Lauvås et. al., 

2016). Många lärare och rektorer är positiva till inkludering, men de upplever att de 

har för lite kompetens för det praktiska utförandet  (Jensen, 2017; Kotte, 2017; 

Persson & Persson, 2012). Enligt Edling Juntto (2014), Jensen (2017) och Kotte 

(2017) har rektor en nyckelroll när det gäller skolans inriktning, mål, 

organisationsklimat och sociala relationer. Det betyder att rektor har stor betydelse 

för hur väl en skola fungerar och vilka möjligheter som ges för att uppnå mål som 

handlar om skolans vision för inkludering (Edling Juntto, 2014; Jensen, 2017; Kotte 

2017). Persson och Persson (2012) beskriver ett utvecklingsprojekt på en grundskola i 

Danmark med inkludering som fokus. Projektet visade att det är viktigt att en 

inkluderingsprocess får ta tid. Arbetet måste också ske medvetet bland skolledare och 

lärare, varpå skolans ledning och personal måste ha tro på inkludering som en positiv 

drivkraft i elevers utbildning. 

 

Vi har hittills lyft hur arbetet med inkludering och kollegialt lärande kan påverka 

skolans verksamhet och undervisning. Vi har funnit att speciallärare, grundskollärare 

och rektorer måste vara överens om vad inkludering innebär. Det är också viktigt att 

synliggöra vikten av ett kollegialt lärande. För att kunna veta hur den inkluderande 

undervisningsformen skulle kunna öka möjligheter för speciallärare och grundskol-

lärare att arbeta inkluderande mellan skolformerna, ska vi nu gå vidare för att ta reda 

på vilka möjligheter den inkluderande undervisningen kan innehålla. 

 

2.6 Den inkluderande undervisningens möjligheter 
 

För att kunna arbeta med tydliga mål, alternativa inlärningssätt och flexibla 

instruktioner  i samarbetet mellan grundsärskolans och grundskolans verksamhet, 

behövs en undervisning som är inkluderande (European Agency, 2003). European 

Agency (2014), Mitchell (2015) och Rodina (2007) ser många fördelar med 

inkluderande undervisning för elever med utvecklingsstörning och de menar att ett 

positivt och tryggt klassrumsklimat där respekt för alla elevers olikheter och 

individuella förutsättningar, är framgångsfaktorer för elevers prestationer. Jensen 

(2017), Rodina (2007) och Strandberg (2006) menar att när elever inkluderas i olika 

sammanhang finns det större möjligheter att lära sig mer, då det finns andra elever 
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som kan vara goda förebilder att härma och lära ifrån. European Agency (2003), 

Regeringskansliet (2003) och Östlund (2012) framhåller att när klasser med elever 

med flera och omfattande funktionsnedsättningar samarbetar med klasser med 

elever med få funktionsnedsättningar, kan detta verka stödjande för utvecklingen hos 

de barn som har flera och omfattande funktionsnedsättningar. Det beror enligt 

European Agency (2003), Regeringskansliet (2003) och Östlund (2012) på att en 

utbildningsmiljö som inbjuder till fler relationer med jämnåriga blir möjligt, när barn 

med flera och omfattande funktionsnedsättningar möter barn med få 

funktionsnedsättningar. 

 

Jensen (2017), Strandberg (2006) och SPSM (2008) menar att elever som inte får 

delta i inkluderande sammanhang inte ges möjlighet att interagera med elever med 

andra förutsättningar och förmågor och riskerar att inte utvecklas optimalt. 

Göransson, Stéenson, Roll-Pettersson, Stenhammar och Thorsson  (2000) menar att 

samarbete mellan grundsärskolans och grundskolans skolformer är en viktig del i 

bestående relationer mellan elever. European Agency (2003), Putnam (1999) och 

Regeringskansliet (2003) betonar att elever med få funktionsnedsättningar som ingår 

i inkluderande undervisningssammanhang blir mer produktiva i sitt skolarbete, 

samtidigt som möjligheten är större att de kan nå en mer framgångsrik 

kunskapsutveckling. European Agency (2003) och Sahlberg och Leppilampi (1998) 

framhåller att inkluderande undervisningssammanhang är lika bra för 

högpresterande elever, som för lågpresterande. Karlsudd (2002) redogör för att 

högpresterande elever i skolan i större utsträckning bör lämna sitt “ordinarie” 

klassrum för att möta lågpresterande elever. Genom att skapa nya sociala 

mötesformer anser Karlsudd (2002) att sannolikheten är större att elever som möts i 

inlärningssituationer uppbyggda av positiv samvaro senare väljer att mötas på raster 

och annan skolfri tid under dagen. Karlsudd (2002) har funnit att 

grundsärskoleelever lär sig mer när de har positiva exempel att lära sig av, som 

exempelvis när de möter grundskoleelever i den inkluderande undervisningen. 

Vi har nu beskrivit möjligheter med en inkluderande undervisning som bland annat 

visar på att inkluderande undervisning kan leda till respekt för elevers olikheter och 

verka stärkande för elevers prestationer i skolan. Envik och Olsson (2014) och Kotte 

(2017) menar dock att det även finns svårigheter som kan skapa hinder för 

inkluderingsprocessen och den inkluderande undervisningsformen. Då det i vår 
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studie ingår att undersöka både möjligheter och eventuella hinder i den inkluderade 

undervisningsformen kommer vi därför att lyfta några exempel på vilka hinder som 

kan finnas, när speciallärare och grundskollärare ska undervisa i en inkluderande 

undervisningsform. 

 

2.7 Den inkluderande undervisningens hinder 
 

Envik och Olsson (2014), Göransson med flera (2011) och Kotte (2017) beskriver att 

det finns svårigheter med den inkluderande skolan. Den inkluderande skolan bygger 

på att alla elever ska få finnas tillsammans, men det räcker inte med att eleverna är 

fysiskt närvarande för att uppleva meningsfullhet i tillvaron. Det måste även ges 

möjligheten till eleven för ett aktivt deltagande i den inkluderande verksamheten och 

att varje elevs bidrag ses som en resurs i gemensamhetsskapandet. Jensen (2017) och 

Kotte (2017) betonar att inkluderingsprocesser inte bara handlar om att tillhöra en 

klass. Arbetet med att arbeta inkluderande måste ske på flera olika nivåer. Om det 

inte gör det är det stor risk att elever, trots lärarens ambitioner om inkludering, i 

slutändan kommer att få den största delen av sin undervisning i separata 

undervisningsgrupper särskilda från sin klass och då har undervisningen istället 

blivit vad Haug (1998) benämner som en segregerad integrering. Jensen (2017), 

Kesälahti och Väyrynen (2013) och Kotte (2017) menar att genom att differentiera 

undervisningen får lärare möjlighet att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, 

samtidigt som gruppens behov också kan tillgodoses.  

 

Kotte (2017) argumenterar för att många pedagoger upplever ett dilemma när de 

försöker skapa en undervisning som överensstämmer med skolans styrdokument och 

som samtidigt ska vara inkluderande. Kotte (2017) och Regeringskansliet (2003) 

framhåller att läroplanens kunskapskrav kan krocka med lärares strävan med att 

arbeta inkluderande och då lärare ska se olikheter hos elever som en resurs. Kotte 

(2017) och Regeringskansliet (2003) menar att när lärare planerar en inkluderande 

undervisning krävs det arbetsmetoder som utgår från elevernas förutsättningar. 

Kotte (2017) framhåller därför att fokus ska ligga på de inkluderade lärmiljöerna, 

samtidigt som ämnesdidaktiken inte glöms bort. Det innebär många utmaningar och 
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hinder för lärare som de måste lösa i sin yrkesutövning i den pedagogiska praktiken 

(Kotte, 2017). 

 

För att förstå sin nutid är det även viktigt att titta bakåt i tiden. I bakgrund och 

tidigare forskning har vi berättat om hur historiska former för inkluderande 

undervisning kan påverka hur inkluderingen planeras och utförs i nutid. Vi har sedan 

redogjort för definitioner av inkludering som är relevanta utifrån studiens syfte att 

beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter speciallärare och 

grundskollärare möter när de ska arbeta inkluderande mellan grundsärskolan och 

grundskolan. Defintioner av inkludering kan tolkas olika beroende på vilken 

bakgrund, erfarenhet och intressen speciallärare och grundskollärare har samt vilka 

styrdokument de har att förhålla sig till i sin skolform (Jensen, 2017; Kotte, 2017). 

Därefter redogjorde vi för vad internationella och nationella styrdokument framhöll 

som viktigt vid inkluderande undervisningsformer (European Agency, 2014; Svenska 

Unescorådet, 2006). En sådan redogörelse var viktigt, eftersom att styrdokumenten 

sätter upp ramfaktorer för grundsärskolan och grunskolan (Jensen, 2017). 

 

Då Göransson med flera (2011), Hjörne och Säljö (2013) och Persson och Persson 

(2012) har visat på att det under ett långt tidsperspektiv funnits svårigheter med att 

skapa en skola för alla, var det av vikt att vi redogjorde hur begreppet en skola för alla 

påverkar speciallärares och grundskollärares intentioner. Intentionerna om att skapa 

en skola som kan ta tillvara elevers olikheter som en resurs och om att använda dessa 

för att uppnå kunskapsmål i skolan. Följaktligen visar forskningen (Assarson, 2007) 

att skollagens (SFS, 2010:800) skrivningar om värdegrund, allas lika värde och 

acceptans av olikheter är enkla att ta till sig i teorin, men desto svårare att utföra i 

praktiken. Det medför att kollegiala samarbetsformer mellan speciallärare och 

grundskollärare kan behövas både för att stärka skolornas utmaningar att skapa en 

skolverksamhet som är inkluderande för alla elever, samtidigt som det stärker 

speciallärares och grundskollärares kollegiala samarbete (European Agency, 2014; 

Kotte, 2017). För att ta reda på hur den inkluderande undervisningsformen skulle 

kunna öka möjligheter för speciallärare och grundskollärare att arbeta inkluderande 

mellan grundsärskolan och grundskolan avslutade vi med att ta reda på vilka 

möjligheter och hinder den inkluderande undervisningen kan innehålla. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilka utmaningar och 

möjligheter speciallärare och lärare möter när de ska arbeta inkluderande mellan 

grundsärskolan och grundskolan. Skolan styrs av nationella och lokala ramar, som till 

exempel skollag (SFS, 2010:800) och läroplanerna för grundsärskolan (Skolverket, 

2011a) och grundskolan (Skolverket, 2011b). Därför är ramfaktorteorin (Lundgren, 

1999; Persson, 2015) en lämplig teori att använda och som behandlar vilka 

utmaningar och möjligheter speciallärare och grundskollärare möter när de ska 

arbeta inkluderande mellan grundsärskolan och grundskolan. Då speciallärare och 

grundskollärare även påverkar elevers möjlighet till kunskapsutveckling i 

klassrumssituationer utifrån ett sociokulturellt sammanhang, finner vi att det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010) kompletterar ramfaktorteorin när studien 

tolkas och analyseras. Ramfaktorteorin och det sociokulturella perspektivet 

kompletterar varandra i tolkningen, då ramfaktorteorin tittar mer på de externa 

faktorerna, såsom läroplaner och schemaläggning. Det sociokulturella perspektivet 

tittar mer på de interna faktorerna, såsom lärprocessen hos speciallärare och 

grundskollärare, i studiens utvalda kontext. Det innebär att det finns ett behov av att 

ta reda på vad ramfaktorteorin och det sociokulturella perspektivet innebär. 

 

3.1 Ramfaktorteorin 
 

Ramfaktorteorin handlar om hur variabler av undervisningsfaktorer, elevers 

kunskaper, elevgruppens sammansättning, undervisningstiden och undervisningens 

process påverkar undervisningens kvalitet och måluppfyllelse (Persson, 2015). 

Lundgrens (1999) perspektiv på ramfaktorteorin handlar om ett perspektiv på 

utbildning, som innebär att utbildning kan nyttjas som ett verktyg för att utveckla ett 

samhälle och består av faktorer som lärare och elever måste förhålla sig till och som 

samtidigt är svåra att påverka. Ramfaktorteorin fungerar därför som en 

förklaringsmodell om hur skolan som pedagogisk praktik möjliggör och begränsar 

olika processer, vilket i slutändan leder fram till olika resultat i den pedagogiska 

praktiken och för de personer som interagerar inom dess ramar (Lundgren, 1994, 

1999; Persson, 2015). Ramfaktorteorin tydliggör hur förändringar eller processer som 
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sker på en nivå, påverkar alla de andra nivåer inom samma kontext (Castro Hidalgo, 

1994; Lundgren, 1999; Persson, 2015). Eftersom att processförändringar 

kontinuerligt sker i skolan utifrån förutbestämda ramfaktorer anser vi att 

ramfaktorteorin kan användas för att bedöma vilka externa faktorer som är av vikt för 

studiens syfte. Undervisningens historik, internationella och nationella styrdokument 

som tas upp i bakgrunden och tidigare forskning har direkta kopplingar till 

ramfaktorteorin. Ramfaktorteorin kunde användas för att tolka processen hur 

inkluderande undervisning ger effekter i förhållande till skolans ålagda 

måluppfyllelse. Ett exempel är styrdokumenten, som speciallärare och 

grundskollärare måste förhålla sig till i sin undervisning, samtidigt som de inte kan 

påverka dess utformning och innehåll. I förlängningen kan det leda till faktorer som 

påverkar speciallärare och grundskollärare när de ska arbeta inkluderande mellan 

grundsärskolan och grundskolan. 

 

3.2 Det sociokulturella perspektivet 
 

Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån socialkonstruktivismen, där verkligheten 

tolkas som något som konstrueras i interaktion mellan människor och när människor 

positionerar sig mellan varandra och utifrån samhällets regler (Sohlberg & Sohlberg, 

2009). Samspel och kommunikation är viktiga delar i lärandeprocessen. Människor 

lär av varandra i ett socialt sammanhang, där kommunikation i olika former och 

samspel med olika deltagare utvecklar och bygger kunskap (Rodina, 2007: Säljö, 

2010).  Säljö (2010) poängterar att en grupps sammansättning och den omgivande 

miljön har en stor inverkan på varje enskild individs utveckling. Det sociokulturella 

perspektivet betonar elevernas samspel som läranderesurser och blandade grupper 

förordas som då fungerar stärkande för lärandet, vilket sker när elever är i 

inkluderade grupper. När elever utför uppgifter tillsammans och har ett gemensamt 

mål ökar den sociala förmågan, interaktionsfärdigheterna och självkänslan stärks 

(Edling Juntto, 2014; Rodina, 2007; Östlund, 2012). Inkluderingens inverkan i 

skolan beror på gruppens sammansättning och den omgivande miljön har en stor 

inverkan på varje enskild individs utveckling. 
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Eftersom att lärande enligt det sociokulturella perspektivet sker i socialt samspel 

(Rodina, 2007; Säljö, 2010), ökar inkludering sannolikheten för att alla som deltar i 

den inkluderande undervisningsformen skulle kunna nå en högre kunskapsnivå, både 

när det gäller elever, speciallärare och grundskollärare. Det sociokulturella 

perspektivet kan användas för att bedöma vilka interna faktorer som är av vikt för 

studiens syfte att beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter 

speciallärare och grundskollärare möter när de ska arbeta inkluderande mellan 

grundsärskolan och grundskolan. Inkluderingens praktiska utförande, möjligheter 

och hinder med inkludering som tas upp i bakgrunden har direkta kopplingar till det 

sociokulturella perspektivet.  Det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010) kunde 

användas för att förstå vilka interna faktorer som påverkade variationen på 

speciallärarnas och grundskollärarnas svar på intervjuerna. Det sociokulturella 

perspektivet förtydligade processerna, vilket var hur speciallärare och 

grundskollärare upplever dessa faktorers variation och styrka i den kontext de 

skapade på den undersökta skolan i interaktion med varandra. 

