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Syftet med examensarbetet är att söka kunskap kring vilka möjligheter och hinder 
grundskollärare erfar vid samverkan och inkluderad undervisning, mellan 
grundsärskolan och grundskolan, på skol-, grupp- och individnivå. Vidare är avsikten 
att undersöka grundskollärares behov av specialpedagogiskt stöd för att samverkan 
och inkludering ska möjliggöras och utvecklas.  
 
I denna rapport presenteras resultatet från en kvalitativ fenomenologisk 
flermetodsundersökning, bestående av datainsamling i tre steg; litteraturstudier, 
enkätfrågor via g-mail som kompletterats med en fokusgruppsintervju, med lärare 
som har erfarenhet av att undervisa grundsärskoleelever i grundskolan. Den 
insamlade datan från enkätstudien sorterades och kategoriserades i Googles 
dataprogram, likt en matris. Svaren i enkäten kompletterades sedan genom en 
fokusgruppsintervju, för att öka förståelsen, förtydliga empirin och stärka 
tillförlitligheten. Resultaten i empirin har sedan ställts mot litteraturstudiet, skolans 
styrdokument, olika perspektiv på specialpedagogik och den sociokulturella teorin. I 
diskussionen framkommer att samverkan och inkludering mellan grundskola och 
grundsärskola är en mycket komplex företeelse utifrån olika dilemman, grundad på 
många olika föreställningar, människosyn, samhällssyn, kunskapssyn och 
pedagogiskt förhållningssätt. Slutsatsen är att inkludering av grundsärskoleelever i 
grundskolan kräver vilja och engagemang, styrning, gemensamma mål, kunskap och 
särbehandling med flexibla lösningar, för att möta elever med intellektuell 
funktionsnedsättning individuella behov i en likvärdig skola. Då kan även 
grundsärskoleelever känna delaktighet och gemenskap, få utvecklas både socialt och 
kunskapsmässigt och därmed få möjlighet att växa på lika villkor som andra barn.  
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1 INLEDNING  
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 
nationsgränser ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de 
värden som ligger i en sociokulturell mångfald.  En demokrati bygger på olikheter, 
på respekt och på varje människas unika egenskaper och rättigheter.  För att utveckla 
dessa demokratiska förmågor nu och i kommande generationer är en av 
förutsättningarna att människor möts och blir delaktiga i varandras liv. 
 

”Skolan är en social och kulturell mötesplats, som både har en möjlighet och ett 
ansvar för att stärka människors förmåga, att leva med och utveckla förståelse för 
andra människor, hos alla som arbetar och verkar i skolan” (Skolverket, 2011, s.7). 
                   

Skolans styrdokument, skollag och läroplan vilar på demokratisk grund, där olikheter 
och mångfald ska rymmas inom ”en skola för alla” (Skollagen 2010:800).  
Skolförfattningarna har i Sverige tagit ställning till att all verksamhet i skolan ska 
utgå från ett inkluderande synsätt, där den inkluderade skolan bygger på att alla barn 
och ungdomar, oavsett förutsättningar har lika möjlighet att känna gemenskap och 
delta i det som händer i skolan (Skollagen, 2010:800; Skolverket, 2011). Men tanken 
på ”En skola för alla” bjuder på utmaningar. Står vi fast vid visionen om en 
inkluderande skola - för alla, där alla olika barn och ungdomar ska få möjlighet att 
finnas tillsammans? Denna fråga är en viktig faktor för hela skolverksamheten, hur 
undervisningen för grundsärskoleelever ska organiseras, bedrivas och utvecklas.  
 
Idag finns en grupp elever i skolan som har tillträde till både grundskola och 
grundsärskola. Grundsärskolan är till för de elever som på grund av 
utvecklingsstörning inte når kunskapsmålen i grundskolan. När en utredning visar att 
ett barn har rätt att gå i grundsärskolan är det vårdnadshavaren som väljer om barnet 
ska placeras i grundsärskola eller grundskola. En elev mottagen i grundsärskolan kan 
också få sin undervisning helt eller delvis i en grundskoleklass, men ändå läsa mot 
grundsärskolans läroplan (Skollagen, 2010:800). Elever som har rätt att gå i 
särskolan har benämnts på olika sätt. Fortfarande förekommer olika benämningar 
beroende på tradition, kultur och vana. I skolans styrdokument, Lgr-11 och skollagen 
2010:800, används begreppet utvecklingsstörning för att beskriva den intellektuella 
funktionsnedsättningen (Skolverket, 2011b). I denna studie används enbart begreppet 
intellektuell funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen är den individuella 
nedsättningen av någon funktion hos individen medan funktionshindret ligger i 
miljön. Det är alltså i mötet med miljön som nedsättningen eller begränsningen 
synliggörs (Lindquist, 2008; Brodin, 2008).  
 
