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Sundberg, A.-L. (2013). En skola för alla, men hur? En studie om hur olika yrkesgrupper 

inom skolan ser på samverkan kring inkludering ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

(Education for all, but how? A study about how different professional groups within school 

looks at collaboration on inclusion from a perspective of Special Education) 

 

 

Abstract: 

 

This study aims to develop knowledge of different professional groups and their views on 

inclusion and collaboration concerning "students in difficulty." Through qualitative interviews 

and a quantitative survey, the researcher sought answers to this and also how inclusion, 

through collaboration between different professional groups, can develop in school. 

 

The results of the study have been analyzed according by Nilholms (2007) three different 

perspectives on special education: The critical perspective, the compensatory perspective and 

the dilemma perspective. The results were also analyzed based on Ahlberg's (2013) 

communicative – relationship perspective. 

 

The result shows that the concept of inclusion is not clearly defined either in the governing 

documents or among the interviewees. This makes it difficult to speak the same language in 

school, which complicates the work of inclusion. Since the governing documents are unclear 

and somewhat contradictory when dealing with "students in difficulty" educators are put in a 

dilemma. It is on the one hand about the importance of early identification and remedy 

difficulties and on the other hand not to categorize students. Another concern is on the one 

hand to see differences as opportunities for learning and on the other hand that all students 

should attain the curriculum objectives. Students should at the same time feel good and happy 

at school. The result also shows that the cooperation that existed around "students in 

difficulty” has been minimal at schools. In contrast, all interviewees’ see good cooperation as 

crucial to the quality of work with students. Surprising facts is that it seems to be easier to see 

and talk about what others should do to improve together than to see one’s own part in the 

work for development. One conclusion is also that the majority of the respondents see the 

economic foundations are setting up barriers by time, room, materials and resource shortages, 

and also large classes. 
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1. Inledning  

  

Visionen om ”en skola för alla” har länge varit ett aktuellt diskussionsämne i forskning, 

litteratur och media. Visionen har successivt utvecklats i riktning mot att alla elever ska 

inkluderas i en social gemenskap tillsammans med sina klasskamrater. En del forskare bland 

annat Gerrbo (2012) hävdar att uttrycket ”en skola för alla” funnits redan på 1600-talet där 

den tjeckiske pedagogen Comenius ansåg att skolan måste anpassa undervisningen utifrån 

elevens förutsättningar. Han fick då mycket kritik för sina påståenden och de togs inte heller 

på allvar. Däremot fick hans tankar en nystart internationellt, i och med 

Salamancadeklarationen som utfördes i staden Salamanca i Spanien1994 (Gerrbo, 2012). 

Sverige och flera andra länder i UNESCO undertecknade då en deklaration där medlemmarna 

förband sig för vissa åtaganden. Bland annat stod i deklarationen att länderna skulle arbeta för 

att alla elever, oavsett funktionsnedsättningar, tillkortakommanden, ras, etnisk identitet eller 

kön skulle undervisas gemensamt. FN stod i spetsen för deklarationen och 92 regeringar och 

25 organisationer var närvarande. Deklarationen omfattar principen för allas rätt till 

undervisning och är till stor del inriktad på elever i behov av särskilt stöd. Grundtanken med 

inkludering är därmed att orsaken till en elevs svårigheter i skolan, i första hand ska sökas i 

elevens möte med undervisningens innehåll och den miljö den befinner sig i och inte hos 

eleven själv (Svenska Unescorådet, 2006). 

Oavsett när uttrycket ”en skola för alla” myntades har det visat sig vara svårt att från vision 

till praktisk verksamhet, implementera en inkluderande skola för elever i svårigheter. Det 

finns fortfarande många elever som exkluderas i skolans värld genom att delta i särskilda 

undervisningsgrupper, arbeta hos specialläraren eller att sitta enskilt och arbeta med en 

assistent (Meijer, 2003).  

Jakobsson och Lundgren (2013) hävdar, att om likvärdiga förutsättningar för utveckling ska 

gälla enligt vad skollagen föreskriver, (SFS 2010:800) måste all personal på skolan samverka 

utifrån ett gemensamt synsätt. Författarna menar att det gäller både det pedagogiska arbetet 

och arbetet med elevhälsan. En förutsättning för att elevers rätt ska tryggas är att skolans 

personal uppfattar, tolkar och identifierar vilket stöd eleven behöver och dessutom att de kan 

ge stödet (Skolverket, 2011). Stödet ska i huvudsak ges i den miljö eleven normalt vistas i 

(SFS 2010:800; Skolverket, 2011).  

Assarssom (2009) hävdar att lärare i skolan i dag står inför ett uppdrag som kan liknas vid ett 

dilemma. Lärare ska identifiera svårigheter, ge ”elever i behov av särskilt stöd” det stöd de 

behöver och samtidigt ha styrdokumentens kursmål och krav i åtanke, det faktum att alla 

elever ska nå målen som minst ska uppnås. Det är inte en lätt uppgift att som lärare både 

kunna planera och genomföra undervisning utifrån de krav som ställs i skolans styrdokument 

och samtidigt identifiera elever i behov av stöd med den komplexitet av olika svårigheter och 

behov som existerar i skolan. Dessutom, ska alla elever kunna gå till skolan och känna sig 

trygga och trivas. 

Sex lärare från Stockholm skriver i en artikel i Svenska Dagbladet om det omöjliga uppdraget 

i att vara lärare i skolan idag. De menar att många lärare flyr från yrket eller går ner i tjänst för 

att orka, då det trots kompetens finns begränsningar för vad de kan åstadkomma. Om skolan 

ska kunna leva upp till Skolverkets uppdrag  som handlar om kunskap och värdegrund, menar 

dessa lärare att det behövs mer tid för planering, reflektion och analys, fler resurser och 

specialpedagoger i skolan (Appeltofft, Björklund, Engström, Mogren och Rosengren (2011-

22-09). Assarsson (2009)  skriver även utifrån sina studier att många pedagoger känner en 

uppgivenhet inför de krav de ställs inför.  



5 

 

Nilholm (2012) ser också andra problem för pedagogerna i arbetet med ”elever i behov av 

särskilt stöd”. Han menar att formuleringar och begrepp ändras och det är svårt att hitta någon 

riktig definition för begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” i de olika styrdokumenten. Det 

finns inte någon tydlig definition av ”särskilt stöd” i skollagen eller Lgr 11 (SFS 2010:800; 

Skolverket, 2011) och inte vilka skäl det finns för att en elev ska få särskilt stöd. Vidare går 

det inte att finna svar på vilket stöd som ska ges och på vilket sätt eller var stödet ska ges 

(Nilholm, 2012). Därtill verkar det hos skolmyndigheterna finnas oklarheter om vad den 

specialpedagogiska verksamheten ska bestå i, vilket visat sig genom att speciallärar- och 

specialpedagogutbildningens vara eller inte vara har ändrats flera gånger under årens lopp 

(Högskoleverket, 2012).  

Det är tydligt att det fortfarande finns otydligheter på flera områden om hur arbetet med 

”elever i behov av särskilt stöd” ska utformas i skolan och hur olika yrkesgrupper ska 

samverka kring detta. Mot denna bakgrund har mitt val av examensarbete växt fram och några 

tankar och funderingar jag ställer mig inför mitt arbete har mynnat fram i ett syfte och några 

föreställningar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Det övergripande syftet med studien är att utveckla kunskap om olika yrkesgruppers syn på 

inkludering och samverkan kring elever i svårigheter.  

Studiens syfte preciseras i följande frågeställningar: 

 

 Vilken syn har de olika yrkesgrupperna på inkludering och elever i svårigheter?  

 Hur ser samverkan ut i arbetet med inkludering av elever i svårigheter? 

 Hur kan inkluderingsarbetet utvecklas med hjälp av samverkan på skolan. 

 

2. Bakgrund 
 

I det här kapitlet redogörs inledningsvis för skolans styrdokument när det gäller skolans 

ansvar kring ”elever i behov av särskilt stöd”. Därefter redovisas några centrala begrepp som 

har betydelse för studiens fortsatta fördjupning. Under rubriken litteraturgenomgång kommer 

tidigare forskning att redovisas i form av avhandlingar, vetenskapliga artiklar och  

populärvetenskap som främst bygger på tidigare forskning om inkludering och samverkan. 

Därutöver redovisas det som funnits relevant och intressant för studien utifrån några 

organisationers hemsidor (se Meijer, 2003; Svenska Unescorådet, 2006). 

Med hjälp av de svenska nyckelorden har sökningar gjorts på Internet via söktjänsten Google. 

Utifrån de engelska nyckelorden har sökningar gjorts med hjälp av referensdatabasen ERIC 

och Google Sholar via Umeå Universitet. Dessutom har källor sökts utifrån referenslistor i 

uppsatser, avhandlingar och populärvetenskap. Som ytterligare underlag har skolans 

styrdokument och lagar används. 
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2.1 Styrdokument och skolans ansvar 
 

I skolans läroplan framhålls det ansvar skolan har att förmedla de normer och värden som 

ligger till grund för begreppet inkludering (Skolverket, 2011). Den nya skollagen antogs den 1 

augusti 2010 och trädde i kraft den 1 juli 2011. I 25 kap. 2 § (SFS 2010:800) står att läsa att 

barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, ska få 

den omsorg som deras speciella behov kräver. Svenska Unescorådet (2006) betraktar 

inkludering som ett tillvägagångssätt där man ser elevers olikheter som möjligheter att berika 

lärandet och inte som ett problem. De hävdar dessutom att ett utbildningsprogram som bygger 

på inkludering, bara kan skapas om skolan ges förutsättningar att ta emot och undervisa alla 

barn.  

 

Den specialpedagogiska verksamhetens krav beskrivs i läroplan (Skolverket, 2011) och 

skollag (SFS 2010:800) och handlar då framförallt om tre uppdrag: För det första har rektor 

ansvar för elevhälsans arbete och även det övergripande ansvaret om en elev riskerar att inte 

nå målen i kursplanen eller har andra svårigheter. För det andra ska rektor enligt skollagen 3 

kapitlet 8 § skyndsamt se till att en utredning görs och att relevanta åtgärder sätts in utifrån de 

resultat utredningen visat. För det tredje ska alla som arbetar i skolan bistå elever i behov av 

särskilt stöd (SFS 2010:800; Skolverket, 2011). Det är viktigt att skolan identifierar 

svårigheter och sätter in tidiga adekvata åtgärder (SOU 2010:95) och att hela skolans 

arbetssätt granskas. I skollagens 3 kap. § 7 och 10 står följande att läsa:  

 

Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i 

eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp 

som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning. 

 (SFS 2010:800 3 kap. 7 § ).  

 

En inkluderande skola för alla måste sätta flexibilitet och variation i centrum, såväl 

strukturellt som innehållsmässigt, med målet att erbjuda varje individ en relevant skolgång 

och optimala möjligheter till utveckling (---) flexibilitet när det gäller elevens färdigheter och 

att hans/hennes behov och intressen sätts i centrum (---). Inom klassrummets ram kan 

individuella anpassningar göras. (Svenska Unescorådet, 2008. sid. 26.) 

 

2.2 Centrala begrepp 
 

Centrala begrepp för studien är elever i svårigheter, inkludering och ”en skola för alla”, 

samverkan i ett specialpedagogiskt perspektiv, och specialpedagog/speciallärare. 

 

2.2.1 Elever i svårigheter 
 

År 1991 skrevs formuleringen ”elever i behov av särskilt stöd” in i skollagen. Tidigare 

formulering var ”elever med behov av särskilt stöd”, vilket i sin tur började gälla i och med 

Barnstugeutredningen 1968. Den nya formuleringen ”elever i behov av särdkilt stöd” står för 

en ny syn på elevens svårigheter. Svårigheterna beror inte längre alltid på egenskaper hos 

eleven, utan även på dess förhållande till omgivningen och den omgivande miljön. Dessa 

behov kan vara föränderliga, tillfälliga och vara olika i olika miljöer (Skolverket, 2008/2011). 

Många elever har någon gång under sin skolgång behov av särskilda stödåtgärder, medan 

andra elever behöver stöd under hela sin skoltid på grund av till exempel, fysiska, psykiska, 
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kognitiva, språkliga intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar eller av andra skäl 

(Persson & Persson, 2012). Oavsett vilka orsakerna är, så är ingens svårigheter lik den andres 

och dessa kan förekomma i olika kombinationer som överlappade diagnoser. Vanligt 

förekommande störningar som överlappas är ADHD, inlärningssvårigheter, läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, matematiksvårigheter/dyskalyli, autismspektrumtillstånd, ångest, 

tvångssyndrom, tourettes syndrom, depression, bipolära sjukdomar, trotssyndrom och 

svårighet med integrering av sinnesintryck (Kutscher, 2010). Tidigare forskning (Eriksson, 

Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2007) visar att elever med funktionsnedsättningar har 

lägre delaktighet i skolans aktiviteter och att en funktionsnedsättning kan ge konsekvenser för 

elevens lärande. Valet av pedagogiska strategier, läromedel och andra lärverktyg, som 

exempelvis datorer med olika program är därmed avgörande för elevens delaktighet i 

undervisningen.  

Resultat från forskning visar att det i huvudsak är två olika typer av svårigheter som leder till 

behov av särskilt stöd i skolan, nämligen lärande- och beteendesvårigheter. Där ingår 

socioemotionella svårigheter och koncentrationssvårigheter (Skolverket, 2008/2011).  

Med utgångspunkt från den vaga definition av ”elever i behov av särskilt stöd” som finns i 

skollag och läroplan (SFS 2010:800; Skolverket, 2011) för skolan, samt den komplexitet av 

svårigheter som utgör många elevers skoldag kommer dessa elever i det här arbetet att 

benämnas som elever i svårigheter. Begreppet elever i svårigheter innefattas i studien av 

elever med olika funktionsnedsättningar, sociala svårigheter och andra inlärningssvårigheter 

där det krävs särskilda insatser för att utvecklingen ska leda i önskad riktning. Jag kommer i 

fortsättningen i löpande text att skriva elever i svårigheter med kursiv stil för att tydliggöra att 

uttrycket handlar om min tolkning av begreppet i studien. 

 

2.2.2   Inkludering och ”en skola för alla” 
 

Inkludering och exkludering är två ytterligheter vilkas för- och nackdelar länge diskuterats i 

skolan. Det har därmed under årens lopp funnits olika uppfattningar om skolans arbete med 

elever i svårigheter. Forskare har utgått från två ideologiska föreställningar som i forskning 

benämns exkludering och inkludering. De som förespråkar exkludering ser vikten av en tidig 

identifiering av elever i svårigheter och att de ska undervisas i enskilda grupper. De som 

förespråkar inkludering anser att eleven ska få det stöd den behöver tillsammans med övriga 

elever i klassen (Högskoleverket, 2012).  

Gerrbo (2012) har i sin avhandling analyserat, försökt förstå samt gett en beskrivning av hur 

specialpedagogisk praktik och organisering i skolans verksamhet arbetar enligt idén om ”en 

skola för alla”. Han anser att specialpedagogik och särskilda undervisningsinsatser ska ses 

som viktiga verktyg för att upprätta en verksamhet som omfattar allas olikheter dvs. ” en 

skola för alla”. Han framhåller att individperspektivet, där eleven ska kompenseras för sina 

brister ska ersättas av ett organisationsperspektiv där svårigheterna istället ses uppstå i miljön 

och att det är där insatserna ska sättas in. Gerrbo ser minst tre förklaringar till att det 

fortfarande finns särskiljande lösningar och att alla elever inte inkluderas i ordinarie 

grundskolor i Sverige. För det första är skolan fortfarande uppdelad i två olika parallella 

skolformer, grundskolan och särskolan. Elever som har en utvecklingsstörning har rätten att 

välja att gå i grundsärskolan eller att vara inkluderad i grundskolan  och läsa efter 

grundsärskolans läroplan (SKOLFS 2010:255). För det andra har elever med grav 

språkstörning, dövblindhet eller annan hörsel- eller synproblematik rätt att gå i särskilt 

utrustade specialskolor där det finns specialistkompetens. Den tredje förklaringen är att det 
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fortfarande finns särskilda undervisningsgrupper och att denna möjlighet medges i skollagen 

(Ahlberg, 2013; Gerrbo, 2012; SFS 2010:800). Förutom olika val av skolformer finns det 

elever i grundskolan som anses inkluderade men inte är det, och framförallt inte inom alla 

nivåer och elever som segregeras helt i skolan (Gerrbo, 2012).  

 

2.2.3 Samverkan i ett specialpedagogiskt perspektiv 
 

Samverkan används i olika situationer och sammanhang och begreppet förklaras därmed olika 

i det sammanhang de används. I arbetet med elever i svårigheter, där behoven är 

komplicerade och svårigheter komplexa menar Andersson (2004) att det är nödvändigt med 

en samverkan som sträcker sig utanför skolan och innefattar allt från föräldrar till olika 

myndigheter och verksamhetsområden. Förutom de pedagoger som finns i skolan är skolan 

enligt den nya skollagen (SFS 2010:800) också skyldig att tillhandahålla en elevhälsa som har 

till uppgift att stödja den pedagogiska verksamheten i skolan. Elevhälsans verksamhet ska 

omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser för att stödja 

eleverna. Dess uppgift ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, förutom att utreda 

och undanröja hinder, bland annat i elevernas arbetsmiljö. Elevhälsans arbete förutsätter en 

nära samverkan med övriga personalgrupper i skolan (Johnsson, 2013).  

I denna studie avses samverkan, den process som innebär att speciallärare och 

specialpedagoger samverkar med lärare i skolan och att de tillsammans tillför sina specifika 

kunskaper och resurser i arbetet med inkludering av elever i svårigheter. I arbetet kommer 

även samverkan med föräldrar att beröras kort. Även rektors syn på samverkan berör studien. 