 

 

4. Metod 
 

I detta avsnitt redogör vi inledningsvis hur vi avgränsat studiens deltagare och urval. 

Därefter beskriver vi studiens insamlingsmetod, tillvägagångssätt och procedur. 

Avslutningvis beskriver vi studiens forskningsetiska principer och analysförfarande. 

 

4.1 Deltagare och urval 
 

Urvalet har skett utifrån det som Bryman (2011) och Trost (2010) benämner som ett 

målinriktat urval och valet av intervjupersoner har skett utifrån studiens syfte att ta 

reda på vilka utmaningar och möjligheter speciallärare och grundskollärare möter 

när de ska arbeta inkluderande mellan grundsärskolan och grundskolan. Det 

målinriktade urvalet har berört de speciallärare respektive grundskollärare som 

arbetar inkluderande mellan grundsärskola och grundskola. Studien har inriktat sig 

på en pedagogisk praktik i utvald grundsärskole och grundskoleverksamhet i en 
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mellanstor kommun i Sverige. Sex speciallärare och sex grundskollärare blev 

intervjuade (Bilaga 2) och de arbetar allihopa på samma skola. 

 

4.2 Insamlingsmetod 
 

Den undersökningsmetod som använts vid metodutförandet av denna studie var 

kvalitativ intervjumetod (Sohlberg & Sohlberg, 2009; Trost, 2010; Vetenskapsrådet, 

2017), eftersom vi i syftet hade för avsikt att ta reda på vilka utmaningar och 

möjligheter speciallärare och grundskollärare möter när de ska arbeta inkluderande 

mellan grundsärskolan och grundskolan. Den kvalitativa intervjumetoden utgår ifrån 

att kartlägga människors avsikter, erfarenheter eller uppfattningar och tar hänsyn till 

svårigheten att tolka och förstå andra medvetanden och det som andra medvetanden 

producerat (Sohlberg & Sohlberg, 2009; Trost, 2010; Vetenskapsrådet, 2017). Kritik 

mot den kvalitativa undersökningsmetoden är att den kan ses för ensidig och ger inga 

kvantitativa data som går att generalisera (Bryman, 2011; Trost, 2010). Den helhet 

som forskaren avser att jämföra mot kan vara problematiskt att bestämma, eftersom 

att systemgränserna kan vara diffusa (Sohlberg & Sohlberg, 2009; Trost, 2010; 

Vetenskapsrådet, 2017). Medverkande speciallärare och grundskollärare blev 

intervjuade i lokaler som fanns på den undersökta skolan, dels för enkelhet vid 

samordningen, och dels för att speciallärarna och grundskollärarna skulle känna sig 

mer avslappnade i kända lokaler. 

 

4.3 Tillvägagångssätt och procedur 
 

För att ta reda på hur det såg ut på forskningsfältet om vilka utmaningar och 

möjligheter speciallärare och grundskollärare möter när de ska arbeta inkluderande 

mellan grundsärskolan och grundskolan, sökte vi på DIVA-portalen (en webbaserad 

sökportal där över 30 000 uppsatser från svenska universitet och högskolor är 

publicerade). Vi fann att det inte fanns så mycket forskning om samarbete mellan de 

valda skolformerna och inkluderande undervisning. Vi sökte även på nyckelorden 

inkluderande undervisning/lärmiljöer, samarbete grundsärskola - grundskola, 

vilket gav oss litteraturförslag som vi kunde nyttja för att få en bakgrund till vår egen 
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studie. Vi började med att fundera över metodologiska frågor, för att bestämma 

vilken pedagogisk praktik vi skulle undersöka. Vi funderade vidare på vilka 

forskningsfrågor vi sökte svar på och hur vi kunde skapa intervjumallar med öppna 

frågor som skulle öka chanserna att speciallärarna och grundskollärarna förstod våra 

intervjufrågor och vi deras svar. För att få svar på dessa funderingar läste vi Kvale och 

Brinkmann (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun, samt Trost (2010) 

Kvalitativa intervjuer. 

 

Utifrån sju steg för intervjuundersökningar (Trost, 2010) började vi med steg ett, som 

var att tematisera (formulera syfte och problemområde). Vi gick sedan vidare till steg 

två och tre som var att välja undersökningsdesign och intervjuform. Utifrån Kvale och 

Brinkmann (2014) valde vi att använda oss av en halvstrukturerad intervjuform. 

Intervjumallen (Bilaga 2) utgick från teman om inkluderingens formella och 

informella syfte, inkluderingens praktiska utförande, förutsättningar och hinder för 

inkludering och fokuserade uppnåendemål. Temana hade valts ut med fokus på 

studiens syfte, forskningsfrågor och teoretiska utgångspunkter. Till varje tema tog vi 

möjligheten att ställa öppna följdfrågor, för att få så uttömmande svar som möjligt.  I 

denna studie har vi genomfört sex intervjuer var, totalt 12 stycken, utifrån vår 

intervjumall (Bilaga 2). 

 

Vi valde att utföra intervjuerna en och en, eftersom att vi ville  komma bort från 

risken av det som Trost (2010) benämner som social styrning, det vill säga att den 

enskilde individen inte ska bli styrd av en annan person i sina svar. Intervjuerna tog 

ca 30-40 min vardera och två till tre intervjuer utfördes per vecka, under två 

månaders tid. Intervjuerna genomfördes via ljudupptagning och lagrades som ljudfil, 

vilket enligt Trost (2010) möjliggör för forskaren att gå tillbaka till intervjun och 

lyssna in både tonfall och ordval. Intervjuerna utfördes så avskilt och ostört som 

möjligt, i rum på den undersökta skolan. 

 

4.4 Forskningsetiska principer 
 

Den undersökta skolans rektorer gav först sitt godkännande för att studien skulle 

genomföras inom ramen för rektorernas skolverksamhet. Berörda speciallärare och 
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grundskollärare fick innan intervjutillfällena skriftlig information om studien (Bilaga 

1). Vid intervjuutförandet tydliggjordes inledningsvis syftet med intervjun 

(examensarbete via Umeå Universitet, speciallärarprogrammet) för speciallärare och 

grundskollärare, i enlighet med Kvale och Brinkmanns (2014), Trost (2010) och 

Vetenskapsrådets (2017, 2018) anvisningar om god forskningsetik. Ramar och 

struktur angavs och hur den insamlade informationen skulle bearbetas och redovisas 

i studien. 

 

Ur forskningsetiskt perspektiv är det intervjuaren som hela tiden är ansvarig för 

intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010; Vetenskapsrådet, 2017, 2018). Alla 

intervjusituationer innehåller maktstrukturer. Intervjuaren besitter vid professionella 

samtal högre makt än informanten. För att kunna göra denna maktstruktur mer 

symmetrisk är det viktigt att intervjuaren är medveten om den maktstruktur 

intervjuaren besitter i jämförelse med informanten (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 

2010; Vetenskapsrådet, 2017, 2018). Genom att välja öppna intervjufrågor uppstod 

en mer symmetrisk maktbalans mellan oss som intervjuare och speciallärare och 

grundskollärare som personer. Speciallärarna och grundskollärarna fick inte veta 

intervjufrågorna i förväg, då det var deras spontana svar vi var ute efter att samla in. 

Speciallärarna och grundskollärarna hade fått information om att deras deltagande 

var frivilligt (Bilaga 1). Speciallärarna och grundskollärarna gavs möjlighet till att ge 

samtycke, vilket stämmer överens med god forskningsetik i forskningssammanhang 

(Trost, 2010; Vetenskapsrådet, 2017, 2018). Speciallärarna och grundskollärarna 

hade när som helst möjlighet att avsluta intervjun, om det skulle uppstå en situation 

som de kände sig obekväma med. All insamlad data från den undersökta skolan, 

orten och de medverkande speciallärarna och grundskollärarna har avidentifierats 

och angetts anonymt i studien, vilket bör göras i forskningssammanhang enligt 

Vetenskapsrådet (2017, 2018) och för att tillmötesgå de forskningsetiska principerna 

kring konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017, 2018). 

 

4.5 Analysförfarande 
 

I denna studie använde vi oss ramfaktorteorin (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) 

för att förstå externa faktorer som skolans förutsättningar, funktioner och mål och 
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hur inkluderande undervisning kunde fungera som en metod för att nå uppsatta mål. 

Ramfaktorteorin kunde även användas för att tolka processen hur inkluderande 

undervisning gav effekter i förhållande till skolans ålagda måluppfyllelse. Det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010) kunde vi använda för att förstå vilka interna 

faktorer som påverkade variationen på speciallärarnas och grundskollärarnas svar på 

intervjuerna. Det sociokulturella perspektivet förtydligade processerna, vilket var hur 

speciallärare och grundskollärare upplever dessa faktorers variation och styrka i den 

kontext de skapade på den undersökta skolan i interaktion med varandra. 

 

Data som framkommit i intervjustudien sågs som råmaterial och när denna bearbetas 

och tolkas uppstod ny kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). Studier med 

insamlat empiriskt material bör kännetecknas av en kritisk och systematisk analys av 

noga insamlade data (Vetenskapsrådet, 2017). Via intervjuer kan data insamlas och 

forskaren kan tolka det som sägs ”mellan raderna”. Tolkningen sker i en cirkel för att 

försöka tydliggöra hur förståelseprocessen utvecklas och går framåt (Sohlberg & 

Sohlberg, 2009). Bryman (2011) och Trost (2010) benämner denna tolkningsmetod 

som induktiv, eftersom att teorier uppstår när forskaren tolkar det som framkommit i 

resultatet. Kriterier i en tydlig tolkning handlar enligt Sohlberg och Sohlberg (2009) 

och Trost (2010) om att tolkningen ska hänga ihop på ett logiskt sätt och att 

förståelsen har ett förklaringsvärde. Hur tolkningen sedan förmedlas blir väsentligt 

för hur den uppfattas och tolkningar behövs när vår förståelse inte räcker till. 

 

Intervjuerna från vår studie bearbetades först genom transkribering, enligt det fjärde 

steget för intervjuundersökningar (Trost, 2010). Data omarbetades sedan till löpande 

text i resultatredovisningen, i enlighet med det femte steget (Trost, 2010). Denna text 

används sedan för att finna den roll de olika intervjuernas resultat hade för del i 

helhetsbilden och fördelades i resultatdelen under de aktuella frågeställningarna. 

Som analysverktyg för att tolka insamlade data användes en kombination av 

ramfaktorteorin och det sociokulturella perspektivet. Resultatet tolkades för att finna 

likheter och skillnader i informanternas svar i enlighet med studiens syfte att 

beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter speciallärare och 

grundskollärare möter när de ska arbeta inkluderande mellan grundsärskolan och 

grundskolan. Tolkningen gjordes utifrån det sjätte och slutgiltiga sjunde steg för 
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intervjuundersökningar (Trost, 2010), som handlar om analys av resultatet utifrån 

valt teoretiskt perspektiv och sammanställande rapportskrivning. 

 

 

5. Resultat 
 

Utifrån halvstrukturerade intervjufrågor (Bilaga 2) har intervjuerna sammanställts 

till resultat. Sex speciallärare och sex grundskollärare har intervjuats, vilka samtliga 

arbetar skolan. Resultatet kommer att presenteras med forskningsfrågorna som 

utgångspunkter i rubriksättningen. Avslutningsvis görs en sammanfattning och 

analys av det som framkommit i resultatet. 

 

5.1 Speciallärares och grundskollärares uppfattning om syftet 

med ett inkluderat arbetssätt 
 
Flertalet intervjuade speciallärare och grundskollärare betonar att anledningen 

till varför speciallärare och grundskollärare arbetar med ett inkluderat 

arbetssätt beror på skolans uttalade mål. Målet innebär att skolans lärare, 

oavsett lärarkategori, ska arbeta inkluderande mellan grundsärskola och 

grundskola. Det vill säga att eleverna från grundsärskolan och grundskolan 

undervisas tillsammans vid utvalda tillfällen. 

 

Tre speciallärare och två grundskollärare återger att syftet med ett inkluderat 

arbetssätt är att elever i grundsärskolan och grundskolan får träffas och jobba 

tillsammans i inkluderande undervisningsformer. De informella syftena kan 

vara att speciallärare och grundskollärare  ska lära av varandra. När de ser att 

eleverna glädjs och utvecklas tillsammans med varandra blir det även en 

tillfredsställelse för speciallärarna och grundskollärarna. Grundskollärare 3 

uttrycker att: “vi vill arbeta, gärna tillsammans och med barnen, vi ser ju vilken 

glädje det ger hos barnen. Att de får jobba tillsammans, så då kan ju också syftet 

vara att vi lär av varandra...och det blir ju lite informellt”. Speciallärare 1 anser 

att både speciallärarna och grundskollärarna har ett gemensamt 

förhållningssätt till ett inkluderat arbetssätt, det vill säga att de tycker att det är 
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viktigt att elever från grundsärskolan och grundskolan möts i gemensamma 

undervisningsformer. 

 

Grundskollärare 2 och 3 menar därtill att det kan finnas formella syften med 

inkludering som utgår mer från skolans uttalade mål om att jobba med 

inkludering och att det finns syften som inte alltid uttalas muntligt, i samarbetet 

mellan speciallärarna och grundskollärarna. Speciallärare 1, 3, 4, 5, 6 och 

grundskollärare 3, 4 och 6, framhåller att syftet med inkludering handlar om att 

bli goda samhällsmedborgare, det vill säga att kunna ta hänsyn till alla 

människors lika värde, oavsett förutsättningar och behov. Grundskollärare 2 

anser att syftet med ett inkluderat arbetssätt är att skapa en tydligare samsyn 

mellan grundsärskolans och grundskolans skolformer. Grundskollärare 2 

betonar att “det är samsynen man vill komma åt, likvärdighet, vi försöker ha en 

samsyn på skolan och att ha samma mål och det ska som genomsyra alla våra 

verksamheter.” 

 

Det gemensamma för både speciallärare och grundskollärare är att när de pratar 

om syftet med det inkluderande arbetssättet, pratar alla om värdegrundsfrågor. 

Med det menas hur viktigt det är att visa tolerans mot olikheter, människors lika 

värde, oavsett förutsättningar och behov. De flesta intervjuade speciallärare och 

grundskollärare betonar att alla elever, oavsett om de går i grundsärskolan eller 

grundskolan, ska känna att de är lika mycket värda samt att alla elever ska 

känna sig unika. Grundskollärare 4 uttrycker “att dom väldigt tidigt får veta att 

det finns olikheter i samhället, att alla är olika och att alla har olika 

förutsättningar och att det spelar ingen roll, alla är lika bra ändå“. Speciallärare 

4 och grundskollärare  6 uttrycker att ett inkluderande arbetssätt handlar om att 

att det ska vara en skola för alla, där alla elever ska känna delaktighet. 

Speciallärare 4 beskriver: “skola för alla...på den här skolan tar dom hand om 

varandra på ett bra sätt och det är ingen som reagerar på att de har ett 

funktionshinder.” Grundskollärare 5 betonar “att vi alla är olika och måste få 

bidra med det dom kan. Alla har något att bidra med…”. När elever får bidra 

utifrån sina förutsättningar samt att omgivningen visar tolerans mot olikheter 

ökar möjligheter för elevers delaktighet. Speciallärare 6 uttrycker att: “När jag 
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tänker på inkludering på vår skola tänker jag att målet med inkludering 

överensstämmer med visionen om en skola för alla”. 