I skolförfattningarna tar man upp begreppet ”en skola för alla”, där alla ska känna 
gemenskap och delaktighet i en inkluderande miljö (Skollagen, 2010:800).  Men 
utvecklingen av ”en skola för alla” är en mycket komplex process, då dagens skola 
blir alltmer konkurrensutsatt och segregerad.  De barn, som uppfattas inte passa in 
eller kostar för mycket riskerar att hamna utanför eller placeras i grundsärskolan.  
Istället för att alla lärare ser det som sin uppgift att möta alla elever och utveckla 
kunskapen om hur man kan förebygga svårigheter och skapa möjligheter för barn 
med olika funktionsnedsättningar att vara en del av en skola för alla, oavsett om de 
läser efter grundskolans eller grundsärskolans mål, i grundsärskoleklass eller 
grundskoleklass (Persson, 2008).  
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Inkluderingsbegreppet och ”en skola för alla” har blivit värdeladdat.  Det antas stå 
för något positivt. Samtidigt saknas en gemensamt överenskommen innebörd i 
skolans praktiska och organisatoriska skolverksamhet i olika kommuner och skolor 
(Nilholm, 2007). Inkluderingstanken i grundskolan har istället för att utgå från 
elevers olikheter i många fall handlat om huruvida elever, som redan är mottagna i 
grundsärskolan ska inkluderas i grundskolan eller ej (Persson, 2008).   ”En skola för 
alla” har i vissa fall blivit ett begrepp där grundskola och grundsärskola utgör två 
poler. Risken med två skolformer blir att olika krafter, för eller emot segregerande 
eller inkluderande skolmiljöer, ställs mot varandra. Skillnaderna i kommunala och 
lokala förutsättningar gör att varje skola utvecklar de former för inkludering och 
samverkan mellan skolformerna som passar just dem – det finns ingen entydig 
organisation (Nilholm, 2007).   
 
Det känns därför viktigt att söka svar på vilka tankar, synsätt och visioner som råder i 
dagens skola, när vi pratar om elever som har intellektuell funktionsnedsättning och 
deras möjligheter till att få en likvärdig undervisning, kunskapsutveckling och 
lärande. Jag ser därför att det är både viktigt och betydelsefullt, som blivande 
specialpedagog i grundsärskolan, att undersöka och få kunskap utifrån 
grundskollärarnas perspektiv och synsätt. Hur de ser på hur grundskolans och 
grundsärskolans pedagoger kan samverka för att grundsärskoleelever ska få en 
meningsfull och utvecklande inkluderad undervisning, tillsammans med 
grundskolans lärare och elever, och som då kan gynna och utveckla alla barn och 
ungdomar. 
 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att söka kunskap kring grundskollärares erfarenheter av och 
förväntningar på inkluderad undervisning av grundsärskoleelever i grundskolan. 
Vidare är avsikten att undersöka grundskollärares behov av specialpedagogiskt stöd. 
 

1.2 Frågeställningar 
 Vilka möjligheter och hinder, upplever grundskollärare kring samverkan och 

inkluderad undervisning, av grundsärskoleelever i grundskolan, på skol-, 
grupp- och individnivå? 

 Vilket behov av specialpedagogiskt stöd har grundskollärare, för att 
möjliggöra och utveckla samverkan och inkluderad undervisning av 
grundsärskoleelev i grundskolan? 
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 
I detta kapitel behandlas centrala begrepp och litteratur som är av betydelse för 
studien. Utgångspunkten är skollagen och andra gällande styrdokument relevanta för 
grundsärskolan som skolform. Särskolans framväxt skildras i en kort, historisk 
tillbakablick.  Vidare beskrivs begreppen ”en skola för alla”, inkludering och 
samverkan.  Genom att se på olika begrepp i ett historiskt perspektiv hjälper det oss 
att förstå historiska svängningar, hur begrepp aktualiseras under vissa perioder och 
hur vi kan förstå och förhålla oss till dagens situation och därmed dra lärdom och 
förbereda oss inför framtiden. I litteratursökningen har jag använt mig av 
Linnéuniversitetets biblioteks databaser för att finna forskningsförankrad litteratur, 
min kommuns statsbibliotek, men också av den litteratur som ingått i 
Specialpedagogprogrammets kursplaner. 