 

2.2.4 Speciallärare/specialpedagog 
 

År 1986 tillsattes en utredning för att granska speciallärarutbildningen. Resultatet blev att 

speciallärarexamen upphörde och ersattes av specialpedagogexamen 1990. Speciallärare hade 

tidigare arbetat enskilt med elever i svårigheter och orsaken till svårigheterna lades på 

elevernas funktionsnedsättningar och brister. Den nya specialpedagogutbildningen bygger på 

idén att elever i svårigheter inte är ett individuellt problem utan att det också beror på ett 

samspel mellan individ och miljö och att eleverna ska inkluderas i sin normala miljö så långt 

det är möjligt. (Högskoleverket, 2012). En central uppgift för specialpedagogen är enligt detta 

regelverk att med gemensamma krafter i skolan utveckla den specialpedagogiska 

verksamheten och se över skolans organisation när det gäller särskiljande undervisning 

(Högskoleverket, 2012).  

 

Även specialpedagogutbildningen har fått kritik under de senaste åren, då den 

specialpedagogiska verksamheten inte arbetat målinriktat för en inkluderande skola utan 

fortsatt arbeta enligt den traditionella skolan där elever exkluderas i specialundervisning 

(Högskoleverket, 2012). Speciallärarprogrammet är sedan 2007 tillbaka och har sedan år 2011 

sex inriktningar i form av läs- och skriv, matematik, utvecklingsstörning, döv- och 

hörselskada, synskada samt grav språkstörning (Högskoleverket, 2012). Det finns inte något 

enhetligt begrepp för specialpedagog och speciallärare i gällande skollagtexter, inte heller 

något som beskriver specialpedagogens roll, vilket gör den oklar och otydlig (SFS 2010:800; 

SFS 2011:185; Skolverket, 2011).  
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2.3 Litteraturgenomgång 
 

Studien utgår från forskning och populärvetenskap utifrån studiens tre forskningsfrågor. 

 

2.3.1   Olika syn på inkludering och elever i svårigheter  
 

Nilholm och Göransson (2013) anser, att trots att begreppet inkludering under de senaste åren 

diskuterats kontinuerligt både i media, i kommunerna och i skolorna har det över huvudtaget 

inte nämnts i våra styrdokument. I litteratur och forskning däremot förklaras begreppet 

inkludering på olika sätt, där grundtanken är att elever i svårigheter ska införlivas i den 

”vanliga” grundskolan tillsammans med sina klasskamrater. Den första förutsättningen för att 

lyckas med inkludering är enligt forskning att all personal på skolan för en diskussion om vad 

inkludering innebär, vad det står för och varför det är viktigt att engagera sig i att förbättra 

elevernas skolresultat (t.ex. Nilholm, 2006; Nilholm, 2012; Waldron & Mcleskey, 2010). 

Nilholm (2012) belyser att inkluderingens definition har stor betydelse för hur vi uttrycker 

oss. Är definitionen gemensamhetsorienterad eller individorienterad?  

Hur inkluderad en elev är beror på flera olika faktorer hävdar Asp-Onsjö (2006). Hon ser flera 

aspekter av inkludering och beskriver därför detta med tre olika begrepp som hon benämner 

rumslig, social och didaktisk inkludering. Med rumslig inkludering syftar hon på i vilken 

utsträckning eleven delar lokal med sina klasskamrater i den ordinarie klassen. Social 

inkludering visar i vilken utsträckning eleven är delaktig i ett socialt sammanhang med 

personal och elever och didaktisk inkludering står för hur eleven är pedagogisk delaktighet. 

Nilholm och Göransson (2013) delar på liknande sätt in begreppet inkludering och lägger 

även till att olikhet ska ses som en tillgång i skolan. Haug (1998) betonar förutom detta att 

social träning och utveckling av gemenskapen är viktigt och att eleven inte ska stigmatiseras 

eller stötas ut. Den otydlighet som finns i begreppet inkludering gör det svårt att avgöra om 

inkluderingen är bra eller inte menar Nilholm (2012).  

Forskning och studier visar att det fortfarande finns särskiljande lösningar i skolorna, både 

nationellt och internationellt (Nilholm, 2006; Persson & Persson, 2012; Svenska Unescorådet, 

2006). Detta trots att Skolverket redan efter sin granskning 1999 föreslog att det ska finnas en 

samverkan mellan skolledning och olika yrkesgrupper i arbetet med det särskilda stödet i syfte 

att uppnå inkludering så långt det är möjligt (Gerrbo, 2012).   

Flera nationella och internationella forskare är eniga om att skolans största utmaning är att 

bemöta och hantera elever som har svårt med sitt sociala samspel (Gerrbo, 2012; Meijer, 

2003). En jämförande studie mellan Finland och Sydafrika i syfte att undersöka lärares 

attityder till inkludering visade, att de övergripande attityderna var relativt neutrala mellan 

länderna (Savolainen, Engelbrecht, Nel & Malinen, 2012). Lärare hade generellt även ett 

positivt synsätt till elever med funktionsnedsättningar men däremot var de inte lika positiva 

till att eleverna skulle vara i klassrummet. Detta förklarades med att de saknade den 

kompetens som behövs för att bemöta och ge eleverna rätt stöd hävdar Savolainen et al. 

(2012). Även Gerrbo (2012) ser en svårighet i att inkludera elever med komplexa svårigheter. 

Han menar att lärarna anser sig behöva strida för elevernas rätt gentemot andra till exempel 

föräldrar, kamrater och andra lärare.  

Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit (2007) anser att det finns starka samband mellan allvarliga 

beteendeproblem och svaga prestationer i skolan. Däremot betonar han att det är osäkert om 

traditonell specialundervisning har någon förebyggande eller mildrande effekt på 
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beteendeproblemen. Han ser att den exkludering som fortfarande existerar på vissa skolor har 

som en av de viktigaste avsikterna just att reducera beteendeproblem hos eleverna. Relativt 

omfattande forskning visar dock att de exkluderande lösningarna inte ligger i linje med den 

avsikt de har utan att det i dessa verksamheter istället uppstår en brist på positiva förebilder 

för eleverna, vilket lätt leder till att det problematiska beteendet befästs (Nordahl et al.,2007). 

Även förväntanseffekter har stor betydelse på hur eleverna upplever sig själva och lärares 

höga respektive låga förväntningar förstärks i dessa exkluderande lösningar (Persson & 

Persson, 2012). För att inkluderingen ska kunna omfatta alla med komplexa 

funktionsnedsättningar måste kompetensen inom detta område stärkas bland personalen i 

skolan (Högskoleverket, 2012; Waldron & Mcleskey, 2010).  

Persson och Persson (2012) anser att eleverna går till specialläraren mycket på grund av att 

orsaksförklaringarna fortfarande läggs på elevens brister och att de därför behöver 

kompenseras. Det medicinska perspektivet är fortfarande det rådande (Nilholm, 2007; 

Persson, 2008) och många elever får idag olika diagnoser för sina tillkortakommanden i 

skolan. Jakobsson (2002) belyser i sin avhandling däremot att själva diagnosen eller 

kategoriseringen av eleven inte tillförde någon större hjälp för lärarna då de skulle utforma 

undervisningen kring eleven. Med eller utan diagnos är det är skolans uppgift att organisera 

undervisningen så att alla elever tillåts avvika från normen när det gäller hur de ska lära sig, 

men inte vad de ska lära sig hävdar Assarsson (2009). Dessutom anser Persson och Persson 

(2012) att en i stort sett samstämmig forskning pekar på att heterogena sammansatta klasser 

gynnar elever både socialt och resultatmässigt . Det visas också att elever som tidigt placeras i 

speciella miljöer med lägre förväntningar ofta inte lyckas ”normaliseras” i skolan (Hjörne & 

Säljö, 2011). Asp-Onsjö (2006) hävdar dessutom att generellt riktade insatser mot alla skolans 

elever har större effekt än insatser som är riktade mot mindre grupper eller enskilda. En stor 

utmaning för skolan och dess pedagoger är, och kommer i fortsättningen att vara menar 

Persson och Persson (2012), hur mötet och bemötandet av elevers olikheter ska ske på bästa 

sätt utifrån deras förutsättningar och behov.  

Flera forskningsstudier både i Sverige och internationellt visar att det finns flera faktorer som 

spelar in för en lyckad inkludering (Gerrbo, 2012). Waldron och Mcleskey (2010) betonar 

vikten av att en kartläggning görs av elevernas skolresultat med inriktning på elever i 

svårigheter och då även de beteendemässiga problemen som finns och hur gruppen och 

kvaliteten på undervisningen ser ut. Persson och Persson (2012) menar att det är en 

pedagogisk utmaning för skolan och för lärare att få elever i svårigheter att lyckas och att nå 

målen i kursplanerna. De ser skolledarens förmåga att bygga en god samarbetskultur och visa 

tilltro till sin personal som en viktig framgångsfaktor i detta arbete.  

I en sammanfattande rapport från 14 länder om inkluderande undervisning och goda exempel, 

påvisas att elever i svårigheter behöver mer undervisningstid eller andra inlärningsmetoder 

och specialistkunskap (Meijer, 2003). Rapporten belyser även vikten av föräldrarnas roll i 

arbetet med eleverna och att de får en kontakt i skolan som de känner förtroende för. Lärare 

behöver stöd och samverkan för att få kunskap, pedagogiska strategier, anpassat material och 

mer tid för att arbeta med mångfalden i en klass. Detta behöver lösas genom att tillsätta 

resurser eller genom omfördelning av resurser menar Meijer. Lärare kan även uppmuntra 

högpresterande elever till mer självständigt arbete samt att hjälpa varandra. Läraren behöver 

ha en positiv attityd och ha en god förståelse för hur man utvecklar ett samspel mellan elever i 

klassen. De behöver gruppstärkande övningar för att utveckla den sociala interaktionen och 

för att få gemensamma positiva attityder inför avvikande och att elevers olikheter uppskattas 

och tas tillvara. Projektet kom också fram till att särskilt stöd ska ges på ett planerat och 

organiserat sätt med tydlighet och struktur. Detta visade sig även vara bra för andra elever 
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(Meijer, 2003). På liknande sätt belyser även Waldron och Mcleskey (2010) i sin forskning i 

Florida om hur inkluderande skolor kan utvecklas, att det som är bra undervisningsformer och 

metoder för elever i svårigheter också är bra för andra elever. En tydlig ledning som utvecklat 

skolkulturen genom samverkan visade sig även vara en framgångsfaktor för inkludering 

(Waldron & Mcleskey, 2010). Andra gemensamma framgångsfaktorer för inkludering som 

tagits fram genom forskning är att pedagoger i samverkan tar ett särskilt ansvar för varje elevs 

lärande, kommunikation med eleven, delaktighet och trivsel och att individuellt anpassa och 

variera undervisning med olika metoder. Detta för att öka förståelsen och höja potentialen hos 

elever i svårigheter (Asp-Onsjö, 2006; Gerrbo, 2012; Nilholm, 2006).   

Persson och Persson (2012) understryker att den förmodligen viktigaste framgångsfaktorn i 

inkludering är elevernas förändrade inställning till skolan. Om eleverna lyckas skapa 

motivation för skolarbetet kan de ta till sig skolans budskap på ett bättre sätt. Gerrbo (2012) 

framhåller också relationens betydelse för att eleven ska lyckas. Det handlar om att visa 

följsamhet till eleven och genom en god relation och kommunikation försöka förstå elevens 

situation för att komma fram till en lösning på svårigheten. Även utformningen och 

anpassningen av den fysiska miljön är av stor betydelse för alla elever med fysiska och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar  och för elevens möjlighet att nå målen (Asp-Onsjö 

2006; Eriksson et al., 2007). Förutom detta behövs ett tydligt ledarskap och en klar vision mot 

en inkluderande skola från ledningen (se Asp-Onsjö, 2006; Gerrbo, 2012; Nilholm, 2006).  

Likaväl som framgångsfaktorer har forskning genomförts på vilka hinder som finns för 

inkludering. Nilholm (2006) ser den otydliga definitionen i vad begreppet inkludering innebär 

som ett hinder för inkludering, medan Ahlberg (2013) går ett steg längre och menar att 

styrdokumenten för den svenska skolan inte är så inkluderande som de ofta utpekas vara. 

Lärare försöker arbeta för inkludering och det är inte den enskilda skolan som exkluderar, 

utan att lärare kommer i konflikt mellan å ena sidan de krav som ställs i styrdokument vad 

gäller kunskapsmål, kunskapskrav och betyg på elevers lärande och prestationer, å andra 

sidan på kravet att bejaka elevers olikheter (se Ahlberg, 2013; Assarsson, 2009; Gerrbo, 

2012). På liknande sätt framhåller Dyson och Millward (2000) detta dilemma i sin forskning. 

Alongside, therefore, the requirement for the educational system to do something 

recognisably similar for all students, there is an equal and opposite requirement 

to do something different for every student. (Dyson & Millward, 2000, s. 161.) 

 

Olsson och Olsson (2013) ser ett dilemma i att, å ena sidan undvika särlösningar och å andra 

sidan sträva efter bättre resultat i det hon kallar ”resultatdiskursen”. De ser framförallt 

svårigheter när en ”elev i svårigheter” kommer till en stor skola på högstadiet med många 

lärare, klassrumsbyten och många sociala interaktioner. Det är svårare att få en samsyn bland 

lärare i hur man ska stötta eleven mot målen (Gerrbo, 2012). Resultatet blir att eleven gått till 

specialläraren för att få stöd. Haug (1998) menar däremot att prestationer måste underordnas 

rätten till delaktighet för eleven i klassrummet.  

 

2.3.2 Samverkan i arbetet med inkludering 
 

När en elev definieras som en  elev i svårigheter och kvalificerar sig för särskilt stöd, 

medverkar representanter från olika yrkesgrupper inom skolan (Jakobsson & Lundgren, 

2013). Sambandet som sker i skolan ser dessa forskare utifrån en helhetsmodell och menar att 

de yttre förutsättningarna för skolans verksamhet är skolans miljö och organisation. Den utgör 

en ram kring det dagliga arbetet i skolan, antingen som stöd eller hinder för den pedagogiska 
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verksamheten. Ramen i sin tur består av en fysisk miljö, psykosocial miljö, personal och 

elevgrupper och specialpedagogiska åtgärder. Det inre området består slutligen av elevernas 

förutsättningar, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter och sammanhang. Samspelet 

och mötet mellan människor i de olika konstellationerna är avgörande för kvaliteten i skolans 

arbete hävdar Jakobsson och Lundgren (2013). Waldron och Mcleskey (2010) belyser att det 

inte finns några enkla svar på hur en skola utvecklar en samverkanskultur och att det 

framförallt tar tid, även under de bästa omständigheter. 

Målet för samverkan är att elever ska få stöd och hjälp i ett helhetsperspektiv där olika 

yrkesgrupper delger sina specifika kunskaper kring svårigheterna menar Andersson. Hon 

anser därigenom, att eleven inte ska behöva lämna klassrummet för att få stöd, utan stödet kan 

ges i klassrummet. Samhörighetskänslan stärks och elevens självkänsla ökar, vilket i sig ökar 

motivationen och lusten att lära (Andersson, 2004).  

Hur samverkan kring elever i svårigheter sker ser olika ut i olika kommuner och i olika 

skolor. Resultaten från Gerrbos avhandling (2012) visar att samverkan i skolorna ofta handlar 

om en- till en-situationer eller att samverkan sker i en liten konstellation med några få 

arbetskollegor. Resultatet visar även på att lärare ofta känner sig ensamma i arbetet med 

elever i svårigheter. Många känner att de bara har specialpedagogen att konfrontera och 

samråda med. Flera lärare i Gerrbos (2012) studie ser inte att enskilt arbete hos specialläraren 

är något konstigare än att eleverna behöver få enskilt stöd och att få arbeta i lugn och ro. De 

ser det specialpedagogiska stödet som ett stöd som ska minska glappet mellan det önskvärda 

lärandet och det faktiska för att minska gapet till det ”normala”.   

 

Forskning har även fokuserat på vilka hinder som finns i arbetet med samverkan kring elever i 

svårigheter. Ett hinder är var gränsen för en verksamhets uppgifter går, eller var gränsen går 

för varje person. Vem ska göra vad i olika situationer? Ett annat hinder kan vara 

revirtänkande, där någon upplever samverkan naturlig, medan någon annan inte gör det, kan 

svårigheter uppstå. Olika uppfattningar som ställer till låsningar på grund av kontroll och 

makt eller konflikter mellan olika personer kan också innebära hinder för att god samverkan 

ska ske (jfr Jakobsson & Lundgren, 2013; Partanen, 2012). 

 

Det är tydligt att forskning och rapporter från myndigheter belyser att de strategier som skolan 

använt, inte varit tillräckliga för att tillgodose behoven hos barn och ungdomar som riskerar 

att exkluderas (Hökskoleverket, 2012; Nilholm, 2012). Dessutom riktar Skolinspektionen 

kritik mot skolan och påpekar att det brister i systematiska insatser kring elever i svårigheter 

och uppföljning av stödet (Högskoleverket, 2012). Redan tio år efter att de första 

specialpedagogerna kom ut i verksamheten gjorde Skolverket en stor granskning av den 

specialpedagogiska verksamheten, (Gerrbo, 2012) där kritik riktades mot att det fortfarande 

existerar ett dominerade traditionellt synsätt ute i skolorna. Eleverna lämnar fortfarande 

klassrummet för att gå till specialpedagogen eller specialläraren för att få stöd och hjälp. 

Gerrbo (2012) menar att kritik också gavs till att kommunikationen mellan specialpedagog 

och speciallärare fungerade dåligt. Enligt Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2012) och 

en undersökning som Lärarförbundet genomfört är roller, ansvar och struktur över skolornas 

specialpedagogiska kompetenser oklara (Gerrbo, 2012). Skolinspektionen anser inte heller att 

dessa kompetenser utnyttjas i samverkan för att medverka i skolans förbättringsarbete för 

ökad måluppfyllelse (Skolinspektionen, 2012).  