 

Grundskollärare 1, 2, 3, och 4 betonar att det finns ett mervärde för elever i 

grundsärskolan och grundskolan att se att alla behöver olika hjälpmedel och 

olika stöttning. Grundskollärare 2 betonar att “det ska vara ett givande 

samarbete för de som läser efter grundsärskolans läroplan...att det blir givande 

för alla. Därför vill man veta vad vi har för mål med den här aktiviteten och det 

här samarbetet. Vad är det vi vill uppnå?”. Speciallärare 1 anser att syftet med 

det inkluderande arbetssättet också innebär att kollegor kan hjälpa varandra, 

eftersom fler vuxna i klassrummet ska ses som en ökad resurs. Grundskollärare 

2 betonar att målet med att speciallärare och grundskollärare arbetar 

tillsammans är “att vi kan se att alla kan få lyckas med den uppgiften som vi 

tänker” och menar att alla elever, oavsett läroplan, ske ges möjlighet att utveckla 

sina kunskaper utifrån sina förutsättningar och behov. Speciallärare 2, 3 och 6 

menar att grundsärskolans elever får vara med i ett större sammanhang via sitt 

samarbete med grundskolan, där grundsärskoleeleverna kan utvecklas och 

utmanas på ett sätt som de inte kan i sin lilla klass i grundsärskolan. Vikten av 

goda förebilder, att härma samt att den enskilda eleven känner sig viktig för att 

hen kan hjälpa någon annan, är något som lyfts av speciallärare 1, 2, 3 och 6 och 

grundskollärare 3 och 5. Grundskollärare 3 uttrycker att “man ser att barnen 

har mer gemensamt än vad man trodde innan, att de kan lära av varandra”. 

 

Gällande speciallärares och grundskollärares uppfattningar av vad syftet med ett 

inkluderat arbetssätt är, framträder det att det finns ett delat mönster. Det delade 

mönstret består av att syftet med ett inkluderat arbetssätt främst uppfattas vara 

skolans uttalade mål om inkluderande undervisning, men även att träffas för att få 

samsyn mellan grundsärskolan och grundskolan och att skapa acceptans för elevers 

olikheter. 
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5.2 Speciallärares och grundskollärares uppfattningar om 

inkluderingens praktiska utförande 
 

Flertalet av de intervjuade speciallärarna och grundskollärarna har i stort sett lika 

uppfattning om inkluderingens praktiska utförande, det vill säga att det är viktig att 

finna praktiska former för samarbetet mellan grundsärskolan och grundskolan. 

Speciallärare 2, 3, 6 och grundskollärare 3 och 6 menar att inkluderingens praktiska 

utförande handlar om att möjliggöra att praktiskt arbeta med inkluderande 

undervisning mellan grundsärskolan och grundskolan. Hur det inkluderande arbetet 

mellan grundsärskolan och grundskolan utformas varierar mellan de olika arbetslag 

som speciallärarna och grundskollärarna tillhör. Grundskollärare 3 menar att 

“inkludering kan vara både fysiskt i rummet och det kan vara materialmässigt”. 

Speciallärare 4 menar att skolan kommit långt i strävan att kunna utföra praktiska 

inkluderingformer och jämför med andra skolor som inte i lika stor utsträckning 

arbetar med inkludering. 

 

Grundskollärare 4 poängterar att miljömässiga anpassningar också påverkar 

möjligheten att arbeta med inkluderande undervisning mellan grundsärskolan och 

grundskolan.  Speciallärare 6 menar att skolan har alla de praktiska förutsättningar 

för ett inkluderande arbetssätt, då lokalerna är anpassade för de 

funktionsnedsättningar som finns på skolan. Speciallärare 1 och 6 och 

grundskollärare 2, 4 och 6 nämner att de gemensamma arbetsrummen har bidragit 

till att de känner att speciallärare och grundskollärare har kommit närmare varandra 

och skapat nya samarbetsytor. Speciallärare 6 uttrycker: “att vi sitter i samma 

arbetsrum är jättebra, man skulle nog kalla det för en förutsättning. Annars skulle det 

nog vara svårt, i arbetsrummet pratas det om små saker som kan vara viktiga att all 

personal hör”. Grundskollärare 4 betonar betydelsen av gemensamma arbetsrum 

genom att uttrycka: 

 
“En jätteviktig sak är att ha gemensamma arbetsrum. Jag tror att det här skulle vara 

otroligt mycket svårare om vi inte hade det och satt längre ifrån varandra. Sen underlättar 

det ju massor att vi har klassrummen, väldigt nära varandra...Den fysiska närheten, både 

personalen och rumsligt är jätteviktigt.”  
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Både speciallärarna och grundskollärarna lyfter goda exempel på när inkluderingen 

är dubbelriktad och menar främst på situationer och aktiviteter som är fysiskt och 

praktiskt utformade, till exempel ämnen som idrott och bild. Samtidigt finns det hos 

både speciallärare och grundskollärare en önskan om en mer dubbelriktad 

undervisningsform. Speciallärare 6 anser att dubbelriktad inkludering är ett av de 

viktigaste målen i den inkluderande undervisningen och menar att hen hoppas att det 

i framtiden blir självklart med inkludering åt båda hållen. Speciallärare 6 och 

grundskollärare 1 betonar att den gemensamma miljön där eleverna från 

grundsärskolan och grundskolan befinner sig i ger eleverna från grundsärskolan och 

grundskolan spontana möten med varandra. Både speciallärare 6 och 

grundskollärare 1 uttrycker betydelsen av dessa spontana möten, bland annat i det 

gemensamma kapprummet och att eleverna vistas tillsammans ute på rasterna. 

Speciallärare 6 och grundskollärare 1 menar på att de spontana mötena bidrar till att 

eleverna i grundsärskolan och grundskolan lär känna och knyter kontakt med 

varandra. 

 

Speciallärarnas och grundskollärarnas svar visar på att det oftast är grundskollärarna 

som ansvarar för ämnesinnehållet i den gemensamma undervisningen och att det 

sedan blir upp till speciallärarna att didaktiskt anpassa undervisningen utifrån 

grundsärskoleelevers olika förutsättningar. Speciallärare 2 upplever ofta att 

personalen på grundsärskolan behöver hjälpa till med individuella anpassningar för 

deras elever. Grundskollärare 6 menar att hen redan i planeringsstadiet av lektionen 

eller aktiviteten anpassar, utan att hen egentligen tänker på det. Grundskollärare 1 

beskriver att den lärare som är ansvarig för grundsärskoleklassen har varit och 

informerat grundskoleklassen och berättat om vilka svårigheter, möjligheter och 

hjälpmedel som kan finnas hos eleverna i samarbetande grundsärskoleklass. 

Grundskoleleverna har även fått lära sig vilka tecken grundsärskoleeleverna har som 

sitt “persontecken” och hur grundsärskoleeleverna kommunicerar (verbalt, med 

tecken, med mera). Att grundskoleelever kan grundsärskoleelevers persontecken 

menar grundskollärare 1 skapar både möjligheter och förståelse för varandra och för 

varandras arbete, både när det gäller eleverna och för speciallärarna och 

grundskollärarna. 
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Elevgruppens förutsättningar och behov kan enligt speciallärare 1 utgöra hinder för 

att praktiskt kunna arbeta inkluderande. Speciallärare 6 framhåller att den enskilda 

elevens anpassning och att den enskilda elevens behov, oavsett skolform, är det 

viktigaste att fokusera på i den inkluderade undervisningen. Därför kan det behövas 

ställningstagande om hur den enskildes behov ser ut. Speciallärare 4 uttrycker att: 

“Vi har även grupper där grundskoleelever kommer till oss, där de behöver till 

exempel motorikträning och då kommer elever från grundskolan in till oss”. 

Speciallärare 6 uttrycker att: “Vi har och kommer alltid ha elever som inte mår bra av 

att till exempel vara i en stor grupp, i stora sammanhang. Då är det ju jätteviktigt att 

vi inte inkluderar för inkluderingens skull…vi måste ha elevfokus hela tiden”. 

Grundskollärare 4 beskriver sin tanke om att kunna arbeta helt inkluderande, det vill 

säga att alla elever i F-3 i grundskolan och grundsärskolan skulle gå i samma klass 

och ha två klasslärare i varje klass. Grundskollärare 4 uttrycker att “det skulle vara 

sjukt häftigt...att testa den, tycker jag” och hen tillägger att de organisatoriskt inte är 

“där än”. Grundskollärare 4 betonar att verksamheten fortfarande befinner sig i ett 

utvecklingsarbete och uttrycker att “...vi har några som springer först, och i det här 

fallet så tänker jag att de är de yngsta som springer först, och så har vi en puckel och 

sedan har vi några som kommer sist, det varierar ju i de andra åldrarna också 

givetvis...”. Speciallärare 4 anser att det kan vara svårare att genomföra inkluderande 

undervisning ju äldre eleverna blir och att det kan bero på att grundsärskolans elever 

då  “...kan ha svårare att hänga med. De kan nog känna sig mer utanför i 

grundskoleklasserna, i stället för i sin särskolegrupp då. Det är lättare ju yngre 

eleverna är, de är ju lite mer på samma nivå”. 

 

Gällande speciallärares och grundskollärares uppfattningar om inkluderingen 

praktiska utförande, framträder en delad syn på ett praktiskt inkluderat arbetssätt. 

En majoritet av grundskollärarna lyfter att den inkluderande undervisningen oftast 

innebär att grundsärskolans elever deltar i grundskoleelevernas undervisning. Det 

framkommer även att speciallärarna och grundskollärarna återger få praktiska 

förslag på utförandet av den inkluderande undervisningen. 
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5.3 Speciallärares och grundskollärares uppfattningar om 

förutsättningar och hinder för inkludering 
 

Majoriteten av de intervjuade speciallärarna och grundskollärarna uppfattar att tid är 

en viktig förutsättning eller ett hinder för det inkluderande samarbetet mellan 

speciallärarna och grundskollärarna. Både speciallärarna och grundskollärarna 

betonar vikten av att de har tid tillsammans. Speciallärare 1, 2, 3, 4 och 6 poängterar 

att det måste finnas tid för det inkluderade samarbetet. Grundskollärare 2 framhåller 

att : “Det måste finnas tid för planering, tid att sitta tillsammans”. Annars kan det 

leda till ett ytligt utbyte av ideér och material när speciallärarna och grundskollärarna 

möts i korridoren. Speciallärare 1 uttrycker att: 
 

“Det är en risk, man kan inte gå in helhjärtat, man tipsar om nåt program och sedan går 

de in och tittar. Man kanske inte har tid att visa i klassen, mer handgripligt visa hur vi 

jobbar med just det. Hur gör vi när vi jobbar med det här materialet, hur tänker vi då för 

att det ska underlätta, att det kanske är hinder som har med din förmåga att göra, utan 

det kan vara andra saker runt omkring som kan sätta käppar i hjulet.” 

 

Både de intervjuade speciallärarna och grundskollärarna uttrycker att de upplever att 

tiden för att planera samarbetet inte är i tillfredsställande omfattning. 

Grundskollärare 1 uttrycker att det är viktigt “att hinna planera och fundera över 

syftet, vad vi ska göra och varför, vem ska hålla i det, vem gör vad. Det är jätteviktigt 

med tydliga riktlinjer och ramar för vad man ska göra”. Grundskollärare 4 menar att 

avsaknad av gemensam mötestid och mötesplatser kännetecknas generellt som en 

kraftigt förhindrande faktor av den inkluderande undervisningsformen. Mer tid och 

fler gemensamma mötestider mellan grundsärskolan och grundskolan uppges kunna 

ge bättre förutsättningar och underlätta det gemensamma arbetet. Ett annat hinder i 

samarbetet mellan grundsärskolan och grundskolan anser speciallärare 5 är att 

elevernas scheman inte är likadana tidsmässigt och det är svårt att få samarbetet att 

fungera med olika rast- och mattider. En annan faktor som kan påverka 

förutsättningarna är hur stor plats det inkluderande samarbetet får ta i anspråk av 

verksamheten som helhet. Det finns några speciallärare som påtalar att det kan vara 

annat än det inkluderande samarbetet som prioriteras i grundskolans verksamhet, till 

exempel de obligatoriska utvecklingssamtalen. 
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Speciallärare 6 och grundskollärare 1, 3 och 6 påtalar en fungerande kommunikation 

mellan speciallärare och grundskollärare som en förutsättning för att samarbetet ska 

fungera. Grundskollärare 3 uttrycker: “Hinner vi det och att sätta oss in varandras 

verksamheter hittar vi ju också större beröringspunkter och mer tillfällen för 

inkludering“. Grundskollärare 6 betonar att: 

 
“...kommunikationen kan jag tycka är jätteviktig, sådana där små grejer, den där leken 

tänker jag funkar bra, vad bra att vi skippar den här sortens lekar för det kommer att bli 

kaos, det blir för rörigt. Jag tror att man känner, jag vet inte hur jag ska anpassa för era 

elever, och hittills har det funkat jätte, jättebra.” 

 

Grundskollärare 6 framhåller också betydelsen av gemensamma arbetsrum och 

uttrycker att placeringen i arbetsrummen har betytt mycket för en spontan dialog 

mellan speciallärare och grundskollärare. Grundskollärare 6 menar att 

kommunikationen inte behöver vara styrd till vissa mötestider och att den spontana 

och dagliga kommunikationen är lika viktig. Men för att kunna utföra det 

inkluderande arbetssättet är en viktig förutsättning att det finns personal på skolan 

som vill samarbeta. Speciallärare 1 framhåller att: 

 
“Man måste ha en gemensam grund att stå på, acceptera att det tar tid, det blir inte 

färdigt, det är ju någonting man hela tiden måste diskutera. Sedan underlättar ju lokaler, 

det gör det verkligen. Hur vi är som personer, är vi positiva till det så blir det något bra av 

det. Sen är det ju gynnsamt att det inte bara är pedagoger som har en samsyn utan att 

man känner att även ledningen tycker att det här är viktigt och att de på sitt sätt bidrar till 

utveckling och arbetssättet vi har.” 

 

Speciallärare 1, 2, 4 och 5 bedömer att inkluderingens förutsättningar också beror på 

speciallärarnas, grundskollärarnas och övrig skolpersonals inställning till samarbetet. 

Grundskollärare 2 framhåller att: 

 
”Det måste finnas viljan... att man vill samarbeta. Sen är det också på gott och ont för man 

kan ju inte, man måste göra aktiviteter som är givande för alla verksamheter. Man får inte 

lägga sig på för låg nivå och inte för hög, man måste fundera på i vilka sammanhang det är 

givande att vi samarbetar i…” 
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Speciallärare 6 och grundskollärare 3 anser att det inte finns några hinder i 

inkluderingen på elevnivå. Om inkluderingen hela tiden har eleven i fokus, finns det 

bara goda förutsättningar för lärande”. Speciallärare 1 betonar dock att 

grundsärskolans och grundskolans skolformer skulle kunna hjälpas åt mer. 

Speciallärare 4 uttrycker att “jag tror att alla vill, alla vill åt samma håll, då går det 

framåt, då blir det positivt för alla. Om lärarna vill så märks det till eleverna också”. 

Speciallärare 5 tydliggör inkluderingens förutsättningar genom att uttrycka att “det 

måste finnas en vilja, speciellt hos personalen. Man måste tänka att vi alla är olika 

och att det kommer att se olika ut hur inkluderingen kommer att fungera. Vi kan inte 

tänka att vi sätter in någon här och så ska det funka”. 

 

Grundskollärare 5 beskriver svårigheterna vid samarbete mellan speciallärarna och 

grundskollärarna vid inkluderande undervisning, genom att betona “att om du och 

jag ska jobba tillsammans, jag vill inte, då blir det väldigt svårt för dig att få till stånd 

något samarbete där”. Grundskollärare 5 framhåller att osäkerheten grundskollärare 

känner inför grundsärskolans skolform, kan påverka samarbetet mellan speciallärare 

och grundskollärare och det kan då resultera i inkluderingslösningar som inte är 

funktionella. 

