
    
  

LLÄÄRRAARRUUTTBBIILLDDNNIINNGGEENN    EExxaammeennssaarrbbeettee,,  1100  ppooäänngg  
  

  
 

  
  
IInnssttiittuuttiioonneenn  fföörr  hhuummaanniioorraa    Pia Lindberg 
Handledare: Sofia Ask    Christel Krisat Bergström  
GOX149 
VT 2006 

 

 
 

EN GRUNDSÄRSKOLA 
MÖTER EN        

GRUNDSKOLA  
En fallstudie om hur personal från två olika 

skolformer ser på en samverkan som kan gynna 
elever med läs- och skrivsvårigheter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

Sammanfattning 
Detta examensarbete undersöker olika kontaktytor som kan utvecklas till samverkan mellan 

en grundsärskola och en grundskola. Denna samverkan fokuserar på elever med läs- och 

skrivsvårigheter i skolår 1-5. Examensarbetet framhåller också likheter och olikheter mellan 

metoder och arbetssätt i skolformerna gällande läs- och skrivinlärning. Undersökningen 

bygger på personalens och ledningens åsikter. 
    Av resultatet kan man utläsa att all personal vill samverka och att ledningen är positivt 

inställd. Alla har dock inte samma syn på vad samverkan är och personalen är oroliga för att 

tid och resurser inte räcker till. Skolformerna har olika styrdokument och undervisningen är 

mer individualiserad på grundsärskolan.  
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1. Inledning 
Enligt ett kommunalpolitiskt beslut ska särskolan i kommun X expandera. Beslutet leder till 

att eleverna på särskolan kan gå kvar i kommunen under hela skolgången. Tidigare har dessa 

elever börjat i andra kommuner då de gått ut skolår 5.  Beslutet innebär att särskolan flyttar 

till nya lokaler som ligger i anslutning till en grundskola. Undersökningen är en fallstudie som 

innefattar dessa två skolor. Rektorer och personal från respektive skolform började träffas i 

undersökningens initialskede. I slutet av vår undersökning skedde själva flytten.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen som presenteras i den här uppsatsen är att se vilka olika 

kontaktytor som kan utgöra incitament till samverkan mellan en grundsärskola och en 

grundskola för skolår 1-5. Avsikten är att fokusera på möjlig samverkan gällande elever med 

läs- och skrivsvårigheter, samt vilka olika metoder och arbetssätt som används i de olika 

skolformerna. Undersökningen utgår från följande frågor:

* Vilka metoder och arbetssätt använder man för elever med läs- och skrivsvårigheter på 

grundsärskolan respektive grundskolan? 

* Vilka likheter och olikheter finns i metoderna och arbetssätten mellan skolformerna? 

* Vilka möjliga kontaktytor skulle kunna utnyttjas av de båda skolformerna? 

* Hur kan de båda skolformerna samverka på ett sätt som gynnar elever med läs- och 

skrivsvårigheter?  

1.2 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 belyses de olika skolformernas styrdokument och definitioner av läs- och 

skrivsvårigheter. Individuell utvecklingsplan samt innehållet i den aktuella kommunens 

handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter tas upp. Information om särskolan 

samt metoder för läs- och skrivinlärning delges. Kapitlet avslutas med faktorer som kan 

påverka utvecklingen av samverkan enligt tidigare forskning. Kapitel 3 beskriver 

undersökningen och metoden. I kapitel 4 redovisas resultatet av undersökningen och i kapitel 

5 analyseras resultatet. En sammanfattning av positiva kontaktytor för samverkan finns i 

kapitel 6.  Avslutningsvis, i kapitel 7, diskuteras resultatet. 
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2. Bakgrund 
I bakgrundsavsnittet tas innehållet i de olika skolformernas styrdokument upp och läs- och 

skrivsvårigheter definieras. Kommun X handlingsplan för elever med läs- och 

skrivsvårigheter belyses samt information om den obligatoriska särskolan delges. Olika 

metoder inom läs- och skrivinlärning exemplifieras och avsnittet avslutas med tidigare 

forskning om samverkan mellan de två skolformerna. 

2.1 Läs- och skrivinlärning i grundsärskolans och grundskolans 
styrdokument  
Läroplanen är gemensam för alla obligatoriska och frivilliga skolformer. I målen för 

grundskolan står att skolan ansvarar för att alla som har gått ut grundskolan ska kunna 

behärska det svenska språket, läsa och lyssna aktivt samt kunna uttrycka sina tankar i tal och 

skrift. Målen att uppnå i särskolan är att eleverna efter sin förmåga ska kunna lyssna, läsa och 

kommunicera samt att de har ökat medvetenheten om sina förutsättningar (Lpo94, 1994). 

    Både grundskolans och grundsärskolans kursplaner i svenska strävar efter att eleverna i 

slutet av det femte skolåret ska:  

- kunna läsa en text och förstå den, 

- kunna ta del av litteratur anpassad efter ålder, 

- kunna lyssna och samtala med andra, 

- kunna skriva och berätta muntligt så att mottagaren förstår, 

- veta var man kan söka information och hur man ska använda den (Kursplaner för den 

obligatoriska särskolan, 2002. Kursplaner för grundskolan, 1994). 

 Vikten av ett bra språk tas upp i båda kursplanerna samt att språket utvecklas i det sociala 

samspelet med andra. I kursplanerna står också att språk inte bara är kommunikation, utan en 

förutsättning för att eleven ska kunna lösa problem, planera och förstå hur olika saker hänger 

ihop. Kommunikation kan ske i många olika former och eleverna måste ges möjligheter till att 

ta del av dans, musik, bild, drama och språk. Det som skiljer skolformerna åt i kursplanerna är 

att grundsärskolans mål i slutet av skolår 5 är mål som eleven ska nå efter sina egna 

förutsättningar medan eleven i grundskolan ska ha nått målen i slutet av skolår 5. I 

grundskolans kursplan för skolår 5 står inget om att utgå från elevens förutsättningar.  
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2.2 Definitioner av läs- och skrivsvårigheter  
När Skolverket definierar läs- och skrivförmåga avser de: 

Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för 
- att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 
- att kunna tillgodose sina behov och personliga mål 

      - att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar. 
(Skolverket 1997, s 13, OECD 1995:14)  

 
Kravet på läs- och skrivkunnighet i vardagslivet varierar från situation till situation beroende 

på vilka krav som ställs. Den elev som inte kan läsa och skriva på ett sådant sätt att problem 

uppstår i vardagslivet får svårigheter med att klara sig i dagens samhälle. 

   Det finns läs- och skrivsvårigheter och specifika läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi används 

synonymt med uttrycket specifika läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi är lättare att säga och 

därför används den benämningen oftare (Stadler, 1994). Det är inte lätt att hitta en enhetlig 

definition, eftersom gränsdragningen är oklar. Dyslexi eller specifika läs- och skrivsvårigheter 

definieras som en otillräcklig förmåga att skriva och läsa på åldersadekvat nivå, om detta inte 

kan förklaras av andra faktorer. Det kan t.ex. vara att eleven möter en bristande pedagogik, 

har någon form av handikapp eller funktionsnedsättning eller att eleven saknar motivation 

(Duvner, 1994). Handikapporganisationen Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter (FMLS) 

skiljer inte ut läs- och skrivsvårigheter från dyslexi och använder sedan 1997 följande 

definition:  
Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en funktionsnedsättning som yttrar sig som bristande förmåga att 
använda skriven text och/eller att skriva text för att kunna fungera i samhället och fylla kraven i olika 
vardagssituationer; att kunna tillgodose sina behov och personliga mål; att öka sina kunskaper och utvecklas i 
enlighet med sina förutsättningar ( Lindgren, SOU 1997;108:49). 

 
FMLS anser att det finns flera orsaker som kan leda till denna funktionsnedsättning, men att 

det inte finns någon orsak att ta upp var problemen kommer ifrån. Dyslexi blir inget hinder 

förrän omgivningen ställer skriftspråkliga krav som personen inte kan uppnå (SOU 1997: 

108). 
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2.3 Individuell utvecklingsplan 
Från och med januari 2006 ska alla elever i grundskolan, särskolan, specialskolan och 

sameskolan ha en individuell utvecklingsplan. Tanken med den är att elever och föräldrar 

fortlöpande ska få information om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling. Detta ska 

ske i ett samtal minst en gång varje termin. Läraren ska göra en skriftlig sammanfattning över 

det som blir bestämt och en överenskommelse mellan lärare, elev och vårdnadshavare ska 

finnas med i planen. Den individuella utvecklingsplanen ska inte innehålla värderingar om 

eleven och dess personliga egenskaper. Den ska innehålla elevens utveckling och mål i 

förhållande till styrdokumenten. Elevens starka och positiva sidor ska stå i centrum och målen 

ska vara realistiska och möjliga för eleven att nå (Skolverket allmänna råd och kommentarer, 

2005). 

2.4 Handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter i 
kommun X 
I den aktuella kommunen där undersökningen genomfördes har det upprättats en 

handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd i sin språk-, läs- och skrivutveckling. Den 

gäller för förskolan, grundskolan och förskoleklassen. Handlingsplanen vänder sig till all 

personal, föräldrar, politiker och skolledare och började gälla från och med november 2005. 

Det är förskollärare, specialpedagoger, talpedagoger och lärare i svenska som andraspråk som 

har upprättat handlingsplanen. Syftet är att den ska leda till att undervisande personal ska 

utveckla ett gemensamt synsätt på elever i behov av särskilt stöd i sin språk-, läs- och 

skrivutveckling. Handlingsplanen ska stödja arbetet och garantera att alla elever får det stöd 

och den hjälp de behöver. Den ska även underlätta samarbetet mellan personal och beskriva 

hur man arbetar i kommunen med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

 Varje skolenhet ska ha tillgång till lärare, speciallärare eller specialpedagog för att stärka 

arbetet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Grunden för arbetet med dessa elever ska ske 

i det ordinarie arbetet i klassen. Elever som har svårigheter med att ”knäcka läskoden” ska 

erbjudas en intensivperiod med läs- och skrivträning under vårterminen i skolår 1 eller under 

skolår 2. Sedan skall elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivutveckling få 

kvalificerat stöd så länge de har behov av det. Enligt beslut i Barn- och utbildningsnämnden 

ska alla elevers läsförmåga bedömas under skolår 2, 5 och 9 genom de nationella proven. Det 

är klassläraren som är ansvarig för bedömningen. Handlingsplanen rekommenderar dock att 

det även ska göras en bedömning beträffande språklig medvetenhet, bokstavskännedom och 

eventuell läsförmåga av samtliga elever inför övergången från förskoleklass till skolår 1. 
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Detta rekommenderas även i skolår 4 och i skolår 7, då gällande avläsning, läsförståelse och 

stavning. Dessa bedömningar ska göras av en specialpedagog eller speciallärare. Elever med 

annat modersmål än svenska har rätt till svenska som andraspråk som ett eget ämne om det 

behövs.  