 

Denna otydlighet visar sig även i internationella projekt.  I Alabama gjordes en studie med 

syfte att förbättra och effektivisera samverkan mellan den specialpedagogiska fakulteten och 

gymnasiet för att inkludera studenter med funktionsnedsättningar (Simmons, Austin, Bowden 
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Carpenter, Dyal & Schumack, 2012).). Projektet visade på att det ofta fanns oklarheter i roller 

och ansvar bland yrkesgrupperna och att samverkan därmed kan vara svår att genomföra 

(ibid).  

 

2.3.3 Utveckling av framgångsfaktorer i samverkan i ett specialpedagogiskt 
perspektiv 

 

Waldron och Mcleskey (2010) fann i sin forskning att framgångsrika skolor har en hög nivå 

av samarbete mellan yrkesverksamma på skolan. Om skolan har en bra fungerande elevhälsa, 

kan den vara en motor i skolans interna samverkan framhåller Persson och Lundgren (2003). 

Samverkande aktiviteter skapar mervärde genom att generera flera lösningar på komplexa 

problem och genom att delge varandra av sina kunskaper förbättras resultatet för alla elever 

på skolan. Rektor har ett stort ansvar att utveckla denna samverkan bland skolans personal i 

ett förbättringsarbete mot en inkluderande skola för att kunna nå skolans mål (ibid).  

Ahlberg (2013) anser att rektorer borde utnyttja specialpedagogerna mera i 

skolutvecklingsfrågor när det gäller samverkan och inkludering av elever i svårigheter. I 

likhet med detta menar Gerrbo (2012) att specialpedagoger eller deras motsvarighet i andra 

länder, tillsammans med rektorer, lärare och andra förväntas att utveckla skolans undervisning 

att även omfatta elever i svårigheter. Han ser skiljelinjen mellan specialpedagogik och 

pedagogik i skolan i det syfte insatsen har - att förebygga, reducera, överbrygga eller lösa 

skolproblematiska situationer eller dess oönskade effekter för elever i behov av särskilt stöd.  

En forskningsstudie i Grekland gjordes år 2010 i syfte att undersöka hur grekiska lärare och 

speciallärare uppfattar den specialpedagogiska rollen som samordnare (Agaliotis & Kalyva, 

2010). I studien deltog 466 lärare och speciallärare där lärarna representerades från de lägre 

årskurserna och speciallärarna arbetade antingen i resursrum eller i särskilda 

undervisningsgrupper. I likhet med Persson och Persson (2012) kom dessa forskare fram till 

att det skulle finnas en specialpedagogisk samordnare på varje skola. Agaliotis och Kalyva 

(2010) menar att samordnaren ska ha erfarenhet av undervisning i skolan, vara specialiserad 

på att undervisa elever i svårigheter och även kunna hantera alla typer av speciella behov av 

särskilt stöd. Studien visade även att det är den samordnande specialpedagogens uppgift att 

fortbilda och handleda personal och föräldrar.  

Idag finns flera forskningsresultat som visar på olika framgångsfaktorer i arbetet med 

samverkan kring elever i svårigheter. Om samverkan ska bli långvarig och positiv anser flera 

forskare att alla medarbetare måste få känna meningsfullhet och delaktighet i arbetet (jfr 

Persson & Lundgren, 2003; Waldron & Mcleskey, 2010). Assarsson (2007) påpekar att det 

specialpedagogiska stödet tillsammans med det handlingsutrymme lärarna upplever sig ha för 

att förändra undervisningen och prova alternativa vägar har stor betydelse för slutresultatet i 

en skolutveckling. Likande resonemang har Angelöw (1991) där han menar att delaktighet ger 

en mer hållbar utveckling i skolutvecklingen. Om inte pedagogerna är delaktiga i 

samverkansarbetet kan de utveckla egna definitioner för inkludering och identifiera egna 

prioriteringar för utveckling inom området (Assarsson, 2007).  

Samverkansarbetet är starkt förknippat med de förutsättningar som finns lokalt i form av 

personalsammansättning samt vilken lednings- och maktstruktur som gäller i verksamheten 

(Jakobsson & Lundgren, 2013). Framgångsrik samverkan kräver en tydlig stödjande styrning, 

ett engagemang och delaktighet på alla nivåer och stöd från elevhälsan. De olika 

yrkesgrupperna måste veta varför de ska samverka och målen med samverkan måste vara 

möjliga att nå och dessutom utvärderbara. En annan avgörande faktor är hur ledningen ställer 
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sig till tid och resurser för att samverkan ska fungera. Det måste finnas en tydlig struktur i 

samverkansarbetet när det gäller arbetsfördelning, yrkesroller och rutiner och dessutom krävs 

det att skolledningen har en öppen kommunikation med alla berörda i samverkansarbetet (jfr 

Ahlberg, 2013; Jakobsson & Lundgren, 2013; Partanen, 2012; Simmons et al,. 2012; Waldron 

& Mcleskey, 2010).  

När en plan för skolutveckling tas fram på skolan behöver hela skolans personal delta för att 

ge synpunkter och reaktioner på förändring (Waldron & Mcleskey, 2010). Viktigt är också att 

pedagogerna får kompetensutveckling och befogenheter att ta risker och våga prova 

alternativa vägar till undervisning. Här ser Jakobsson och Lundgren (2013) specialpedagoger 

har en avgörande roll just i att säkerställa och utveckla kompetenser, handleda och vara en 

samtalspartner till läraren. En förutsättning för att ha delat ansvar när det gäller inkludering, är 

att samverkan sker mellan lärare, den specialpedagogiska verksamheten och föräldrar. För en 

bra arbetsform kring elever i svårigheter behövs kommunikation, i syfte att utveckla 

gemensamma beslutfattande strategier för samverkan. Ju fler som blir positiva till inkludering, 

ökar möjligheterna för att lyckas (Savolainen et al., 2012). Nordahl et al. (2007) hävdar att det 

måste ske ett samarbete som är målstyrt och att inplanerade tider ska avsättas för reflektion 

och systematisk genomgång av de erfarenheter som gjorts under arbetets gång.  

Relation och kommunikation är enligt många studier nödvändiga för samverkan på olika 

nivåer. Detta gäller även skolans organisation med föräldrar och olika yrkesgrupper inom och 

även utanför skolan för att möta alla elever och då främst elever i svårigheter (jfr Ahlberg, 

2009; Gerrbo, 2012; Jakobsson & Lundgren, 2013; Meijer, 2003; Partinen, 2012). Detta 

visade sig även som en framgångsfaktor i den studie som Ahlberg (1999) gjort, där 

handledningssamtal mellan lärare och specialpedagoger studerades i relation till hur arbetet 

utvecklades med inkludering av elever i svårigheter. Samtalen mellan lärare och 

specialpedagog gick ut på hur de tillsammans skulle arbeta för att främja elevernas delaktighet 

och skapa en miljö där alla elever kan lära. Båda yrkesgrupperna var eniga om att elevernas 

skolsituation blev bättre när de fick känna klasstillhörighet (Ahlberg, 1999) och elevernas 

lärande påverkades positivt när samverkan fungerade mellan yrkesgrupperna  (Ahlberg, 

2013).  

Både Assarsson (2007) och Drugli (2003) ser framgångsfaktorer för samverkan kring en 

inkluderande skola genom samsyn, gemensamma förhållningssätt, gemensamma attityder 

inför avvikande beteende och funktionsnedsättningar. Drugli (2003) poängterar vikten av att 

skolans personal behöver diskutera och reflektera över sitt förhållningssätt och menar att när 

alla strävar efter att se elevens potential istället för att kategorisera kommer samspelet och 

lärandemiljön att bli bättre.  

Agaliotis och Kalyva (2010) betonar att specialpedagogens roll inte bör betraktas som 

ersättning för systemets otillräckliga infrastruktur eller för otillräckliga resurser. Om 

specialpedagogen ska kunna vara effektiv i att tillgodose behoven hos elever i svårigheter och 

deras familjer måste rollen och rättigheterna vara tydliga. Specialpedagogen måste lika väl 

som alla parter ha tydliga ansvarsområden och vara införstådda i vilka funktioner alla ska ha i 

samverkansarbetet kring inkludering av elever i svårigheter (Agaliotis & Kalyva, 2010).  

 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

Hur skolans personal ser på elever i svårigheter har stor betydelse för hur elever blir bemötta i 

skolan. Det handlar därmed om vilka ”glasögon” personalen på skolan har i synen på 
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elevsvårigheter (jfr Assarsson, 2007; Nilholm, 2012). Detta i sin tur är avgörande för 

elevernas utveckling och självkänsla, vilket också hör ihop med lärande säger Assarsson 

(2007). Synen på elevsvårigheter är oftast förknippade med hur skolan är organiserad och hur 

eleverna sorteras och kategoriseras, med andra ord vilket perspektiv skolan intar (Assarsson, 

2007).  

 

Teorier är ett sätt att se på verkligheten så att den blir begriplig. Flera forskare försöker därför 

identifiera olika perspektiv i teoretiseringen av det specialpedagogiska fältet. Perspektiven 

kan hos olika forskare ha olika eller liknande betydelse.  

 

Traditionellt sett brukar många forskare (t.ex. Ahlberg, 2013; Haug, 1998; Nilholm, 2007; 

Persson, 2008) utgå från två olika perspektiv inom det specialpedagogiska fältet. Även om 

perspektiven benämns olika bland forskare finns det stora likheter där emellan. Haug (1998) 

hävdar att det går att urskilja två olika perspektiv på social rättvisa när man pratar om elever i 

svårigheter. Det ena är det kompensatoriska perspektivet som i likhet med Nilholms 

perspektiv med samma namn innebär att elever med sämre villkor ska få lite mer, för att nå 

lika långt som sina kamrater i fråga om kunskaper och färdigheter. Problemgrupper 

identifieras och diagnostiseras för att få en förståelse för de problem som eleven uppvisar. 

Detta perspektiv påminner även om Perssons (2008) kategoriska perspektiv där brister och 

svårigheter ses ligga hos eleven. Haugs (1998) andra perspektivet utgår från den demokratiska 

värdegrunden och benämns deltagarperspektivet, där  rätten att få delta tillsammans med 

andra är en förutsättning för full social gemenskap. Det påminner starkt om Nilholms kritiska 

perspektiv, vilket riktar fokus mot kritik till specialpedagogik och det kompensatoriska 

perspektivet. Det ser att problemet ligger i miljön runt eleven och att skolor har svårt att 

hantera elevers olikheter. Likande perspektiv har Persson (2008)  i det han kallar det 

relationella perspektivet. Det kännetecknas av ett relationellt synsätt att se på utveckling och 

lärande. Perspektivet finner i sig inga brister hos eleven, men däremot kan det för en elev 

uppstå inlärningssvårigheter i den miljö eleven vistas i och de relationer eleven möter.  

Det relationella perspektivet användes även av Ahlberg (1999) under sin forskning.  

Både Nilholm (2007) och Ahlberg (2013) ställer sig dock kritisk till dessa två 

huvudperspektivs begränsade förmåga att se komplexiteten i skolans specialpedagogiska 

verksamhet. De anser att det i dessa perspektiv inte finns någon förankring i skolans 

verksamhet i praktiken och att det dessutom saknas en förankring med de pedagoger som 

arbetar i skolan. Av detta skäl talar Nilholm (2007) och Ahlberg (2013) därför om ett tredje 

perspektiv i synsättet på specialpedagogik. Nilholm (2007) kallar detta för 

dilemmaperspektivet, medan Ahlberg (2013) kallar sitt tredje perspektiv för det 

kommunikativ- och relationsinriktade perspektivet.  

Med utgångspunkt från dilemmaperspektivet finns det ett samband mellan specialpedagogik, 

inkludering och demokrati (Nilholm, 2007). Perspektivet utgår från att skolan har olika 

motsättningar som inte går att lösa men som ändå kräver ett ställningstagande. Detta synsätt 

gör det svårt att se olikheter enbart som en tillgång då det både tar ställning till det som rör det 

kompensatoriska perspektivet, om eleven ska kompenseras eller om det är det kritiska 

perspektivet som gäller, där det är miljön som ska förändras. Dilemmat handlar om att en och 

samma åtgärd både har för och nackdelar, å ena sidan och å andra sidan av problemet samt att 

faktum är att elever är olika. En risk med att inte kategorisera elever är att man inte 

identifierar elever som behöver mer stöd än andra samtidigt som det kompensatoriska 

perspektivet blir problematiskt när det gäller hur vi ser på barns olikheter (Nilholm, 2007). I 

det kritiska perspektivet däremot ser man olikhet som en tillgång och perspektivet blir ett 
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verktyg för forskaren för att analysera skolverksamheten utifrån hur långt inkluderingen nått. I 

dilemmaperspektivet förhandlas verkligheten fram mellan olika aktörer med olika perspektiv.  

 

I focus för det kommunikativa- relationistiska perspektivet står inkludering- och 

exkluderingsprocesser i skolan och kommunikation och relationer mellan olika aktörer och 

ansvarsnivåer. Det handlar om villkor och förutsättningar för inkludering. Perspektivet kan 

användas för att studera skolans möte med alla elever. Det ställer frågor om vad inkludering 

innebär och hur skolans styrning, specialpedagogiska verksamheten i skolan och 

styrdokumenten får genomslag i skolan (Ahlberg, 2013). Ahlberg riktar intresset mot att 

granska sambandet mellan skolan som samhällelig institution, den sociala praktiken och den 

enskilde eleven.  

 

En aktör ser verkligheten ur ett kompensatoriskt perspektiv och en annan ur ett kritiskt eller 

relationellt perspektiv. Vilket perspektiv är det som gäller i verksamheten? Forskarens roll blir 

då att ställa sig utanför anspråket på den uttalade sanningen i den studerande verksamheten 

och försöka förstå olika maktförhållanden och sammanhang i den specialpedagogiska 

verksamheten (Nilholm, 2007). I den här studien valdes den teoretiska tolkningsram som 

genomsyrar hela projekt att utgå från Nilholms (2007) tre perspektiv. Det kompensatoriska, 

det kritiska och dilemmaperspektivet och Ahlbergs (2013) kommunikativ-relationistiska 

perspektiv. Genom att använda ”teoretiska glasögon” i analysen kan man upptäcka och tolka 

olika skeenden och dilemman utifrån det insamlade materialet menar Dimenäs (2012). Genom 

att använda dessa teorier eller perspektiv kommer jag att analysera dessa mot varandra och 

försöka förstå och beskriva skolan som organisation och specialpedagogisk praktik för att 

utveckla kunskap om samverkans betydelse för inkludering i skolan. 

 

3. Metod 
 

I det här arbetet har jag framförallt genom en kvalitativ, men även en kvantitativ ansats fått 

svar på mina forskningsfrågor. Då tillfälle yppades och för att få en djupare insyn i lärares och 

speciallärares syn på framgångsfaktorer i samverkan kring inkludering  genomfördes en 

enkätundersökning . Därmed belyses ett och samma fenomen på två sätt (Ejlersson, 2005; 

Bryman, 2011), vilket ökar tillförlitligheten när det gäller den tredje forskningsfrågan samt 

ger forskaren en fördjupad bild av hur skolans personal vill att samverkan ska utvecklas.  

 

3.1 Urval 
 

När det gäller val av skolor och intervjupersoner har ett målinriktat urval använts i studien. 

Detta innebär att skolor och intervjupersoner medvetet valts ut av forskaren (Bryman, 2011). I 

den här studien innebär det att olika intervjupersoner valts ut, utifrån syfte och 

forskningsfrågor och för att representera olika yrkesgrupper i form av lärare, speciallärare, 

specialpedagog och rektor. Jag intervjuade 3 lärare, 3 speciallärare, 3 specialpedagoger och en 

rektor, vilka valdes ut på lite olika sätt. Urvalet av lärare på de olika skolorna har utgått från 

lärare som i dagsläget har elever i svårigheter i klassen. Det slutliga valet blev en lärare som 

arbetar i F-3, en lärare i 4-6, samt en lärare som arbetar i klasserna 7-9. För att få reda på vilka 

lärare som var relevanta tillfrågades rektor på respektive skola. Urval av intervjupersoner när 

det gäller speciallärare, specialpedagog och rektor baserades på personliga kontakter. Min 
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första tanke var att bara intervjua en specialpedagog. Detta då det bara finns en 

specialpedagog inom varje rektorsområde. För att få en jämnare balans mellan 

yrkesgrupperna uppkom därför beslutet att även intervjua två specialpedagoger i två andra 

rektorsområden i kommunen.Valet att endast intervjua en rektor utgick från att alla rektorer 

står under samma ledningsgrupp när det gäller inkludering och att de är ansvariga för alla 

elever i svårigheter. Personlig kontakt togs med alla intervjupersoner, där tid bokades för 

intervjuer. Därefter skickades ett informationsbrev och en intervjuguide till samtliga som 

skulle intervjuas (Bil 1 och Bil 2). 

I det rektorsområde intervjuerna  bland lärare, speciallärare och rektor gjorts finns fyra skolor. 

Intervjuer med rektor, lärare och speciallärare har genomförts på två av dessa skolor. En F-9-

skola som ligger centralt och är omringat av egnahemshus och några hyreshus och en skola på 

landsbygden bestående av elever från F-6.  

Samtidigt som intervjuerna pågick yppades en möjlighet att genomföra en enkätundersökning  

i alla skolor i rektorsområdet för att ta reda på lärares och speciallärares syn på 

framgångsfaktorer i samverkan av elever i svårigheter. Detta möjliggjordes i och med att en 

studiedag skulle genomföras i hela rektorsområdet där cirka sjuttio lärare och 6 speciallärare 

från F-9 var samlade för en föreläsning om elever i svårigheter och samverkan. 

Respondenterna på enkäten utgick således från ett redan bestämt urval av lärare och 

speciallärare och kunde inte påverkas. 