2.1 Historisk tillbakablick 
Synen på människor med olika fysiska, psykiska eller sociala funktionsnedsättningar 
har varierat under olika tidsperioder. Det har skett en förändring i uppfattningen om 
barn och ungdomars funktionssvårigheter och psykiska problem under de tre senaste 
årtiondena (Hallerstedt, 2006).  Under lång tid bodde de flesta barn och vuxna med 
olika funktionsnedsättningar, både synliga och osynliga, på institutioner och gick i 
specialskolor. Nedläggningen av institutionerna, hemmaboende och rätten till 
förskola och skola, handlade om en ny samhällssyn och människosyn, där alla 
människors lika värde betonades (Brodin, 2008). Samhällets syn på dessa barn har 
gått från att funktionsnedsättningen var en skada/sjukdom som skulle vårdas och 
behandlas till att vi nu har ett hälsoperspektiv med utbildning och delaktighet som 
mål.  Centralt i hälsoperspektivet är att känslan av gemenskap och sammanhang för 
människan är viktig (Göransson, 2007).  
 
Först 1968 infördes skolplikt för samtliga barn, även för dem med grav 
utvecklingsstörning.   Alla barn, oavsett grad eller slag av funktionsnedsättning hade 
därmed skolplikt och rätt till undervisning (Brodin, 2008).   Det förordades en ökad 
integrering av elever med olika handikapp in i den vanliga skolan.  Elever som var 
utvecklingsstörda skulle få sin skolgång i ”vanliga klasser”, nära hemmet. Grunden 
för det skolsystem vi har idag presenterades. Man ville demokratisera skolväsendet. 
För elever i behov av stöd skulle det ges i form av individualisering av 
undervisningen inom den sammanhållna klassens ram eller i anslutning till den. Det 
fördes också tankar om skolmiljön som möjlig orsak till elevers svårigheter att nå 
skolans uppsatta mål (Skolverkets, 2005).  I läroplanen för grundskolan 1980, Lgr-
80, stävade man efter ”en skola för alla”, där specialundervisningens mål var att 
motverka barns skolsvårigheter. För barn som var föremål för specialundervisning 
var målet att de så fort det var möjligt skulle övergå till reguljär undervisning 
(Persson, 2006).  1993 beslutade riksdagen om kommunalt huvudmannaskap för 
särskolan. Ansvaret för särskolorna skulle successivt överföras från landstingen till 
kommunerna och slutfördes 1 januari 1996. Särskolan som egen skolform stod kvar, 
men personalen fick ny arbetsgivare. Utbildningsansvariga på kommunal nivå fick 
därmed sätta sig in i särskolefrågor och organisationen kring den i förhållande till de 
andra kommunala skolorna (Frithiof, 2009). Läroplanen, Lpo-94 kom att bli den 
första gemensamma läroplanen för alla elever, medan kursplanerna var separerade 
utifrån de olika skolformerna.  För första gången anlades ett inkluderande perspektiv 
i det dokument som styr undervisningens utformning i den svenska skolan.  Med 
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detta ville man markera att den obligatoriska skolan skulle vara ”en skola för alla”, 
dit alla barn var välkomna och hade rätt till en utbildning anpassad efter vars och ens 
förutsättningar (Skolverket, 2005).  I och med dessa mål och synsätt har barn med 
funktionsnedsättningar under senare år integrerats mer och mer i förskola och skola, 
där målen med integreringen är social gemenskap, delaktighet med andra i en skola 
för alla (Brodin, 2008).   Idag är praktiskt taget alla grundsärskoleklasser 
lokalintegrerade på skolorna och alltfler elever med intellektuell 
funktionsnedsättning integreras i vanliga grundskolklasser.  
 
Målet med svensk skola idag är att hjälpa alla elever fram till den kunskap de 
behöver för att skapa sig ett bra liv i ett samhälle som har plats för dem (Normell, 
2008).  De flesta är medvetna om att skolgången har betydelse för livet efter skolan 
och att skola och utbildning är viktiga delar i en välfärdsstat (Liljekvist, 1999). 
Skolan har haft två uppdrag i samhällsutvecklingen, dels genom att ge kunskap men 
också att sortera människor till rätt plats i samhället (Börjesson & Palmblad, 2003). 
Skolan ska fortfarande främja utvecklingen av goda samhällsmedlemmar och 
ansvarskännande människor, och har därmed ansvar både för det offentliga livets 
kompetenser och förmågor och elevernas personlighetsdrag (Aldenmyr & 
Zetterqvist, 2009). Inkluderingssträvan fortsätter i många av landets kommuner, men 
vinden tycks ha avtagit och börja blåsa från motsatt håll. Segregeringens vindar 
håller på att utvecklas, vilket märks både i skola och samhälle. Inte minst i och med 
de nya separerade läroplanerna med kursplaner som trädde i kraft 1 juli, 2011 
(Skolverket, 2011b), vilket signalerar återinförandet av för skolformerna skilda 
styrdokument.  
 