Åtgärdsprogram ska upprättas för elever med svårigheter. Där ska det framgå hur stödet för 

eleverna ska utformas. Skolledarna är ansvariga för att det finns fastställda rutiner för 

överlämnande vid respektive skola. 

Handlingsplanen ska utvärderas en gång per år av en arbetsgrupp med representanter från 

förskola, förskoleklass, skolans tidigare och senare år, lärare i svenska som andra språk samt 

talpedagog och specialpedagog från ett stödteam. 

2.5 Särskolan 
De elever som inte kan nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av att de har en 

utvecklingsstörning ska tas emot på särskolan. Den obligatoriska särskolan delas upp i 

grundsärskolan och träningsskolan. Grundsärskolans och träningsskolans kursplaner skiljer 

sig åt genom att grundsärskolan omfattar tolv ämnen. Grundsärskolans ämnen är bild, 

engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, 

naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska samt svenska som 

andraspråk. Träningsskolan har endast fem ämnesområden. Dessa fem är estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (Kursplaner för 

obligatoriska särskolan, 2002). Enligt Skolverket är en utvecklingsstörning ”en intellektuell 

funktionsnedsättning som beroende på grad och miljö utgör ett handikapp” (Rutiner för 

utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan, 2001:17). Att göra en 

bedömning om en elev har en utvecklingsstörning eller ej kan vara svårt. Det ska göras 

omfattande bedömningar gällande elevens kognitiva förmåga, elevens förutsättningar att nå 

kunskapsmålen i grundskolan, elevens hälsa för att se om det finns medicinska orsaker till 

dess svårigheter samt en social bedömning. För att en elev ska skrivas in i särskolan måste 

alltid vårdnadshavarna lämna sitt medgivande. Vårdnadshavarna har ingen lagstadgad rätt att 

kräva att barnet ska gå på särskolan, men däremot har de enligt lagen rätt till att låta barnet gå 

på grundskolan. Denna rätt kan åberopas när som helst.  
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2.6 Metoder för läs- och skrivinlärning 
Det har under många år diskuterats vilken metod som är bäst när man ska lära elever att läsa 

och skriva. Forskning visar dock att metoden som används vid läs- och skrivinlärning har 

mindre betydelse eftersom det är lärarens personlighet som påverkar resultatet av metoden 

(Stadler, 1998). Lärarens kompetens, personliga kvalifikationer och förmåga till flexibilitet är 

av stor betydelse. Viktigt är hur eleverna möts, hur metoderna används och hur 

inlärningsmöjligheterna ser ut. För att läsandet och skrivandet ska växa fram hos eleverna 

krävs att det skapas situationer som är lustfyllda och startar från ett meningsskapande 

sammanhang. Miljön runt eleverna är också viktig för att de ska få goda 

inlärningsmöjligheter. Både den psykiska, fysiska och sociala miljön har stor påverkan på 

inlärningen. Detta innebär att man måste anpassa miljön och metoden efter eleven eftersom 

alla elever går olika vägar när de närmar sig skriftspråket (Stadler, 1998; Svensson, 1998; 

Björk & Liberg, 1996; Liberg, 2006).  

    Det finns flera olika metoder för läs- och skrivinlärning. Metoderna som används utgår 

oftast från två infallsvinklar, syntes (att sätta ihop delar till helheter) eller analys (att bryta ner 

helheten till mindre delar). De syntetiska metoderna genomsyras av det grammatiska 

perspektivet. Det bygger på ett automatiskt synsätt, där de enskilda delarna (bokstavsljuden) 

sätts ihop till helheter (ord). Bokstaven kopplas till ljudet, läsningen blir fonologisk. Den 

traditionella läs- och skrivundervisningen prioriterar det grammatiska i läs- och 

skrivinlärningen (Lindö, 2002; Liberg, 2006). Wittingmetoden är en av de metoder som utgår 

från ljudningsprincipen där eleverna lär sig kopplingen mellan ljud och bokstav i enkla 

stavelser där läraren bestämmer vad som ska läras in. Fokus läggs inte på elevernas 

textförståelse utan på avläsningen (http://eprints.bibl.hkr.se). Analytiska metoder utgår från 

helheter som sedan bryts ner till mindre delar, från texter till mening, ord, bokstav o.s.v. 

Läsning på talets grund, även kallad LTG-metoden, är en analytisk metod med ett holistiskt 

förhållningssätt som ska genomsyra all undervisning. Här utgår man från helheten, prioriterar 

innebörden och textförståelsen framför avläsning. Eleverna och läraren skapar en text 

tillsammans som de sedan använder i undervisningen. De bryter tillsammans ner den i mindre 

delar (Lindö, 2002). Stavelsemetoden går ut på att man jobbar med stavelser. Man börjar med 

att klappa stavelser och sedan går man systematiskt fram och lär sig alla vokalerna först. I 

början ska samma vokal hela tiden vara sist så att eleven alltid känner igen den delen av ordet, 

som JA, SA, TA. Eleven får både läsa och skriva orden. Efter hand utökas ordet till t.ex. 

TAMA, men man har hela tiden samma vokal. På det sättet går man systematiskt igenom alla 
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vokaler (Lindberg, 2005). Den multisensoriska metoden bygger på att man använder alla 

sinnena i läs- och skrivinlärningen. Tidigt i undervisningen aktiveras flera sinnen samtidigt 

vid inlärningen av bokstavens ljud och form vilket skapar fasta associationer mellan 

bokstavsform och bokstavsljud. De olika inlärningsstilarna och variationen i undervisningen 

hjälper till att befästa kunskaperna (Stadler, 1998). Reading Recovery är en metod som går ut 

på att läraren intensivundervisar en elev i taget varje dag i 20-30 minuter under 15-20 veckor. 

Eleven får en läxa att göra tillsammans med en förälder varje dag. Lektionerna följer en snabb 

rutin med flera olika moment. Läraren kommenterar inte felläsningar. Eleven tränar med 

bokstäver samt bygger och tar isär ord. Sedan skriver eleven ett par meningar och läser och 

lyssnar till ljuden. Läraren skriver av dessa meningar och klipper isär ord för ord och blandar 

bitarna. Ordpusslet läggs av eleven och orden tas hem som läxa. Efter det introduceras en ny 

bok som tas hem för att läsas med föräldrarna. Målet med Reading Recovery är att eleven ska 

komma ikapp klassens medelnivå och att eleven lär sig att tolka det skrivna budskapet (Brew, 

1994). 

2.7 Tidigare forskning om samverkan mellan skolformerna 
I detta avsnitt ska vi belysa faktorer som kan påverka utvecklingen av samverkan mellan två 

skolformer. Texten i avsnittet bygger på tre tidigare undersökningar inom ämnet. I Frithiofs 

(2004) och Göranssons m.fl. (2000) undersökningar har personal från både grundskolan och 

särskolan tillfrågats om deras syn på samverkan mellan de båda skolformerna. 

Undersökningarna har gjorts i skolor där samverkan mellan de olika skolformerna redan 

pågått under en tid. Rabe & Hill (2001) skriver om hur integrering i grundskolan kan 

organiseras.  

2.7.1 Faktorer som kan påverka utvecklingen av samverkan 
Samverkan är inte något helt entydigt begrepp. Det kan vara ett mål i sig och ses som ett 

uttryck för gemenskap, att man blir sedd och duger som man är. Det kan dock också vara ett 

medel för att utveckla andra former av samverkan. Samverkan har större chans att utvecklas 

positivt ju fler skolverksamhetsanknutna aktörer som är involverade i förändringsarbetet. Det 

är också större sannolikhet att en samverkan blir mer varaktig ju fler inblandade det är som 

upplever en vinst med förändringen. Det finns inte någon färdig mall för hur man ska gå till 

väga för att få en bra samverkan mellan två olika skolformer eftersom alla har olika 

förutsättningar. Detta gör att skolorna måste hitta sina egna vägar och se vilken slags 

samverkan som passar just dem bäst. Det är viktigt att alla inblandade inser att de som deltar 

är individer som behöver ha olika lång tid på sig innan samverkan kan inledas. Samverkan 
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startar enklast kring gemensamma intressen eller problem för att sedan fortsätta med sådant 

som skiljer de olika verksamheterna åt. Om man ska arbeta med ett förändringsarbete och 

upplever att det är ett beslut som kommer ”uppifrån” är sannolikheten mindre att det leder till 

ett bra och utvecklande förändringsarbete (Göransson, 2000).  

    Frithiof (2004) menar att det verkar som det går bättre att samverka mellan särskola och 

grundskola i skolans yngre år och att den blir mer ifrågasatt om den sker under den 

obligatoriska skolans senare år:  
Jag har erfarit ett avstånd mellan skolformerna och mellan dess företrädare, dvs. nästan vattentäta skott 
mellan särskola och grundskola. Vidare verkar det som om samverkan mellan särskoleelever och 
grundskoleelever kan vara framgångsrik i yngre åldrar. Däremot blir samverkan mera ifrågasatt när den sker 
under den obligatoriska skolans senare år. Det föreligger ett avstånd mellan de båda väletablerade 
samhälleliga målsättningarna integrering av funktionshindrade och en skola för alla (Frithiof, 2004:9). 

 
Resultatet av en samverkan blir bättre om aktörerna kommer fram till målet och åtgärderna 

gemensamt (Göransson m.fl., 2000; Rabe & Hill, 2001). Ledaren har en viktig roll i arbetet 

med att minska avståndet mellan de olika skolformerna. Skolpersonalen ska involveras i 

förändringsarbetet och ledaren ska uttala en tydlig vision om hur han eller hon vill att skolan 

ska fungera. Ledaren ska också ta initiativ och ge struktur till arbetet, visa intresse och ha en 

positiv inställning till samverkan. Det är viktigt att särskolan och grundskolan ingår i 

gemensamma arbetslag. Det är dock inte helt problemfritt att genomföra eftersom det krävs 

tid för möten. Det blir en fråga om prioriteringar. Det kan också vara problem med vad som 

tas upp på mötena. På alla arbetsplatser uppstår ofta olika grupper bland personalen inom 

vilka man umgås och samverkar. Grupper kan bildas både på formella (arbetslag, föräldraråd, 

klasser) och informella grunder, som mer handlar om någon slags samhörighet och 

gemenskap. Om en grupp som bildats på formella grunder inte också utvecklar informella 

grunder efter hand har gruppen svårt att bli varaktig och givande för deltagarna (Göransson 

m.fl., 2000).     