I kommunen finns sex rektorområden där varje rektorsområde representeras av rektor och 

biträdande rektorer. Varje rektor har inom sitt rektorsområde flera speciallärare, en 

specialpedagog samt delar av tal- och språk- och IKT-pedagog. Inom varje rektorsområde 

finns ett elevhälsoteam (EHT) där det förutom dessa pedagoger även ingår kurator, 

skolsköterska och syokonsulent. Skolläkare och psykolog tillhör en separat central resursenhet 

där även flera specialpedagoger ingår. Tidigare år har alla specialpedagoger tillhört denna 

resursenhet och då haft en annan chef än de rektorer som finns på skolorna. Ingen 

specialpedagog har funnits ute på skolorna. Hösten 2013 inleddes en ny organisation då 

rektorerna inte varit nöjd med den specialpedagogiska verksamheten. Nya specialpedagoger 

anställdes i rektorsområdena och den centrala resursenheten omorganiserades till att göra 

andra uppgifter än de som specialpedagogerna gör ute på skolorna.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 

En undersökning som grundar sig på intervjuer är enligt Bryman (2011), ett attraktivt 

alternativ när det gäller att samla in kvalitativa data. Dessa brukar vara ostrukturerade eller 

semistrukturerade. Bryman definierar den senare som en intervju där intervjuaren utgår från 

några huvudfrågor. I intervjuguiden skriver forskaren ner frågor som kan utgöra ett stöd för 

att få med all information som behövs för studien. Intervjuguiden (Bil 2) i den här studien har 

utformats efter Brymans (2011) råd om hur en semistrukturerad intervju ska genomföras.  

Fördelen ligger i att intervjuprocessen blir flexibel och tonvikten ligger på respondenten och 

vad denne tycker är viktigt, intervjun blir inte låst vid en lista som bockas av uppifrån och ner. 

Den semistrukturerade intervjuformen valdes också för att få ett visst mått av struktur 

(Bryman, 2011) för att kunna jämföra de olika svaren i intervjuerna med varandra. 

Intervjuprocessen i studien är flexibel och tonvikten ligger följaktligen på hur 

intervjupersonerna uppfattar och tolkar frågor och skeenden – dvs. vad personen uppfattar 

som viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, mönster och beteenden.  
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Då tillfälle gavs för en fördjupning  av utveckling av samverkan i rektorsområdet var det för 

kort tid att genomföra fler intervjuer. Utifrån detta beslutades att genomföra en enkätstudie på 

den planerade studiedagen. Bryman (2011) ser fördelar med enkäter då det är både billigare 

och snabbare att administrera samt att forskaren inte kan vara med och påverka svaren. 

Dessutom är en enkät att föredra med tanke på tidsaspekten menar han.  Eftersom 

rektorsområdet endast har en specialpedagog och denne deltog i föreläsningen, ingick endast 

lärare och speciallärare i enkätundersökningen. Anledningen till att jag valde en gruppenkät 

var att frågan handlade om samverkan och för att samverka behöver man diskutera. Det fanns 

flera orsaker till att enkäten endast riktade in sig på utveckling av samverkan trots att studien 

har tre forskningsfrågor. Mycket forskning handlar om inkludering och elever i svårigheter, 

däremot finns inte mycket skrivet om hur inkludering kan utvecklas genom samverkan. 

Dessutom var att det en fråga som de representerade skolorna skulle få nytta av för de egna 

verksamheterna, vilket Bryman (2011) ser som en viktig aspekt för att få respondenterna 

intresserade.  

 

3.3 Genomförande 
 

Inledningsvis kontaktades en av rektorerna i rektorsområdet för att redogöra för studiens syfte 

och för att undersöka möjligheten att utföra studien. Efter klartecken bokades en tid för 

intervju med rektor. Därefter kontaktades tre lärare, tre speciallärare och en specialpedagog i 

rektorsområdet för att undersöka om det fanns intresse att delta i studien och alla tackade ja.I  

samband med detta informerades deltagarna om de etiska principerna. Personlig kontakt togs 

åter igen för bokning av intervjuer samt att intervjufrågorna mailades tillsammans med ett 

informationsbrev (Bil 1) och intervjuguide (Bil 2). I samband med detta kom idén att ta med 

fler specialpedagoger i studien och dessa kontaktades per telefon. De fick information på 

samma sätt som de de andra intervjupersonerna i studien. Alla intervjuer utom tre 

genomfördes i lärares, rektors och specialpedagogs/speciallärares arbetsrum. En intervju 

genomfördes i stadens bibliotek och två intervjuer genomfördes i en annan lokal på skolan. 

Alla intervjuerna varierade mellan 35-63 minuter och spelades in med hjälp av två 

mobiltelefoner, vilket godkändes av de intervjuade. Detta för att säkerställa att intervjuerna 

blev inspelade.  

Enkätundersökningen (Bil 3) inleddes efter den föreläsning som studiedagen utgick från. 

Information gav om vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet 2002) och sedan 

delades enkäten ut till respektive arbetslag. De fick i uppgift att tillsammans i arbetslagen 

diskutera fram de fem viktigaste framgångsfaktorer de såg i att få en fungerande samverkan 

med inkludering av elever i svårigheter. Tio grupper, med 5-9 deltagare, var under cirka två 

timmar utplacerade i olika lokaler för att diskutera samverkan kring elever i svårigheter. 

Gruppernas uppgift var även att sammanfatta de fem viktigaste framgångsfaktorerna de 

kommit fram till i gruppen och skriva ner dem på enkäten. En nackdel med enkätfrågor menar 

Bryman (2011) kan vara att ingen finns i närheten för att svara på funderingar och frågor. Mot 

bakgrund av detta fanns jag och en föreläsare på plats i lokalerna om några funderingar skulle 

framkomma som de behövde få svar på.  
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3.4 Bearbetning av data 
 

Alla intervjuer transkriberades i anslutning till de gjorda intervjuerna, för att komma ihåg så 

mycket som möjligt vad som sagts. Intervjuerna skrevs ut i relativt exakt ordval, men utan att 

använda ord som ”hm”, ”eller hur” och utan att ändra på betydelsen i det som sagts.Talskrift 

ändrades i vissa fall till skriftspråk. Därefter lästes intervjuerna igenom och varje 

intervjuperson fick en separat färg vid transkriberingen. Dessa sorterades in under respektive 

forskningsfråga. Lärare fick olika gröna toner, speciallärare blå toner, specialpedagoger gula 

toner och rektor en brun färg. Eftersom intervjuerna utgått från forskningsfrågorna kom 

svaren i relativt bra ordning när de skulle skrivas in under rätt rubrik. Varje yrkesgrupp fick 

påhittade namn med samma begynnelsebokstav. Detta för att lättare skilja yrkesgrupperna åt. 

Materialet som transkriberades har i texten sammanfattas för att göra läsningen av studien 

lättare att förstå. Citat från intervjuerna finns illustrerade i texten, för att läsaren ska få ett mer 

djup i förståelsen av intervjupersonernas syn på samverkan, inkludering och elever i 

svårigheter. Resultatet får därigenom mer trovärdighet (Dimenäs, 2012). 

Resultaten från enkäterna sammanställdes i form av kvantitativ data i en figur, där de mest 

frekventa framgångsfaktorerna redovisas. Det gäller de faktorer som tagits upp av 4-10 

grupper. Dessutom redovisades de framgångsfaktorer som tagits upp av färre grupper i 

löpande text. Resultatet analyserades och tolkades utifrån de teoretiska ansatser studien har.  

 

3.5 Tillförlitlighet/trovärdighet 
 

Reliabiliteten i intervjukunskap handlar om trovärdighet eller tillförlitlighet, att man kan tro 

på resultatet och att det är tillförlitligt (Dimenäs, 2012). Reliabilitet handlar också om hur 

andra forskare skulle få samma svar i andra intervjuer och vid olika tillfällen (Kvale & 

Brinkmann, 2011). Validiteten handlar om i vilken utsträckning studien mäter det den avser 

att mäta (Kvale & Brinkmann, 2011). Många kvalitativa forskare har diskuterat hur relevant 

validitet och reliabilitet är för kvalitativa undersökningar. Lincoln och Cuba refererad av 

Bryman (2011) menar att tillämpning av reliabilitet och validitet gör det möjligt att komma 

fram till en enda absolut sanning av den sociala verkligheten, men att det kan finnas många 

beskrivningar av denna verklighet. De är relativt eniga om att reliabilitet och validitet inte 

längre är ett sätt som man enbart ska tillämpa i bedömningen av en kvalitativ forskning. Med 

utgångspunkt från detta värderades studien utifrån tillförlitlighet och trovärdighet. Ett sätt att 

öka trovärdigheten är, hävdar Dimenäs (2012) att spela in intervjuer som sedan lyssnas av och 

transkriberas.  

För att skapa ytterligare trovärdighet i resultaten i studien, rapporterades dessa till de personer 

som deltagit i studien. Anledningen till detta är att de intervjuade ska kunna bekräfta att det 

som uttalats i intervjun uppfattats på rätt sätt (Informantvalidering). Hur överförbara 

resultaten är till en annan miljö beror enligt Guba och Lincoln refererad av Bryman (2011) på 

hur fyllig redogörelsen är, för att kunna göra det. Jag har därför skrivit så genomskinligt och 

noggrant som möjligt för att läsaren själv ska kunna förstå hur jag gått tillväga i 

undersökningen. För att kunna bedöma studiens tillförlitlighet har därför ett granskande 

synsätt intagits där det skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse för alla faser i 

forskningsprocesssen. 
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3.6 Etiska principer 
 

Innan intervjuerna och enkäten påbörjades togs hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. Detta gjordes på ett naturligt sätt med intervjupersonerna i 

samband med förfrågan om intresse att delta i studien och via mail i samband med ett 

informationsbrev (Kvale & Brinkmann, 2011). De lärare och speciallärare som deltog i 

enkätundersökningen informerades i samband med studiedagen i likhet med den information 

intervjupersonerna fått (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet innebär att intervjupersoner och respondenter informeras om bakgrund 

och syfte med studien samt var den kommer att publiceras och vilka som kommer att ta del av 

den. Rektor informerades om detta muntligt i samband med redogörelse för studien. Även 

specialpedagog och speciallärare fick detta muntligt och skriftligt i samband med förfrågan 

om deltagande i studien. Alla lärare fick inför intervjuerna, ett informationsbrev med 

redogörelse för studiens syfte och samtliga forskningsetiska principer samt att intervjuguiden 

skickades via e-post. Inför studiedagen skickades ett program ut till alla lärare och 

speciallärare där det informerades om studiedagens upplägg i form av föreläsning och 

grupparbete om samverkan. I samband med studiedagens inledning  informerades 

respondenterna om syftet med enkäten och att den förutom att vara användbar för 

verksamheten även skulle ingå i min studie. 

Samtyckeskravet, innebär att det är informanterna själva som bestämmer på vilka villkor de 

vill delta och att de kan avbryta när som helst. Rektor, lärare, speciallärare och 

specialpedagog informerades om detta i samband med bokning av intervju. Vederbörande fick 

även tillgång till att läsa igenom intervjuerna efter att de transkriberats och samtycka till att de 

togs med i studien. När det gäller enkätfrågan informerades respondenterna att det inte var ett 

tvång att komma med förslag, men att det skulle vara till hjälp både för skolans verksamhet 

och för mitt pågående examensarbete.  

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonerna och respondenterna i 

enkätundersökningen garanteras anonymitet i studien och att det inte går att identifiera dem av 

utomstående. Alla intervjupersonerna informerades både muntligt och skriftligt om att 

skolorna av detta skäl endast har en allmän beskrivning. Inga namn finns med i studien utan 

lärarna och specialpedagogerna namnges med påhittade namn. Då det finns en rektor och tre 

biträndande rektorer i skolområdet benämns rektor endast som rektor oavsett vilken titel 

vederbörande har. De tre speciallärarna och specialpedagogerna har av anonymitetsskäl inte 

benämnts på vilken skola eller i vilket rektorområde de arbetar. Angående enkäten gavs 

information om konfidentialitetskravet i samband med att enkäterna delades ut. Alla 

garanterades anonymitet och inga namn skulle finnas med på enkätblanketten. 

 

Nyttjandekravet - De intervjuade fick slutligen genom nyttjandekravet veta att den 

information de gett inte kommer att användas på annat sätt än det syfte som beskrivits 

muntligt och skriftligt. Information gavs att allt inspelat material ska raderas efter att studien 

godkänts i en opposition av examinator. När det gällde enkäten informerades respondenterna 

om att en sammanställning av enkäterna skulle göras och skickas till samtliga via mail, för att 

skolan skulle få ta del av synpunkterna och för att kunna arbeta vidare med materialet på 

skolan. Dessutom gavs information om att materialet endast skulle användas i studiens syfte 

och att det sedan ska raderas. 
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4. Resultat/analys 
 

Under det här avsnittet presenteras vad som framkommit i intervjuer och enkäter angående 

synen på inkludering och elever i svårigheter samt hur samverkan fungerar och kan utvecklas. 

Jag har valt att skriva ihop resultatet under tre kategorier som representerar mina tre 

forskningsfrågor. För att uppfylla kraven på anonymitet har alla deltagare påhittade namn. 

Alla lärare benämns med namn som börjar på L, speciallärare namn som börjar på A och 

specialpedagog med namn som börjar på P. Rektor benämns rektor. I de fall alla yrkesgrupper 

förutom rektor tas upp samtidigt benämns intervjupersonerna pedagogerna.  

Efter varje forskningsfråga analyseras studiens resultat med hjälp av tidigare forskning och 

den teoretiska ansats studien har. Analysen tar sin utgångspunkt i att skapa förståelse i det 

som sagts under intervjuer och enkäter. Att analysera innebär att söka mönster, likheter och 

skillnader i olika synsätt på samverkan kring inkludering av elever i svårigheter. Detta för att 

försöka förstå varför det är så svårt att implementera inkludering i skolan (Ahlberg 2009). 

 

4.1 Olika syn på inkludering och elever i svårigheter 
   

Majoriteten av de intervjuade ser inkludering som en skola där alla får delta utifrån sina 

förutsättningar och där eleverna får en stärkt självkänsla. En speciallärare uttrycker det i likhet 

med att eleverna ska känna att de ”duger” som de är och säger så här: 

En skola för alla innebär för mig en skola där alla ska kunna gå i, (…) gå in med och 

gå ut med högt buret huvud. Att de har lärt sig och att de har fått lärt sig utifrån 

deras förutsättningar. Det är en skola för alla tycker jag. (Anna) 

Agnes och Alva påpekar att det är viktigt att elever i svårigheter får vara inkluderade. De är 

däremot osäker på hur inkluderade elever i svårigheter är i skolan.På liknande sätt anser Pia 

att en elev kan uppleva sig exkluderad i en miljö som skolan anser inkluderande. Hon 

uttrycker ”att det är mitt förhållningssätt gentemot eleven som är väldigt betydelsefullt för 

inkludering”. Petra betonar istället vikten av att alla på skolan är trygga i inkluderingstanken 

och vad det innebär. Pernilla ser inkludering i ett helhetsbegrepp och att det inte bara handlar 

om att vara inkluderad i klassrummet utan att det också beror på hur man tänker när man 

pratar om inkludering. Hon menar att ”en elev kan vara inkluderad i en särskild 

undervisningsgrupp och på raster osv”. Hon anser att det pratas mycket och fint om 

inkludering, men att det är viktigt att tänka efter vad det innebär och hur eleven upplever sig 

inkluderad.  

Ja, om man säger så här. Inkluderad i klassrummet det vi anser inkluderad i 

klassrummet behöver inte alltid upplevas av eleven som en inkludering. Därför måste 

man utgå från eleven och ha en kommunikation med eleven. Och det som är 

fördelarna är när behoven styr att det är så. Nackdelarna är att även om det är så att 

behoven finns att arbeta i en lite avsides (…) eller mindre gruppering men att 

(…)eleven då upplever sig som särskild. (Pernilla) 

Alla lärare säger att de arbetar med inkludering i klasserna på något sätt och att de arbetar 

med anpassat material. Lena tillverkar mycket eget material samt arbetar mycket praktiskt 

med eleverna över huvud taget. Lars ser en stor skillnad i möjligheten att inkludera elever i 

svårigheter idag mot förr genom de kompensatoriska hjälpmedel som finns att tillgå.  
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Hur ordet än tolkas så är alla pedagoger inklusive rektor eniga om att dagens skola på långa 

vägar inte är inkluderande för alla elever. Rektor och specialpedagoger ser det som skolans 

ansvar att arbeta inkluderande. Stor enighet bland pedagogerna är att rektors roll är avgörande 

i allt arbete med elever i svårigheter eftersom det är rektors ansvar att ta beslut om stöd.  

Rektor och specialpedagoger ser fördelar med ett inkluderande arbetssätt med struktur och 

tydlighet, då det även gynnar alla elever i klassen och inte bara elever i svårigheter. Elever 

med någon form av neuropsykiatriska svårigheter har också många starka sidor, både 

kunskapsmässigt och i andra situationer. Dessa styrkor måste få ses i grupp och i samspel med 

andra hävdar rektor.  

Jag tänker så här, att det är för alla elever, så är det viktigt att (…) ha heterogena 

grupper där man är olika och kan vara olika och bra på olika saker. För det tror jag 

är viktigt för eleverna, att dom har olika typer av problematik och att alla är bra på 

olika saker. Att de inte är fel på någon utan att de också har styrkor, de måste de få 

se i samspel med andra elever. Det är en möjlighet för alla elever både de som 

annars skulle exkluderas men också för resten av gruppen. (Rektor) 

Att eleverna ska gå i särskilda undervisningsgrupper eller permanenta små 

undervisningsgrupper ser varken rektor, Petra eller Pernilla några fördelar med.    

När jag började som skolledare arbetade jag på en högstadieskola där de hade haft 

”en liten grupp” i några år, där man hade omotiverade elever (…) som hade 

koncentrationssvårigheter eller saker som berodde på sociala bekymmer så att det 

var därför man var okoncentrerad (---). Det hjälpte inte barnets måluppfyllelse 

någonting, tvärtom faktiskt, man hade väldigt låga krav. Det var liksom att komma dit 

och vara där. Det var de kraven man hade på dem i princip. Sådana grupper ser jag 

inga fördelar med. (Rektor) 

Linda berättar att matematikgrupperna på högstadiet nivågrupperas. Hon ser att förväntningar 

sjunker och självkänslan avtar hos eleverna i de lägre nivågrupperingarna. Arbetslagen har 

börjat diskutera om att göra om grupperingarna. ”Om alla är svag i en grupp så ser de inget 

annat heller (…) utan förväntningarna sjunker” menar hon.  Även Pernilla  och Agnes ser 

dessa föväntingseffekter som positiva och negativa. 