Medier rapporterar idag att klassklyftorna och segregeringen har ökat i Sverige. 
Skolan är och har alltid varit en avspegling av samhället, vilket medfört att 
segregationen även ökat i det svenska skolsystemet (Liljequist, 1999). Andelen 
elever i grundsärskolan varierar över tid och geografiskt. Under 80-talet bedömdes 
mindre än 0,8 % av eleverna behöva den undervisningen som bedrevs i 
grundsärskolan. Antalet elever mottagna i grundsärskolan har ökat de senaste 15 åren 
och idag är ca 1,4 % (cirka 12000) av det totala antalet barn i grundsärskolan. Den 
stora ökningen av inskrivningen i särskolan är barn med lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning (Skolverket, 2011c).  Elever segregeras numer inte endast 
utifrån två skolformer utan även utifrån sociokulturell status.  Hur vi hanterar 
olikheter i skolan och i samhället har ett klart samband. Sambandet mellan tidig 
sortering, skolsvårigheter och senare utslagning finns belagt i olika studier 
(Göransson, 2008). 

2.2 Styrdokument  
All personal som arbetar i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola är tjänstemän i en pedagogisk verksamhet, vilka styrs av olika 
lagar. Lagarna i sig utgår från olika styr- och policydokument. Det som formellt 
uttrycker den politiska avsikten med skolan är de olika styrdokumenten, 
skollagen/skolförordningen, läroplaner, deklarationer om mänskliga rättigheter, 
barnkonventionerna och Salamancadeklarationen (2008). I dessa styrdokument 
beskrivs verksamhetens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för hur 
arbetet i skolan ska utformas. Det framhålls där att utbildningen i skolan ska se till att 
eleverna tillägnar sig kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i 
samhällslivet (Skollagen 2010:800). Målen för svensk politik rörande personer med 
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funktionsnedsättningar är full delaktighet och jämlikhet. Dessa mål ska uppnås 
genom normalisering och integrering. Normalisering innebär att personer med 
funktionsnedsättning och familjer med barn som har funktionsnedsättningar ska 
kunna leva på lika villkor som andra. Med integrering avses att människor med 
funktionsnedsättningar ska kunna delta aktivt i samhällslivet, (Göransson, 2007).  

2.2.1 Internationella överenskommelser 
Såväl nationella som internationella dokument lyfter fram full delaktighet och 
inkludering, med mångfald som grund, som viktiga principer för att vägleda 
utformningen av stödet till personer med funktionsnedsättning. Den bakomliggande 
tanken till delaktighet och inkludering grundades i FN:s arbete för mänskliga 
rättigheter, 1948 (Skolverket, 2005). I Salamancadeklarationen angav man riktlinjer 
för hur en inkluderande lärandemiljö – Inclusive Education, skulle se ut för den 
praktiska undervisningen av elever. Integreringsbegreppet ersattes av inkludering, 
där inkludering riktar fokus mot systemet och nödvändiga förändringar i detta, 
medan integreringen mer handlar om att anpassa individen till det befintliga systemet 
(Socialdepartementet, 2008). I Salamancadeklarationen (Unesco, 2008) stärktes 
inkluderingstanken. Man pekade på att det är i de ordinarie skolorna, med 
inkluderande arbetssätt, som alla elevers prestationer förbättras. De ansågs både 
resurs- och kostnadseffektivast (Unesco, 2008). 
 
I FN:s konvention (Ds 2008:23) formulerades sedan principer för personer med 
funktionsnedsättning och deras rättigheter angående; fullständigt och faktiskt 
deltagande och inkludering i samhället, vilka trädde i kraft i Sverige i januari 2009.  
Sveriges riksdag beslutade om en nationell handlingsplan för 
funktionshinderpolitiken, och i juni 2011 beslöt regeringen om en förnyad strategi 
för genomförandet av funktionshinderpolitiken (S2010/4319/FST), där målen står 
fast och innebär:  

 en samhällsgemenskap med mångfald som grund 
 att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar 

blir fullt delaktiga i samhällslivet  
 jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med 

funktionsnedsättning (S2010/4319/FST).  

2.2.2 Skollagen 
1 juli 2011 fick vi i Sverige en ny skollag (2010:800) som gäller för alla skolformer i 
landet. I och med att den nya skollagen inrättades 2011, bytte den obligatoriska 
särskolan namn till Grundsärskolan. Enligt 7 kap. 5 § i skollagen ska barn som 
bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav, för att de har en 
intellektuell funktionsnedsättning, tas emot i grundsärskolan. Inom grundsärskolan 
finns två inriktningar, grundsärskola och träningsskola.  Huvudmannen avgör om 
elev som tas emot i grundsärskolan ska läsa ämnen eller utifrån träningsskolans 
ämnesområden. Rektorn får besluta att en elev ska läsa kombination av ämnen och 
ämnesområden samt ämnen enligt grundskolans kursplaner, om eleven har 
förutsättningar för det (Skollagen, 2010, 11 kap, 8§).  
 