    Lärarnas bemötande av eleverna har en avgörande betydelse. Lärarnas förhållningssätt är 

väldigt viktigt och ett gemensamt förhållningssätt bland personalen är av stor betydelse 

(Göransson m.fl., 2000; Rabe & Hill, 2001). Hur man bemöter barn med olika handikapp på 

skolan är av stor vikt. Eleverna kan uppfattas som en självklar tillgång eller ibland som 

problem som man anser ska lösas utan att störa den ”vanliga” verksamheten. En lärare i 

Göranssons undersökning menar att alla vuxna på skolan ska ses som en resurs och att alla 

tillsammans ska ta hand om alla eleverna samt att det är viktigt att forma grupper efter olika 

lärares intressen och deras kompetenser och elevernas behov. Det är också betydelsefullt att 

personal från de olika skolformerna har ett kunskapsbyte och känner till varandras 
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verksamheter. Man kan träffas och informera varandra och eleverna samt vara med på 

lektioner hos varandra (Göransson m.fl., 2000).   

    Samverkan kan påverkas av praktiska saker. Det kan vara hur lokalerna är utformade, 

om de är anpassade för samverkan och olika former av funktionsnedsättningar. Skolor som 

består av flera olika huskroppar försvårar samverkan och om man har allt för stora grupper 

kan det ses som ett hinder för samverkan (Göransson m.fl., 2000). 

    Temaarbeten kan vara en bra arbetsform för samverkan. Om man samverkar kring ett 

temaarbete verkar det på ett helt annat sätt vara en självklarhet att utformningen och 

undervisningen anpassas så att elever med olika förutsättningar deltar på sina egna villkor. 

Planering, genomförande och utvärdering kräver tid och man ansvarar för olika delar. Då är 

chansen större att man verkligen avsätter tid för gemensam planering (Göransson m.fl., 2000; 

Rabe & Hill, 2001). 

    En samverkan mellan särskola och grundskola skulle kunna bli positiv för elever som 

befinner sig i gränslandet mellan grundsärskolan och grundskolan. Det pedagogiska mötet ger 

en ökad flexibilitet och fördomar mot det som är annorlunda minskar (Frithiof, 2004).  

3. Metod  
Under denna rubrik beskrivs undersökningen. Metoden granskas och urvalet presenteras. 

3.1 Beskrivning av undersökningen 
Grundskolan som särskolan ska flytta till är en F-9-skola. Hela skolan har cirka 530 elever, 

varav ungefär 150 elever går i skolår 1-5. Lokalerna som särskolan ska flytta till ligger i 

anslutning till den byggnad där eleverna i de lägre åldrarna har sina klassrum. Särskolan 

innefattar en träningsskola och en grundsärskola. Undersökning koncentreras på 

grundsärskolan som har femton elever från skolår 1-5.  På grundsärskolan finns två klasser, en 

med skolår 1-4 och en med skolår 3-5.   

   Rektorerna för de båda skolformerna samt personal från grundskolan och grundsärskolan 

har intervjuats. Av personalen intervjuades två lärare från varje skolform. Dessa lärare arbetar 

med läs- och skrivinlärning i skolår 1 - 5.  Alla intervjuer spelades in på band för att sedan 

transkriberas innan de analyserades.  

    Enkäter har lämnats ut till all personal som arbetar i skolår 1 – 5 på de båda skolorna. Det 

delades ut 8 enkäter till grundsärskolans personal och 10 enkäter till personalen på 

grundskolan. Information (se bilaga 3) delgavs dem alla samtidigt skriftligt vid 

enkätutlämnandet. Av de 8 enkäterna som delades ut på grundsärskolan kom 7 tillbaka. Det 
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blir en svarsfrekvens på 87,5 %. Grundskolans personal lämnade in 6 av 10 enkäter, vilket ger 

en svarsfrekvens på 60 %. Enkätsvaren sammanställdes och redovisas i resultatet.  

3.2 Urval 
I undersökningen har rektorerna för de båda skolformerna samt fyra lärare intervjuats. Av 

lärarna var två klasslärare från grundskolan och två från grundsärskolan. Lärarna valdes 

slumpvis ut efter samtal med rektorerna om vilka som arbetar med läs- och skrivinlärning i 

skolår 1-5. Enkäter delades ut till all berörd personal i skolår 1-5. Sammanlagt blev det 18 

enkäter. För att få materialet hanterbart begränsades undersökningen till grundskolan och 

grundsärskolan skolår 1-5. Rektorerna deltog inte i enkätundersökningen. Intervjuerna med 

rektorerna gav tillräcklig information för att uppnå syftet 

3.3 Metodkritik  
För att få personligare och mer uttömmande svar användes enskilda intervjuer. Följdfrågor 

kunde ställas direkt till respondenten.  Klasslärarna begränsades till två från varje skola för att 

få materialet hanterbart. Avsikten med rektorsintervjuerna var att undersöka deras syn på en 

samverkan samt se om viljan till att skapa förutsättningar för samverkan fanns.  

   Enkätundersökningen gav ett större underlag för analys då den vände sig till all pedagogisk 

personal som arbetar med skolår 1-5.  Frågorna i enkäten var förhållandevis stora och krävde 

eftertanke. Det kan ha lett till att några valde att inte delta. Bland respondenterna finns även 

de lärare som intervjuats i ett tidigare skede. Enkätundersökningens syfte var att försöka få 

fram personalens attityder och åsikter utan yttre påverkan. Bortfallen i enkätundersökningen 

kan bero på att det var svåra frågor, att man inte känner sig delaktig i undervisningen av läs- 

och skrivinlärningen eller tidsbrist. Det kan även bero på att man inte är positivt inställd till 

samverkan. Den här undersökningen är en fallstudie av just de här två skolorna och resultatet 

går därför inte att generalisera.  
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4. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultaten av intervjuerna och enkätundersökningen. Intervjuerna med 

lärare och rektorer har analyserats var för sig utifrån frågeställningarna. Enkätsvaren 

redovisas fråga för fråga. Åsikterna mellan personalen från de olika skolformerna har 

jämförts. Avslutningsvis analyseras resultatet. 

4.1 Intervjuer med rektorerna  
För att skydda de inblandade och för att säkra anonymiteten kommer särskolans rektor 

hädanefter benämnas Sär-rektor och grundskolans rektor Grund-rektor.  

4.1.1 Att bidra till lärande och utveckling 
På frågan ”Hur arbetar ni för att på bästa sätt bidra till lärande och utveckling inom läs- och 

skrivinlärning på din skola” svarar Sär-rektor att ”Vi ser ju hela tiden till den enskilde elevens 

behov”. Sär-rektor berättar att pedagogerna anpassar undervisningen efter den enskilde eleven 

och använder en individuell utvecklingsplan som underlag. Där beskriver de bland annat 

metoder och arbetssätt. Då eleverna har många olika svårigheter arbetar pedagogerna 

individinriktat och använder sig av olika metoder. Om vi vill veta i detalj hur de arbetar med 

läs- och skrivinlärningen anser Sär-rektor att ”vi ska prata med de pedagoger som arbetar med 

eleverna. De kan detta bättre.”  

    Grund-rektor svarar på frågan att ”jag tycker de jobbar ganska traditionellt” och med det 

menar Grund-rektor att de arbetar med bokstavsinlärning och ljudning där alla elever i klassen 

deltar. Eleverna har en individuell utvecklingsplan där elever, föräldrar och lärare följer 

elevens kunskapsutveckling. Några av de elever som har svårt med läs- och skrivinlärningen 

får arbeta efter Reading Recovery-metoden under en period, berättar Grund-rektor. 

4.1.2 Elever med läs- och skrivsvårigheter 
När det gäller vilka elever de anser har läs- och skrivsvårigheter svarar Sär-rektor att ”det är 

jättesvårt, det finns elever som går i 5:an och med stor möda kan läsa och skriva sitt namn och 

då har man ju grava läs- och skrivsvårigheter”. Sär-rektor fortsätter ”När man inte kan 

använda skrift, när man inte kan se nyttan med det skrivna ordet och man inte kan 

tillgodogöra sig text och förstå innehållet och har flyt i sin läsning, då har man stora 

svårigheter”.  Grund-rektor svarar på denna fråga att ”Det hade varit lättare att svara om vi 

pratat om mellanstadiebarn, eftersom jag är mellanstadielärare, men kan man inte läsa en viss 

text vid den nivån, då har man svårigheter”. Elever som går i skolår 4 eller 5 ska klara av att 
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läsa texten på tv:n anser Grund-rektor medan Sär-rektor berättar att vissa av eleverna på 

grundsärskolan inte lär sig läsa förrän då. 

    Båda rektorerna anser att eleverna måste komma igång med att läsa och skriva i de tidigare 

skolåren. Har eleven inte ”knäckt koden” i skolår 2 måste något göras.  

4.1.3 Samverkan 
På frågan hur de definierar samverkan svarar Sär-rektor att ”Samverkan är att man har två 

jämbördiga parter och man möts i någonting som man har gemensamt, att man skapar något 

tillsammans, det ska ske på lika villkor”.  Sär-rektor vill att man ska se på de behov och de 

förutsättningar som finns i båda verksamheterna så att det sker ett utbyte av kompetenser. 

Grund-rektor svarar på samma fråga att ”Samverkan för mig är något väldigt konkret, att man 

jobbar tillsammans t.ex. med att öppna och stänga fritidshemmet”. Friluftsdagar och idrott är 

andra aktiviteter att samverka runt, anser Grund-rektor.  

   När det gäller samverkan som gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter mellan 

skolformerna anser Sär-rektor att dessa elever behöver den yttersta kompetensen hos 

pedagogerna:  
Här ska man utnyttja de som har kunskapen för att se till att de elever som har störst svårigheter möter 
pedagogerna med den största kunskapen i läs- och skrivinlärning. De som arbetar med dessa elever ska kunna 
och veta vad det handlar om. De ska anpassa undervisningen efter eleven så att den kan utvecklas. (Sär-
rektor)   

 
 Sär-rektor fortsätter ”Vi får inte låta det gå prestige i det utan vi måste våga ta hjälp av 

varandra… utnyttja de möjligheter som finns…..därför att det handlar om att se eleven i ett 

långt perspektiv, att de ska fungera som vuxna”.  

    När det gäller samverkan som gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter tänker Grund-

rektor på undervisningen där man ”använder samma metoder”. Material är också något man 

kan samverka om och som Grund-rektor säger ”om man har något speciellt rum där man 

håller på med detta”. Med det menar Grund-rektor att elever från grundskolan och 

grundsärskolan får undervisning i det rummet.                  
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    Enligt Sär-rektor görs för tillfället ingenting för att skapa samverkan mellan dessa 

skolformer när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter:  
Jag har som mål, då när vi flyttar och byter skola, att vi kan starta upp en samverkan där allas kompetenser 
används för att hjälpa eleverna från både grundskolan och grundsärskolan. Vi har personal som har väldigt 
bra kompetens just när det gäller läs- och skrivinlärning. (Sär-rektor)  
 

Sär-rektor berättar att vid de gemensamma träffarna som personalen från särskolan och 

grundskolan har de pratat om hur de ska starta upp samverkan: 
Det bästa sättet att starta upp samverkan när man har så otroligt stort spektrum av svårigheter och att ungarna 
befinner sig väldigt långt ifrån varandra, det är ju att jobba temainriktat, att man bestämmer sig att nu har vi 
ett gemensamt tema under hösten t.ex. Där har ju alla möjligheter att komma in utifrån sina förutsättningar. 
(Sär-rektor) 

 

För att få till en samverkan krävs att man träffas, menar Sär-rektor och säger ”för det är ju då 

först man får möjlighet att till exempel samplanera ett tema”.  