Om man har förväntningar på eleven att han kommer att klara det här i klassen då är 

ju det signaler som stärker eleven än att bli frånskild i ett annat sammanhang, 

samtidigt som det beror på (---). Jag tänker, var står eleven i det här. Jag tycker att 

man ska ha höga förväntningar men de måste vara realistiska. Men det är klart att 

det signalerar (…) så fort man särskiljer (…) så signalerar det ju någonting. 

(Pernilla) 

Pia, alla lärare och speciallärare ser å andra sidan att de svagaste behöver gå till specialläraren 

eller gå i en särskild undervisningsgrupp. Agnes ser både för- och nackdelar med dessa 

grupper då det blir för svårt för en del elever att vara med i klassrummet hela tiden. Alla 

speciallärare i likhet med lärarna ser fördelar med enskild specialundervisning då eleverna 

vågar säga fel och där specialläraren kan backa ända ner från början med inlärningen om det 

behövs. Speciallärarna menar att de flesta eleverna vill gå till dem och Anna ser även att det 

borde finnas fler speciallärare då behovet är så stort. Speciallärarna menar att lärarna inte 

hinner med att hjälpa eleverna så de ser sin roll som en förutsättning för att hjälpa alla elever. 

Jag ser det nog bara som fördel för dom går ju där av någon anledning och oftast av 

inlärningsskäl och det är ju förskräckligt hemskt för ett barn eller en ungdom att vara 
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med på någonting som är skyhögt över deras huvuden, hela, hela, hela tiden och 

aldrig få hamna på sin nivå. (Anna) 

Lena och Lars anser att det är rektorns roll att styra organisationen så att alla resurser tas 

tillvara. De ser att det ibland måste omorganiseras under kortare perioder för att lösgöra 

resurser. ”Vi måste ha mandat att flytta personal där det behövs mest den här perioden” anser 

Lena. Lars ser att ”en drömvärld skulle vara att ha två lärare i varje klass” för att hinna med 

att hjälpa både elever i svårigheter och andra elever. Även specialpedagogerna anser att 

resurser har stor betydelse för hur inkludering utvecklas inom skolan, men Petra och rektor ser 

att resursfrågan oftast går att lösa inom organisationen, genom flexibilitet bland personalen 

och förflyttning av resurser.  

Specialpedagogerna ser att gruppens konstellation har stor betydelse för hur lyckad en 

inkludering kan vara för en elev i klassen. Petra hävdar att det behövs mycket mer arbete med 

grupprocesser på lågstadiet. ”Eleverna hanterar olikheter bättre om gruppen har en stark 

gemenskap” menar hon. Alla intervjuade ser lokalfrågan som ett hinder för inkludering på 

skolan.  

Jag tror att skolan skulle se annorlunda ut (…) att man ibland kan få sitta för sig 

själv i en stor sal och ibland inkluderas. Inte ett kontorslandskap, men det ska finnas 

olika prång att kunna vara i. (Alva) 

I de bästa av världar så har man ju en helt annan skolmiljö, där man kanske har 

tillgång till fler klassrum och fler grupprum i närheten. (Agnes) 

Samtliga intervjuade ser olika hinder för inkludering i skolans organisation. Alla ser att stora 

klasser kan innebära svårigheter för elever i svårigheter att få arbetsro. De anser att de största 

svårigheterna i inkludering är att få elever med komplexa neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar att inkluderas på alla nivåer i skolan. Det är de utagerande eleverna 

som kommer fram speciellt. Det gäller även Petra, men hon anser att det är de vuxnas ansvar 

att hitta strategier för att alla elever i möjligaste mån ska kunna inkluderas med sina 

klasskamrater. Rektor ser svårigheterna med inkludering av de utagerande så här: 

 

En stor utmaning är de andra elevernas utsatthet som man ofta hamnar i när en elev 

är väldigt utagerande och kastar saker eller slåss eller vad det är för någonting. Det 

är väldigt, väldigt svårt att förklara för de andra eleverna och föräldrarna att ha 

överseende för sådana här saker. (Rektor) 
 

Tidsaspekten är något som både lärare och speciallärare ser som ett hinder. Det behövs mer 

tid för att diskutera pedagogiska frågor kring elever i svårigheter och att få stöd i arbetet kring 

dessa elever. Lärarna ser att tiden inte räcker till för varken samtal med speciallärarna kring 

eleverna eller att samtala med eleverna själva i syfte att öka deras förståelse. Det är en av 

anledningarna att de går till specialläraren menar de. Lena och Lars ser också tiden som ett 

hinder när det gäller att klara och förbereda alla kompensatoriska hjälpmedel och 

anpassningar samt att det är brist på anpassat material.  

Det handlar jättemycket om läraren. Hur man lägger upp undervisningen och hur 

man tänker att alla ska vara med i ”en skola för alla”.  Om man tänker att (…) har 

jag tänkt, att nu sitter Lisa med ADHD där nere i hörnet och inte hinner skriva av 

tavlan eller (…) och där sitter den som är dyslektiker. (Alva) 
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Anna ser att tiden inte räcker till för att hålla reda på vad som händer i klassrummen för att 

veta vad eleven ska arbeta med.  Även Agnes och Alva ser att det finns för lite tid att prata 

med lärarna. 

Lärarna måste ju kunna planera ihop, speciellt om man har barn som kanske har 

något stort, gravt funktionshinder som behöver mycket, mycket hänsyn och man måste 

anpassa undervisningen minutiöst. Då måste man ju samarbeta något otroligt. Det är 

tiden. (Anna) 

Samtliga specialpedagoger och speciallärare anser att det bör anpassas mer i klassrummen om 

inkludering ska fungera. Det gäller både i klassrumsmiljön och anpassningar för eleverna i 

undervisningsform och material. Två speciallärare anser att det används för lite konkret 

material i klassrummen, även om vissa lärare gör det på lågstadiet. Många elever vet inte hur 

de ska arbeta med datorn som hjälpmedel och behöver därför ha mer kunskap anser 

representanter från alla yrkesgrupperna. Samtidigt som synpunkter finns på lärarnas 

anpassningar framhåller Pernilla att lärarna inte får de förutsättningar de behöver.  

Mycket handlar det om läraren där läraren ska ges förutsättningar för att genomföra 

det här arbetet, för det är viktigt. Det kan vara väldigt skickliga lärare som stångar 

sig blodiga och som kan göra mycket genom sitt förhållningssätt, men de behöver ha 

förutsättningar också för att klara av det. (Pernilla) 

 

Pia tar upp läroplanen som ett hinder med att inkludera elever i svårigheter. Alla elever ska nå 

samma mål och kunna inkluderas med andra elever i skolan. De har inte samma 

förutsättningar att nå målen anser hon, vilket ställer till det både för lärare och för elever. 

”Alla ska in och hoppa över samma ribba (…) ja i princip så är det så” hävdar Pia.. Hon är 

även kritisk till hur eleverna betygsätts då de inte har samma förutsättningar. Hon ser även 

samhället som ett hinder för inkludering på olika sätt. 

 

Det är (…) jättesvårt att inkludera. Det blir grupper i grupperna (---) det handlar ju 

om bostadssegregering, friskolor och hela paketet. Det blir ju fel när en viss grupp 

hamnar på samma skola. Det ställer ju till problem. Det bästa är ju en blandning av 

alla olika människor. Då kan man jobba med en inkludering på ett annat sätt. (Pia) 

Flera av de intervjuade ser att eleverna sätter upp hinder för sig själva för att kunna inkluderas 

i klassrummet. Lina ser ett hinder i att eleverna på högstadiet ofta inte vill använda 

hjälpmedel som datorer, Ipad osv. i klassrummet. De vill inte vara annorlunda och väljer 

därför att avstå, vilket gör att de får svårt att hänga med. Här ser Pernilla att det beror på att 

vissa elever har en större känslighet än andra när de stöter på hinder och att det ställer till 

svårigheter i klassrummet. Lena anser att hindren i de lägre åldrarna mest handlar om att 

elever i svårigheter har svår beteendeproblematik eller att de inte förstår varför de behöver 

lära sig.  

Alva ser hinder i inkludering genom att personalen ser på elever i svårigheter på olika sätt. 

Hon ser sig märka skillnad på vilken utbildning man har och vilken yrkesgrupp man tillhör. 

Både Alva och Petra hävdar att relationen mellan lärare och elev är viktig i 

inkluderingsarbetet. Alva ser att lärare inte hinner bygga relationer till eleverna på samma sätt 

i ett klassrum som hon kan göra som speciallärare.  
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4.1.1 Analys  
 

Nilholm (2012) menar att inkludering har betydelse för hur vi uttrycker oss om begreppet, 

vilket både speciallärare och specialpedagoger reflekterar över. Det visar sig i intervjuerna att 

det inte finns en gemensam syn på vad inkludering innebär. Det speglar också Nilholms 

(2006) syn på att begreppet inte är klart definierat i styrdokumenten och att det därmed är ett 

hinder för inkludering. En annan reflektion specialpedagogerna gjort som stämmer bra 

överens med Nilholm (2006) och Waldron och Mcleskey (2010) är att personalen på skolan 

måste vara trygga i vad begreppet inkludering står för. Specialpedagoger beskriver att en elev 

kan vara exkluderad trots att läraren upplever att den är inkluderad. De ser i likhet med 

Nilholm (2012) och Asp-Onsjö (2006) att det är eleven själv som avgör om han/hon känner 

sig socialt, didaktiskt och rumsligt inkluderad.  

Alla yrkesgrupper i den här studien anser att ett inkluderingsarbete i stor utsträckning handlar 

om hur skolledningen lägger upp och styr arbetet i verksamheten (jfr Persson & Persson, 

2012). Skolans organisation är ofta förknippad med vilka glasögon pedagogerna har i synen 

på elever i svårigheter och hur man bemöter eleverna (jfr Assarsson, 2007; Meijer, 2003; 

Persson & Persson, 2012). I den här organisationen beskriver rektor och specialpedagoger i 

huvudsak eleverna utifrån det kritiska perspektivet, där det är miljön (Nilholm, 2007) som 

måste anpassas efter elevernas förutsättningar och att det är skolans skyldighet (SFS 

2010:800). Majoriteten av specialpedagogerna och rektor ser inga fördelar med att eleverna 

exkluderas i särskilda undervisningsgrupper, vilket även stöds av flera forskare ( jfr Nilholm, 

2007; Nordahl et al., 2007; Persson & Persson, 2012). Även Hjörne och Säljö (2008) hävdar 

att elever som placeras tidigt i speciella grupper får svårt att ”normaliseras” i skolan under 

senare år. 

Samtidigt som rektorer och specialpedagoger inte ser några fördelar med särskilda 

undervisningsgrupper beskriver de tillsammans med lärare och speciallärare om svårigheterna 

med att inkludera elever med ett utagerande beteende och elever som har svårigheter i det 

sociala samspelet. Det stämmer bra med vad tidigare studier visat (t.ex. Gerrbo, 2012; Meijer, 

2003). Specialpedagoger och rektor ser dock att det finns möjligheter inom organisationen att 

omfördela resurser, arbeta med grupprocesser, individuella anpassningar i klassrumsmiljö och 

handledning för att kunna möta alla elever (jfr Asp-Onsjö, 2006; Nilholm, 2006; Svenska 

Unescorådet, 2008). De ser också i likhet med forskning att ett förändrat arbetssätt med 

tydlighet och struktur är bra för alla elever i skolan (jfr Meijer, 2003; Waldron & Mcleskey, 

2010) och att elevers olikhet ska tas tillvara (SFS 2010:800). Speciallärarna anser i likhet med 

rektor och specialpedagog att det anpassas för lite i klassrummet (Gerrbo, 2012) och att 

undervisning och anpassat material är viktiga faktorer för inkludering (Savolainen et al., 

2012). Exkludering går isär med vad forskingen säger, då det visat sig att heterogena klasser 

gynnar elever både socialt och resultatmässigt och att orsaken till att eleverna går till 

specialläraren istället beror på att bristerna läggs på eleven (Persson & Persson, 2012). Rektor 

och specialpedagoger resonerar på liknande sätt medan speciallärare och lärare mer ser 

behovet av lugn och ro hos eleven och att det gynnar eleven att gå till specialläraren. Även om 

de intervjuade gemensamt ser nackdelar med särskilda undervisningsgrupper genom att 

eleverna inte har några positiva förebilder och att förväntningarna sjunker både hos elver och 

lärare (jfr Nordahl et al., 2007) arbetar speciallärarna i huvudsak utifrån ett kompensatoriskt 

perspektiv (Nilholm, 2007). Detta stämmer även med vad tidigare forskningsresultat visat 

(t.ex. Nilholm, 2006; Persson & Persson, 2012; Svenska Unescorådet, 2006). Lärare hävdar 

att de inte har den tiden, de lokalerna, det stödet, det materialet och de resurser de skulle 

behövaför att inkludera alla elever. De ser speciallärarens soll som viktig att kunna 

kompensera eleverna samtidigt som de också ser att speciallärarna kanske skulle arbeta på ett 
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annat sätt med eleverna så att de kan inkluderas bättre. Två speciallärare anser att lärarna inte 

hinner ge elever i svårigheter extra tid för förståelse, specialistkunskap och andra 

inlärningsmetoder som de behöver, vilket de hinner. 

Ahlberg (2013) anser att styrdokumenten för den svenska skolan inte är så inkluderande som 

de utsätter sig för att vara. På liknande sätt utrrycker sig flera av de intervjuade i studien.  Å 

ena sidan är det lärarens uppgift att anpassa undervisningens innehåll och metoder så att alla 

elever kan delta (Persson & Persson, 2012) och få förståelse samt att de ska trivas i skolan. Å 

andra sidan har lärare styrdokumentens krav att förhålla sig till vad det gäller kunskapsmål, 

kunskapskrav och betyg på elevers lärande och prestationer (Skolverket, 2011). Även andra 

forskare (t.ex. Assarsson, 2009; Gerrbo, 2012; Waldron & Mcleskey, 2010) ser uppdraget för 

lärarna som så gott som omöjligt av denna orsak. Lärare vet varken ut eller in och ställs 

därmed inför ett dilemmaperspektiv där de själva har svårt att avgöra hur de ska arbeta (jfr 

Dyson & Millward, 2000; Nilholm, 2007; Olsson & Olsson, 2013). Eleverna får inte 

förutsättningar för att lära (Ahlberg, 2013) och lärare får inte de förutsättningar som behövs 

för att ge eleverna rätt stöd. Detta på grund av att skolan som samhällig institution inte ger de 

förutsättningar som parterna behöver. 

 

Liknande resonemang har speciallärarna då de anser att en traditionell specialundervisning är 

nödvändig för att elever i svårigheter ska få förutsättningar att arbeta ikapp och kompenseras 

för sina brister å ena sidan, men å andra sidan att det anpassas för lite i klassrummen och att 

det finns mycket att göra i miljön för att eleverna ska kunna inkluderas (jfr Asp-Onsjö, 2006; 

Eriksson et al., 2007; Nilholm, 2006) enligt det kritiska perspektivet.  

I likhet med flera forskare ser en speciallärare att olika synsätt på eleven är något som sätter 

hinder för att kunna inkludera elever i svårigheter (jfr Assarsson, 2007; Drugli, 2003; Person 

& Persson, 2012). Samma speciallärare anser att en förutsättning för att hjälpa elever i 

svårigheter är att bilda relationer till eleven. Lärare hinner inte bilda en relation med eleverna 

på samma sätt som specialläraren menar hon. Då detta är en förutsättning för inkludering 

(Partanen, 2012) har speciallärarna tagit på sig rollen att bygga relationer med elever i 

svårigheter och därmed ser de sin roll som ännu viktigare för eleven i ett kompensatoriskt 

perspektiv (Gerrbo, 2012).  

Det som forskare sett som framgångsfaktorer för att inkludering ska lyckas, visar sig i 

intervjuerna vara precis de faktorer som saknas på skolorna för att samverkan ska kunna 

fungera (jfr Asp-Onsjö, 2006; Gerrbo, 2012; Nilholm, 2006). Detta kan jämföras med både 

vad forskning (Assarssons, 2009) och lärare i den här studien betonar. Nämligen att alla lärare 

gör så gott de kan efter de förutsättningar som finns på skolan (Appeltoft et al., 2011). Deras 

situation är så gott som omöjlig, vilket även både Pernilla och lärarna i studien säger. Pia 

hävdar att lärare vet vad de ska göra men förutsättningar gör att det inte blir så. Utifrån den 

teoretiska ansats studien har kan jämförelse göras med det kommunikativ-relationistiska 

perspektivet (Ahlberg, 2013) där skolan som institution inte ger personalen de förutsättningar 

som behövs för en lyckad inkludering. Det kan också jämföras med Nilholms (2007) 

dilemmaperspektiv där det inte finns någon absolut sanning och rätt svar på hur arbetet ska 

utföras. 
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4.2 Samverkan i arbetet med inkludering 
 

Alla intervjuade är insatta i hur ärendegången för en elev i svårigheter ser ut på den skola de 

arbetar, även om den skiljer sig något åt från skola till skola. Däremot vet de inte vad som 

händer efter att en elev diskuterats i skolans elevhälsoteam (EHT). Petra ser brister i 

organisationen då det inte finns några centrala rutiner för detta på de olika skolorna. Det 

avgörs av respektive rektor och därmed finns heller inget säkerställande för dokumentation  

och uppföljningar menar hon. Även Pia och Pernilla saknar rutiner för hur man ska arbeta när 

det gäller elever i svårigheter.  