När en elev antas ha rätt till grundsärskola ska en utredning göras i samråd med 
elevens vårdnadshavare. Utredningen ska omfatta en pedagogisk, psykologisk, 
medicinsk och social bedömning (2010:800).  I nya skollagen står i 1 kap. 2§ att 
grundsärskolan ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning 



11 

 

som är anpassad till varje elevs förutsättningar och så mycket som möjligt motsvarar 
den utbildning som elever får i grundskolan. Utbildningen ska ligga till grund för 
fortsatt utbildning och i övrigt så långt det är möjligt motsvara vad som anges för 
grundskolan i 10 kap. 2§. Grundsärskolan kommer från och med 2012 ha samma 
betygsskala som i grundskolan, med fasta betygssteg, när det gäller de godkända 
nivåerna A, B och E. Men eleverna i grundsärskolan kommer inte att kunna få betyg 
F eller underkänt i något ämne. Elever som läser utifrån särskolans kursplan kan få 
ett blandbetyg, från både grundsärskolan ämnen och ämnen i grundskolan. Även i 
fortsättningen kommer eleverna eller deras vårdnadshavare behöva begära betyg i 
grundsärskolan.  (Skollagen, 2010:800).    
 
Enligt Skollagen (2010:800) är det viktigt att skolan skapar en miljö där samtliga 
elever inkluderas så långt som möjligt där undervisningen anpassas till elevernas 
förutsättningar och behov. Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, 
geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 
utbildning i det offentliga skolväsendet.  Utbildningen skall inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas i landet.   En strävan ska vara att uppväga skillnader 
i barnens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Rätten till särskilt stöd för 
barn i behov, ska ej vara en ekonomisk fråga utan ska tillgodoses utifrån barnets 
behov och lidande (Skollagen, 2010:800). Viktiga utgångspunkter i 
skolförfattningarna är att främja en god lärandemiljö i en social gemenskap och att 
skolan utgår från synsättet att den skolmiljö eleven ingår i har betydelse för elevers 
behov av särskilt stöd. Utbildningen ska utformas och vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Skolans arbete bör baseras på kunskaper om de faktorer som 
främjar elevers lärande och utveckling. En god lärandemiljö möjliggör för elever 
med olika förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen på ett utvecklande och 
tillfredsställande sätt (Skollagen, 2010:800). 

2.3 En skola för alla  
Samtidigt som skolan ska vara öppen för och stödja mångfald och social gemenskap, 
har alla rätt till en likvärdig utbildning, där elevers olikheter motiverar att 
utbildningen anpassas till elevernas individuella förutsättningar och behov. En 
likvärdig skola innebär inte att undervisningen ska utformas lika för alla, eller att 
skolans resurser ska fördelas lika (Skolverket, 2011c).  I ”en skola för alla” bör 
elevers olikheter ses som en tillgång, där man utgår från att eleverna är olika och att 
skolan ska organiseras för att möta elevernas individuella behov och skapa en 
inkluderande miljö, som alla elever har möjlighet att utvecklas i tillsammans 
(Persson, 2008).  Skolan ska inte bara förmedla kunskap om demokratiska 
värderingar utan ska även bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleven 
att aktivt delta i samhällslivet (Skolverket, 2011c).  En viktig del i barns och 
ungdomars demokratiska fostran är att de får möjlighet att vara tillsammans och dra 
lärdom av varandras olikheter. Att skolans elever är lika varandra i en rad avseenden, 
motiverar att de är tillsammans. Å andra sidan är de också olika varandra, vilket 
också motiverar att de går i skolan tillsammans, för att skapa goda lärmiljöer och ta 
del av de erfarenheter som variation och mångfald kan ge (Persson, 2008). För att 
öka den samverkande arenan mellan skolformerna, är det av stor vikt att pedagoger 
från båda verksamheterna besitter sådan specialpedagogisk kunskap, så de har 
förståelse för att även funktionsnedsättningar ryms i den naturliga variationen av 
olikheter och att båda verksamheterna kommer till tals och vinner på att samarbeta 
och kommunicerar för att utveckla sin och varandras verksamheter (Karlsudd, 2002). 
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Gadler (2011) har undersökt vilka faktorer som påverkar inkluderingsprocessen, 
mellan skolformerna mot en skola för alla. Hon menar bl.a att skolans personal 
behöver mer kompetens och kunskap om olika inlärnings- och 
socialisationsprocesser i den gemensamma skolan. Alla pedagoger bör förmå sig att 
möta och ta tillvara elevernas naturliga variation av olikheter i undervisningen, som 
då blir en resurs och möjlighet i lärandet, och inte ses som ett hinder (Person, 2008). 