    För att skapa goda möjligheter till samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan 

berättar Grund-rektor att personalen från grundskolan är med under en dag i grundsärskolan. 

När det gäller samverkan i läs- och skrivsvårigheter svarar Grund-rektor: 
Att det kommer ge sig självt, att man kommer vilja att utbyta material, att man kommer vilja ta upp olika 
slags läs- och skrivsvårigheter. För att inte krångla till det, då det finns så mycket vi kan göra tillsammans, 
tycker jag att det vore naturligt att det var samma chef, för det är en väldigt bra enhet tror jag. (Grund-rektor)  

 

Grund-rektor anser att det vore fullt möjligt med en gemensam chef om man ser till elev- och 

personalantalet i de båda skolformerna. Båda rektorerna anser att det krävs tid för samverkan. 

Sär-rektor svarar att ”Det förutsätter att jag som chef ser till att det finns utrymme att mötas”. 

Sär-rektor fortsätter ”Det krävs mycket av de vuxna för att få till en bra samverkan. Det 

behövs kompetens, det behövs förmågan att lära ut på ett bra sätt… men samtidigt måste man 

släppa det här och jobba helt okonventionellt”. Grund-rektor svarar på frågan ”att det krävs ett 

öppet förhållningssätt från alla… där man måste ge och ta och fråga”. ”När det gäller attityder 

måste vi börja med oss själva,” fortsätter Grund-rektor.  Sär-rektor som också anser att de 

vuxna är viktiga menar ”Det är vi vuxna, vårt förhållningssätt och våra attityder som är det 

viktigaste för att få till en bra samverkan.” 

   Grund-rektor svarar på frågan om hur grundskolans elever ser på samverkan med 

grundsärskolans elever ”Jag tror inte att de tänker överhuvudtaget, inte som det är nu, 

eleverna är nyfikna och jag har inte upplevt någon som har frågat något konstigt”. Sär-rektor 

svarar på frågan om hur du tror grundsärskolan elever ser på en samverkan med grundskolans 

elever ”Jag tror att det är väldigt olika… flera tycker att det ska bli spännande och kul och 

flera är skräckslagna”. Att flera är skräckslagna kan bero på att en del av eleverna har 

misslyckats i grundskolan en gång menar Sär-rektor som fortsätter att svara ”Det är återigen 
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vi vuxna och vilka attityder vi har…vi måste jobba med de vuxna för att få en bra samverkan 

mellan skolformerna”. 

4.1.4 Arbetslagen 
Ingen av rektorerna har tänkt färdigt när det gäller hur arbetslagen ska se ut på skolan. Sär-

rektor svarar ”För att få det att fungera så kanske det vore bra om man hade två arbetslag som 

möttes… där det blir en koppling mellan grundskolan och grundsärskolan” Sär-rektor svarar 

vidare ”Att man ingår kanske i ett arbetslag och sen i ett större arbetslag som man träffar 

ibland, där det finns personal från båda skolformerna”. Grund-rektor svarar ”Jag tror inte att 

det lilla arbetslaget runt en grupp elever ska vara för många, 5 till 8 personer. Sen börjar det 

bli svårt att få tider och det praktiska att fungera”.  

4.1.5 Sammanfattning av intervjuer med rektorerna 
Gällande samverkan beskriver Sär-rektor det som att man är två jämbördiga parter som gör 

något tillsammans på lika villkor. Grund-rektor beskriver det mer som en praktisk samverkan, 

som att öppna och stänga på fritidshemmet gemensamt. Viljan till samverkan finns hos dem 

båda och de inser att det krävs mycket tid för möten. De anser också att det är positivt med ett 

gemensamt personalrum där kontakter kan knytas. De är ense om att förhållningssättet hos de 

vuxna är viktigt och att det är hos dem man måste börja. Grundskolans rektor tror att en 

gemensam rektor för de olika skolformerna kan gynna samverkan. 

4.2 Intervjuer med lärarna från grundsärskolan och grundskolan 
För att skydda de inblandade och för att säkra anonymiteten kommer grundsärskolans lärare 

hädanefter benämnas Sär-lärare 1 och Sär-lärare 2. Grundskolans lärare benämner vi Grund-

lärare 1 och Grund-lärare 2.  

4.2.1 Metoder och arbetssätt för elever med läs- och skrivsvårigheter 
Lärarna på grundskolan ansvarar ensamma för klasser med 18 till 25 elever. Vissa tider har de 

hjälp av andra pedagoger.  Klasserna på grundsärskolan har 7-8 elever. Klasslärarna på 

grundsärskolan delar ansvaret för klassen med tre andra pedagoger. Alla arbetar dock inte 

heltid och vissa har även andra ansvarsområden och är därför inte i klassen hela tiden.  
     

På frågan om vilka metoder och arbetssätt man använder i klassen svarar Sär-lärare 1: 
Jag kan inte säga att jag använt den ena metoden mer, för det går liksom in i varandra och det blir olika till 
olika elever. Har jag en elev som jag märker att ljudning inte fastnar för, så måste man gå en annan väg. (Sär-
lärare 1) 

 

 14



 

I båda klasserna på grundsärskolan är undervisningen individualiserad. Man ser till varje elev 

och väljer en metod och ett arbetssätt som man anser passar just den eleven. Sär-lärare 1 anser 

dock att det skulle finnas mer tid för individuell undervisning. Sär-lärare 1 anser att eleverna 

skulle behöva koncentrera sig mer på läsning och skrivning eftersom det är så viktigt. I 

klassen använder de ljudningsmetoden och stavelsemetoden mycket. Andra metoder Sär-

lärare 1 nämner att de använder är LTG-metoden, Wittingmetoden, och dataprogram för 

elever med motoriska svårigheter. 

    Sär-lärare 2 svarar om metoder och arbetssätt att ”Det är blandat beroende på vilken elev 

det är, alla har inte samma inlärningssätt” och berättar vidare att de har använt 

ljudningsmetoden en del, men märkt att det är ganska svårt för vissa av deras elever. En del 

elever har dåligt korttidsminne och minns inte vad som var först i ordet när de kommit till 

ordets slut. Övriga metoder som används i klassen är stavelsemetoden och att eleverna skriver 

egna böcker. Dessa metoder används för eleverna just nu eftersom de fungerar väldigt bra. 

Arbetssättet domineras av struktur. De använder sig av bilder och andra hjälpmedel för att 

eleverna alltid ska veta vem de ska arbeta med, vad de ska göra och hur länge de ska hålla på 

med arbetet. 

    Grund-lärare 1 säger att det ser olika ut från år till år vilka metoder och arbetssätt de 

använder för elever med läs- och skrivsvårigheter och berättar att ”Just i år har vi inte haft så 

mycket speciallärarhjälp som tidigare, så man har varit rätt ensam med att arbeta med barnen i 

klassen”. Grund-lärare 1 har dock ett samarbete med fritidspersonalen och anser att det är 

svårt att nämna någon särskild metod som används. Det blir ett ”ihopplock” av olika metoder 

som passar klassen och det egna sättet att arbeta. Grund-lärare 1 är till större delen ensam som 

vuxen i klassen. När de har läsinlärning delas klassen och en ur fritidspersonalen gör något 

annat med den andra halvklassen. Grund-lärare 1 berättar: 
Vi har dels haft traditionell bokstavsinlärning då vi har tagit bokstav för bokstav, men sedan har eleverna 
gjort olika omkring bokstaven beroende på hur mycket eleven kan. Alla elever har inte gjort samma sak, men 
alla har haft samma grund och sedan är det utvikningar från det. (Grund- lärare 1) 

 

De arbetar med ljudningsmetoden och om Grund-lärare 1 märker att några elever har stora 

svårigheter får de komma till en annan pedagog och arbeta utifrån Reading Recovery-

metoden. Det är en väldigt bra metod om hemmet också ställer upp, menar Grund-lärare 1. 

Undervisningen fungerar bäst om eleverna har ett arbetsschema och att de får följa ett visst 

mönster, annars blir eleverna förvirrade, anser Grund-lärare 1. 

    Grund-lärare 2 tar också upp bristen på speciallärarhjälp och uttrycker ”Jag är klasslärare 

och har 25 elever och har oerhört svårt att få någon specialundervisning i klassen”. Eleverna 
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med läs- och skrivsvårigheter får också arbeta med Reading Recovery-metoden. Grund-lärare 

2 anser dock att behovet av hjälp finns hos fler elever än de som erbjuds hjälp genom Reading 

Recovery-metoden. Det finns inte tillräckligt med resurser. Alla elever i klassen arbetar efter 

stavelsemetoden. En förmiddag i veckan arbetar de med bokstäver genom en speciell 

arbetsgång. Det innebär att eleverna arbetar med bokstaven t.ex. på datorn, i sin skrivbok, 

med ett spel m.m. Då arbetar eleverna i helklass och Grund-lärare 2 har hjälp av två 

pedagoger till. Grund-lärare 2 anser att stavelsemetoden egentligen inte skiljer sig så mycket 

från den traditionella läsinlärningen och berättar att: 
Den stora skillnaden är väl att jag inte kör lilla och stora alfabetet parallellt som man normalt gör. Vi skriver 
och letar ljud och ljudanalys precis som man gör i vanlig läsmetod, men vi har diktamensövning varje vecka 
och då är det stavelseskrivning. (Grund-lärare 2) 

 
    På frågan om vilka som har läs- och skrivsvårigheter svarar Sär-lärare 1: ”Jag tycker att de 

har läs- och skrivsvårigheter när de inte kan bokstäverna. Läsning innehåller ju två delar, 

avkodning och läsförståelse och det är klart att det måste fungera både och.” Sär-lärare 1 

berättar vidare att ”håller de på med lätta texter och är i 10-årsåldern så har de ju läs- och 

skrivsvårigheter”. Sär-lärare 2 svarar ”Ja, vilka har det? Jag tror i alla fall att man inte ska 

nöja sig med att säga jamen, han har det lite svårt, men det kommer nog… utan man måste 

sätta in stöten tidigt och se vad man kan göra just nu.” Sär-lärare menar att ”Har man nått upp 

till 3:an eller 4:an och inte knäckt koden, så börjar det ju bli besvärligt”. Grund-lärare 1 anser 

att det är svårt att generalisera vilka som har läs- och skrivsvårigheter, men att det oftast är 

pojkar som ligger efter i början. Grund-lärare 1 sätter inte någon biologisk ålder på när en elev 

ska kunna läsa och skriva för att inte ha svårigheter utan menar att ”det är väl i sådana fall var 

de ligger i för fas i utvecklingen. Har de t.ex. ett stort rörelsebehov så har de svårt att 

koncentrera sig på det här med att sitta och läsa i en bok”. Grund-lärare 2 svarar: 
Jag tycker att detta är svårt, men har de ej lärt sig läsa och skriva i 2: an, så måste man ju kolla upp vad det 
beror på. Det beror ju också på var de befinner sig när de börjar 1: an, hur mycket de har med sig i bagaget. 
(Grundlärare 2)  

 

Alla intervjuade lärare ser svårigheter i att beskriva när en elev har läs- och skrivsvårigheter. 