En av specialpedagogerna har tidigare arbetat i den centrala resursenheten och är medveten 

om att någon direkt samverkan mellan speciallärare, lärare och specialpedagoger inte har 

funnits. Både lärare, speciallärare och rektor ser också att samverkan med specialpedagog från 

det centrala resursenheten (den centrala resursenhet som bistått alla skolor i kommunen stöd 

kring elever i svårigheter) inte gett det stöd som de haft behov av. Alva anser att samverkan 

mellan speciallärare och specialpedagog från resursteamet varit obefintlig och Agnes hävdar 

att när någon specialpedagog kommit har det varit olika från gång till gång och en del hade 

ingen aning om vad som sagts tidigare i fallet om en elev. Även Anna ser att samverkan med 

resursteamet inte fungerat och uttrycker att specialpedagogen endast kom till skolan och 

utförde tester på elever i svårigheter. Specialläraren kallades inte till de träffar 

specialpedagogen hade på skolan eftersom hon då fortfarande arbetade med sina elever.   

Det har varit förskräckligt (…). Det har varit under all kritik (….) och det har bara 

gjort mig arg. De bara sitter och lyssnar (…) de vet inte vilken elev vi pratar om (…), 

de har inte skrivit någonting. (Agnes) 

Då det varit svårt att involvera en specialpedagog från den centrala resurseneheten i ett 

elevärende säger rektor att problemen löstes inom skolan. 

 

Man har inte brytt sig om att söka hjälp utifrån så det tar för lång tid och att man inte 

vet vem som kommer om de kommer. (Rektor) 
 

Lena beskriver samverkan som något som inte existerat, att någon från resursteamet kom och 

talade om vad de skulle göra. Det kändes frustrerande och upplevelsen att inte hinna med 

elever i svårigheter förstärks sen de varit här och tiden är densamma säger hon.  

 

Så kallar vi till möten och sen ser inte jag att det blir en återkoppling till mig (…) jag 

känner att där jag sitter så blir det till ”syvene” och sist jag, det blir jag. (Lena) 

Alla intervjuade specialpedagoger i den här studien är medvetna om att samarbetet med 

speciallärarna inte fungerat tidigare och har därför bokat in träffar med speciallärare på sina 

skolor. De ser att samverkan med lärare fungerar olika. Pernilla menar att organisationen är 

ny och att de därför inte har kommit igång med arbetet.  

När det gäller samverkan mellan speciallärare och lärare och samverkan i arbetslaget är de 

intervjuade inte lika eniga. Linda anser att samverkan med specialläraren fungerar bra, vilket 

också Anna anser. Hon tycker att det fungerar genom att man kan skicka sms till varandra för 

att få information om vad klassen arbetar med och vad eleven ska göra hos henne. De övriga 

speciallärarna och lärarna anser inte att samverkan fungerar i arbetet med elever i svårigheter. 

Gemensamt för alla speciallärare och lärare är dock att det saknas tid för samverkan. Varken 

Lena eller Lars anser att de hinner prata med specialläraren annat än när elever hämtas från 
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klassrummet samt i korridorer osv. Agnes känner sig ensam i sin roll och tycker att lärare inte 

gör som de bestämt kring en elev utan att de istället arbetar på som vanligt. 

… jag kan ju inte bara sitta här och träna utan det behövs ju kontinuitet och i 

klassrummet tycker jag att eleverna har rätt att arbeta med kompensatoriska 

hjälpmedel. Dom ska alltid lyckas och då gör de inte det för att det är alldeles för 

svårt. (Agnes) 

Lars är inte nöjd med att specialläraren arbetar någon enstaka timme i veckan med eleverna. 

Han tror att det finns andra alternativ till samverkan med specialläraren.  

 

Jag är kanske inte riktigt överens med det sättet så utan det blir mer småduttande. Nu 

pratar i och för sig jag och specialläraren med varandra (…) att vi jobbar med 

samma saker. (Lars) 

Lena tar på sig en del av ansvaret för att inte specialläraren arbetar mer inne i klassrummet då 

hon har tänkt att det måste vara bra för eleverna att de får gå ut från klassrummet. Hon har 

börjat funderat på om de kan arbeta på ett annat sätt, men att det är svårt att påpeka saker då 

man är rädd att stöta sig med någon lärarkollega. 

 

Det blir för få dialoger om vad som händer i ett klassrum. Det är det jag menar (---) 

det sitter så rotat i ryggmären det här med klassundervisning (…) det gör det. (Alva) 

Lars anser att samverkan i arbetslaget inte fungerar som det borde kring elever i svårigheter. 

Orsaken till det ser han i lokalfrågan då det inte finns några gemensamma arbetsrum på 

skolan. Han beskriver att lärarna sitter inne i sina klassrum och planerar, vilket gör att det inte 

blir några naturliga samtal och funderingar kring vissa elever eller lektioner. Han ser också 

andra hinder för samverkan och det är att det saknas tid för pedagogiska samtal och reflektion 

med varandra. Även Linda ser att samverkan med kollegor behöver förändras, men då gäller 

det inte lokaler utan hon behöver mer planeringstid. Hon är nöjd med sitt arbetslag som hon 

har nu där alla ämnen är representerade, men saknar även tid för att prata med ämneslärare 

inom samma ämne. 

Speciallärarna har hittills haft det övergripande ansvaret för elever i svårigheter, de gör tester 

och utredningar med alla elever där behov finns. Speciallärarens roll ser till största delen 

enligt lärare, specialpedagoger och rektor ut som den traditionella undervisningsformen då 

specialläraren tar ut eleven och arbetar enskilt. Det kan dock se olika ut betonar både Pernilla 

och Pia. 

Speciallärarstödet är ju också väldigt varierat (…) det kan vara väldigt mycket i 

klassrummet på en skola, på en annan skola kan det ligga mer på sidan om. Jag 

tycker nog att vi har blivit bättre som jag upplever det att på de här skolorna man 

jobbar mer i klassrummet, men att det är behovet som får styra det. (Pernilla) 

Speciallärare tror inte att specialpedagogerna från den centrala resursenheten varit trygga i sin 

roll på skolan. Sin egen och speciallärarens roll ser Pernilla i ett samverkansarbete kring 

elever i svårigheter, samt att lärarna ska vara med i arbetet. Agnes betonar att speciallärarna 

får bekräftelse av rektor att de gör ett bra arbete. 

 

Jag känner att tillsammans med specialläraren, att vi förhoppningsvis ska kunna 

förmedla en fördjupad kunskap kring de här svårigheterna och elevernas behov, för 
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att stödja inkludering, för att eliminera de här hindren som kan uppstå då, och 

försöka förebygga det. (Pernilla) 

 

4.2.1  Analys  
 

Inledningsvis visar resultatet att alla intervjuade är pålästa när det gäller rektors ansvar för 

elever i behov av särskilt stöd (SFS 2008:100; Skolverket, 2011) och vilken ärendegång 

skolan har när ett elevvårdsärende blir aktuellt. Dock finns det inga gemensamma rutiner i 

kommunen hur man går tillväga när en elev är i behov av särskilt stöd. Detta innebär att 

varken lärare eller speciallärare känner sig säkra på vad som gäller och vad som kommer att 

ske efter att ett elevärende kommit till elevhälsoteamet. Assarsson (2007) hävdar att det är 

viktigt att lärare får känna sig delaktiga och trygga i arbetet med elever i svårigheter. Om de 

inte är det kan de identifiera egna prioriteringar och arbeta på sitt sätt menar hon. 

För att sammanfatta och söka åskådliggöra den specialpedagogiska organiseringen, så som 

den har varit så anser majoriteten av de intervjuade att de inte getts något stöd från den 

centrala resursenheten och att ingen samverkan har fungerat där emellan. Forskning påpekar 

just vikten av samverkan för att få ett helhetsperspektiv på eleven (jfr Ahlberg, 2013; 

Jakobsson & Lundgren, 2013). En förutsättning för att lyckas med inkludering är att skolan 

ges förutsättningar och det känner varken rektor, lärare eller speciallärare att skolan fått från 

den centrala resursenheten (Svenska Unescorådet, 2006). Det illustrerar en samstämmighet 

med vad Skolinspektionen sett i sina granskningar av skolan, där de påpekade just brister i 

systematiska insatser kring elever i svårigheter, uppföljning av stödet och brister i 

kommunikationen mellan specialpedagoger och speciallärare samt relationer mellan elever i 

svårigheter och organisationen (jfr Gerrbo, 2012; Högskoleverket, 2012; Nordahl et al., 

2007). Alla intervjuade är mer eller mindre eniga om att det inte har existerat någon 

samverkan mellan de olika yrkesgrupperna där alla har delgett sina speciafika kunskaper. Att 

sätta ord på vad det beror på är svårare mer än att tidsaspekten och andra praktiska hinder 

spelar stor roll. Forskningen visar att det inte finns några enkla svar på hur en skola utvecklar 

en samverkanskultur och att det är ett arbete som även under de bästa omständigheter tar tid 

(Waldron & Mcleskey, 2010).  

Samverkan mellan olika yrkesgrupper inom skolan är en viktig förutsättning för att lyckas 

med elever i svårigheter menar Jakobsson och Lundgren (2013) och för att det ska fungera 

krävs en relation mellan berörda parter. Då detta inte funnits med den centrala resursenheten 

kan det vara en anledning till att samverkan inte fungerat. Utan relation kan ett revirtänkande 

träda i kraft eller att någon pedagog på skolan eller i resursenheten utövar makt och kontroll 

(jfr Jakobsson & Lundgren, 2013; Partanen, 2012).  

Gerrbos (2012) studie visade att samverkan på skolorna ofta handlade om en-till-en 

kommunikation, vilket speglar hur situationen varit på de berörda skolorna i studien. Lena 

känner sig ensam i arbetet med elever i svårigheter (Gerrbo, 2012), vilket kan vara en orsak 

till att eleverna får gå till specialläraren. Läraren intar ett kompensatoriskt perspektiv på grund 

av att det saknas stöd och handledning. Även en speciallärare i studien känner sig väldigt 

ensam i arbetet med eleverna vilket belyser att samverkan behövs mellan olika yrkesgrupper. 

 

Genom att lärare och speciallärare inte hinner prata med varandra fortsätter de i samma spår 

istället för att tänka nytt och tänka om hur de kan samverka och hjälpas åt kring en elev i 

svårigheter. Då samverkan inte fungerat mellan elevhälsoteam och arbetslag blir lärare 

irriterade på att arbetet läggs i deras händer och elever i svårigheter får gå till specialläraren 
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för att få det stöd den behöver (Nilholm, 2007). Samtidigt som lärare uttrycker behovet av 

samverkan för kunna hjälpa elever i svårigheter anser de sig inte ha tid för fler möten. De 

saknar resurser och anser att det är brist på lokaler (jfr Ahlberg, 2013; Jakobsson & Lundgren, 

2013; Partanen, 2012). Detta skapar ett problem och ger lärare och speciallärare frustrationer, 

då de ser det omöjliga i att kunna inkludera trots att de också ser dess fördelar. De vänder ut 

och in på sig själva för att göra sin plikt att hjälpa elever i svårigheter genom att kompensera 

eleverna enskilt för att de ska få arbeta utifrån sina förutsättningar enligt Lgr 11 (Skolverket, 

2011).  

 

Något som även visat sig genom intervjuerna är en otydlighet kring speciallärarens och 

specialpedagogens roller och ansvar, vilket även nationella och internationella studier påvisar 

är vanligt förekommande i skolan Vem som gör vad, när det gäller elever i svårigheter i ett 

specialpedagogiskt perspektiv är inte klart definierat och utnyttjat menar forskningen 

(Simmons et al., 2012). Simmons et al. (2012) menar att samverkan är svår att genomföra om 

inte dessa är klara. Alla yrkesgrupper har skött sig själva och känt frustration över att inte 

räcka till. Då specialpedagogerna i den centrala resursenheten och pedagogerna på skolan haft 

olika chefer vilket kan påverka samarbetet genom att de olika yrkesgrupperna har olika 

revirtänkande menar Simmons et al. (2012).  

 

4.3 Utveckling av framgångsfaktorer för samverkan i ett 
specialpedagogiskt perspektiv 

 

Petra är inspirerad av Nossebros skolas arbetssätt (ett projekt med Persson & Persson 2012 

om att lyckas med inkludering) där specialläraren arbetar mer i klassrummet än med enskilda 

elever. Både specialpedagoger, två lärare och rektor anser att specialläraren borde utnyttjas på 

ett annat sätt. Specialpedagogerna anser att speciallärarna arbetar alltför traditionellt med 

eleverna genom enskilt arbete. Pia tycker att specialläraren ska vara en länk till henne och att 

de tillsammans kan samverka i tätare träffar och bygga broar. Rektor framhåller att samverkan 

i inkluderingsarbete handlar om flexibilitet och att det gäller både var eleverna ska undervisas, 

vem som ska undervisa och att det går att dela och blanda på andra sätt än vad skolan gör 

idag. Hon anser också att det är viktigt att kunna tänka över årskursgränser och fundera på hur 

man kan ändra undervisningen. Det håller inte att man bara ser på resursfrågan som en 

avgörande faktor för att eleven ska nå målen anser hon.  

Jag tror att det ligger mycket i det här att fundera vilka resultat eleverna får och 

varför resultaten ser ut som de gör. (Rektor) 

Här ser alla specialpedagoger sin uppgift i att handleda lärare och annan personal för att 

implementera en inkluderande miljö i skolan. Pernilla ser arbetet med samverkan kring 

inkludering som en stor utmaning där alla måste tänka om och tänka nytt samt lämna gamla 

fördomar bakom sig. Hon ser sig själv i den rollen som handledare.  

Men det kan också vara att vi sår frön (…)i spontana samtal men också i möten, 

mötesforum. (Pernilla) 

Rektor anser att för att förändra undervisnigen behöver lärarna stöd. Här gäller det att alla 

yrkesgruppenar kan hålla sig professionella till att både att ta och ge stöd och lära av varandra 

menar han. Specialpedagoger och speciallärare lär av lärares goda exempel på inkludering och 

lärare kan ta råd av dessa yrkesgruppers kompetenser. 
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I samma organisation kan vi utbyta kompetens och dra nytta av varandra, men också 

att ta tillfället i akt när man arbetar med en grupp eller en elev att ta vara på det man 

kan lära sig från olika håll. Hur klassläraren arbetar när det är framgångsrikt. Det 

kan ju specialläraren och specialpedagogen ta med sig till sin erfarenhet, men också 

att kunna ta till sig dom tankar och råd som man får. (Rektor) 
  

Speciallärarare, specialpedagoger och lärare ser rektorns roll som betydelsefull i 

samverkansarbetet och att det handlar om hur skolledningen leder och lägger upp arbetet i 

verksamheten. Det gäller för ledningen att våga och att vara bestämd i vilken riktning skolan 

ska arbeta och vilka roller varje pedagog ska ha betonar Pernilla. Rektor och specialpedagoger 

ser att det finns förutsättningar för att inkludera genom att vara flexibel i organisationen och 

omfördela roller. Specialpedagogerna ser även systematiskt arbete med helheten som en 

viktig framgångsfaktor för samverkan kring inkludering. Pia betonar att samverkan i skolan 

för inkludering också måste ske i en mer extern samverkan med externa verksamheter för att 

få en helhetssyn på eleven. Pernilla anser att samverkan ska ske prestigelöst med barnets bästa 

i fokus och att man måste sortera bort information så att det blir greppbart för eleven för att 

kunna nå målen.   

Det ska vara systematiskt arbete med helheten av eleven det är väldigt viktigt (…) då 

kommer vi in på det här med samverkan med kunskapskrav och målsättning (---) de 

måste få förutsättningar att visa sina kunskaper på bästa sätt och det behöver inte 

vara (…) i svenskan t.ex.(…) läsförståelsen kan de visa i något annat. De kan få visa 

det i sina starkaste ämnen. Alltså man ska hitta olika vägar för eleven att uttrycka 

sina kunskaper och i olika uttrycksformer. (Pernilla) 

Förutom alla specialpedagoger ser även Agnes, Anna och Lena att det måste finnas en fast 

plan för att få igång samverkan kring elever i svårigheter där varje yrkesgrupps kunskaper tas 

tillvara. En plan som beskriver hur man går vidare efter att ett elevärende påbörjats och hur 

man ska samverka samt vilka mötesformer som ska finnas kring detta. Lena anser att hon 

behöver få veta på ett tydligare sätt vad hon ska träna med eleven, hur hon ska träna och vilket 

material hon ska använda. ”Det blir för mycket famlande när det inte finns någon samverkan” 

menar hon.  Hon efterlyser ett stöd av speciallärare och specialpedagog med att göra en 

kartläggning för varje enskild elev i svårigheter.Hon tycker också att det ska finnas en 

planering för specialläraren så att hon kan vara med i klassen. Hon tror det är nödvändigt för 

att det ska fungera. Även Lars ser att samverkan med specialläraren och specialpedagogen 

skulle  behöva utvecklas. Han vill att specialläraren arbetar i intensiva perioder med eleverna 

och att specialpedagogen är med i klassen och observerar under längre perioder. Han skulle 

även se att specialpedagogen är med och lägger upp ett arbete kring en elev och att hon är 

med och ser att det fungerar. Lena säger att det är viktigt för henne att hon får förståelse för 

nya saker innan hon kan arbeta på ett annat sätt med en elev. 

Det krävs planering för att specialläraren ska vara med i klass och det kommer att 

vara stort och jobbigt i början, men för att eleverna ska få den hjälp de behöver 

måste nog det till det tror jag. (Lena) 

Lena uttrycker även att specialpedagogens roll skulle kunna vara att vara med och göra planen 

för hur samverkan ska utvecklas och förklara varför eleverna reagerar som de gör. 

Specialpedagogens roll kan också vara att tala om ”varför vi ska organisera på ett visst sätt” 

menar hon.  