2.4  Två skolformer 
Grundskolan och grundsärskolan är två skolformer inom den obligatoriska 
kommunala skolan, med delvis olika centralt innehåll och kunskapskrav. I och med 
Lpo-94 fick grundskolan och grundsärskolan gemensam läroplan, men olika 
kursplaner (Skolverket, 2006).  Med detta ville man markera att den obligatoriska 
skolan skulle vara en skola dit alla barn var välkomna och hade rätt till en utbildning 
anpassad efter var och ens förutsättningar. När den nya skollagen (2010:800) trädde i 
kraft 1:a juni 2011, separerades grundskolans och grundsärskolans läroplaner. 
Frithiof (2009) menar att i och med att läroplanerna för grundskolan respektive 
grundsärskolan skilts åt, handlar det om en segregering.  Skolformerna grundskola, 
grundsärskola, specialskolan och sameskolan har nu var sin bok, med var sin 
läroplan, även om de liknar varandra i innehåll, upplägg och struktur. De olika 
samlade läroplanerna innehåller alla, tre delar;  

 Skolans värdegrund och uppdrag 
 Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 
 Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav (Skolverket, 2011b). 

 
De samlade läroplanernas första del är i princip lika för grundskolan och 
grundsärskolan. I läroplanernas andra del anges övergripande mål och riktlinjer för 
utbildningen. Även denna del är likalydande förutom de övergripande målen om 
kunskaper.  Det finns anpassade mål för såväl grundsärskolan som träningsskolan. I 
läroplanernas tredje del, finns det kursplaner och kunskapskrav som gäller för 
respektive skolform. Kursplanerna inleds med motiven till varför ämnet finns i 
respektive skolform. Därefter anges syftet med och de långsiktiga målen för 
undervisningen i ämnet. I det centrala innehållet anges vad som ska behandlas i 
undervisningen. I kunskapskraven anges kunskapsnivån för de olika betygsstegen i 
respektive skolform (Skolverket, 2011b). Grundskolans och grundsärskolans olika 
ämnen, syfte och centralt innehåll skiljer sig delvis åt. Men ämnenas centrala 
innehåll, som anger vad som ska behandlas i undervisningen har specificerats och 
konkretiserats mer i Lgr-11 än i Lpo-94, vilket medför att planeringen av 
undervisningen underlättas och jämförelser och samundervisning kan lättare 
genomföras mellan de olika skolformerna (Skolverket, 2011b).  
 

     I vissa kommuner är elever med intellektuell funktionsnedsättning individintegrerade 
i grundskolan och undervisas tillsammans med grundskoleelever, medan man i andra 
kommuner bedömer att elever med intellektuell funktionsnedsättning har behov av 
den undervisningsform som erbjuds i grundsärskolans verksamhet. Andelen elever i 
grundsärskolan som är integrerade i grundskolan varierar mellan kommunerna, från 
att ingen elev är integrerad till att samtliga grundsärskoleelever deltar i grundskolans 
undervisning. (Skolverket, 2011c). För en elev som läser efter grundsärskolans 
kursplan i grundskoleklass, ska undervisningen anpassas så att eleven efter sina 
förutsättningar ska kunna följa klassens arbete. Behovet av en undervisningsform 
och pedagogik skild från den grundskolan kan erbjuda, varierar därmed inte bara 
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utifrån elevens förutsättningar, utan även utifrån skolans olika organisatoriska 
faktorer, såsom lärares bemötande och planering av undervisning, samverkan mellan 
och i olika arbetslag, resurstilldelning och lokaltillgångar (Skolverket, 2011c). Det är 
i första hand skolans verksamhet som måste anpassas till att passa elevernas särskilda 
behov. Skolans problem är i många fall, att den inte förmår att möta och ta tillvara på 
elevernas naturliga variationer av olikheter i undervisningen (Persson, 2008). Alla 
lärare behöver i dagens mångfacetterade skola, utgå från att olikheter och skillnader 
existerar och därmed få fördjupad pedagogisk kompetens att samverka mellan olika 
professioner och möta alla barn. Målet är att lära sig att hantera olikhet och skillnad 
på ett rättvist sätt (Sävström, 2002). 