Lärarna på grundsärskolan och grundskolan arbetar utifrån samma individuella 

utvecklingsplan. En del av dem har lagt till något eget material som de själva anser är bra för 

att komplettera den individuella utvecklingsplanen. 
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4.2.2 Samverkan  
På frågan om hur du skulle vilja att samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan ska se 

ut när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter svarar Sär-lärare 1 att det är lättare att 

börja med samverkan inom andra ämnesområden, som musik, gymnastik eller engelska. Sär-

lärare 1 menar att: 
I svenska är skillnaderna som störst. Skulle mina elever gå in i en grundskoleklass och ha med sig sitt 
material så skulle det materialet ha en väldigt låg nivå. Det skulle skilja. Däremot kanske man kan tänka sig 
tvärtom, att grundskoleelever kom till grundsärskolan och var med. Det innebär ju också att de måste ha en 
resurs med sig och det kan de inte ha, för det finns inte. (Sär-lärare 1) 

 
För Sär-lärare 1 är samverkan något som oftast börjar i lärarrummet, att personalen knyter 

kontakter på ett informellt sätt och säger ”Vi är väldigt måna om att elever ska inkluderas, 

men vi måste ju börja med oss själva också. Där måste starten ske och sedan kan man dra med 

sig eleverna”. Sär-lärare 1 vill även att rektorerna ska samarbeta och komma med förslag på 

vad personalen kan göra gemensamt. 

    Sär-lärare 2 säger också att de skulle kunna göra elevbyten mellan de olika skolformerna 

för att gynna elever med läs- och skrivsvårigheter. Elever från grundskolan kan ”få en annan 

hjälp i en annan takt och träffa sådana som är på samma nivå på något vis” säger Sär-lärare 2, 

som även säger att ”det kunde också vara tvärtom, att barn från grundsärskolan kunde komma 

in till grundskolan och få andra utmaningar inom läs- och skrivinlärningen”. Sär-lärare 2 tar 

upp vikten av att man då gör ett byte för att gynna eleverna och inte för att de vuxna känner 

att de måste. Sär-lärare 2 kan dock se svårigheter i den typen av samverkan. Det kan t.ex.vara 

att föräldrarna till eleverna som går på grundskolan kanske inte vill att deras barn ska gå till 

särskolan. Sär-lärare 2 vill att personalen ska använda sig av varandras kompetenser och säger 

”personalen sinsemellan kan ha idéer som man kan plantera på plats hos det barnet som 

behöver hjälp i grundskolan och vi kan få idéer från personalen på grundskolan”. Samverkan 

är för Sär-lärare 2 ”allt från att någon kommer och knackar på och frågar om vi kan göra 

mellis, ´för vi fixar inte det idag` till att man diskuterar pedagogiska frågor”. Sär-lärare 2 tror 

dock att det är långt kvar innan de olika skolformerna börjar diskutera pedagogiska frågor och 

anser att det är mycket lättare att samarbeta kring praktiska saker. Sär-lärare 2 tar upp att de 

vuxnas förhållningssätt är viktigt och säger ”för att ha en riktig samverkan så är det ju hela 

biten, allt ifrån lokaler till att man kan säga jag såg att det här hände, hur ska vi göra?”. Sär-

lärare 2 menar att det är viktigt att de vuxna tar ansvar för alla elever och ”att det inte blir vi 

och ni”. 
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    Grund-lärare 1 svarar på frågan om samverkan som kan gynna elever med läs- och 

skrivsvårigheter att: 
Precis hur den skulle kunna se ut, det vet jag inte, men jag kan tänka mig att, precis som de eleverna som vi 
har så har ju grundsärskolans elever behov av att lära sig på så väldigt olika sätt och med olika hjälpmedel så 
man måste ju kunna ha ett stort utbyte av varandra tycker jag. (Grund-lärare 1)  

 
Grund-lärare 1 anser att i och med att de får gemensamma lokaler är möjligheterna stora samt 

att de får hjälpas åt att komma fram till en bra samverkan. I och med att grundskolan aldrig 

”har varit ihop med grundsärskolan förut så vet vi ju inte riktigt vad och hur man kan göra” 

svarar Grund-lärare 1. Samverkan betyder för Grund-lärare 1 ”inte bara att man ska komma in 

och vara med, utan att man ska lägga upp mål tillsammans och göra något ihop. Man jobbar 

tillsammans mot ett bestämt mål och att dörrarna ska vara öppna”.  

    Grund-lärare 2 anser att ”man kan gå och få lite tips och idéer och det är ju också viktigt att 

särskolans barn får träffa våra barn och vise versa. Om man tänker sig årskurs 1, så kan det ju 

vara gråzonsbarn som kan få hjälp”.  Grund-lärare 2 menar vidare ”att man kan skicka vissa 

barn fram och tillbaka. Det har nog alla nytta av. Det gäller ju då att det finns personal som 

kan följa med barnen och det saknas ju ofta hos oss på grundskolan”. Samverkan för Grund-

lärare 2 är ”ett givande och tagande”. Här tänker Grund-lärare 2 att man ska kunna använda 

varandras kompetenser.  Grund-lärare 2 anser att det är bra med ett gemensamt personalrum 

där det kan ske kompetensutbyten spontant. 

4.2.3 Arbetslagen 
På frågan om hur de anser att arbetslagen ska se ut efter flytten svarar Sär-lärar 1 att hon har 

läst om en skola som anser att blandade arbetslag med personal från grundsärskolan och 

grundskolan är bra. Sär-lärare 1 berättar att grundsärskolan nyligen kommit igång med 

arbetslag och att ”man kanske får vara lite varsam och man kan ha gemensamma möten vid 

vissa tillfällen, men inte alltid”. Sär-lärare 2 håller med Sär-lärare 1 och vill ha kvar 

grundsärskolans arbetslag, men även ha gemensamma träffar för personal från de båda 

skolformerna. Sär-lärare 2 tar upp att ett temaarbete kan vara en bra början till samverkan, 

men svarar också ”det är klart, vi kommer ju inte att bli ett med hela grundskolan, men kanske 

med längorna som är bredvid oss och de vi träffar på skolgården”. Grund-lärare 1 svarar att 

”för att det ska vara lättare till samverkan så kanske man skulle kunna tänka sig att det är 

blandade arbetslag, i alla fall vid vissa tillfällen”.  Grund-lärare 1 anser att det då är viktigt att 

man i god tid bokar in möten. ”Annars rullar det på och sen kan inte den och så kan inte den” 

fortsätter Grund-lärare 1. Grund-lärare 2 tror att all personal på grundskolan vill ha tid för 

möten med grundsärskolans personal, men säger ”Det måste finnas tid för möten och det är 

 18



 

vårt stora dilemma. Ska vi nu ha arbetslag med grundsärskolan, hur ska vi få till det?”. Grund-

lärare 2 känner att hon inte ens har tillräckligt med tid för att träffa de andra två pedagogerna 

som arbetar i hennes klass. De har inte fått till en gemensam planeringstid förrän alldeles 

nyligen. 

4.2.4 Sammanfattning av intervjuer med personalen 
Lärarna på grundsärskolan nämner många olika metoder som används i skolan. Lärarna på 

grundskolan måste mer inrikta sig på en gemensam inlärningsmetod, men med individuella 

arbeten för eleverna eftersom de ofta är ensamma pedagoger i klassen. Vissa utvalda elever 

med läs- och skrivsvårigheter kan dock få extra hjälp genom Reading Recovery-metoden. 

Båda skolformerna arbetar utifrån samma utvecklingsplan.  

    Viljan till samverkan finns hos alla, men lärarna tar upp att det kan bli problem i och med 

att det inte finns tillräckligt med personal.  En lärare från grundsärskolan nämner att svenska 

är ett svårt ämne att samverka i. Lärarna på grundsärskolan säger att de vill ta det lite varsamt 

direkt efter flytten och inte ”kasta” sig in i något nytt på en gång. De anser dock alla att det är 

viktigt att ha öppna dörrar mellan de olika verksamheterna.  

4.3 Resultat av enkätundersökning 
Här redovisas svaren från enkätundersökningen. Alla respondenter benämns som personal och 

de är inte särskiljda efter utbildning. Respondenterna är den personal som arbetar i klassen 

med eleverna.  

        

1. Tror du att flytten kommer att påverka din undervisning? 

 

Både personalen på grundskolan och grundsärskolan tror att flytten kommer att påverka dem 

positivt. Av grundsärskolans personal tror 17 % inte att deras undervisning kommer att 

påverkas, men att flytten kan leda till samverkan. Grundskolans personal, 100 %, däremot tror 

och hoppas på att flytten kommer att påverka deras undervisning. 
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2. Vad har du för erfarenheter av den andra skolformens arbetssätt när det gäller elever             

    med läs- och skrivsvårigheter? 

 

Här svarar 100 % av grundskolans personal att de inte har någon erfarenhet av 

grundsärskolans arbetssätt. En av dessa tror dock att det ”fodras tydlighet och ett lugnare 

tempo i undervisningen”. 

   Bland grundsärskolans personal är det 43 % som har arbetat i grundskolan och 14 % har 

ingen erfarenhet alls av grundskolans arbetssätt när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Av de 

resterande har 43 % varit i kontakt med grundskolans arbetssätt. 

 

3. Vilka elever anser du har läs- och skrivsvårigheter? 

 

Av de tillfrågade på grundsärskolan anser 100 % att de flesta av deras elever har läs- och 

skrivsvårigheter. Deras svar på frågan är ganska diffusa. En av dem skriver ”de elever som av 

någon anledning har svårt att förstå och komma igång med läsning och skrivning”. 

   Av grundskolans personal svarar 100 % mer konkret på frågan. En av dem skriver. ”Elever 

som inte kan tillgodogöra sig texter på grund av brister i avkodningen, inte förstår enkla texter 

eller när andra inte förstår vad eleven skriver i egna texter har läs- och skrivsvårigheter.” 

 

4.  Hur lägger du upp din undervisning för att gynna elever med läs- och skrivsvårig- 

     heter?  