 

Speciallärare 1 beskriver att den undersökta skolan under flera år har arbetat 

medvetet med att planera, förbereda och arbeta med det inkluderande arbetssättet. 

Därför är det liten risk att det inkluderande arbetssättet endast ska finnas hos 

enskilda lärare. Speciallärare 1 betonar att “vi är som med på tåget alla, blir jag 

samarbetspartner med en lärare så är det inte så stor skillnad om jag jobbar med 

någon annan. Vi står på en grund som är mycket mer gemensam än vad den var 

tidigare.” Den enskilde lärarens uppfattning om inkludering samt vilja att arbeta 

tillsammans påverkar samarbetet i hög grad, enligt speciallärare 1. 

 

Speciallärare och grundskollärare har varierande åsikter om grundsärskoleelevers 

och grundskoleelevers olika förutsättningar och behov. Det kan utgöra hinder för att 

kunna arbeta inkluderande mellan grundsärskolan och grundskolan. Grundskollärare 

betonar oftare än speciallärare svårigheten att anpassa undervisningen efter 

individers behov. Det kan finnas många olika individuella anpassningar för elever 

som ska arbeta eller vistas ihop och speciallärare och grundskollärare kan behöva 
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lägga ner mycket tid på anpassningar. Grundskollärare 4 anser dock att en risk med 

en inkluderande undervisningsform är att grundskollärarna anpassar bort 

förväntningar och krav på eleverna och då framför allt på grundskoleeleverna. 

Speciallärare 2, grundskollärare 1 och 6 menar att grundskollärare kan uppleva att de 

saknar kompetens kring de specifika funktionsnedsättningarna som grundsärskolans 

elever kan ha. Speciallärare 2 beskriver vidare att det finns grundskollärare på skolan 

som har uttryckt  “att det är svårt att veta att man kanske brister i kompetens och 

kunskaper kring individuella anpassningar som passar för dem, den reguljära 

undervisningen kanske inte räcker till för särskoleelever”. Speciallärare 1 betonar att 

en del grundskollärare kanske inte vet om elever i grundsärskolan läser ämnen eller 

ämnesområden och kan känna sig otrygga med de kursplanerna som finns och vilka 

krav läraren ska ställa. Grundskollärare 1 betonar: 

 
“Ibland är det så för mig att jag inte förstår, jag förstår mig inte på särskolans barns 

behov. Om jag inte kan och vet det, är det ju jättesvårt för mig att möta dem på ett bra 

sätt...så det kunde vara svårt, att hitta rätt sätt, att hitta ett sätt så alla kunde vara med. 

Det är inte självklart, det är inte enkelt”. 

 

Grundskollärarna menar att kompetensen om funktionsnedsättningar och 

anpassningar finns hos speciallärarna. Grundskollärare 5 betonar att hen känner sig 

osäker på grundsärskolans läroplan och att hen har för liten kunskap om denna. 

Grundskollärare 5 uttrycker att “ jag kan ju ingenting om särskolans verksamhet, jag 

kan ingenting om läroplanen, ingenting”. Grundskollärare 5 anser att en 

inkluderande undervisningsform kan öka arbetsbelastningen. Grundskollärare 5 

uttrycker att: 

 
“...man måste tänka ett varv till, precis som man måste då man har andra inkluderingar 

och elever med andra behov. Man måste känna till läroplanen. Jag tänker att det är 

förmodligen ett merarbete men jag tänker att det ger tillbaks också. Det ger andra värden 

i undervisningen...det finns ju alltid med någon som tänker det där extra varvet för 

särskoleeleverna...Lösningen kommer alltid med grundsärskolans personal.” 

 

Speciallärare 3 konstaterar att det sällan är så att grundskolan är med på 

grundsärskolans aktiviteter. En orsak till det anser speciallärare 3 kan vara 

“grundskolans späckade schema, de ska hinna med så mycket som möjligt…”. 

Speciallärare 3 uttrycker vidare: “Vi har pratat om att grundskolans elever lika gärna 
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kan komma in till oss och jobba och att vi då kan inkludera våra elever i det, men det 

är inte så mycket av det. Vi hänger med på grundskolans grejer”. 

 

Den inkluderande undervisningen ser olika ut för speciallärarna och 

grundskollärarna och deras arbetslag. Speciallärare 1 och 2 samt grundskollärare 3 

påtalar den ökade möjligheten till lärande för elever i grundsärskolan och 

grundskolan när de deltar i det inkluderade arbetsättet. Speciallärare 5 uttrycker att 

det är viktigt “att fundera över vad kan vi göra tillsammans för att också våra barn ska 

få ut något av det, inte bara barnen i grundskolan ska få ut något av det, utan det 

måste vara win win för båda”. Det är också viktigt att arbetet med en inkluderande 

undervisningsform är något som aldrig stannar av i skolans verksamhet. 

Speciallärare 5 uttrycker att det: 

 
“...måste pågå ständigt, eftersom att det förändras ju också. Så då måste det ju ske 

kontinuerligt, hela tiden. Det kommer ju aldrig bli så att vi kan säga att nu är vi klara med 

inkludering, utan det kommer ju alltid att pågå. Det kommer att förändras och se olika ut 

så vi måste hela tiden, vi måste vara flexibla också”. 

 

Speciallärare 3, 4, och 6 och grundskollärare 5 framhåller att elever inte ska 

inkluderas bara för att skolan har tagit ställning för att vara en inkluderande skola. 

Speciallärare 3 framhåller att det kan vara “svårt för enskilda elever att delta i stora 

sammanhang, hur man ska förhålla sig för det, för det är inte enkelt”. 

Grundskollärare 5 uttrycker att “man inte inkluderar för inkluderingens skull. Det 

måste finnas vinster med det och det gör det ju, det finns ju massor med vinster på 

alla möjliga plan, det gäller bara att hitta dem”. 

 

Speciallärare 1, 4, 5, 6 och grundskollärare 4 framhåller att rektorerna är en viktig 

faktor för att arbeta med inkluderande undervisning. Rektorernas samarbete och att 

de signalerar om att det är viktigt med ett inkluderande arbetssätt påverkar 

speciallärarnas och grundskollärarnas inställning till den inkluderande 

undervisningen. Speciallärare 4 framhåller att rektorerna hade “en vilja från början 

när de startade skolan, när de gjorde ritningen, att de tänkte rätt från början”. 

Speciallärare 1 slår fast att rektorerna tog “ett jätteviktig beslut “ när de bestämde att 

speciallärare och grundskollärare skulle börja dela arbetsrum.  Speciallärare 1 

berättar vidare att “där skedde en jättestor förändring. Jag ska säga att det var ett 
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avgörande beslut som de tog, det har påverkat mycket och än idag sitter vi ju 

blandade och nära dom som det är tänkt att vi ska jobba mot. Det blev en jättestor 

skillnad.” Grundskollärare 6 poängterar att rektorerna också kan bidra till att 

samarbetet inte fungerar, då hen upplever att rektorerna ibland delar upp 

speciallärare och grundskollärare. Denna uppdelning kan leda till att speciallärarna 

och grundskollärarna inte får samma information, vilket grundskollärare 6 upplever 

som ett hinder i det gemensamma arbetet mellan speciallärare och grundskollärare. 

Grundskollärare 6 uttrycker att: “de har antagligen inte tänkt hela vägen, eller inte 

samarbetat just då”. 

 

Speciallärare 3 upplever att inkluderingstanken ibland kan gå lite för fort och att det 

är viktigt att låta utvecklingen och förändringen ta tid. Speciallärare 5 betonar att 

rektorerna på skolan skulle behöva tänka igenom den inkluderande 

undervisningsformen ytterligare, samt ge personalen mer tid innan 

inkluderingsformen ska utföras i verksamheten. Då skulle den inkluderande 

undervisningsformen ha större möjligheter att verkligen leda till de effekter som 

speciallärare och grundskollärare har för avsikt att skapa. 

 

Ett hinder i det inkluderande arbetssättet kan vara att det byts arbetslag varje år. 

Speciallärare 1, 5 och 6 uttrycker att det ständiga bytet av elever mellan klasser i 

grundsärskolan och speciallärare i arbetslagen kan påverka det långsiktiga arbetet 

med en inkluderande undervisningsform i en negativ riktning. Den interna 

grupprocessen som finns inom en klass kan påverkas negativt, då arbetet med 

gruppdynamiken måste startas om. Speciallärare 5 beskriver att: 
 

“När man har påbörjat ett samarbete och så byter man klass, det blir ganska svårt för 

eleverna att få den här sammanhållningen som man kanske mer är ute efter, om man 

tänker inkluderingen på en social nivå. Att de ska hitta varandra, känna igen varandra på 

rasterna, blir ju jättetokigt när de heller inte schemamässigt har raster samtidigt, har inte 

luncher samtidigt. I tanken låter det bra men i verkligheten blir det svårt.” 

 

Det som upprepande framkommer är att både speciallärare och grundskollärare har 

önskemål att arbeta ännu mer kollegialt. Både speciallärarna och grundskollärarna 

poängterar att det finns stor kompetens inom skolans väggar och att ett mer kollegialt 
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samarbete skulle kunna tillvarata den kompetensen och samtidigt öka möjligheterna 

till att utveckla den inkluderade undervisningen. Speciallärare 5 uttrycker att: 
 

“Det blir en stor kollegial vinst där. Det finns så många att ta del av, få draghjälp av och 

att kunna gå till när man har kört fast. Det är ju en stor vinst för eleverna att det finns så 

stor kompetens. Att vi tänker på att lärmiljöerna är ganska lika egentligen. Att vi har 

försökt att göra det så lika dit man kommer, tänker jag är en stor vinst.” 

 

Speciallärare 1 och 3 poängterar att grundskollärarna har så mycket att bidra med 

vad gäller arbetssätt. Speciallärare 1 betonar att speciallärarna kan bidra med konkret 

arbetsmaterial, då speciallärare oftare använder sig av alternativa och mer konkreta 

arbetssätt. Det kan också vara bra att besöka varandras skolverksamheter, då 

grundskollärare 2 och 5 anser att grundskolans lärare är för lite insatta i 

grundsärskolans skolverksamhet. Dessa besök skulle enligt grundskollärare 2 och 5 

också skapa en ökad förståelse för elevgruppen och på ett positivt sätt kunna bidra till 

att förbättra samarbetet med den inkluderande undervisningen mellan 

grundsärskolan och grundskolan. 

 

Gällande speciallärares och grundskollärares uppfattningar förutsättningar och 

hinder för inkludering, framträder det att speciallärarna och grundskollärarna 

tankemässigt befinner sig på olika platser i inkluderingsprocessen. Speciallärarna och 

grundskollärarna har olika uppfattningar om fördelarna för eleverna, speciallärare 

och grundskollärare med att använda en inkluderande undervisning. Speciallärarna 

lyfter fler möjligheter med den inkluderande undervisningen, medan 

grundskollärarna lyfter fler hinder. Det gemensamma mönstret för alla speciallärare 

och grundskollärare är upplevelsen av brist på tid. 

 

5.4 De uppnåendemål som fokuseras och nås i arbetet med 

inkludering utifrån grundsärskolans och grundskolans 

läroplaner 
 

Speciallärare 1, 2, 4, 5 och 6 och grundskollärare 1,2, 3 och 4 tror att den 

inkluderande undervisningen ökar möjligheterna för eleverna att nå kunskapskraven. 

Grundskollärare 2 och 3 tolkar att inkluderande undervisning kan användas som ett 
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pedagogiskt verktyg för att uppnå kunskapsmål och att inkluderande undervisning 

handlar om “att vi har olika kunskaper, att vi kan lära av och med varandra...”. 

Speciallärare 2, 3, 5 och 6 och grundskollärare 2, 3 och 4 använder ord och begrepp 

som går att jämföra med grundsärskolans och grundskolans normer och värden när 

de beskriver vilka uppnåendemål som kan nås via inkludering. 

 

Eleverna från grundsärskolan och grundskolan får via det inkluderande samarbetet 

erfarenhet av att lärande kan ske på många olika sätt och i många olika sammanhang. 

Speciallärare 1 och 6 uttrycker att speciallärare eller grundskollärare medvetet kan 

välja vilka elever som ska samarbeta, med målet till exempel att “höja” eller utmana 

en viss elev.  Speciallärare 1 upplever att det kan bli lättare för elever i grundsärskolan 

att nå uppsatta kunskapsmål när speciallärare och grundskollärare använder sig av 

inkluderande undervisning. Speciallärare 1 beskriver att: 

 
“För det första får man ju något att referera till... Alla våra elever har ju massor av 

erfarenheter, att vi ibland kanske inte hjälper dem att nå den nivån som de egentligen 

skulle kunna. Jag tänker att det är en enorm draghjälp, jättegoda förebilder att jobba 

tillsammans med både inom grundsärskolan och grundskolan, det blir en annan referens 

och de hjälper dem. Vi höjer oss, pedagogerna inne hos oss och dom eleverna, man har en 

fiffig kompis som…ja, man höjer sig. Det är jag helt övertygad om...och det blir en kraft, 

att man vill göra lika som sina kompisar…” 

 

Speciallärare 1 betonar att det inte bara är grundsärskoleelever som kan öka 

sina kunskaper genom att arbeta i inkluderande undervisningsformer. 

Speciallärare 1 ger även exempel på när grundskoleelever “lyfts”, genom att 

uttrycka: 

 
“Det var elever från grundskolan...man såg hur de också växte, att få vara den som kanske 

kan lite mer, eller kanske får möjlighet att träna i en mindre grupp. Vi såg ju att de gjorde 

stora framsteg i sin utveckling, precis som vi såg att våra elever på särskolan lyfte sig 

något enormt.” 

 

Grundskollärare 5 betonar att grundsärskolans elever får förebilder i hur de ska 

utföra arbetsuppgifter när de samarbetar med grundskolan. Fortsättningsvis 

framhåller grundskollärare 5 också att för grundskolans elever är det bra att få 

träna empati och att ta hand om någon annan, då hen främst tänker på 
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omhändertagandet av grundsärskolans elever. Grundskollärare 5 betonar att 

grundsärskolans elever får förebilder i hur de ska utföra arbetsuppgifter, när de 

samarbetar med grundskolan. Grundskollärare 4 menar att en inkluderande 

undervisningsform påverkar elevernas livslånga lärande. Hen uttrycker:  

 
“Ja, det tror jag…de lär sig att alla människor är olika och att alla har rätt att vara olika. 

Alla har olika förutsättningar och att det är något bra, något positivt. Jag tänker att man 

blir en bättre demokratisk medborgare... så småningom”.   

 

Speciallärare 6 och grundskollärare 3 och 6 menar att alla elever som går på skolan 

får en unik möjlighet till lärande och menar vidare att alla är de vinnare i det 

livslånga lärandet. Speciallärare 2 menar att den inkluderande undervisningen har en 

tät koppling till det livslånga lärandet. Speciallärare 2 uttrycker att : ”Alla de bitarna 

tillsammans gör att det livslånga lärandet blir mycket bättre här och nu och även 

senare i livet, så tänker jag.” Speciallärare 1 betonar att inkluderande undervisning 

ökar chansen för elevers livslånga lärande och “tänker att det är något som kommer 

att påverka dem hela tiden, allt som du får med dig, ditt liv, hela din uppväxt, du 

upplever delaktighet, du ingår i sammanhang, du är inbjuden, vågar ta för sig…”. Ur 

ett långsiktigt perspektiv härleder speciallärare 1, 3, 4, 5, 6 och grundskollärare 3, 4 

och 6 inkluderingens innebörd till tanken om det livslånga lärandet. 