Samtliga intervjuade ser även en framgångsfaktor i att specialpedagogen gör observationer, 

återkopplar till arbetslag och lärare och sen följer upp. De ser specialpedagogens roll i att den  



32 

 

i diskussion med arbetslaget ska komma fram till hur man ska arbeta med eleven, anpassa 

miljön och material, osv. De ser sen att en återkoppling ska göras till EHT i hur arbetet 

fortlöper. Anna betonar att det måste finnas en dokumentation kring vad specialpedagogen 

sett på klassobservationerna. I likhet med Petra betonar rektor vikten av att läraren redan när 

ett ärende om en elev kommer till EHT, vet hur arbetet kring eleven ser ut framöver. Det kan 

bli fråga om flera observationer i klassen där flera olika yrkeskategorier behöver samverka. 

Rektor anser även att det måste skapas en arena för att diskutera det som specialpedagogen 

sett och att läraren måste få den informationen. Hur tid kan skapas för detta kom inte fram i 

intervjun. Däremot ansåg rektor att det ska vara klart för alla vilket ansvar och vilken roll man 

har i arbetet kring elever i svårigheter. 

Både Pia och Pernilla tycker att det är svårt att återkoppla till lärare. De menar att lärare kan 

känna sig underlägsna och att de gjort fel.  

 

Jag vill inte att någon ska uppleva att jag ska komma och tala om hur det ska vara. 

Jag ska kunna se det i ett perspektiv och att vi sen tillsammans kan diskutera med 

varandra i ett givande och tagande.(Pernilla) 

 

Pia anser att en förfrågan om handledning ska komma från lärare och inte vara beordrad av 

rektor. Hon framhåller också att det behövs en relation med lärarna innan man kan gå ut och 

handleda i hur de ska arbeta och att det skulle vara bättre om förfrågan om råd kom från 

lärarna själva. Samverkan måste ske naturligt genom att speciallärare och specialpedagoger är 

med i klassen och hinner prata med läraren innan svårigheterna blivit för stora menar hon. 

Pernilla tar också fram betydelsen av att fråga lärarna vad de behöver hjälp med och vad hon 

kan bistå med. Hon berättar för läraren vad hon sett på en observation utan att lämna några 

värderingar.  

 

… det är inte ett ensamarbete det här. Det handlar lite om prestige och att jag vet 

bäst. Så är det inte, det är ingen som vet bäst och det försöker jag förmedla, utan det 

är vi tillsammans som ska hjälpas åt. (Pernilla) 

Agnes tycker att samverkan ska ske mellan arbetslag, specialpedagog och speciallärare för att 

tydliggöra vad som är viktigt att tänka på i klassrumsmiljön när man arbetar med elever i 

svårigheter. Man måste vara tydlig mot rektorerna när miljön behöver åtgärdas hävdar hon. 

Rektorerna ska vara med så mycket som möjligt på återkopplingar där det finns stora 

svårigheter. Specialläraren anser själv att förutom de möten som sker med arbetslaget om 

enskilda elever bör det finnas möten för pedagogiska frågor med alla yrkesgrupper.  

Lars tror att det skulle vara bra om specialpedagogen är med i klassen under en hel vecka. 

Han anser också att specialpedagogen och specialläraren bör vara med i planeringen för en 

elev i svårigheter och att det skulle öka möjligheterna för eleverna om de gav tips på hur man 

kan göra och att testa tillsammans. Arbetslaget behöver stöd i anpassat material, olika 

program, i klassrumsmiljö, hur man bemöter beteendeproblematik. Liknande resultat visar 

Linda i sin syn på hur utveckling av samverkan ska ske. Hon betonar att samverkan med 

specialpedagogen förutom observationer i klass ska vara att specialpedagogen deltar i samtal 

med föräldrarna. Specialpedagogen kan då ge stöd utifrån vad hon ser samt vara ett stöd för 

läraren i föräldramötet.  

Jag tycker det är bra att specialpedagogen är med och att vi får stöd och att berätta 

för föräldrarna för jag känner att jag inte har den kunskapen. Jag tycker att det är 
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bra att specialpedagogen är med och inte bara säger vad man ska gör för då ligger 

det på mig sen och då vet jag inte. (Linda) 

Samtliga lärare efterlyser mötesformer där man har tid att prata om pedagogiska frågor och att 

återkoppling från observationer ska ges till hela arbetslaget om flera elever.  

Rektors utgångspunkt är att alla lärare vill ha kompetensutveckling och att de vill lära. Det 

stämmer bra överens med vad alla lärare själva anser om kompetensutveckling. De anser att 

det finns för lite kompetens när det gäller ”elever med komplexa svårigheter” och att 

specialpedagogen kan stå för fortbildningen. Lena betonar att det är viktigt att göra något av 

den kompetens man får. Både lärare och speciallärare anser att den kompetensutveckling som 

funnits mest har handlat om bedömningar eller annan dokumentation. Rektor är osäker på hur 

mycket kunskaper lärarna har om elever i svårigheter.  

Det har inte förekommit någon kompetensutveckling under det 1 ½ år som jag har 

varit här (…). Jag vet inte om det är någon som har kompetens i de frågorna. 

(Rektor) 

Alla speciallärarna anser dock att de har kompetens inom området elever i svårigheter och 

Alva säger att hon får lära sig mycket av eleverna. Specialpedagogerna anser att det behövs 

kompetensutveckling på skolan om elever i svårigheter och att de själva också behöver 

kompletteras med nya kunskaper. De måste vara pålästa i vad ny vetenskaplig forskning 

kommer fram till och föra ut det till alla på skolan. Petra anser att kompetensutveckling 

tidigare varit allt för sporadisk, men att det nu kan komma igång genom samverkan.  

Det finns ett stort samband mellan de framgångsfaktorer som visades i resultaten från 

intervjuerna till det resultat som enkätundersökningningen visade. Alla grupper med lärare 

och speciallärare visade genom enkätundersökningen att de vill ha en snabb insats där 

specialpedagogen gör täta och längre observationer. Nio av tio grupper poängterar vikten av 

återkoppling med dokumentation och täta uppföljningar. Fem grupper vill ha praktisk 

avlastning med pappersarbete (dokumentation), stöd i samtal, möten med föräldrar samt att 

specialpedagogen eller annan verkställer anpassningar. Fortbildning inom olika områden samt 

handledning, stöd och kollegialt lärande tas också upp av fyra av de tio grupperna.  

 

Figur 1. Framgångsfaktorer för samverkan 
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Förutom de fem främsta framgångsfaktorerna för samverkan uttrycker två av grupperna 

betydelsen av att förtydliga ansvarsfördelningen i arbetet med elever i svårigheter. Vem gör 

vad och vem har ansvaret? Två grupper vill ha konkret stöd med kompensatoriska hjälpmedel 

och annat anpassningsmaterial. En grupp anser att specialpedagogen bör arbeta med enskilda 

elever i specifika fall, hur framgick inte. Två grupper ser att samverkan måste vara enkel och 

att elevhälsoteamet ska synas i fikarum på alla stadier så att personalen kan ställa frågor. En 

grupp ser som framgångsfaktor att specialpedagogen har förståelse för lärarnas förutsättningar 

och att denne meddelar ledningen om hur lärarna har det och ser över resursfrågan. Det 

poängteras även att råden från speciallärare och specialpedagog måste vara relevanta utifrån 

de resurser som finns i klassen. En grupp tar upp vikten av att specialläraren måste få vara 

speciallärare och att någon annan ska göra utredningar och tester. Vikten av att det finns en 

”reträttgrupp” för eleverna hos specialläraren belyses också av en grupp. Även önskemål att 

specialpedagogen ska göra elevintervjuer finns bland två grupper. 
 

4.3.1 Analys  
  

Något som är genomgående i intervjuerna är att samverkan bör utvecklas. Alla 

specialpedagoger ser rektorns roll som betydelsefull för samverkan mellan yrkesgrupperna. 

De ser även på samma sätt som Jakobsson och Lundgren (2013) att det krävs en tydlig 

styrning från rektorns sida i detta arbete. Specialpedagogerna ser i huvudsak att samverkan 

måste ske utifrån en helhetsmodell (jfr Jakobsson & Lundgren, 2013; Persson & Lundgren, 

2003) där kunskaper tas tillvara från olika yrkesgrupper. I likhet med flera forskare ser 

majoriteten av de intervjuade att det behövs en plan för hur samverkan ska ske (t.ex. Agaliotis 

& Kalyva, 2010; Ahlberg, 2013; Jakobsson & Lundgren, 2013; Waldron & Mcleskey, 2010). 

En lärare belyser i likhet med Agaliotis och Kalyva (2010) och Persson och Lundgren (2003) 

att det behövs en samordnare och att det kan vara specialpedagogens roll i detta arbete. Det 

kan också jämföras med Ahlbergs (2013) syn på att specialpedagogen borde utnyttjas mera 

när det gäller arbetet med inkludering av elever i svårigheter. 

 

De framgångsfaktorer som de intervjuade belyser, speglar även den bild som framträder i 

forskning när det gäller att lyckas med inkludering (jfr Ahlberg, 2013; Jakobsson & 

Lundgren, 2013). Rektor, speciallärare och lärare ser framgångsfaktorer i att 

specialpedagogen gör observationer, återkopplar till arbetslag och gör uppföljningar. I likhet 

med en specialpedagog betonar rektor vikten av att lärare har vetskap om hur samverkan 

kring en elev bör ske, efter ett påbörjat ärende kring en elev i svårigheter. Detta har enligt 

intervjuerna inte fungerat tidigare. Detta betonas av forskning som en viktig förutsättning för 

att samverkan ska fungera (Simmons et al., 2012). I likhet med Ahlberg (2013) och Gerrbo 

(2012) ser rektor vikten av kommunikation mellan arbetslag och specialpedagog när det gäller 

de didaktiska insatserna för elever i svårigheter och att det ska vara ett förtydligande av roller 

och ansvar bland personalen på skolan, vilket tidigare påvisats som viktigt i 

samverkansarbetet (Simmons et al., 2012).  

Både rektor och pedagoger är med andra ord eniga om att det behövs stöd och samverkan för 

att kunna stödja elever i svårigheter i inkludering. Samtidigt belyser både specialpedagoger 

och speciallärare dilemmat och komplexiteten i att komma med råd till lärare utan att ”trampa 

på tårna”. En specialpedagog menar att det vore bättre om förfrågan om stöd och handledning 

kom från lärarna och inte bestämdes utan deras medverkan. Det kan liknas vid Nilholms 

(2007) dilemmaperspektiv, där lärare å ena sidan har svårt att ta stöd å ena sidan vill ha stöd 

och där specialpedagoger och speciallärare å ena sidan tycker att de ska handleda å andra 

sidan anser att det är svårt då det kan känns som ett övertramp att få råd. För att samverkan 
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ska fungera krävs relationer (Partanen, 2012), kommunikation och samspel och det tar tid och 

resurser, men den tiden får man igen då samverkan skapar mervärde genom att generera flera 

lösningar på komplexa problem och genom att delge varandra av sina kunskaper (jfr 

Savolainen et al., 2012; Waldron & Mcleskey, 2010). Detta kan förstås utifrån flera forskares 

tankar om hur samverkan ska fungera. Det handlar om vikten av att alla känner delaktighet 

och meningsfullhet i samverkan kring inkludering (jfr Angelöw, 1991; Assarsson, 2007; 

Persson & Lundgren, 2003; Waldron & Mcleskey, 2010). Trots enighet om att förändra och 

att stöd behövs, fortsätter därmed arbetet utifrån ett kompensatoriskt perspektiv där eleven 

kompenseras (Nilholm, 2007). Detta på grund av att det inte finns några klara direktiv och 

ramar, ingen delaktighet, ingen kommunikation, ingen bestämd plan för hur arbetet ska 

genomföras osv. (Jakobsson & Lundgren, 2013; Savolainen et al., 2012; Agaliotis & Kalyva, 

2010).  

Något som är genomgående bland alla lärare är att det finns ett stort behov av att få praktisk 

rådgivning och tips i form av anpassningar och metoder i undervisningen, stöd i 

föräldrasamtal, tid för olika mötesformer och att diskutera pedagogiska frågor, dokumentation 

och kompetensutveckling, vilket överensstämmer med vad grekisk forskning visat (Agaliotis 

& Kalyva, 2010). Specialpedagoger ser vikten av mer tid för samverkan för att tydligöra hur 

lärarna kan förändra i klassrumsmiljön för att inkludering ska vara gynnsammare (Asp-Onsjö, 

2006) och för att stötta lärare genom handledning. Agaliotis och Kalyva (2010) menar att 

specialpedagogens uppgift kan vara att vara samordnare och fortbilda personal. 

Ahlberg (1999) ser att handledningssamtal och ett gott samarbete mellan 

specialpedagog/speciallärare och lärare gynnar inkludering och att eleverna känner sig trygga. 

Detta har saknats på grund av tidsbrist och att specialpedagogen inte funnits inom samma 

organisation, vilket försvårat arbetet med elever i svårigheter (Jakobsson & Lundgren, 2013) 

Någon samverkan mellan speciallärare och specialpedagog har inte heller existerat, vilket 

stämmer med Skolverkets granskning av den specialpedagogiska verksamheten (Gerrbo, 

2012) där kritik gavs just på att kommunikationen mellan speciallärare och specialpedagog 

fungerade dåligt. En annan viktig förutsättning för samverkansarbetet är hur maktstrukturen 

ser ut, vilka förutsättningar som finns för personalen och hur ledningsstrukturen stöttar 

(Jakobsson & Lundgren, 2013). Lärare och speciallärare ser att det varken finns tid, resurser 

eller lokaler för att genomföra en inkludering för alla och menar att mycket handlar om 

organisering därmed även mer kompetensutveckling. (Asp-Onsjö, 2006; Gerrbo, 2012; 

Nilholm, 2012). Rektor är inte säker på hur kompetensen ser ut bland pedagogerna för att 

kunna inkludera elever med komplexa svårigheter. Hon är medveten att det inte funnits någon 

kompetensutveckling under den tid hon varit på skolan och att det behövs. Forskning påvisar 

vikten av kompetensutveckling och att ledningen är engagerad i inkluderingsarbetet (t.ex. 

Asp-Onsjö, 2006; Högskoleverket, 2012; Waldron & Mcleskey, 2010 ).  

 

5. Diskussion 
  

Diskussionen kommer att inledas med en reflektion över metod- och teorival. Därefter 

diskuteras de slutsatser som dras utifrån studiens olika resultat relaterade till studiens 

bakgrund, tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Slutsatserna redovisas i huvudsak 

utifrån studiens tre frågeställningar. Kapitlet avslutas med ett reflekterande avsnitt och förslag 

på vidare forskning. 
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5.1 Metod och teorival 
 

Intervjuerna i den här studien är begränsade till två skolor, förutom att två specialpedagoger 

intervjuats i andra rektorsområden. Däremot omfattade enkätundersökningen alla skolor i 

rektorsområdet. Resultatet kan därmed inte ses som generellt, vilket inte heller varit min 

avsikt med studien. Kvale och Brinkmann (2011) beskriver att i en kvalitativ studie beskrivs 

hur intervjupersonerna ser sin verklighet. Med utgångspunkt från detta och att mitt syfte var 

att utveckla kunskap om olika yrkesgruppers syn på inkludering och samverkan har intervjuer 

varit en bra datainsamlingsmetod. Enkäten tillkom eftersom tillfälle yppades och därmed 

anser jag att tillförlitligheten på frågan om samverkan ökat, vilket är en fördel för studien. Jag 

får samtidigt ha med i beräkningarna att någon i gruppen kan ha haft en ledande roll och styrt 

svaren till dennes åsikt då enkäten gick ut på att arbeta i grupp och gemensamt ta fram 

framgångsfaktorer för samverkan. 

Min vision under intervjuerna var att till viss del utgå från Hägg och Kouppas (2007) modell 

för samtal. De belyser vikten av att samtalsledaren ska lyssna tålmodigt och professionellt 

samt ge öppna frågor. Under samtalet ska sammanfattningar göras för att klargöra att 

samtalsledaren förstått och för att föra samtalet vidare. Vid avlyssnandet av intervjuerna 

visade det sig att jag inte lyckats med mina avsikter under alla intervjuer. Vid en intervju 

ställde jag ledande frågor, vilket kan ha påverkat svaren från den intervjuade. Under en annan 

intervju tog jag mycket plats och gav kanske inte intervjupersonen tillräckligt med tid att 

tänka över svaret då jag hade svårt att sitta tyst under en lång stund. Jag blev dock säkrare för 

varje intervju som genomfördes och jag var noga med att ställa öppna frågor och göra 

sammanfattningar i alla intervjuer. Så trots en trevande början är min bedömning  att jag fått 

ett omfattande material att analysera och ser därmed att resultatet ändå är trovärdigt. 

Valet av teoretisk ansats har varit ett stöd i analysen och jag är glad att jag haft Nilholms 

(2007) dilemmaperspektiv och Ahlbergs (2013) kommunikativ-relationistiska perspektiv att 

förhålla mig till då verkligheten inte alltid är så enkel som den vision skolan har i detta arbete.  

 

5.2 Olika syn på elever i svårigheter och inkludering  
 

Den första slutsatsen jag drar, är att begreppet inkludering inte på långa vägar är klart 

definierat vare sig i styrdokumenten eller bland de intervjuade. Mot den bakgrunden är det 

omöjligt att prata samma språk på skolan, vilket försvårar en inkludering (Nilholm, 2006). De 

intervjuade är däremot eniga om att ledningen på skolan är tydlig med att alla ska arbeta för 

att elever i svårigheter i första hand ska få stöd i klassrummet. Det finns dock oklarheter i hur 

det ska genomföras. Det behövs en samsyn på skolan där det förs diskussioner om vad 

begreppet inkludering innebär för alla. 