2.5 Grundsärskolan 
Grundsärskolan är en skolform där barn och ungdomar, med intellektuell 
funktionsnedsättning, kan få en individuellt anpassad skolgång i liten grupp. En elev 
inskriven i grundsärskolan kan också få sin undervisning i grundskoleklass, där 
eleven läser efter grundsärskolans kursplan, men där undervisningen anpassas så 
eleven utifrån sina förutsättningar kan följa klassen arbete (Skolverket, 2011c).  
Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär inte att man är på ett visst 
bestämt sätt. Dessa personer har sina egna personligheter och egenheter precis som 
alla andra. Normalt påverkar inte funktionsnedsättningen känslor, behov, attityder 
och självkänslan. Dessa funktioner påverkas mer av det bemötande som barnen får 
från omgivningen.  Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning har på ett 
eller annat sätt och i högre eller lägre grad problem med kognitionen, dvs. förmågan 
att tänka, värdera och avgöra hur man ska förhålla sig i olika situationer. Även 
förmågan till abstrakt tänkande är påverkad (Brodin, 2008). Personer med 
intellektuell funktionsnedsättning är en mycket heterogen grupp, i avseende på 
funktionsprofil, testprofil, medicinsk orsak och utifrån vilken ålder symtomen på 
funktionsnedsättningen debuterade.  Dessutom förekommer ofta fler 
funktionsnedsättningar, såsom rörelsehinder, epilepsi, samt syn- och hörselskador 
eller utvecklingsstörning i kombination med ett neuropsykiatriskt funktionshinder 
(Brodin, 2008). Den enda skillnaden som finns mellan personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och andra är just den kognitiva funktionsnedsättningen. Det 
som förenar dessa personer är att de har problem med sin intelligens utifrån tre 
kriterier (Brodin, 2008): 

1. vara hämmad i sin intelligens 
2. ha en avsevärd och varaktig nedsatt intelligensfunktion och  
3. störningen i intelligensen ska ha uppstått under utvecklingsperiod, före 16 år. 

 
Intellektuell funktionsnedsättning brukar definieras på tre olika sätt, psykologiskt, 
socialt och administrativt. Den psykologiska definitionen handlar om att det måste 
finnas en nedsatt intellektuell förmåga eller låg utvecklingsnivå som kan mätas med 
intelligenstest (WHO). I Sverige ligger gränsen för lindrig utvecklingsstörning under 
IQ 70 (Tideman, 2000). Den som anses normalbegåvad befinner sig enligt WHO:s 
skala på en intelligenskvot över 70 i IQ. Den sociala definitionen innebär att 
personen på grund av sin intellektuella funktionsnedsättning inte klarar av de krav 
som omgivningen (skolan) ställer på individen. Det kan innebära att ett barn kan bli i 
behov av särskilt stöd i skolan. Den administrativa definitionen innebär en 
sammanslagning av de psykologiska och sociala kriterierna, alltså att en person kan 
ha en nedsatt intellektuell förmåga och samtidigt få problem med det. Vid 
bedömningen av intellektuell funktionsnedsättning ska psykologiska, sociala och 
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pedagogiska faktorer vägas samman (Tideman, 2000). Inom gruppen personer som 
har intellektuell funktionsnedsättning finns inget generellt homogent sätt att vara, 
alla personer har mycket stora variationer i sin personlighet. Vilket gör att skolan och 
undervisningen måste möta varje barns behov och förutsättningar både socialt och 
intellektuellt olika (Brodin, 2008; Tideman, 2000). Om vi förutsätter att vi alla är lika 
och inte accepterar att barn har olika unika särdrag, så gör vi våld på det vi kallar 
individualisering efter elevernas förutsättningar. I elevens unika särdrag finns 
ledtrådar kring hur lärandemiljön och de pedagogiska verktygen och det pedagogiska 
samspelet ska individualiseras och utformas, menar Partanen (2011). 

2.5.1 Att undervisa grundsärskoleelever 
Inom grundsärskolan undervisas elever i stort sett i samma ämnen som i grundskolan 
och undervisningen ska så långt som möjligt motsvara undervisningen i grundskolan.   
Ämnenas innehåll och omfattning ska i grundsärskolan anpassas så att eleven får den 
undervisning den behöver för att utvecklas optimalt efter sina förutsättningar. En 
individuell utvecklingsplan utarbetas för varje elev även i grundsärskolan. Skolan 
ska där klargöra vilka mål, innehåll i undervisning och arbetsformer man använder 
sig av för elevens individuella utveckling (Skolverket, 2011a).  
 