 

Speciallärare 1, 2, 3, 5 och 6 och grundskollärare 3 menar att alla elever genom den 

inkluderande undervisningen får ta del av lärandet via socialt samspel. I detta sociala 

samspel får grundsärskolans elever möta goda förebilder, samtidigt som 

grundskolans elever får växa genom att kunna hjälpa någon annan elev. Speciallärare 

1 betonar att : “...jag tror ju på att lärande sker i socialt samspel, vilket en inkludering 

ökar sannolikheten för att samtliga ska kunna nå en högre kunskapsnivå”. 

Speciallärare 2 beskriver: 

 
“...jag tror att man får otroligt mycket större acceptans för olikheter och jag tänker och 

tror att det är ett jätteviktigt område att jobba på, både för vuxna och barn, elever, 

ungdomar. Att det inte är konstigt att vara olika, att det snarare är det normala, om man 

nu kan prata om något normalt. Jag tänker att inkluderande arbetssätt för mig påverkar 

ödmjukhet, kunskap…att man får större möjlighet till att tillägna sig kunskaper 

tillsammans med andra.” 
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Grundskollärare 3 anser att inkluderande undervisning kan öka grundskoleelevers 

sociala lärprocess. Grundskollärare 3 uttrycker: 

 
“Jag tror att det här har de nytta av hela livet. Asså det handlar ju om att fungera socialt 

och att vi alla kan får vara med på olika villkor. Jag tror att synsättet alltså, att här är vi, 

det vinner de jättemycket på. De kan ju hamna i olika konstellationer, på gymnasiet, eller 

på kurser, så kan man ju hamna i situationer, där man då kan anpassa sig och tänka att 

alla vi kan ju vara med på det här. Jag tycker att där har de en vinst, barnen här på vår 

skola. Att de har fått jobba tillsammans.“ 

 

Speciallärare 2, 3, och 4 samt grundskollärare 1, 4 och 5 påtalar vinsten med ett 

inkluderat arbetssätt för grundskolans elever, eftersom dessa elever då får ökad 

förståelse för olikheter samt att de lär sig att visa hänsyn för varandra. Speciallärare 2 

beskriver “att självbilden kan bli otroligt mycket bättre av att ha goda förebilder, åt 

båda hållen. Man kan känna sig viktig för att man kan hjälp någon annan och även att 

vara en god förebild för någon annan och även att man kan härma någon.” 

 

Grundskollärare 6 ser oerhörda vinster med det inkluderade arbetssättet på skolan 

och framhåller: “Jag kan ju tycka att alla vinster som är, allt det som grundskolans 

elever får av grundsärskolan, det är ju oerhörda vinster, det tänker jag att det tjänar 

alla barn som går här”. Grundskollärare 5 framhåller att “vi har elever i grundskolan 

som mår väldigt bra av att vara tillsammans med elever från grundsärskolan” och 

beskriver vidare att hen tror att detta kan bero på att inom grundsärskolan tävlar och 

konkurrerar inte eleverna med varandra på samma sätt som i grundskolan. 

 

Gällande speciallärares och grundskollärares uppfattningar om de uppnåendemål 

som fokuseras och nås i arbetet med inkluderande undervisning utifrån 

grundsärskolans och grundskolans läroplaner, framträder det uppfattningar om att 

skolans arbete med den inkluderande undervisningen gör att grundsärskolans och 

grundskolans läroplansmål om normer och värden, i hög utsträckning uppfylls. I 

majoritet finns en samsyn hos speciallärare och grundskollärare att den inkluderande 

undervisningen inte krockar med målen i grundsärskolans och grundskolans 

läroplaner. 
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5.5 Analys och sammanfattning av resultatet 
 

I analys och sammanfattning har vi kopplat resultatet från de halvstrukturerade 

intervjuerna till studiens bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

Våra teoretiska utgångspunkter för studien har varit att tolka och analysera 

möjligheter och hinder för inkluderande undervisning ur ramfaktorteorin (Lundgren, 

1994, 1999; Persson, 2015) och det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010). 

Sammanfattningen och analysen kommer att presenteras med forskningsfrågorna 

som utgångspunkt i rubriksättningen. 

 

5.5.1 Speciallärares och grundskollärares varierande uppfattning om 

syftet med ett inkluderat arbetssätt 

 

Resultatet visar på att speciallärarna och grundskollärarna sinsemellan och mellan de 

två professionerna har varierande uppfattning om vad syftet med den inkluderade 

arbetssättet på skolan är. Det gemensamma för speciallärarna och grundskollärarna 

är att när de pratar om syftet med det inkluderande arbetssättet, pratar majoriteten 

om värdegrundsfrågor. Speciallärarnas och grundskollärarnas betoning på 

värdegrundsfrågor hör samman med skolans styrdokument och härleds därför till en 

ramfaktorteorisk (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) styrning. Eftersom de flesta 

av speciallärarna och grundskollärarna framhöll att syftet med ett inkluderat 

arbetssätt var att skolan hade formulerat uttalade mål för det inkluderande 

arbetssättet, kan det tolkas som att skolans uttalade mål fungerande som den mest 

styrande ramfaktorn för speciallärarnas och grundskollärarnas uppfattning om syftet. 

När det gäller speciallärarnas och grundskollärarnas betoning på värdegrundsfrågor, 

bestod dessa av att speciallärarna och grundskollärarna betonar att alla elever, 

oavsett skolform, ska känna att de är lika mycket värda och att alla elever är unika.  

 

Speciallärarna och grundskollärarena betonade att det fanns många förtjänster med 

den inkluderande undervisningen mellan grundsärskolans och grundskolans 

skolformer och att det inkluderade arbetssättet handlade om möjligheter för elever 

att öka sitt lärande i skolan. Speciallärarna och grundskollärarna menar att alla som 

ingår i ett fungerande inkluderat arbetssätt utvecklar sitt lärande och det går att 
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jämföra med det sociokulturella perspektivets (Säljö, 2010) syn på lärande. 

Grundskollärarna lyfter vid flera tillfällen hur deras elever är vinnare av samarbetet 

mellan grundsärskolan och grundskolan, då grundskollärarna menar att eleverna i 

grundskolan har fått en större insikt om att alla elever har olika förutsättningar och 

behov. Vidare menar grundskollärarna att detta ger eleverna i grundskolan en ökad 

ödmjukhet och förståelse för olikheter. Speciallärarna framhåller vikten av goda 

förebilder och beskriver att grundsärskolans elever genom samarbetet får vara i ett 

större sammanhang med kompisar från grundskolan som förebilder och stöd i sitt 

lärande, vilket överensstämmer med det sociokulturella perspektivets (Säljö, 2010) 

syn på lärande. Oavsett syn på syftet med den inkluderade undervisningen, betonar 

speciallärarna och grundskollärarna ett syfte som stämmer överens med 

grundsärskolans och grundskolans läroplans mål (Skolverket, 2011a; Skolverket, 

2011b), vad gäller värdegrundsarbetet i skolan om alla elevers lika värde. 

Speciallärarna och grundskollärarna framhåller en önskan om en dubbelriktad 

inkludering och ökad delaktighet mellan grundsärskolans och grundskolans 

skolformer. 

 

Vårt resultat vad gäller speciallärarnas och grundskollärarnas olika svar stämmer 

med det Jensen (2017), Kotte (2017) och Regeringskansliet (2003) menar, att syftet 

och innebörden av en inkluderande undervisning kan uppfattas olika av speciallärare 

och grundskollärare. Speciallärarna och grundskollärarna menar att bakgrunden till 

det inkluderande arbetssättet är den undersökta skolans mål, om att speciallärarna 

och grundskollärarna ska arbeta inkluderande mellan skolformerna. Då skolan 

antagit visionen om att alla elever ska ses som unika, har detta bidragit till att det 

inkluderande arbetssättet används på skolan. Det har även bidragit till en ökad 

samsyn mellan grundsärskolans och grundskolans skolform. Utifrån ramfaktorteorin 

(Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) går det därför att tolka att det inkluderande 

arbetssättet har stärkt samarbetsformen mellan grundsärskolan och grundskolan, då 

speciallärarna och grundskollärarna har ett uttalat skolmål att förhålla sig till. 

Samtidigt har speciallärarna och grundskollärna blivit medvetna om att 

grundsärskole- och grundskolelevers lärande kan stärkas via den inkluderande 

undervisningsformen, vilket stämmer överrens med det sociokulturella perspektivets 

(Säljö, 2010) syn på lärande. 
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I en inkluderande skola ska en undervisning som ger alla elever förutsättningar till 

lärande bedrivas (European Agency, 2003; Karlsudd, 2002; Regeringskansliet, 

2003). Den ska vara anpassad efter elevers individuella behov samtidigt som den ska 

fungera på gruppnivå i en klass. Inkluderande undervisning är ett begrepp som är 

nära kopplat till uttrycket en skola för alla (Göransson et al., 2011; Hjörne & Säljö, 

2013; Nilholm, 2006a). Flera av speciallärarna och grundskollärarna  i studien 

använde benämningen, en skola för alla, när de berättade om vad en inkluderande 

undervisning innebär för dem. Arnesen och Lundahl (2006) och Assarson (2007) 

menar att målet med en skola för alla varit svårt att nå. Begreppet en skola för alla 

har kommit till att fungera som ett analysverktyg på hur framgångsrikt ett samhälle 

är på att inkludera och erbjuda undervisning som leder till kunskapsutveckling för 

alla elever i skolan. Om begreppet en skola för alla används som ett analysverktyg i 

syfte att ta reda på hur framgångsrikt just den undersökta skolan är på detta, går det 

ur ramfaktorteorin (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) att tolka det som att 

samsynen mellan grundsärskolans och grundskolans skolformer bidrar och ökar 

förutsättningarna för att eleverna i grundsärskolan och grundskolan får ta del av 

inkluderad undervisning. Den inkluderande undervisningen på grundsärskolan och 

grundskolan kan leda till en kunskapsutveckling, där målsättningen bland annat är 

delaktighet och likvärdighet, vilket Regeringskansliet (2003) påtalar ska vara syftet 

med en inkluderande undervisning. Samarbetet stärker även undervisningens 

positiva ramfaktorer och möjliggör ett lärande utifrån det sociokulturella perspektivet 

(Rodina, 2007; Säljö, 2010). 

 

5.5.2 Speciallärares och grundskollärares uppfattningar som påverkar 

inkluderingens praktiska utförande 

 

Både speciallärare och grundskollärare upplever att skolans lokaler och den fysiska 

miljön är anpassad utifrån skolans mål att arbeta med inkluderande undervisning 

mellan grundsärskolan och grundskolan. Speciallärarna och grundskollärarna 

menade att skolans lokaler medförde stora möjligheter i deras gemensamma arbete 

och bör ses som en ramfaktorisk möjlighet (Persson, 2015). Både speciallärare och 

grundskollärare pratade om förtjänsten med att klassrummen låg nära varandra, 

samt förtjänsten av de gemensamma kapprummen där eleverna fick spontana möten 
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med varandra. De spontana mötena upplever speciallärarna och grundskollärarna 

lika viktiga som de planerade tillfällena till möten som eleverna i grundsärskolan och 

grundskolan får i styrda skolaktiviteter. Skolans uppsatta mål med att arbeta med 

inkluderande undervisning tyder på att skolans måldokument använts som ett 

ramfaktoriskt verktyg (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) för att skapa anpassade 

lokaler. 

 

Via den inkluderande undervisningsformen får grundsärskolans elever vara med i ett 

större sammanhang tillsammans med grundskolans elever. I denna miljö kan 

eleverna i grundsärskolan utvecklas och utmanas på ett sätt som de inte kan i sin lilla 

klass i grundsärskolan. Vikten av goda förebilder, att härma samt att den enskilda 

eleven känner sig viktigt för att hen kan hjälpa någon annan, är något som lyfts som 

betydelsefullt av speciallärarna och grundskollärarna. Betydelsen av att ingå i ett 

större sammanhang, att utvecklas och utmanas, samt att få goda förebilder stämmer 

överrens med det sociokulturella perspektivets (Säljö, 2010) syn på lärande. 

Resultatet visar på att elever från grundsärskolan och grundskolan befinner sig i den 

sociokulturella lärprocessen (Rodina, 2007; Säljö, 2010) när de möts i den 

inkluderande undervisningsformen. 

 

Hur det inkluderande arbetet mellan grundsärskolan och grundskolan genomförs 

varierar mellan de olika arbetslag som speciallärarna och grundskollärarna tillhör.  

Resultatet visar att inkluderingen inte ingår i det vardagliga arbetssättet. Vad som 

påverkar det inkluderade arbetssättets utsträckning tolkas bero på hur länge 

arbetslagen för speciallärare och grundskollärare har haft möjligheten att arbeta 

tillsammans. De arbetslag som är inne på sitt andra samarbetsår tillsammans tycks 

ha kommit längre i sitt samarbete. De har hittat fler aktiviteter och lektioner att 

samarbeta kring. Skillnaden betyder att skolans ramfaktorer, såsom 

samarbetsmöjligheter ur ett långt tidsperspektiv, ser väldigt olika ut mellan 

arbetslagen och utgör därför ett ramfaktoriskt hinder (Persson, 2015). 

 

Oavsett hur långt speciallärarna och grundskollärarna har kommit i sitt samarbete i 

arbetslaget finns det dock en önskan om en mer dubbelriktad undervisningsform i 

form av att grundskoleelever skulle ges mer möjlighet till undervisning i 

grundsärskolans skolform. Majoriteten påtalar den behållning de ser med det 
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inkluderade arbetssättet, för eleverna i grundsärskolan och grundskolan samt för 

speciallärare och grundskollärare, vilket går att jämföra med det sociokulturella 

perspektivets (Säljö, 2010) syn på lärande. 

 

Göransson med flera (2011) och Regeringskansliet (2003) argumenterar för att 

avsaknaden en fastställande skrivning av vad inkludering innebär, kan leda till att 

svenska kommuner tolkar och implementerar styrdokumenten olika på sin 

kommunala nivå. Kotte (2017) menar i sin tur att detta leder till att inkluderande 

undervisningsformer kan se olika ut nationellt sett. Detta kan också vara en källa till 

speciallärarnas och grundskollärarnas olika syn på vad inkludering innebär och hur 

inkluderande undervisningsformer utförs praktiskt, vilket European Agency (2003) 

och Regeringskansliet (2003) också betonar. Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 

(Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) kan därför avsaknaden av en fastställande 

definition av inkludering försvaga betydelsen, av att en inkluderande 

undervisningsform bedrivs på skolor och utgöra ett ramfaktoriskt hinder. Dock visar 

resultatet på att speciallärarnas och grundskollärarnas olika uppfattningar om 

inkluderingens syfte inte hindrar dem från att praktiskt utföra en inkludering som 

utgår från värderingar om alla elevers lika värde och utgör på denna skola därför inte 

ett ramfaktoriskt hinder. Att speciallärarna och grundskollärarna har fått syn på 

behållningen i samarbetet mellan grundsärskolan och grundskolan för de båda 

lärarkategorierna och elever, tolkas vara viktiga framgångsfaktorer för arbetssättet 

och utgör därför inte ett ramfaktoriskt hinder (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) 

i samarbetet på skolan. 