      

Av de tillfrågade på grundsärskolan har 100 % i hög grad individuell undervisning.  En av 

dem skriver ”Det är viktigt att ge eleverna alternativa inlärningsmöjligheter samt inspirera och 

väcka nyfikenhet, man kan till exempel utgå från olika upplevelser”. De har klara och tydliga 

anvisningar, använder alla sinnena för att gynna eleverna på bästa sätt och eleverna får extra 

mycket vuxenstöd. 

   Av personalen på grundskolan svarar 67 % mer konkret om hur materialet ska anpassas för 

att gynna elever med läs- och skrivsvårigheter.  Det är dock 33 % av dem som utskiljer sig 

och svarar glädje, lust samt spänning i arbetet. 
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5 a, b.  Tror du att en samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan är möjlig 

 gällande elever med läs- och skrivsvårigheter? Hur tänker du kring detta? 

 

All tillfrågad personal från grundsärskolan och grundskolan d.v.s. 100 % är positivt inställda 

till en samverkan gällande elever med läs- och skrivsvårigheter. Många nämner att det är 

viktigt att ta tillvara varandras erfarenheter och att ett bra samarbete minskar klyftan mellan 

grundsärskolan och grundskolan. Av grundskolans personal svarar 33 % att man kan arbeta 

med gemensamma elevgrupper i läs- och skrivinlärning. Resterande 67 % svarar att det kan 

ge möjligheter till utbyte av erfarenheter och metoder. Av grundsärskolans personal anser  

100 % att man kan arbeta med gemensamma elevgrupper men en av dem nämner att 

”grundsärskolan får inte bara ses som ett lämpligt ställe för grundskolans svåra elever.” En 

annan tar upp frågan om hur det ska lösas med personal vid dessa samverkanstillfällen. 

 

6. Hur tror du eleverna på grundsärskolan skulle se på ett didaktiskt samarbete med 

    grundskolan? (grundsärskolans personal) 

 

Ur grundsärskolans personal svarar 57 % att vissa elever kan anse att det är jobbigt med 

samverkan och 43 % tar upp vikten av att det är väl organiserat. En av dem svarar ”det gäller 

att vi vuxna är säkra i våra roller och idéer”.  ”Att se andra elever utföra saker som är lite svårt 

kan sporra en att vilja försöka” svarar en annan av personalen på grundsärskolan.  

 

6. Hur tror du eleverna på grundskolan skulle se på ett didaktiskt samarbete med               

    grundsärskolan? (grundskolans personal) 

 

Att eleverna kommer att vara positivt inställda tror 100 % av personalen på grundskolan. Av 

dessa svarar 33 % att några av eleverna kan vara lite tveksamma i början på grund av 

osäkerhet och 17 % av dem menar att ”barn är flexibla och det beror på hur det organiseras 

för att lyckas”. De resterande 50 % tror att eleverna bara anser att det är positivt och 

spännande. 
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7.  Hur skulle du vilja att arbetslagen ska se ut efter flytten? Motivera gärna ditt svar. 

 

Av de tillfrågade på grundsärskolan vill 86 % ha kvar sina nuvarande arbetslag för att kunna 

träffas och diskutera utifrån den egna verksamheten. De vill även träffas kontinuerligt i någon 

form av arbetslag där det finns personal från både grundsärskolan och grundskolan. Vid dessa 

tillfällen vill de att möjligheter ges till att få ta del av varandras kompetenser och 

verksamheter. Det är bara 14 % av de tillfrågade på grundsärskolan som inte har funderat på 

saken alls. 

    Ur grundskolans personal anser 17 % att man måste pröva sig fram och vara flexibel för att 

på så sätt få till bästa formen av samarbete.  En uppblandning av personal från båda skolorna 

vill 66 % av dem gärna ha. Resterande 17 % svarar inte på frågan.  

4.3.1 Sammanfattning av enkätundersökningen 
Viljan till samverkan finns hos alla tillfrågade. Grundskolans personal tror och hoppas att 

deras läs- och skrivundervisning kommer att påverkas positivt efter grundsärskolans 

inflyttning. Ingen av de tillfrågade ur grundskolans personal har någon erfarenhet av 

arbetssätten som används i grundsärskolan. Grundskolans personal tror att de kan få tips och 

idéer från grundsärskolans personal. De ser ett didaktiskt samarbete med elever från båda 

skolformerna som något positivt. De vill att arbetslagen ska vara blandade med personal från 

de olika skolformerna. All tillfrågad personal på grundskolan är positivt inställda till en 

samverkan inom läs- och skrivinlärning. 

     Grundsärskolans personal tror inte att flytten kommer att ändra deras arbetssätt när det 

gäller läs- och skrivinlärningen. Av den tillfrågade personalen har 14 % ingen erfarenhet alls 

av grundskolans arbetssätt. Personalen på grundsärskolan tror att vissa elever kan anse att det 

är jobbigt med nya kontakter. Grundsärskolans personal vill behålla sina arbetslag, men anser 

att de samtidigt ska träffas över ”gränserna” ibland. 

 

 22



 

5. Resultatanalys 
Här analyseras resultatet och frågorna i syftet besvaras. 
 

5.1 Metoder och arbetssätt   
Personalen på grundskolan har mycket liten erfarenhet av grundsärskolans arbetssätt gällande 

läs- och skrivinlärning. Hela 86 % har ingen erfarenhet alls. Vår undersökning visar att 86 % 

av personalen på grundsärskolan har arbetat på grundskolan eller har kunskaper om arbetssätt 

och metoder som används där. Det är endast 14 % av grundsärskolepersonalen som inte hade 

någon erfarenhet alls av grundskolans arbetssätt gällande läs- och skrivinlärning. 

Grundskolans personal behöver veta mer om hur man arbetar på grundsärskolan. De har 

ytterst lite erfarenhet av arbetssätt och metoder som används där. Det är lika viktigt att 

grundsärskolans personal får mer kunskaper om hur man arbetar på grundskolan, även om de 

har mer erfarenhet av deras arbetssätt. Av personalen på grundsärskolan tror 71 % inte att 

deras metoder och arbetssätt i undervisningen kommer att påverkas av deras flytt, men de tror 

ändå att flytten kan leda till en samverkan mellan skolformerna. Det skiljer sig markant från 

grundskolans personal där alla tror att deras undervisning kommer att påverkas av flytten. 

    Grundsärskolans undervisning är mer individualiserad än grundskolans, men de båda 

skolformerna har samma individuella utvecklingsplan att utgå från. På grundskolan hinner de 

inte med att individanpassa undervisningen på samma sätt som i grundsärskolan, men de 

individanpassar elevernas inlärningsmaterial. Personalen på grundskolan uttrycker att det har 

blivit en brist på speciallärare. Det har lett till att det inte finns samma resurser för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. En pedagog på grundsärskolan anser att hon skulle vilja ha ännu 

mer individuell läs- och skrivundervisning och att eleverna borde få lästräning flera gånger 

om dagen. Grundsärskolans personal har större möjligheter till att individanpassa 

undervisningen i och med att de är fler pedagoger i klassen. Elevantalet är också mindre i 

klasserna på grundsärskolan. Eleverna i grundsärskolan har dock många olika svårigheter och 

behöver mycket vuxenstöd i undervisningen. Det kan också finnas stora skillnader hos elever 

i grundskolans klasser, även om skillnaderna oftast inte är lika stora. Grundskolepersonalen 

kan inte individualisera all undervisning i läs- och skrivinlärning i samma utsträckning 

eftersom en pedagog ofta är ensam som vuxen i klassen. 

    Båda skolorna använder sig av ljudningsmetoden. Grundsärskolans båda klasser och en 

pedagog på grundskolan arbetar med stavelsemetoden. I grundskolan används Reading 

Recovery-metoden för vissa elever med läs- och skrivsvårigheter. En annan metod som 
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används av personalen på grundskolan är att eleverna följer en viss arbetsgång då de arbetar 

med bokstäver. Det kan vara att klippa ur bokstaven från en tidning, jobba med bokstaven på 

datorn o.s.v. Övriga metoder som nämns från grundsärskolans personal är LTG, dataprogram 

och att skriva egna böcker. En gemensam åsikt hos all personal är att eleverna behöver 

struktur för att inlärningen ska fungera bra. Eleverna på grundsärskolan behöver en väl 

strukturerad undervisning för att må bra i skolan. Detta kan grundskolans personal få ta del av 

för att gynna alla elever med läs- och skrivsvårigheter.  

    Några av personalen och grundsärskolans rektor tar upp fördelen med att arbeta 

temainriktat. Det kan vara en bra ände att börja i gällande samverkan. En lärare i 

grundsärskolan anser att svenska är ett svårt ämne att samverka i på grund av att många elever 

är på så olika nivåer kunskapsmässigt. Om man arbetar med ett tema kan alla medverka på 

sina egna villkor och man kan få med mycket läs- och skrivträning i ett temaarbete. Detta 

måste dock organiseras väl för att alla ska kunna få ut någonting av det.     

5.2 Samverkan 
Personalen har olika syn på vad samverkan är. Även rektorernas syn skiljer sig åt. 

Anledningen till att de har olika syn kan vara att samverkan är ett svårt och brett begrepp. 

Pedagogiska diskussioner om samverkan och personalens olika synsätt kan dock leda till 

något positivt. 

     All tillfrågad personal uttrycker att de vill samverka. Det är en viktig faktor för att en 

positiv och utvecklande samverkan ska äga rum. Att beslutet om flytten har kommit 

”uppifrån” verkar inte ha påverkat dem i negativ riktning. Vi kan dock aldrig vara helt säkra 

på att all personal vill, trots att undersökningen visade det. Ibland kan även vuxna svara det de 

tror att den andra vill att den ska svara. Dessutom vet vi inte vad personalen som inte svarade 

på enkäten anser om samverkan mellan skolorna.  

    Ledningen är positiv till en samverkan och personalen har redan innan flytten haft 

gemensamma träffar för att lära känna varandra. Gynnas samverkan av att de båda 

skolformerna har en och samma rektor som grundskolans rektor föreslår? Kanske kan det vara 

så, men det kan också vara positivt med två rektorer i och med att de kan ”bolla” idéer med 

varandra och har de två ett bra samarbete kan det också gynna samverkan mellan de båda 

skolformerna. Grundsärskolans rektor uttrycker att ett mål då de flyttar är att inleda en 

samverkan så att de kan använda sig av allas kompetenser för att hjälpa elever med 

svårigheter både från grundsärskolan och från grundskolan. Båda rektorerna anser att det är 

viktigt att avsätta tid för möten. En pedagog på grundsärskolan menar att det är bra om 
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samverkan också sker på chefsnivå, att rektorerna samarbetar och kommer med förslag på vad 

de kan göra tillsammans. Rektorn på grundskolan föreslår att det vore bra att ha ett 

gemensamt föräldramöte för de olika skolformerna då grundsärskolans personal kan 

informera om särskolan. Föräldrarna kan då också besöka verksamheten.  