En annan slutsats är att, avgörande för arbetet med inkludering beror även på med vilka 

glasögon man ser på elever i svårigheter (Nilholm, 2012). I ett kompensatoriskt perspektiv, 

men även i ett dilemmaperpektiv ser jag lärare som betonar att elever i svårigheter behöver 

kompenseras, för att få lite mer och komma ikapp (Nilholm, 2007). Detta trots att de även ser 

fördelar med inkludering. De vet varken ut eller in, vilket som är bäst för eleven och de hinner 

inte med att ge det stöd eleverna har rätt till. Med de kritiska glasögonen ser jag rektorer och 

specialpedagoger som anser att miljön i skolan har stor betydelse för inkludering. Där finns 

även speciallärarna då de tillsammans med specialpedagogerna ser att det behöver anpassas 

mer i klassrumsmiljön. Samtidigt fortsätter speciallärarna att ta ut elever i enskilt arbete då de 
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anser att de behöver lugn och ro och mer träning . Utifrån den vision, utbildning och uppdrag 

som specialpedagog, respektive rektor har är deras syn på inkludering i ett kritiskt perspektiv 

helt naturligt. Verkligheten är dock mycket mer komplicerad än så och jag måste medge, att 

det inte är lätt att tänka specialpedagogik ur ett enda specialpedagogiskt perspektiv. Lärarna 

hinner inte ge eleverna det stöd de behöver och känner sig frustrerade.  

Eftersom styrdokumenten är otydliga (Assarsson, 2009) och motstridiga till vad forskning 

säger hamnar pedagogerna i ett dilemma när de ska tänka och agera kring  elever i 

svårigheter. Eleverna ska å ena sidan känna sig trygga och trivas i sin skolmiljö, å andra sidan 

ska de nå målen som minst ska uppnås enligt kursplanen. Skolverket (2011) påvisar vikten av 

att tidigt identifiera elever i svårigheter samtidigt som flera forskare (se Haug, 1998; Persson 

& Persson, 2012) anser att eleverna inte ska kategoriseras utan få det stöd de behöver genom 

inkludering. Precis som Assarsson (2009) anser jag, att trots ny läroplan är det en svår uppgift 

för en ensam lärare att kunna ta rätt beslut i alla situationer. Det behövs flera olika 

anpassningar i klassrummet samtidigt som läraren har 20-25 andra elever som behöver stöd i 

någon form. Kanske i den bästa av världar och om man var två lärare per klass som en lärare i 

intervjuerna uttrycker, skulle man klara av att ge eleverna de förutsättningar som skollagen 

garanterar.  

Valet av pedagogiska strategier, utformning av miljön, läromedel och datorns olika 

hjälpmedelsprogram kan vara avgörande för att nå målen hävdar Eriksson et al. (2007). Det 

tror jag med säkerhet att lärare redan vet, men som intervjuerna visar finns varken tid, resurser 

eller kunskap inom alla områden för att ensam klara detta arbete. Jag anser att det nästan är en 

omöjlig uppgift för lärare att både rätta in sig i ledet efter Skolverkets kursplaner och mål och 

samtidigt se till alla elevers olika förutsättningar och att alla ska trivas och må bra i skolan.  

 

5.3 Samverkan i arbetet med inkludering  
 

Vidare drar jag slutsatsen att personalen anser att det inte funnits någon samverkan kring 

elever i svårigheter från specialpedagogen i det centrala resursteamet. Då specialpedagogen 

inte haft sin position ute på skolorna utan tillhört ett centralt reursteam med en annan chef än 

vad lärare och speciallärare haft har detta försvårat samverkan. Specialpedagogen har enbart 

funnits med i elevhälsoteamet (EHT) vid speciella fall och därmed inte haft någon relation till 

pedagogerna på skolan, vilket jag i likhet med flera forskare anser som en viktig (jfr Ahlberg, 

2013) framgångsfaktor i arbetet med elever i svårigheter. I sin tur har detta inneburit att 

speciallärare och lärare arbetat på som vanligt utifrån det kompensatoriska perspektivet då de 

inte haft några andra förutsättningar. Ett helhetsperspektiv på eleven växer inte fram av sig 

själv utan det måste organiseras tillsammans med ledning och personal i olika 

mötesformationer där diskussioner förs målmedvetet och uthålligt. Precis som Persson och 

Persson (2012) belyser ser jag vikten av skolledarens förmåga att bygga en samarbetskultur på 

skolan för att få en fungerande samverkan. Då den organisationen saknats har det varit svårt 

att få organisationen att fungera genom samverkan, vilket har ställt till problem för både 

speciallärare, lärare och framförallt för eleverna som inte fått det stöd de har rätt till. Målet för 

samverkan är precis som Andersson (2004) skriver, att elever ska få stöd och hjälp i ett 

helhetsperspektiv där olika yrkesgrupper delger sina specifika kunskaper kring svårigheterna. 

För att eleverna inte ska behöva lämna klassrummet för att få stöd måste denna samverkan 

fungera, vilket det inte gjort.   

Jag ser även att flera pedagoger arbetar i sin ensamhet och saknar stöd och samverkan kring 

elever i svårigheter. Lärare känner sig utlämnade för att klara arbetet själva trots att 
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majoriteten av dem ser andra alternativ för samverkan med speciallärare. Även speciallärare 

känner sig ensamma i sitt arbete även om de likaväl som lärare har idéer om hur arbetet kring 

elever i svårigheter kan förändras. Av rädsla för att stöta sig med andra fortsätter alla istället 

att lösa problemen själva på samma sätt som de hittills gjort. Mycket av detta kan även handla 

om att det saknas ansvars- och rollfördelning i samverkansarbetet, vilket forskning visat som 

betydelsefullt för arbetet kring elever i svårigheter (Agaliotis & Kalyva 2010).   

 

5.4 Utveckling av framgångsfaktorer i samverkan i ett 
specialpedagogiskt perspektiv.  

 

Den sammanfattande slutsatsen av studien är att jag i likhet med majoriteten av yrkesgrupper i 

studien och i likhet med forskare (t.ex. Assarsson, 2007; Jakobsson & Lundgren, 2013) ser 

samverkan i skolan som viktigt. Mötet mellan pedagoger och elevhälsans pedagoger kan vara 

avgörande för hur kvaliteten blir i arbetet med eleverna. Hur denna samverkan ska komma 

igång beror på flera olika faktorer, men jag anser i likhet med majoriteten av de intervjuade att 

det framförallt behövs en tydlig strukturerad ledning och en samordnare som ansvarar för 

arbetet med inkludering. Det är inte enkelt då det inte finns något färdigt manuskript för hur 

skolan ska få alla elever att känna sig inkluderade. Frågan är bara om det någonsin är möjligt 

utifrån de förutsättningar skolan har? 

 

Resultatet av studien visar att lärare har ett stort behov av stöd från specialpedagog och 

speciallärare i arbetet med elever i svårigheter. Som första utgångspunkt för att samverkan 

ska fungera tror jag i likhet med Agaliotis och Kalyva (2010) att alla berörda runt eleven i 

svårigheter behöver veta var och ens ansvarsområden. Jag anser också att det är viktigt att alla 

berörda måste få känna meningsfullhet i arbetet genom att delta på samma villkor (jfr 

Waldron & Mcleskey, 2010). Att samverka kring elever i svårigheter är allas ansvar och en 

nödvändig åtgärd för att se eleven i ett helhetsperspektiv. 

Resultatet i den här studien visar även tydligt att det finns många hinder i vägen för detta. Här 

har både skolan regeringen och Sveriges politiker mycket att arbeta med. Jag ser tendenser i 

både forskning, styrdokument och resultat från intervjuer och enkäter i studien att det är lätt 

för andra att ha åsikter om vad andra inte gör eller ska göra, men att det är svårare att se sin 

del i utvecklingsarbetet. Skolinspektion och Skolverket har åsikter om hur skolan, 

specialpedagoger och speciallärare arbetar med samverkan kring elever i svårigheter (t.ex. 

Högskoleverket, 2012; Skolinspektionen, 2012). Forskare har synpunkter på 

skolmyndigheternas otydlighet i styrdokumenten (t.ex. Ahlberg, 2013; Assarsson, 2009). 

Rektor, specialpedagoger och speciallärare har i studien synpunkter på hur lärare i skolan 

anpassar undervisning och miljö för elever i svårigheter. Kvar står läraren i klassrummet med 

uppgift, både vad det gäller kunskap och värdegrund att ge eleverna det stöd de behöver. De 

vänder ut och in på sig själva och det stöd de kan få är av specialläraren som ”plockar” ut 

elever ur klassrummet för enskilt stöd eller att placera elever i särskilda undervisningsgrupper. 

För att arbetet med samverkan mot en inkluderande skola ska komma igång tror jag, att alla 

måste börja titta på sitt eget arbete och inte bara ha åsikter om andras. Åter igen behövs en 

samordnare som kartlägger skolans behov och hur resurserna ska fördelas, vem som ska göra 

vad, samt hur stödet ska ges till eleven och av vem. En kartläggning behöver också göras om 

var och ens kompetenser för att alla ska kunna bidra på bästa möjliga sätt. Det måste skapas 

förutsättningar av ledningen i form av tid och resurser för att genomföra den 

kompetensutveckling som behövs för arbetet. På samma sätt som lärare behöver det 

specialpedagogiska stödet, behöver de också få känna delaktighet och meningsfullhet i varför 
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och hur undervisningen kan anpassas för elever i svårigheter. Det är en förutsättning för att få 

arbetet att fungera och bli långsiktigt (Assarsson, 2007; Angelöw, 1991). 

 

Alla lärare och övriga yrkesgrupper på skolan måste få förutsättningar för att ge det stöd som 

skollagen garanterar alla elever i svårigheter. Jag är i likhet med både intervjupersoner och 

forskare enig om att lärare har förmågan att förbättra elevernas och skolans resultat bara de får 

rätt förutsättningar och inte behöver stå ensamma i detta arbete.  

 

Det går inte att frilägga mer tid för samverkan om inte ledningen prioriterar arbetet genom att 

tillföra resurser. Det går inte heller att anpassa miljön och undervisningen utan tillgång på 

konkret material och till det behövs medel i form av tillskott i budgeten för varje elev. För att 

få mer ekonomi till skolan måste Sveriges styrande politiker tänka om och tänka nytt. Här är 

alltså samhället med och sätter hinder för inkludering i skolan, vilket jag ser som ett dilemma 

enligt Ahlbergs (2013) kommunikativ-relationistiska perspektiv.  

 

Varje elev som misslyckas i skolan kostar i slutändan mycket mer än vad utökad skolpeng 

gör. Om det nu skulle finnas möjligheter att frigöra tid och resurser kräver denna 

omfördelning av tidsanvändandet sanktioner av skolledaren och ett stöd av kollegerna 

(Assarsson, 2007). Specialpedagogik är ett sätt att förhålla sig till detta dilemma och den kan 

utformas på olika sätt för att möta det. Detta innebär ett arbete som måste struktureras upp för 

att gå att genomföra för alla pedagoger i skolan. Det behövs en ledning som ger mandat för att 

påbörja detta arbete tillsammans med skolans personal och elevhälsoteamet.  

 

Det handlar om att bygga broar från lärande till motivation och försöka se möjligheterna till 

lösning. Vi behöver tillsammans kunna flytta perspektivet mot det kritiska perspektivet där 

miljön runt eleven ska anpassas i första hand, men att även kunna se eleven utifrån ett 

dilemmaperspektiv där det inte finns något rätt svar utan att man tittar på elevens önskan, 

förutsättning och behov. I vissa situationer behövs ett kompensatoriskt perspektiv där eleven 

får enskilt stöd, om det är det bästa för eleven (Nilholm, 2007). Det viktiga är att vi innan sett 

eleven ur ett helhetsperspektiv genom samverkan mellan olika yrkesgrupper. 

 

Vi måste också vara realistiska och se vilka förutsättningar samhället och skolan som 

institution ger. Precis som de sex lärarna i Svenska Dagbladet uttrycker så finns det en gräns 

för vad lärare kan åstadkomma. Vi kan bara göra det bästa av att hjälpas åt och samverka 

kring de svårigheter vi möter på skolan. Detta kan vi göra genom att börja med att reflektera 

över vårt förhållninggsätt och sträva efter att se elevernas potential i stället för att kategorisera 

dem. Då kommer samverkan och lärandemiljön att förbättras. 

 

5.5 Framtida forskning 
 

En viktig slutsats jag dragit av den här studien är att samverkan behövs för elever i 

svårigheter och för inkludering, men att det är brist på tid och resurser. Forskning visar att 

olika yrkesgrupper i och utanför skolan behöver delge sina kunskaper för att undanröja hinder 

för en god lärandemiljö för alla elever, men framförallt för elever i svårigheter. Det är min 

utgångspunkt för att forska vidare. Jag tror i likhet med flera forskare (Ahlberg, 2013; 

Jakobsson & Lundgren, 2013) att det inte räcker att enbart samverka kring elever i svårigheter 

inom skolan. Föräldrar är den viktigaste pusselbiten kring eleven, professioner som BUP, 

habiliteringen, socialtjänsten osv. är andra verksamheter som kan hjälpa till att få en 

helhetssyn på eleven, för att elevens potential ska kunna tas tillvara på bästa sätt. Min 
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förhoppning är att den här studien ska ligga till grund för en fortsatt forskning i hur 

samverkan kan utvecklas med andra aktörer utanför skolan. Intressant skulle vara att få göra 

en aktionsforskning inom detta fält. Hur dessa aktörer vill utveckla samverkan med struktur, 

ramar, utvärderingar och uppföljning, olika roller och ansvar: Vem ska göra vad?  Undanröja 

hinder i möjligaste mån som sekretess, maktstrukturer, revirtänkande osv. Ett sådant 

forskningsområde skulle kunna ge bättre redskap för att förstå, se styrkor, intressen och 

tillsammans vända trenden till att se möjligheter i svårigheter istället för bara svårigheter. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Min utbildning till specialpedagog går mot sitt slut och jag är mitt uppe i mitt slutarbete, en 

studie som handlar om hur olika yrkeskategorier i skolan ser på samverkan kring elever i 

svårigheter eller ”elever i behov av särskilt stöd”.   

Jag vill med detta brev undersöka om det finn några av er som är intresserade av att ställa upp 

i en intervju under ca 40-60 minuter.  

Om jag får intresserade kommer jag att intervjua 3 lärare 3 speciallärare, 3 specialpedagoger 

och 1 rektor. 

Vid samtycke att delta i studien kommer ni själva att kunna bestämma på vilka villkor ni vill 

delta och ni kan avbryta när som helst. Ni kommer att få läsa igenom intervjuerna och 

samtycka till dessa innan de används i studien. 

Ni kommer att vara anonyma i studien och utomstående kommer inte att kunna identifiera er. 

Varken skolornas eller de intervjuades namn kommer att benämnas med de rätta namnen. 

 

Den information ni delger inte kommer att användas på annat sätt än i den här studien. 

Materialet kommer att förstöras när studien är godkänd och färdig 

 

Ni som är intresserade kan tala om det för mig eller svara på detta mail. Jag kommer ta ut det 

antal jag tidigare skrivit och sedan kontaktar jag er för att boka tider för intervjuer utifrån vad 

som passar er. 

 

Tack på förhand 

 

Anna-Lena Sundberg 
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Intervjuguide     Bilaga 2 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat i ditt yrke? 

Vilka olika svårigheter har du mött i skolan? 

Olika syn på inkludering och elever i svårigheter?  

 Hur definierar du ”en skola för alla”, inkludering  – Vad innebär det för dig? 

 Hur är stödet utformat för elever i svårigheter i skolan? Kan du berätta hur ni arbetar 

för att stödja elever i svårigheter? 

 Vad innebär olika funktionsnedsättningar och skolsvårigheter i skolans vardag? 

 Hur ser du på fördelar och nackdelar med inkludering av elever i svårigheter? 

 Hur ser du på fördelar och nackdelar med smågrupper och särskilda 

undervisningsgrupper? 

 På vilket sätt kan individ- grupp och organisation skapa hinder och möjligheter för 

inkludering? 

 Hur ser du på din kompetens kring den komplexitet som finns kring elever i 

svårigheter? 

 Hur arbetar du för att inkludera elever i svårigheter i klassen?  

Hur ser samverkan ut i arbetet med inkludering av ”elever i svårigheter? 

 Beskriv rektors, specialpedagogs, speciallärares och lärares roller och ansvar kring 

inkludering av elever i svårigheter? 

 Hur ser samverkan ut mellan lärare, speciallärare/specialpedagoger och ledning i 

arbetet med elever i svårigheter? 

 Vilka mötesformer finns mellan specialpedagoger, speciallärare, arbetslag, lärare och 

rektor? 

 Hur sker samarbete och integration mellan specialundervisning och ordinarie 

undervisning? 

 Vilka rutiner finns för ärendeingångar av elever i svårigheter? Berätta om de rutiner 

som finns när en elev i svårigheter identifierats. 

 Hur ser kompetensutvecklingen på skolan ut när det gäller elever i svårigheter? 

Hur kan inkluderingsarbetet utvecklas med hjälp av samverkan på skolan? 

 Vad anser du kan vara framgångsfaktorer för inkludering av elever i svårigheter 

 Berätta hur du ser på utveckling av samverkan mellan kollegor, med elevhälsoteam 

 Berätta hur du vill att samverkan kring elever i svårigheter ska se ut. Hur speciallärare 

och specialpedagoger och lärare kan utnyttjas på bästa sätt.  

 På vilket sätt kan integration mellan specialundervisning och ordinarie undervisning 

utvecklas? 

 Vilka mötesformer anser du behöver finnas för en god samverkan inom skolan? Vilka 

ska vara med? Hur ofta? 

 Hur skulle du vilja att samverkan kring ärendeingångar av elever i svårigheter ska 

ske? 

 Hur ser du att samverkan kan utvecklas för att öka kompetensen hos all personal kring 

elever i svårigheter?  

 Hur kan man bygga broar och få till stånd en tätare koppling mellan teori och praktik 

för att skapa möjligheter till samarbete mellan forskare och lärare? 
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Diskussionsfrågor    Bilaga 3 

 

Fortbildningsdag XXXXXXXXX 2013-10-29 
___________________________________________________________________________ 

Samverkan med rektorsområdets elevhälsoteam  
 

Skriv ner minst fem punkter kring frågan: 

Hur vill ni att samverkan mellan specialpedagoger, speciallärare och lärare bör se ut i arbetet 

med elever i svårigheter och inkludering?  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