 

Speciallärarnas och grundskollärarnas svar visar på att det oftast är grundskollärarna 

som ansvarar för ämnesinnehållet i den gemensamma undervisningen och att det 

sedan blir upp till speciallärarna att anpassa undervisningen utifrån grundsärskolans 

elevers olika förutsättningar. Grundskollärarna betonar oftare än speciallärarna 

svårigheten att anpassa undervisningen efter individers behov. Det tolkas kan bero på 

att speciallärare via sin erfarenhet och utbildning har haft många tillfällen att hantera 

och reflektera över dilemman som de dagligen möter när de ska planera och utföra 

sin undervisning. Karlsudd (2002) betonar att elever i grundsärskolan behöver 

mycket stöd och det innebär att speciallärare i grundsärskolan kontinuerligt får 

mycket träning på att reflektera och ompröva sina arbetssätt. Det funna resultatet 
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kan både vara en ramfaktorisk möjlighet och ett hinder (Persson, 2015). Om 

speciallärarna och grundskollärarna nyttjar varandras kompetenser kan samarbetet 

utgöra en ramfaktorisk möjlighet (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015), som 

dessutom leder till ett gemensamt lärande i en sociokulturell lärprocess (Säljö, 2010) 

för både speciallärare och grundskollärare. Om speciallärarna och grundskollärarna 

endast fokuserar på skillnaden mellan varandras skolformer kan samarbetet i stället 

utgöra ett ramfaktoriskt hinder (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015). 

 

5.5.3 Speciallärares och grundskollärares uppfattningar som påverkar 

om det blir förutsättningar och hinder för inkludering 

 

Den viktigaste faktorn och förutsättningen som speciallärarna och grundskollärarna 

lyfter fram för den inkluderande undervisningen är tillgången till tid och att ha avsatt 

tid. Detta stämmer väl överens med tidigare forskning (European Agency, 2003; 

Kesälahti & Väyrynen, 2013; Kotte, 2017), som visade på att det finns ett tydligt 

samband mellan tid i relation till elevgruppens sammansättning och olika 

undervisningsmoment. För att lärare ska kunna anordna likvärdiga 

kunskapsmoment som ändå är nivåanpassade, krävs avsatt tid (Kesälahti & 

Väyrynen, 2013). 

 

Flera av speciallärarna och grundskollärarna i studien framhöll de gemensamma 

arbetsrummen som en faktor som skapar goda möjligheter för deras kommunikation 

och samarbete. Speciallärarna och grundskollärarna nämner närheten till varandra 

som viktig, vilket överensstämmer med Kesälahtis och Väyrynens (2013) forskning. 

Flera av speciallärarna och grundskollärarna påpekar, trots möjligheten till 

kommunikation i de gemensamma arbetsrummen finns det inte tillräckligt med tid 

till kommunikation och planering av samarbetet med den inkluderande 

undervisningen . De menar att det behövs ytterligare tid till att planera för deras 

gemensamma arbete. Speciallärarnas och grundskollärarnas upplevelser av avsaknad 

gemensam mötestid och mötesplatser, går att tolka som ett ramfaktoriskt hinder 

(Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) för den inkluderande undervisningsformen. 

Speciallärarna och grundskollärarna menar att mer tid och fler gemensamma 

mötestider mellan grundsärskolan och grundskolan skulle ge bättre förutsättningar 
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till samarbete och underlätta den inkluderande undervisningen och skulle då istället 

ge ramfaktoriska möjligheter (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015). 

 

Kotte (2017) belyser att många lärare har en positiv attityd till inkludering, men att 

en “total inkludering” är svår att genomföra. Svårigheten kan enligt European Agency 

(2003), Kotte (2017) och Regeringskansliet (2003) bero på lärares vilja att göra 

specifika anpassningar för enskilda elever. Den undersökta skolans målmedvetna och 

förberedande arbete med planering och tankar om skolans arbete med den 

inkluderande undervisning, kan tolkas ha skapat ramfaktoriska möjligheter 

(Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) för undervisningen. Därför är det liten risk att 

det inkluderade arbetssättet endast ska finnas hos enskilda lärare på skolan. Några av 

speciallärarna och grundskollärarna uttrycker att de upplever att de flesta av 

speciallärarna och grundskollärarna är positiva till den inkluderande 

undervisningsformen. De flesta speciallärare och grundskollärare påtalar att den 

enskilde lärarens uppfattning om inkludering samt vilja att arbeta tillsammans i hög 

grad påverkar samarbetet, vilket överensstämmer med tidigare forskning (European 

Agency, 2014; Jensen, 2017; Kotte, 2017).  

 

Några av speciallärarna och grundskollärarna lyfter rektorerna som en ramfaktor 

(Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) som kan påverka arbetet med den 

inkluderande undervisningen. Både speciallärarna och grundskollärarna menar att 

de upplever att skolans rektorer har en tydlig vision med skolans arbete, vilket skapar 

ramfaktoriska möjligheter (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) för arbetet. 

Speciallärarna och grundskollärarna framhåller vikten av de signaler som rektorerna 

ger, samt vilka resursfördelningar och prioriteringar som rektorerna gör. Rektorernas 

förhållningssätt och inställning till samarbete mellan grundsärskolan och 

grundskolan påverkar i hög grad speciallärarnas och grundskollärarnas inställning 

till samarbete. Detta resonemang stöds även av Jensen (2017), Kotte (2017) och 

Skolinspektionen (2017), som menar att rektors förhållningssätt är en viktig 

ramfaktor för en fungerande samarbetsform. Några av speciallärarna och 

grundskollärarna framhåller ramfaktorer (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) som 

rektorerna är ansvariga för och som upplevs som hinder i det gemensamma arbetet. 

Ett sådant hinder kan vara att elevernas scheman inte är likadana tidsmässigt. Om 

grundsärskolans och grundskolans elever inte har rast eller äter lunch samtidigt, är 
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det svårt att få samarbetet att fungera. Ytterligare ett hinder kan vara att det byts 

arbetslag varje år. Det ständiga bytet av elever mellan klasser i grundsärskolan och 

speciallärare i arbetslagen kan påverka det långsiktiga arbetet med en inkluderande 

undervisningsform i en negativ riktning. Under vissa perioder kan det även 

prioriteras annat än det inkluderande samarbetet, till exempel grundskolans många 

utvecklingssamtal. Ramfaktorer som tid, schemaläggning och ständiga byten av 

elevgrupper och arbetslag utgör därför ramfaktoriska hinder på skolan, vilket även 

Lundgren (1994, 1999) och Persson (2015) belyser som vanligt förekommande 

ramfaktoriska hinder inom skolors verksamhet. 

 

Speciallärarna och grundskollärarna framhåller att det finns stor samlad kompetens 

på skolan och menar att skolan i större utsträckning skulle kunna dra nytta av 

speciallärarnas och grundskollärnas kompetenser, genom att ta del av varandras 

undervisning rent praktiskt. Jensen (2017), Kesälahti och Väyrynen (2013) och 

Persson och Persson (2012) argumenterar för att den ideala undervisningssituationen 

handlar om att kombinera lärare i klassrummet som har en kombination av 

ämneskompetens tillsammans med kompetens inom specialpedagogik. Utifrån dessa 

förutsättningar skulle elever som har lätt att lära sig få utmaningar som leder till 

kunskapsutveckling utifrån sin nivå och de elever som upplever svårigheter med 

kunskapsinlärningen också få specialpedagogiskt stöd utifrån sina förutsättningar. 

Resultatet visade på att det oftast är grundskollärarna som ansvarar för 

ämnesinnehållet i den gemensamma undervisningen och det är oftast speciallärarna 

som didaktiskt anpassar undervisningen utifrån grundsärskoleelevers olika 

förutsättningar. Grundskollärarna kände sig säkra på sin ämneskompetens, men 

mindre säkra på de specialpedagogiska undervisningsmetoderna. Det 

överrensstämmer med Assarsons (2007), Edling Junttos (2014) och Nilholms 

(2006a, 2006b) uppfattning om att speciallärarnas kunskap om specialpedagogik i 

stor utsträckning används för att skapa gemenskap och delaktighet för alla elever, 

oavsett läroplan. 

 

Utifrån resultatet går det att tolka att om speciallärarnas och grundskolärarnas 

kompetenser skulle nyttjas i större utsträckning redan i planeringsfasen av den 

inkluderande undervisningen, skulle grundsärskoleelevers och grundskoleelevers 

kunskapsutveckling bli mer framgångsrik. När speciallärarna och grundskollärarna 
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arbetar tillsammans i kollegialt lärande befinner de sig också i den sociokulturella 

lärprocessen (Säljö, 2010), precis som elever i skolan. Både speciallärarna och 

grundskollärarna uttrycker en önskan om ett större kollegialt lärande för att mer 

konkret ta vara på den kompetens som finns på skolan och för att ytterligare stärka 

den inkluderande undervisningsformen på skolan. Ett större kollegialt lärande skulle 

även stärka den gemensamma sociokulturella lärprocessen (Säljö, 2010) på skolan. 

 

5.5.4 De uppnåendemål som den inkluderande undervisningen fokuserar 

på och når utifrån grundsärskolans och grundskolans läroplaner 

 

Via resultatet kan det ur ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010) tolkas som att 

grundsärskolans samarbete med grundskolan, både ger grundsärskolans och 

grundskolans elever tillfällen att träna färdigheter. Lärandet sker i samarbetsformer i 

gemenskap med andra människor. Eleverna i grundsärskolan och grundskolan tränar 

förmågor i det dagliga samarbetet i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010), 

genom att vistas med goda förebilder. Vidare går det att konstatera, att eftersom att 

lärande enligt det sociokulturella perspektivet (Rodina, 2007; Säljö, 2010) sker i 

socialt samspel, ökar inkludering sannolikheten för att alla som deltar i den 

inkluderande undervisningsformen skulle kunna nå en högre kunskapsnivå. Både när 

det gäller elever i grundsärskolan och grundskolan, samt speciallärarna och 

grundskollärarna. Edling Juntto (2014), Rodina (2007) och Östlund (2012) lyfter att 

när elever utför uppgifter tillsammans stärks både den sociala förmågan och 

interaktionsfärdigheterna, vilket speciallärare och grundskollärare i studien ger 

många exempel på. 

 

Speciallärarna i studien framhöll att vissa elever från grundskolan kunde användas 

för att “lyfta” grundsärskoleelevers lärprocesser. Via det inkluderande samarbetet 

med grundsärskolan har grundskollärare sett att elever från grundskolan “växa” i sin 

kunskapsutveckling. Förutom den inkluderande undervisningsformen kan 

grundskoleelevernas ökande kunskapsutveckling också berott på att de får fler 

möjlighet att träna i en mindre grupp, samt tillgång till mer konkret material när 

grundskolan samarbetar med grundsärskolan. Utifrån resultatet går det via det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010) att tolka att den inkluderande 
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undervisningen är bra för alla elevers kunskapsutveckling och gynnar även specifikt 

de grundskoleelever som anses vara  i behov av mer konkret material för att kunna 

utveckla sitt lärande. 

 

Kotte (2017) och Regeringskansliet (2003) argumenterar för att de kunskapskrav 

som finns i grundskolans läroplan kan verka som ett hinder för att bedriva en 

inkluderande undervisning. Speciallärarna och grundskollärarna i studien hävdar att 

den inkluderande undervisningsformen inte på något sätt skulle motverka 

grundskolans elever att nå kunskapskraven och utgöra ett ramfaktoriskt hinder 

(Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015). Snarare framhålls den sociokulturella 

lärprocessen (Säljö, 2010) och att elever lär av varandra och att lärandet är 

dubbelriktad, om än på olika nivåer och olika ämnesinnehåll. Både speciallärare och 

grundskollärare tror att den inkluderande undervisningen ökar möjligheter för 

eleverna att uppnå kunskapskraven och menar även att alla elever som går på skolan 

får en unik möjlighet till ökad förståelse för olikheter bara av att gå på just denna 

skola. Speciallärarnas och grundskollärares arbete med kunskapskraven inom 

normer och värden uppfylls och de menar att alla elever i grundsärskolan och 

grundskolan är vinnare i det livslånga lärandet, vilket även stämmer överens med det 

sociokulturella perspektivet (Rodina, 2007; Säljö, 2010). 

 

Trots detta framkommer det att det finns grundskollärare som upplever att 

samarbetet i den inkluderande undervisningsformen ökar arbetsbelastningen för 

grundskollärare. Därmed kan samarbetet i en inkluderande undervisningsform tolkas 

sammanfalla med en konkurrens om andra aktiviteter som hela tiden ska och måste 

genomföras inom skolans ramar, exempelvis utvecklingssamtal, och utgöra ett 

ramfaktoriskt hinder (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015). De externa och interna 

ramfaktorerna kan därför vara väldigt olika för grundsärskolan och grundskolan, 

trots att undervisningen i båda fallen skedde i klassrum. Ramfaktorernas olikhet kan 

också bero på att grundsärskolan och grundskolan måste förhålla sig till olika 

läroplaner (Skolverket, 2011a, 2011b). 

 

Andra ramfaktorer som kan motverka en inkluderande undervisningsform är de krav 

som finns inom grundskolans skolform när det gäller uppnåendemål som hotar att 

skapa en klyfta mellan elever. Resultatet visade på att det fanns grundskollärare som 
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ansåg att det fanns en risk att en inkluderande undervisningsform innebar att 

grundskollärarna anpassar bort förväntningar och krav på grundskoleeleverna. Så 

länge grundskolans kunskapskrav består i sin nuvarande form finns det en risk att 

den inkluderande undervisningsformen kommer att stanna på lågstadiet, eftersom 

att hårdare kunskapskrav ställs på elever inom grundskolans verksamhet för varje år 

de går i skolan. Det får inte lika stora konsekvenser inom grundsärskolan om en elev 

inte uppnår målen, jämfört med i grundskolan. Liknande exempel om 

kunskapskravens komplexitet lyfter även Persson (2015) och Regeringskansliet 

(2003) och att det kan utgöra ett ramfaktoriskt hinder (Lundgren, 1994, 1999; 

Persson, 2015). 

 

 

6. Diskussion 
 

Diskussionsavsnittet kommer att inledas med en metoddiskussion, då studiens 

tillförlitlighet och äkthet diskuteras utifrån valda metod- och teorival för studiens 

utförande. Efter detta följer en slutsats och resultatdiskussion som inleds med en 

återkoppling till studiens syfte och svar på studiens forskningsfrågor. Därefter 

kommer diskussionen få en bredd och jämföra resultatet med vad vi funnit i studiens 

bakgrund och tidigare forskning. Avslutningsvis summerar vi förslag till vilka 

åtgärder som kan behöva vidtas för att processen med inkluderande undervisning ska 

kunna leda till fortsatt verksamhetsutveckling på skolan. 

 

6.1 Metoddiskussion 
 

6.1.1 Studiens tillförlitlighet 

 

Inom det kvalitativa forskningsområdet benämns begreppet studiens tillförlitlighet. 

Studiens tillförlitlighet är grundad på att den är utförd enligt de regler som finns 

inom det kvalitativa forskningsområdet (Bryman, 2011; Trost, 2010). Eftersom att 

studiens syfte var att beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter 

speciallärare och grundskollärare möter när de ska arbeta med inkluderande 

undervisning mellan grundsärskolan och grundskolan tyckte vi att den kvalitativa 
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forskningsansatsen var den mest lämpliga. Den kvalitativa forskningsansatsen 

rekommenderar Sohlberg och Sohlberg (2009) och Trost (2010), då den precis som 

vårt syfte utgår ifrån att kartlägga människors avsikter, erfarenheter eller 

uppfattningar och tar hänsyn till svårigheten att tolka och förstå andra medvetanden 

och det som andra medvetanden producerat. Som undersökningsmetod använde vi 

oss av kvalitativ intervjumetod (Kvale & Brinkmann, 2014; Trost, 2010). Om vi 

istället hade använt oss av en kvantitativ insamlingsmetod skulle vårt resultat varit 

lättare att generalisera, men vi skulle då ha gått miste om enskilda speciallärares och 

grundskollärares avsikter, erfarenheter eller uppfattningar, vilket var vårt syfte med 

studien. 