     Både personalen och rektorerna anser att en samverkan måste börja hos de vuxna och att 

deras förhållningssätt är väldigt viktigt. Elever och lärare kommer att ha vissa gemensamma 

lokaler och personalen har samma personalrum där man kan knyta kontakter. Många ur de 

båda personalgrupperna nämner att det är viktigt att ta tillvara varandras kunskaper och 

erfarenheter och att ett bra samarbete minskar klyftan mellan grundsärskolan och 

grundskolan.  

   Personalen är positiva till elevbyten mellan de olika skolformerna. Med elevbyten menar de 

att några elever från grundsärskolan kan komma in på en lektion i grundskolan och vice versa. 

Två faktorer som tas upp av personalen är tidsbrist och resursbrist. De tror inte att personalen 

på grundskolan räcker till för t.ex. elevbyten. Det finns ingen pedagog som kan följa med 

elever som ska komma till grundsärskolan. De skulle helst se att grundskolan fick mer 

resurser. Grundsärskolans personal tar upp att det kan vara jobbigt för vissa elever på 

grundsärskolan att komma till en annan verksamhet. En del elever anser att det är jobbigt med 

förändringar på grund av deras handikapp. Dessa elever har tidigare gått på grundskolan och 

varit med om många misslyckanden innan de placerats på grundsärskolan. Om det ska ske en 

samverkan med elevbyten måste det förberedas och organiseras väl. Personalen på 

grundskolan tror att alla eleverna på grundskolan är positiva till en samverkan. Det  kan finnas 

anledning att ifrågasätta detta. En viss osäkerhet om hur man ska förhålla sig till vissa barn 

med någon form av handikapp kan finnas hos både personal, föräldrar och elever. Det kan ta 

lite tid för elever som aldrig har varit i kontakt med handikappade att vänja sig vid en elev 

som de uppfattar som ”annorlunda”. Många av de tillfrågade tror att ett temainriktat arbetssätt 

kan vara en bra början till samverkan. Om ett temaarbete är välorganiserat och alla tar ansvar 

för någon bit och personalen har ett gemensamt ansvar för alla elever kan det leda till att tid 

och resurser bättre tas tillvara. Många föräldrar kan känna sig osäkra och ett gemensamt 

föräldramöte kan vara en bra start. De flesta föräldrar har ingen erfarenhet alls av 

grundsärskolan och det man inte vet något om väcker osäkerhet. Om en samverkan ska 

inledas måste föräldrarna få information om de olika verksamheterna. Det är lika viktigt för 

föräldrar till eleverna på grundsärskolan som för föräldrarna till eleverna på grundskolan. 

Självklart måste man acceptera om en elev inte vill, men de vuxna runt eleverna måste arbeta 
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för att alla elever och föräldrar ska bli positivt inställda till en samverkan. Vissa elever kan 

anse att det är roligt från första stund, medan andra måste ha lång tid på sig. 

   Rektorerna inser båda vikten av att avsätta tid för möten. Kommer det att ske? Frågan är 

också om personalen vill lägga ner tid på möten för att en samverkan ska ske? Det är möjligt 

att personalen anser att det finns annat som de måste lägga sin tid på för att få arbetet i klassen 

att fungera.   

    Personalen och eleverna kommer efter flytten att ha vissa gemensamma lokaler. Personalen 

kommer också att ha samma personalrum. Det gynnar en samverkan i och med att personalen 

kan lära känna varandra samt utbyta kunskaper och erfarenheter. 

5.3 Arbetslagen 
Grundsärskolans personal vill överlag ha kvar sina nuvarande arbetslag som de anser är 

viktiga. De vill träffas och diskutera utifrån den egna verksamheten. De vill också träffas 

kontinuerligt i någon form av arbetslag där det finns personal från båda skolformerna. De 

flesta av grundskolans personal i enkätundersökningen vill gärna ha en uppblandning av 

personalen i arbetslagen. Lärarna i grundskolan är mer ensamma vuxna i klassen om man 

jämför med grundsärskolans personal som nästan jämt är fler pedagoger i klassen. Kanske är 

det också därför som personalen i grundskolan i större utsträckning vill ha blandade arbetslag. 

Det viktiga för att en samverkan ska komma till stånd är dock att alla vill ha någon form av 

gemensamma träffar. Vid intervjutillfället hade rektorerna inte tänkt klart gällande 

arbetslagens utformning. 
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6. Positiva kontaktytor som kan leda till samverkan 
Under denna rubrik sammanfattas kontaktytor som kan utvecklas till en positiv samverkan 

mellan just de här skolorna. Sammanfattningen utgår från vad som framkommit i intervjuerna 

och enkätundersökningen. De positiva kontaktytorna ska vara lättöverskådliga för personal 

och ledning att läsa. 

6.1 Tid 
Se till att utnyttja tiden för möten till pedagogiska diskussioner runt samverkan och 

förhållningssätt. 

6.1.1 Samverkan 
När tid avsätts för möten kan alla träffas och alla får möjlighet att känna delaktighet. 

6.1.2 Läs- och skrivsvårigheter 
Det är viktigt med samtal om vad som menas med läs- och skrivsvårigheter och för att se 

vilka kompetenser som finns. 

6.2 Kompetens och metod 
Här finns mycket att ta till vara. Det finns stora kunskaper inom läs- och skrivinlärning. Flera 

metoder i läs- och skrivinlärning finns representerade i de båda skolformerna.  

6.2.1 Samverkan 
Delge varandra metoder och ta till vara den kompetens som finns på skolan. Detta leder till att 

alla hjälps åt och ingen behöver känna sig ensam. 

6.2.2 Läs- och skrivsvårigheter 
Metoder som finns representerade i de båda skolformerna är bl.a. Reading Recovery, LTG, 
stavelsemetoden och ljudningsmetoden. Använd dessa över ”gränserna”. Elever kan då mötas 
där de befinner sig och även få den struktur de behöver. 
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6.3 Lokaler 
Närheten till varandra är något som gynnar de informella mötena. 

6.3.1 Samverkan 
Det är lätt att hjälpas åt i vardagen. Det gynnar eleverna att ”gränserna ” suddas ut.  

6.3.2 Läs- och skrivsvårigheter 
Gemensamt material blir lätt att tillgå. Personalens kompetens i ämnet blir lättare tillgängligt 
för alla. 

6.4 Individuell utvecklingsplan och kommunens handlingsplan 
Utnyttja kommunens handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter. Att ha samma 
utvecklingsplan gynnar samverkan. 

6.4.1 Samverkan 
Alla involverade arbetar mot samma mål utifrån gemensamma planer.  

6.4.2 Läs- och skrivsvårigheter 
Elever fångas upp i tid och får hjälp. 

6.5 Föräldramöte 
Gemensamma föräldramöten kan gynna en samverkan. 

6.5.1 Samverkan 
Klyftan blir mindre. Det man inte har någon erfarenhet av väcker osäkerhet. 

6.5.2 Läs- och skrivsvårigheter 
Personalen berättar om metoder och arbetssätt som används i undervisningen för att gynna 
alla elever. 

6.6 Temaarbete 
Ett bra sätt att inleda ett samarbete. Både vuxna och barn kan deltaga utifrån sin egen 

förmåga. 

6.6.1 Samverkan 
Personalen tar ett gemensamt ansvar för alla elever och gör det de är bra på. 

6.6.2 Läs- och skrivsvårigheter 
Flera sinnen och metoder används samtidigt. Alla elever får chansen att lyckas. 
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7. Slutdiskussion 
Syftet med denna uppsats var att hitta möjliga kontaktytor som skulle kunna utnyttjas till en 

samverkan mellan en grundsärskola och en grundskola. Fokus lades på en samverkan som 

gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter. Syftet är uppnått när det gäller dessa två skolor, 

men resultatet går inte att generalisera. Om det är just de här två skolorna som ska samverka 

så måste de veta hur man arbetar på den andra skolan för att på bästa sätt kunna utveckla en 

bra samverkan. Alla skolor som ska genomgå en förändring måste anpassa verksamheten efter 

sina egna förutsättningar. Här finns inga färdiga mallar att ta fram. Personalen måste utarbeta 

sin egen modell för bästa resultat. Detta framhåller också Göransson m.fl. (2000) och Frithiof 

(2004). Gemensamt för grundsärskolan och grundskolan är den individuella 

utvecklingsplanen samt läroplaner som ska följas. När det gäller läs- och skrivinlärningen 

säger läroplanerna för de båda skolformerna samma saker men ordet ska utgör den stora 

skillnaden. Målen för eleverna på grundskolan ska uppnås medan grundsärskolans elever ska 

uppnå målen efter sina egna förutsättningar. I den individuella utvecklingsplanen ska 

elevernas starka och positiva sidor stå i centrum och målen ska vara möjliga för eleverna att 

uppnå. Lpo 94 och den individuella utvecklingsplanen är inte förenliga, då de motsäger 

varandra. Enligt den individuella utvecklingsplanen ska man utgå från eleven och sätta upp 

realistiska mål efter elevens förutsättningar. Det stämmer överens med grundsärskolans 

styrdokument, där det står att eleven ska uppnå vissa mål efter sina egna förutsättningar. I 

Lpo 94 står det dock att det är vissa mål som eleven ska ha uppnått och där står inget om att 

man ska utgå från elevens egna förutsättningar. På så sätt motsäger sig Lpo 94 och den 

individuella utvecklingsplanen varandra. Att skolformerna använder sig av samma 

individuella utvecklingsplan gynnar samverkan. Kursplanerna bör inte vara något hinder för 

samverkan mellan de olika skolorna. De kan istället ge underlag till utvecklande diskussioner. 

För att få till dessa diskussioner måste det finnas tid för möten. Om en samverkan ska komma 

till stånd måste möten som handlar om samverkan prioriteras. ”Samverkan kräver tid för 

planering. Tidsaspekter har att göra med hur mycket tid man upplever att man har för olika 

typer av gemensamma diskussioner och planeringar… men det kan också vara en fråga om 

prioritering” (Göransson m.fl., 2000:39).   

    I denna undersökning framhåller personalen att de vuxnas förhållningssätt har stor 

betydelse och att det är hos de vuxna som samverkan måste börja. Fungerar samarbetet hos 

personalen överförs det till eleverna. Huvudansvaret för hur individer möter varandra i skolan 

och hur skolarbetet formas vilar på de vuxna runt eleverna, d.v.s. på föräldrar samt skolans 
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ledning och personal (Frithiof, 2004). Ett gemensamt förhållningssätt bland personalen bidrar 

till att eleverna vet vad de vuxna står för. Det betyder dock inte att alla elever ska behandlas 

lika, utan att man ser till varje enskild elev. Det är då framför allt personalen på 

grundsärskolan som måste visa vägen till en början. Pedagogiska diskussioner om 

förhållningssätt har stor betydelse. Eleverna kommer troligen att lära sig mer i en samverkan 

genom att se varandras olikheter. Olikheter hos eleverna kan bemötas på olika sätt. Det kan 

antingen uppfattas som en tillgång eller också som ett problem vilket stör den ”ordinarie” 

verksamheten. Det är viktigt att man ser elevers olikheter som en tillgång och försöker inleda 

en samverkan mellan elever som är olika varandra. En samverkan kan vara positiv för de 

elever som befinner sig i gränslandet mellan grundskolan och grundsärskolan. Det kan vara 

betydelsefullt för dem att se att de inte är ensamma om att ha svårigheter (Göransson m.fl., 

2000). 