 

Kvalitén på den data som produceras i samtalet beror enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) och Trost (2010) på färdigheter och personliga omdömen som intervjuaren 

har när det kommer till att ställa frågor och följa upp informantens svar samt 

intervjuarens färdigheter och kunskap om intervjuämnet. Resultatet från vår 

intervjustudie transkriberades först innan det skrevs till löpande text. Genom att 

denna process genomfördes ökade tillförlitligheten i resultatet, genom att 

säkerhetsställa att de resultat som framkommit var speciallärarnas och 

grundskollärarnas faktiska svar och inte intervjuarens minnesanteckningar. Eftersom 

att speciallärarna och grundskollärarna i studien har fått vara anonyma, ökar 

sannolikheten att deras svar kan bedömas som trovärdiga. Vi upplever att våra 

intervjufrågor gav oss ändamålsenliga svar enligt studiens syfte och valda 

frågeställningar. Dock hade vi kunnat formulerat fler frågor om den inkluderande 

undervisningens praktiska utförande, då speciallärarna och grundskollärarna 

framhöll visionära mål. Vi bedömer att antalet informanter gav oss ett bra underlag 

för att beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter speciallärare och 

grundskollärare möter när de ska arbeta inkluderande mellan grundsärskolan och 

grundskolan. 

 

En faktor som kan ha påverkat insamlingen av data och dess kvalitet är platsen för 

intervjun. Vi försökte medvetet välja en plats som var så avskild och ostörd som 

möjligt. Trots detta kan intervjulokalen ha påverkat den insamlade datans 

trovärdighet, därför att det kan vara möjligt att speciallärarna och grundskollärarna 

känt sig stressade över att befinna sig på sin arbetsplats. Men det kan också ha ökat 
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datainsamlingen och kvaliteten, då speciallärarna och grundskollärarna också kan ha 

känt sig trygga i välkända lokaler. En annan faktor som kan ha påverkat det 

insamlade resultatet är att vår studie genomfördes i början av skolterminen. Om 

studien hade genomförts senare under skolåret är det möjligt att speciallärarna och 

grundskollärarna hade angett andra svar om hur det inkluderande samarbetet 

fungerar mellan grundsärskolan och grundskolan, eftersom att de då hade haft längre 

tid att förbereda och utföra samarbetet på. 

 

Som analysverktyg för att tolka insamlade data användes en kombination av 

ramfaktorteorin (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) och det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2010), då data tolkades för att finna utmaningar och möjligheter i 

enlighet med studiens syfte. Ramfaktorteorin (Lundgren, 1994, 1999; Persson, 2015) 

kunde hjälpa oss att förstå externa faktorer som skolans förutsättningar, funktioner 

och mål och hur inkluderande undervisning kan fungera som en metod för att nå 

uppsatta mål. Ramfaktorteorin kunde även användas för att tolka processen hur 

inkluderande undervisning gav effekter i förhållande till skolans ålagda 

måluppfyllelse. Det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010) kunde användas för att 

förstå vilka interna faktorer som påverkade variationen på lärarnas svar på 

intervjuerna. Det sociokulturella perspektivet förtydligade processerna, vilket var hur 

speciallärare och grundskollärare upplever dessa faktorers variation och styrka i den 

kontext de skapade på den undersökta skolan i interaktion med varandra. 

 

Näslund (2010), Lindblad, Linde och Naeslund (1999) betonar att ramfaktorteorin 

anses svårdefinierad av många forskare. Av den anledningen valde vi att utgå från 

Lundgrens (1994, 1999) och Perssons (2015) definitioner av ramfaktorteorin. 

Begränsningar inom ramfaktorteorin kan vara att när forskaren väljer denna teori är 

det för att fokusera på de ramfaktorer som forskaren funnit mest betydelsefulla vid 

tolkningen av resultatet. Detta kan samtidigt innebära att forskaren kan ha utelämnat 

andra ramfaktorer som också varit betydelsefulla för resultatet, men som forskaren 

aldrig lagt märke till. I vår studie fann vi att de ramfaktorer som påtalades mest av 

speciallärarna och grundskollärarna var tillgången till tid, avsatt tid, attityder, rektors 

betydelse och verksamhetens mål. Vi bedömde därför att dessa ovannämnda faktorer 

var de mest betydelsefulla ramfaktorerna att fokusera på. Detta kan dock ha inneburit 

att vi i vårt analysfokus kan ha missat att tolka in andra betydelsefulla ramfaktorer. 
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Kritik som André och Salmijärvi (2009) lyfter mot användandet av det 

sociokulturella perspektivet i forskning, är att det fokuserar för mycket på den 

gemensamma lärprocessen i gruppen och att den enskilde individen lätt glöms bort. I 

vår studie har vi valt att fokusera på hur speciallärare och grundskollärare upplever 

utmaningar och  möjligheter när de ska arbeta inkluderande mellan grundsärskolan 

och grundskolan och dessa faktorers variation och styrka i den kontext de skapade på 

den undersökta skolan i interaktion med varandra. Begränsningar i denna studie har 

inneburit att elevernas del av det sociokulturella perspektivet inte är undersökt. Vi 

har endast sökt svar på vilka utmaningar och möjligheter speciallärare och 

grundskollärare möter ur ett sociokulturellt perspektiv i den inkluderande 

undervisningsformen. 

 

6.1.2 Studiens äkthet 

 

Begreppet studiens äkthet inom det kvalitativa forskningsområdet handlar om 

studien avgett en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som funnits hos 

informanterna (Bryman, 2011). Faktorer som kan ha påverkat äktheten var om 

speciallärarna och grundskollärarna har påverkats av tidsbrist, humör eller intresse 

svacka. Äktheten kan också bero på om speciallärarna och grundskollärarna varit 

ärliga i sina svar eller om de förstått intervjufrågorna. Valet av antalet speciallärare 

och grundskollärare kan ha påverkat resultatet i kategorin lärare som arbetar i en 

inkluderande undervisningsform inom grundsärskolan och grundskolan på grund av 

svårigheter att finna lärare som var lämpliga att delta i studien utifrån 

urvalskategorin och studiens syfte. 

 

Vetenskapsrådet (2017, 2018) lyfter fyra etiska krav för samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. I vår studie har konfidentialitetskravet varit det mest problematiska 

att hantera, eftersom studien har genomförts på en skola där speciallärare och 

grundskollärare arbetar i nära samarbete med varandra. En annan svårighet med det 

är att det kan uppstå maktförhållanden mellan informanter när det gäller att känna 

en ej uttalad press att ställa upp som intervjuperson, eftersom att rektorer och skolan 

arbetat mycket med samarbete mellan grundsärskolan och grundskolan och 
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inkluderade lärmiljöer. Denna ej uttalade press kan yttra sig genom att 

informanterna inte vågat vara helt ärliga i sina svar, kanske svarar som det 

informanten tror att intervjuaren förväntar sig eller vad informanten tror att är “rätt 

svar”. Det kan också yttra sig i att intervjuaren inte “väntar ut” informantens svar och 

istället “fyller i” det som intervjuaren förväntar få till svar. 

 

Vi valde att utföra intervjuerna var och en för sig, eftersom att vi ville komma bort 

från risken av det som Trost (2010) benämner som social styrning, det vill säga att 

den enskilde individen inte ska bli styrd av en annan person i sina svar. 

Speciallärarna och grundskollärarna fick inte veta intervjufrågorna i förväg, då det 

var deras spontana svar vi var ute efter att samla in och det fanns risk för att 

deltagarna skulle kunna påverka varandras svar. Risken med påverkan hänger 

samman med att speciallärarna och grundskollärarna arbetar så nära varandra och 

även om deltagandet varit konfidentiellt, kan det varit så att de trots detta pratat med 

varandra om studiens innehåll. 

 

Eftersom att studien är genomförd på endast en skola går det inte att dra några 

generella slutsatser kring hur speciallärarnas och grundskollärarnas erfarenheter och 

uppfattningar påverkar deras möjligheter att arbeta inkluderande mellan 

grundsärskolan och grundskolan. Om studien hade genomförts i en större kommun 

går det att anta att underlaget varit större och resultatet lättare att generalisera. Det 

som däremot framkommit tydligt är vilka uppfattningar enskilda speciallärare och 

grundskollärare har och vilka likheter som finns mellan olika uppfattningar. Därför 

bör studien ses som en beskrivande studie som belyser vilka sammanhang och viktiga 

faktorer som påverkar den inkluderande undervisning som arbetsmetod. Vi har båda 

två varit lika delaktiga i studiens genomförande och detta borde därför stärka både 

studiens tillförlitlighet och äkthet, då insamlad data kontinuerligt diskuterats i vår 

tolkning till skriven text i den färdiga rapporten. 
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6.2 Slutsats och resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att beskriva och analysera vilka utmaningar och möjligheter 

speciallärare och grundskollärare möter när de ska arbeta inkluderande mellan 

grundsärskolan och grundskolan.  

 

Vad gäller vår första forskningsfråga om vilka syften som speciallärare och 

grundskollärare uppfattade att det fanns med ett inkluderat arbetssätt, framkom ett 

delat mönster om vad syftet var. Det delade mönstret bestod av att syftet med ett 

inkluderat arbetssätt uppfattades vara skolans uttalade mål om inkluderande 

undervisning, att träffas att få samsyn mellan grundsärskolan och grundskolan och 

att skapa acceptans för elevers olikheter. 

 

Vad gäller vår andra forskningsfråga om vilka uppfattningar speciallärare och 

grundskollärare har om hur inkluderingen praktiskt genomförs, framkom en delad 

syn på ett praktiskt inkluderat arbetssätt. Där lyfte en majoritet av grundskollärarna 

aspekter som pekade på en enkelsidig inkludering, det vill säga att den inkluderande 

undervisningen oftast innebar att grundsärskolans elever deltog i 

grundskoleelevernas undervisning. Det framkom även att speciallärarna och 

grundskollärarna återgav få praktiska förslag på utförandet av den inkluderande 

undervisningen. 

 

Vid vår tredje forskningsfråga om de uppfattningar som speciallärare och 

grundskollärare hade om förutsättningar, hinder och möjligheter för ett inkluderat 

arbetssätt framkom det att speciallärarna och grundskollärarna befann sig 

tankemässigt på olika platser i processen. Det framkom även ett tydligt delat mönster 

om upplevelsen av hinder och möjligheter i den inkluderade undervisningen. 

Speciallärarna och grundskollärarna hade olika uppfattningar om fördelarna för 

eleverna, speciallärare och grundskollärare med att använda en inkluderande 

undervisning. Speciallärarna lyfte fler möjligheter med den inkluderande 

undervisningen, medan grundskollärarna lyfte fler hinder. Det gemensamma 

mönstret för alla speciallärare och grundskollärare var upplevelsen av brist på tid. 
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Vår fjärde forskningsfråga om vilka uppnåendemål som nås i den inkluderande 

undervisningen visade på att grundsärskolans och grundskolans läroplansmål om 

normer och värden, genom skolans arbete med den inkluderande undervisningen, i 

hög utsträckning uppfylls. I majoritet fanns en samsyn i att den inkluderande 

undervisningen inte krockar med målen i grundsärskolans och grundskolans 

läroplaner. 

 

Vad gäller vilka syften de intervjuade speciallärarna och grundskollärarna uppfattar 

finns med ett inkluderande arbetssätt, kan det förklaras med att de har olika 

uppfattningar om syftet. Kotte (2017) menar att om det finns olika uppfattningar hos 

lärare om syftet med inkludering kan det verka som ett hinder för utförandet av en 

inkluderande undervisningsform. Kan vi då tolka att speciallärares och 

grundskollärares olika tolkningar och upplevelser om vad syftet är, blir ett hinder i 

skolans arbete med inkluderad undervisning? Vår tolkning är att detta inte utgör ett 

hinder, trots speciallärarnas och grundskollärarnas skilda uppfattningar om 

inkluderingens syfte. Vår tolkning beror på att speciallärarna och grundskollärarna 

har fått syn på framgångsfaktorer i arbetet, exempelvis att de har sett vilken positiv 

social- och kunskapmässig utveckling eleverna i grundsärskolan och grundskolan får 

när de ingår i den inkluderande undervisningsformen. Speciallärarna och 

grundskollärarna har även funnit en gemensam ramfaktor om vad inkluderande 

undervisning innebär i teorin, trots olika uppfattningar om inkluderingens syfte. 

 

När det gäller speciallärarnas och grundskollärarnas uppfattningar om 

inkluderingens praktiska utförande är det intressant att notera att när speciallärarna 

och grundskollärarna pratar om den inkluderande undervisningen, lyfter de få förslag 

på den inkluderande undervisningens praktiska utförande. Flera av dem pratar om 

att det viktigaste i arbetet är elevernas möjlighet att vara tillsammans samt om 

visionen att det ska vara en skola för alla. Utifrån studien tolkar vi det som att 

speciallärarna och grundskollärarna har svårigheter att hinna med eller inte hittat 

struktur i planeringen av mer praktiska frågor, som bland annat innehållet i den 

gemensamma undervisningen. Speciallärarnas och grundskollärarnas olika syn på 

vad inkludering innebär kan påverka hur de väljer att utföra den inkluderande 

undervisningsformen praktiskt, vilket European Agency (2003) och 

Regeringskansliet (2003) också betonar. 
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Vi funderar på att avsaknaden av praktiska beskrivningar kan bero på att samarbetet 

inte hunnit bli så varaktig att det gett tillräckligt många rutiner i arbetet tillsammans. 

De flesta speciallärare och grundskollärare hade heller ingen tidigare gemensam 

erfarenhet att luta sig emot och känna trygghet i. Som speciallärare och 

grundskollärare är de vana att det mesta i verksamheten måste lösas snabbt och 

effektivt. Båda speciallärarna och grundskollärarna framhåller att steget till en 

inkluderande undervisningsform är en självklarhet, eftersom att skolan uttalat ska ha 

detta arbetssätt. Dock har speciallärarna och grundskollärarna inte alltid tydliggjort 

mellan varandra hur de ska göra för att kunna genomföra denna undervisningsform i 

praktiken. Då det inte finns några fastslagna riktlinjer kring hur lärare ska arbeta 

inkluderande (Nilholm & Göransson, 2014; Karlsudd, 2002) är det kanske trots allt 

genom erfarenheten och upplevelser av den inkluderande undervisningen som 

rektorerna, speciallärarna och grundskollärarna på den undersökta skolan skaffar sig 

kunskaper om arbetet med den inkluderande undervisningen. 

 

När det gäller vilka uppfattningar speciallärare och grundskollärare har om 

förutsättningar, hinder och möjligheter för ett inkluderande arbetssätt uppfattar de 

intervjuade speciallärarna och grundskollärarna att bristen på gemensam mötestid är 

en ramfaktor som hindrar samarbetet dem emellan. Vi funderar över om 

speciallärarnas och grundskollärarnas upplevda brist på tid egentligen handlar om att 

de inte har “landat” i arbetssättet och att detta inte blivit ett “normalt” sätt att arbeta. 

Flera av speciallärarna och grundskollärarna nämner, trots gemensamma arbetsrum, 

att de inte har tillräckligt med tid till kommunikation och planering av samarbetet 

med den inkluderande undervisningen. Detta finner vi intressant och undrar om 

tiden egentligen finns? Eller är det så att det saknas struktur på tiden? Vad är det som 

gör att speciallärarna och grundskollärarna upplever att tid saknas? Kan det ha en 

avgörande betydelse om tid upplevs som en bristvara eller som en resurs i arbetet? 