     Undersökningen visar att det finns en stor kompetens i läs- och skrivinlärning hos 

personalen på skolorna. Det är en positiv kontaktyta som kan utvecklas för att gynna alla 

elever. När personalen gör kompetensutbyten stärks de i sina yrkesroller. Det kan leda till att 

det blir lättare att använda sig av flera olika metoder i läs- och skrivinlärning samtidigt.  

Metoder som används i båda skolformerna är den traditionella ljudningsmetoden samt 

stavelsemetoden. En lärare på grundskolan har goda kunskaper i Reading Recovery-metoden. 

Den metoden skulle troligen kunna utveckla vissa grundsärskoleelevers kunskaper inom 

läsning och skrivning. Skolorna borde utnyttja den lärarens kunskaper till fler elever. Många i 

personalen menar att det är viktigt att ta vara på varandras kunskaper. Det är inte alltid lätt för 

en lärare att hitta vägar när en elev med läs- och skrivsvårigheter ska ”knäcka koden”. Det är 

bra om personalen i de olika skolformerna tar vara på varandras kunskaper för att kunna 

hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter på bästa sätt. Där kan alla ha nytta av varandra. 

Att kunna läsa och skriva är en nödvändig kunskap för att klara sig i dagens samhälle. 

    Grundsärskolans personal tror inte att deras undervisning kommer att förändras efter 

flytten, men de är positiva till en samverkan. Det kan innebära att grundsärskolans personal 

anser att deras metoder och arbetssätt fungerar så bra att de inte vill ändra sin undervisning i 

läs- och skrivinlärning. Är de verkligen positiva till en samverkan fullt ut då, eller vill de att 

det ska bli en samverkan på deras villkor? De kanske anser att deras metoder och arbetssätt är 

så bra att de vill föra över dem till grundskolan vid en eventuell samverkan? Bland 

grundskolans personal däremot tror alla att deras undervisning kommer att förändras i och 

med flytten. Det är möjligt att grundskolans personal kan tänka sig att ändra sin undervisning. 

De verkar inte är helt nöjda med undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Anledningen kan vara bristen på speciallärarresurser, som kommer fram av intervjuerna. Den 

aktuella kommunens handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter stämmer inte med 

hur verksamheten förefaller se ut på grundskolan. En anledning kan vara att handlingsplanen 

nyligen har kommit och att arbetet inte kommit igång än. En annan anledning kan vara att 

personalen inte känner till handlingsplanen. Handlingsplanen kanske inte efterföljs på grund 

av brist på resurser.  

     Många elever kan gynnas av en samverkan i läs- och skrivinlärning. Ett bra arbetssätt att 

börja samverka med är att arbeta temainriktat. Då blir all kompetens hos personalen samlad. 

Elever och personal kan deltaga utifrån sina egna villkor och alla kan få en betydelsefull roll. 

Det kan vara en viktig startsträcka för de vuxna som är mindre positivt inställda till en 

samverkan. Att olika aktörer har olika lång startsträcka innan en samverkan kan börja 

framhåller också Göransson m.fl. (2000).   

      ”Elever i gränslandet skulle kunna få hjälp genom det didaktiska mötet i och med en ökad 

rörlighet. Impulser tankar och idéer skulle frodas och fördomar om det avvikande minska” 

(Frithiof, 2004:82). Eleverna som befinner sig i gränslandet kan gynnas i läs- och 

skrivinlärningen av en samverkan, genom t.ex. ett temaarbete. Dessa elever kan då känna att 

de inte är ensamma med sina läs- och skrivsvårigheter. 

     Det skulle vara intressant att genom ytterligare forskning undersöka hur samverkan mellan 

de olika skolformerna har utvecklats samt om klyftan mellan dem har minskat. Om en 

samverkan har kommit till stånd, har det påverkat situationen för elever i gränslandet? 

   Undersökningen visar att det finns en klyfta mellan grundsärskolan och grundskolan. Detta 

är inte så konstigt i och med att skolorna inte har haft kontakt med varandra förut, vilket kan 

vara en bidragande orsak till att de inte har så stora kunskaper om varandras verksamheter. 

Dessutom har skolformerna läroplaner med olika mål. Går det att göra klyftan mindre eller 

kan den till och med försvinna? En samverkan kan vara en bra början för att minska klyftan. 

Även gemensamma föräldramöten kan bidrar till att minska klyftan. 

    Rektorerna för de båda skolorna är positiva till en samverkan och inser att det är viktigt 

med tid för möten. Rektorerna bör avsätta tid ihop för att ”prata ihop sig” om hur de vill att 

samverkan mellan de båda verksamheterna ska utformas. De måste ha en samstämmig och 

tydlig vision när det gäller samverkan samt ge personalen tydliga riktlinjer. För att personalen 

ska känna sig delaktiga i samverkansarbetet och inte uppleva att beslutet kommer ”uppifrån” 

krävs att rektorerna är lyhörda för personalens tankar och åsikter. Dessa faktorer tar 

Göransson m.fl. (2000) upp som betydelsefulla egenskaper hos en ledare som leder ett 

förändringsarbete.   
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    Det är viktigt att alla i de olika skolorna får en ”vi-känsla” som en lärare i grundsärskolan 

nämner. Den ”vi-känslan” sprider sig till föräldrar och andra som vistas runt eleverna. Frithiof 

(2004) sammanfattar en fråga gällande klyftan mellan grundsärskolan och grundskolan. Den 

innefattar också eleverna som befinner sig i gränslandet: ”Kan man istället för två landskap 

och ett gränsland göra en union?” (Frithiof, 2004:84). Det viktigaste målet med en samverkan 

är att klyftan mellan de olika skolformerna försvinner och att alla på skolan känner att de är 

lika mycket värda. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till rektorerna för grundsärskolan och grundskolan 
 
1. Hur arbetar ni för att på bästa sätt bidra till lärande och utveckling inom läs- och 

skrivinlärning på din skola? 
 
2. Vilka elever anser du har läs- och skrivsvårigheter? 
 
3. Sätter du någon åldersgräns då du anser att elever ska kunna läsa och skriva för att inte ha 

läs- och skrivsvårigheter? 
 
4. Vad görs för att skapa möjligheter till god samverkan mellan grundskolan och 

grundsärskolan gällande elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
5. Följdfråga: Hur kommer ni att gå vidare? 
 
6. Vad är samverkan för dig? 
 
7. Är det något speciellt du tänker på när det gäller samverkan för elever med läs- och 

skrivsvårigheter? Hur skulle ni kunna göra? 
 
8. Hur vill du att arbetslagen ska se ut för att det ska fungera på bästa sätt? 
 
9. Till rektorn för grundsärskolan: Hur tror du att eleverna på grundsärskolan ser på 

samverkan med eleverna på grundskolan? 
Till rektorn för grundskolan: Hur tror du att eleverna på grundskolan ser på samverkan 
med eleverna på grundsärskolan? 

 
10. Vad anser du krävs för att samverkan mellan grundskolan och grundsärskolan ska fungera  

så att det gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 
Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till personal på grundsärskolan och grundskolan 
 
1. Hur arbetar ni med elever med läs- och skrivsvårigheter? Vad använder ni för           

metoder/arbetssätt?   
 
2. Vilka elever anser du har läs- och skrivsvårigheter? 
 
3. Sätter du någon åldersgräns då du anser att elever ska kunna läsa och skriva för att inte ha 

läs- och skrivsvårigheter? 
 
4. Vilka individuella utvecklingsplaner arbetar ni utifrån? 
 
5. Hur vill du att samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan ska fungera för att 

gynna elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
6. Vad är samverkan för dig? 
 
7. Hur vill du att arbetslagen ska se ut? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Bilaga 3 
 
Förblad till enkäter 
 
 
2006 -02-07 
 
 
Vi skriver en C – uppsats i svenska på Växjö universitet. Vår undersökning fokuserar på de 
yngre eleverna med läs – och skrivsvårigheter och vilka olika metoder och arbetssätt som 
används i grundsärskolan och grundskolan. Vi vill undersöka vilka olika kontaktytor som 
eventuellt skulle kunna utvecklas till någon form av samverkan mellan dessa skolformer. 
 
Din identitet är skyddad och vi kommer inte att nämna kommun, skola eller personal vid 
namn. Du har naturligtvis också rätt att avstå från att fylla i enkäten. 
 
Tack för din medverkan! 
 
Pia Lindberg och Christel Krisat Bergström 

  



 

Bilaga 4 
 
 
Enkät ställd till personal på grundsärskolan. 
 

1. Tror du att grundsärskolans flytt kommer att påverka din undervisning? 
 
 
 

 
2. Vad har du för erfarenheter av grundskolans arbetssätt när det gäller läs- och 

skrivinlärning? 
 
 
 

 
 
3. Vilka elever anser du har läs – och skrivsvårigheter? 

 
 
 

 
 
4. Hur lägger du upp din undervisning för att gynna elever med läs - och 

skrivsvårigheter? 
 
 
 
      
       
      5a. Tror du att en samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan är möjlig gällande  
           elever med läs –och skrivsvårigheter? 
 
 
  
      5b. Hur tänker du kring detta? 
 
 
 
      
 
      6.  Hur tror du att eleverna på grundsärskolan skulle se på ett didaktiskt samarbete med 

     grundskolan? 
 

 
      
      
      7.  Hur skulle du vilja att arbetslagen ska se ut efter flytten?  
          Motivera gärna ditt svar. 

  



 

Bilaga 5 
 
 
Enkät ställd till personalen på grundskolan. 
 

1.  Tror du att grundsärskolans flytt kommer att påverka din undervisning? 
 
 

 
 
2. Vad har du för erfarenheter av grundsärskolans arbetssätt när det gäller läs- och 
      skrivinlärning? 

 
 
 

 
 
3. Vilka elever anser du har läs – och skrivsvårigheter? 

 
 
 

 
4. Hur lägger du upp din undervisning för att gynna elever med läs - och 

skrivsvårigheter? 
 
 
 
      
 
     5a. Tror du att en samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan är möjlig gällande  
           elever med läs –och skrivsvårigheter? 
 
 
  
     
     5b. Hur tänker du kring detta? 
 
 
 
     
 
     6.  Hur tror du att eleverna på grundskolan skulle se på ett didaktiskt samarbete med 

    grundsärskolan? 
 

 
    
 
     7.  Hur skulle du vilja att arbetslagen ska se ut efter flytten? 
          Motivera gärna ditt svar. 
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