Kan det vara så att om det kollegiala samarbetet fanns i större utsträckning, skulle 

tiden uppfattas som tillräcklig? Eller om speciallärarnas och grundskollärarnas 

kompetenser nyttjades i större utsträckning? Skulle det kunna gå att förbättra 

möjligheterna till gemensam mötestid mellan grundsärskolan och grundskolan och  

skapa ännu framgångsrikare samarbetsformer? 
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Vi tror att den enskilde speciallärarens och grundskollärarens inställning till tid 

påverkar samarbete med den inkluderande undervisningen. Om både speciallärare 

och grundskollärare ser tid som en tillgång ökar möjligheterna till samarbetet mellan 

grundsärskolan och grunskolan. Upplevelsen av brist på tid blir ett hinder, vilket 

även European Agency (2003) och Kesälahti och Väyrynen (2013) framhåller. Vi tror 

även att brist på tid kan vara en förklaring till varför något inte förändras. För att 

kunna genomföra förändringar behövs tillgång till tid för att befästa den nya 

kunskapen och att praktiskt kunna utöva den, så att den nya kunskapen blir ett 

etablerat arbetssätt. Det kan ta tid även för speciallärare och grundskollärare att bli 

trygg i sitt kunnande och att normalisera arbetssättet. Det kan också vara så att det är 

lättare att fundera på yttre ramfaktorer som tillgång till tid och andra ramfaktorer 

som bestäms av kollegor eller rektorer, än de inre ramfaktorerna som kan beror på 

den enskilde läraren. Det stämmer överensstämmer med det resultat Kesälahti och 

Väyrynen (2013) funnit i sin forskning. Nilholm och Göransson (2014) syn på tid för 

samarbete överensstämmer med det vi funnit i vår studie, om att det har betydelse 

för den inkluderande undervisningen hur länge speciallärarna och grundskollärarna 

har samarbetat. De arbetslag som var intakta från föregående läsår hade kommit 

längre i sitt samarbete, så till vida att de hade fler samarbetsaktiviteter och lektioner  

 

Studien visade på att speciallärarna och grundskollärarna uppfattar att rektorerna 

påverkar möjligheterna för att arbeta med ett inkluderat arbetssätt. Rektorernas 

samarbete och de signaler de ger om vikten med ett inkluderande arbetssätt påverkar 

speciallärarnas och grundskollärarnas inställning till den inkluderande 

undervisningen. Karlsudd (2002) betonar att de värderingar som rektor bär med sig, 

är avgörande för hur samarbetet mellan grundsärskolan och grundskolan fungerar. 

Om rektor har en positiv attityd till samarbetet mellan grundsärskolan och 

grundskolan, är sannolikheten större att det ska finnas ett fungerande samarbete 

mellan grundsärskolan och grundskolan. Det betonas av speciallärare och 

grundskollärare i studien att rektorerna på skolan mer målmedvetet behöver tänka 

igenom hur den inkluderande undervisningsformen ska genomföras rent praktiskt. 

Det finns en önskan om att rektorerna ska ge speciallärarna och grundskollärarna 

mer tid tillsammans innan inkluderingsformen ska utföras i verksamheten. Vi tolkar 

att speciallärarna och grundskollärarna upplever att den inkluderande 
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undervisningsformen då i större utsträckning skulle nå de mål som speciallärare och 

grundskollärare har satt för sitt samarbete. 

 

European Agency (2003), Nilholm och Göransson (2014) och Regeringskansliet 

(2003) menar att det är svårt att på ett meningsfullt sätt påtala riktlinjer för hur 

lärare och rektorer ska arbeta för att skolan ska bli mer inkluderande. Vidare påpekar 

Nilholm och Göransson (2014) att det kan medföra svårigheter att överföra arbetssätt 

mellan olika sammanhang, där kulturer och förutsättningar ser olika ut. Vi tolkar att 

den risken inte finns på den undersökta skolan, då rektorerna, speciallärarna och 

grundskollärarna har viljan att driva den inkluderande undervisningen framåt. 

Studien visade på att speciallärare och grundskollärare uppfattar att den undersökta 

skolan under ett flertal år målmedvetet har arbetat med inkluderande lärmiljöer. Vi 

finner det därför mest troligt att skolan har förutsättningar att bedriva arbetet med 

en inkluderande undervisning även kommande år framöver. Speciallärare och 

grundskollärare uppfattar att det finns tydliga långsiktiga mål att sträva mot vad 

gäller den inkluderade undervisningen på skolan och att detta är en förutsättning för 

ett inkluderat arbetssätt. European Agency (2003) och Göransson med flera (2000) 

menar att samarbete mellan grundsärskolans och grundskolans skolformer är en 

viktig del i bestående relationer mellan elever. Vi tror också att ju större del av 

speciallärarna och grundskollärarna som upplever en behållning och en trygghet i 

samarbetet, desto större möjlighet är det att den inkluderande undervisningen blir 

varaktig, vilket även Karlsudd (2002) och Kesälahti och Väyrynen (2013) funnit i sin 

forskning. 

 

Speciallärarna och grundskollärarna i vår studie poängterar att det finns stor 

kompetens inom skolans väggar och att ett mer kollegialt samarbete skulle kunna 

tillvarata den kompetensen och samtidigt öka möjligheterna till att utveckla den 

inkluderade undervisningen. Vi tänker att skolan skulle kunna tillvarata de olika 

kompetenserna på skolan mer effektivt genom att avsätta mer tid till gemensam 

planering, vilket Kesälahti och Väyrynen (2013) påtalar som en grundläggande faktor 

för att kunna bedriva en inkluderande undervisning. Skolan skulle även kunna dra 

nytta av speciallärarnas och grundskollärarnas kompetenser genom att ta del av 

varandras undervisning rent praktiskt. Dessa erfarenheter skulle kunna förbättra den 

inkluderande undervisningsformen ytterligare genom att speciallärarna och 
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grundskollärarna får mer insyn i varandras skolformer och dess kontextuella villkor. 

Vi tror även att dessa praktiska tillfällen för speciallärarna och grundskollärarna 

skulle bidra till att grundskollärarnas upplevelser av att de saknar kunskaper om 

grundsärskolans elever skulle minska. 

 

När det gäller vilka uppnåendemål som fokuseras på och uppnås enligt 

grundsärskolans och grundskolans läroplaner visade studien på att det framför allt är 

målen för normer och värden som nås via den inkluderande undervisningen. Dock 

upplevde några av grundskollärarna i studien att samarbetet med grundsärskolan 

konkurrerar med de krav grundskollärarna har på sig i sitt undervisningsutförande 

när det gäller övriga kunskapsmål för elever i grundskolan. Det fanns grundskollärare 

i studien som uttryckte att inkluderande undervisning kan öka lärares 

arbetsbelastning. Karlsudd (2002) menar på att det måste finnas ett gott förtroende 

och en tydlig förankring mellan grundsärskolans och grundskolans skolformer, för att 

det ska gå att skapa en inkluderande skola. Att synliggöra att inkluderade 

undervisning varken “krockar” med grundskolans kunskapsmål eller att den inte ökar 

arbetsbelastningen är en förtydligande åtgärd som rektorerna på skolan skulle kunna 

vidta, för att stärka den inkluderande undervisningsformen på skolan ännu mer. 

Rektorer skulle då framhålla att inkludering ska ses som ett pedagogiskt verktyg för 

att genomföra undervisning som utgår från elevers olika förutsättningar och behov, 

vilket Jensen (2017) och Karlsudd (2003) belyser i sin forskning. Rektorerna skulle 

även kunna synliggöra för speciallärare och grundskollärare vilka likheter som finns 

mellan grundsärskolans (Skolverket, 2011a) och grundskolans (Skolverket, 2011b) 

läroplaner. Både speciallärarna och grundskollärarna är övertygade om att eleverna 

och personalen på skolan genom den inkluderande undervisningen har fått en enorm 

möjlighet till att utveckla förståelsen och acceptansen för olikheter. Majoriteten av 

speciallärarna och grundskollärarna menar att alla är de vinnare i det livslånga 

lärandet.  

 

Studien visar att den undersökta skolan har kommit långt i sin strävan efter att 

bedriva en inkluderande undervisningsform. Vår tolkning om att speciallärarna och 

grundskollärarna befinner sig på olika platser tankemässigt i processen, grundar sig 

på att speciallärarna och grundskollärarna anger så varierande svar på våra 

intervjufrågor. De speciallärare och grundskollärare som hade mest lika svar om det 
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inkluderande arbetssättet hade kommit längst i den kollegiala samarbetet. Vi tror att 

det kan bero på att dessa speciallärare och grundskollärare tycks ha hittat stöd i 

varandras olika kompetenser. Genom att ge goda förutsättningar för inkluderande 

undervisning på organisationsnivå kan rektorer även underlätta för elever att skapa 

bestående relationer mellan varandra och mellan grundsärskolan och grundskolan. 

Att grundsärskolans och grundskolans elever får tillgång till varandra även rent 

schematekniskt tolkar vi som en förutsättning för samarbetet. 

 

Vi vill avslutningsvis poängtera att ett arbetssätt som innefattar en inkluderande 

undervisning aldrig är färdig. Den måste hela tiden utvecklas, förädlas och vara en 

levande process för att kunna vara verksam i nutid och för framtiden, vilket även 

European Agency (2003) och Regeringskansliet (2003) poängterar. Först då kan den 

vara en del av vårt gemensamma livslånga lärande och vara gynnsam för alla elever 

och personal som deltar i den. Jensen (2017) beskriver detta genom att uttrycka: “Låt 

eleverna växa upp och förändra världen genom sina styrkor, i stället för att hamna 

utanför den med sina svagheter.” (sid. 334) och Persson och Persson (2012) beskriver 

samma sak med andra ord, då de uttrycker att: “Alla elever ska bli vinnare i sitt eget 

liv efter sina förutsättningar…” (sid. 142). 

 

6.2.1 Förslag till fortsatt verksamhetsutveckling på skolan 

 

För att det inkluderande arbetssättet skulle kunna fortsätta utvecklas kan rektorerna 

på den aktuella skolan mer målmedvetet tänka igenom hur den inkluderande 

undervisningsformen kan genomföras rent praktiskt. Att synliggöra att inkluderade 

undervisning varken “krockar” med grundskolans kunskapsmål eller att den inte ökar 

arbetsbelastningen är en förtydligande åtgärd som rektorer på skolan skulle kunna 

vidta, för att stärka den inkluderande undervisningsformen på skolan ännu mer. 

Detta skulle kunna ske genom att rektorer förtydligar för speciallärarna och 

grundskollärarna vilka de gemensamma läroplansmålen är. Dessa läroplansmål 

skulle grundsärskolans och grundskolans elever kunna samarbeta kring under en 

långsiktig tidsperiod framöver. 
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För att skolan ska kunna utveckla nästa steg i den inkluderande samarbetsformen 

skulle rektorerna behöva synliggöra speciallärarnas och grundskollärarnas olika 

tankemässiga lägen i processutvecklingen. Inkluderingens syfte behöver också 

förtydligas ytterligare. Skolans rektorer behöver se över organisationen och hur de 

kan skapa stabilitet i arbetslagen. Att ge förutsättningar till att sammansättningen av 

speciallärare, grundskollärare och elevgrupper blir mer lika över tid och att arbetet 

med gruppdynamiken inte måste startas om vid varje läsår. 

 
Det skulle vara intressant om skolan tog steget till att accelerera utvecklingen med 

inkluderande undervisning genom en försöksverksamhet, då två klasser i F-3 i 

grundskolan arbetar helt inkluderande med grundsärskolan och att alla elever går i 

samma skolform. Förslagsvis skulle två speciallärare och två grundskollärare vara 

ansvariga för dessa klasser. Fördelen med en sådan organisering är att den skulle 

kunna verka som pionjärer i en inkluderande undervisningsform. Nackdelen skulle 

kunna vara att andra speciallärare och grundskollärare drar sig tillbaka och inväntar 

resultatet av försöksverksamheten. Det skulle då i förlängningen kunna öka risken för 

passivitet och stagnation för de andra klassers inkluderande samarbete. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Då det enligt författarnas kännedom finns väldigt lite forskning om inkluderande 

undervisning mellan grundsärskolans och grundskolans skolformer, finns det 

anledning att göra fler studier riktade mot grundsärskolan och grundskolan. Det som 

framkommit i studien är vilka uppfattningar enskilda speciallärare och 

grundskollärare har och vilka likheter och skillnader som finns mellan speciallärares 

och grundskollärares uppfattningar. Därför bör studien ses som en beskrivande 

studie som belyser vilka sammanhang och viktiga faktorer som påverkar den 

inkluderande undervisning som arbetsmetod. Det skulle därför vara intressant att via 

en utökad studie försöka ta reda hur elever i grundsärskolan och grundskolan 

upplever den inkluderande undervisningsformen och vad eleverna upplever för 

hinder och möjligheter med inkluderande undervisning. 
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Bilaga 1 

 
Vi heter Jenny Degerfält och Åsa Westermark och vi läser vår sista termin på 

Speciallärarprogrammet med specialisering utvecklingsstörning, vid Umeå 

universitet. Denna  termin ska vi tillsammans skriva ett examensarbete, 

Inkluderande undervisning som arbetsmetod. - En studie av utmaningarna och 

möjligheterna av att arbeta inkluderande mellan grundsärskolan och grundskolan. 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera vilka utmaningar och 

möjligheter speciallärare och grundskollärare möter när de ska arbeta inkluderande 

mellan grundsärskolan och grundskolan. 

 

Vi kommer att genomföra en intervjustudie och vänder oss till dig som arbetar som 

speciallärare eller grundskollärare på en grundsärskola och på en grundskola, där 

grundsärskolan är lokalintegrerad på grundskolan. 

 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras med dig. 

Intervjun beräknas ta omkring 30-45 minuter. Hela intervjun kommer att spelas in 

via ljudupptagning. Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt,  vilket betyder 

att intervjuerna kommer att avidentifieras och behandlas i enlighet med 

bestämmelser  i god forsknings ed. Din medverkan är frivillig och kan när som helst 

avbrytas. 

 

Informationen som framkommer via intervjuerna kommer endast att användas i 

forskningssyfte till vårt examensarbete och all insamlad data kommer att kasseras 

när de har bearbetats färdigt. Resultaten från intervjuerna kommer att redovisas i 

vårt examensarbete, vilket du som informant gärna får ta del av. 

 

 

Med vänlig hälsning Jenny Degerfält och Åsa Westermark 

 

(I orginalbrevet återfinns kontaktuppgifter här.) 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

 
Intervjufrågor 

 
1. Vad innebär inkludering för dig? 

 

2. Hur ser du på inkludering (på skol-, grupp och individnivå)? 

 

3. Hur ser inkluderingen ut mellan grundsärskolan och grundskolan på er skola? 

I vilka former? 

 

4. Vilket/vilka syften uppfattar du finns med inkludering mellan grundsärskolan 

och grundskolan på er skola (formella/ uttalade och informella/ ej uttalade)? 

 

5. Vilka förutsättningar finns och måste finnas enligt dig, för att inkludering ska 

kunna ske och fungera mellan de båda skolformerna? 

 

6. Vilken uppfattning har du om vad inkludering kan uppnå på elevnivå? 

 

7. Vilka resurser anser du behövs på skolan, när det gäller arbetet för en lyckad 

inkludering? (personal, kompetens, lokal, miljö, läromedel, handledning) 

 

8. Ser du några för- och nackdelar för speciallärare/grundskollärare vid 

inkludering av grundsärskoleelever i grundskolan? 

 

9. Kan du ge exempel på någon situation där det inte har fungerat respektive  

har fungerat optimalt? För elev? För läraren? 

 

10. Hur upplever du elevernas möjlighet att uppnå kunskapskraven vid 

inkluderande undervisning? 

 

11. Tror du att inkluderande undervisning påverkar det livslånga lärandet för 

eleverna? På vilket sätt? 
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