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har ett svagare korttidsminne och 
svårigheter med abstrakt och teoretiskt tänkande. Detta yttrar sig i svårigheter i att 
förstå vad man ser, hör och upplever, kunna tänka orsak/verkan och förstå 
konsekvenser lika snabbt som ”andra”.  Den lägre kapaciteten på korttidsminnet 
påverkar och försämrar inlärningsförmågan, då de oftast bara kan fokusera på en sak 
i taget och har svårt att generalisera till andra saker och situationer. Barn med 
intellektuell funktionsnedsättning behöver därmed extra hjälp och stimulans för att 
kunna utvecklas och växa upp på lika villkor som andra barn. Eftersom 
minneskapaciteten kan vara lägre för en person med intellektuell 
funktionsnedsättning är det viktigt med en enkel och konkret lärmiljö, som 
underlättar så att eleven inte behöver belasta minnet, med att till exempel kunna 
schemat utantill, utan kan använda sin minneskapacitet till lärandet. Kunskaper om 
tekniska hjälpmedel såsom datorn som pedagogiskt hjälpmedel, Iphone, timstock 
eller andra tidshjälpmedel underlättar och gör att eleven kan använda sin 
minneskapacitet till lärandet och utvecklingen av sina andra förmågor (Skolverket, 
2011c).  För att eleverna ska utvecklas optimalt krävs en samverkan mellan hem och 
skola men också ett gott samarbete med barn och ungdomshabiliteringen för att 
eleverna ska få tillgång till olika hjälpmedel (Deckmar, 2007). Pedagoger som möter 
elever med intellektuell funktionsnedsättning måste tänka på att undanröja hinder 
genom att ha en tydlig struktur på skoldagen, lektionen och hela 
undervisningssituationen för att på så sätt underlätta elevernas kunskapsinhämtning 
och förståelse (Deckmar, 2007).  Att undervisas utifrån grundsärskolans läroplan i en 
anpassad miljö som grundsärskolan är, innebär både ökat stöd och samtidigt ökade 
möjligheter att utvecklas, för många ungdomar med intellektuell 
funktionsnedsättning (Brodin, 2008). Med en anpassad miljö behöver den som har en 
intellektuell funktionsnedsättning inte nödvändigtvis vara funktionsnedsatt, eftersom 
det är i mötet med miljön som hindret eller begränsningen blir synlig (Deckmar, 
2007). Specialpedagogen är en viktig person för att identifiera och undanröja hinder 
för lärande och socialisation. Hindren kan vara fysiska, materiella men den största 
utmaningen kan vara omgivningens bemötande och tankar om personer med 
intellektuell funktionsnedsättning (Göransson, 2008). För ett barn med en 
funktionsnedsättning är det normalt att vara funktionsnedsatt och om barnet ska få en 
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god självkänsla måste barnet accepteras som han eller hon är. Pedagogerna måste 
tänka på att eleven inte är sin funktionsnedsättning utan är en person med sina egna 
individuella personliga egenskaper. Om man inte blir bemött på rätt sätt, till exempel 
om det ställs orimliga krav eller att en genomgång går i ett alltför högt tempo, blir 
tillvaron obegriplig för alla elever, men främst för elever med intellektuell 
funktionsnedsättning (Persson, 2008; Partanen, 2011).  
 
Grundsärskolan kan också innebära begränsningar, både när det gäller sociala 
relationer och framtida utbildnings- och karriärmöjligheter (Göransson, 2008). Att gå 
i grundsärskola kan bli stigmatiserande, pga. av att man därmed delar in elever i 
grupper som har egenskaper som betraktas negativt och som inte undgår 
uppmärksamhet (Karlsudd, 2002). Stigma är ett begrepp som beskriver ett synsätt 
där man medvetet eller omedvetet delar in människor i olika kategorier, där den 
sociala och kulturella miljön ofta avgör indelningen (Goffman, 2011).  
Grundsärskoleeleverna kan genom sitt stigma, få ett lägre värde och blir utstötta, och 
därmed få svårare med kamratrelationer, vilket naturligtvis sänker livskvaliteten för 
individen (Karlsudd, 2002). Stigmat kan spridas till platser, vissa lokaler eller till 
personer i den närmaste omgivningen. Genom att vara på en plats där stigmatiserade 
människor brukar vistas kan en person utan stigma bli stigmatiserad (Goffman, 
2011). Karlsudd (2002) utvecklar Goffmans tanke och för in även positiv stämpling. 
Han menar att de egenskaper som oftast uppfattas negativt går att stämpla på ett 
positivt sätt, genom pedagogernas förhållningsätt. Om pedagoger uppfattar och visar 
på ett positivt förhållningsätt genom att visa på alla  olika barns egenskaper som en 
tillgång och möter barnet med respekt kan både barnet och egenskapen stämplas 
positivt. På organisationsnivå är det även viktigt att personalen som arbetar med barn 
tillhörande grundsärskolan får ett erkännande från ledningen. Tilldelning av bra 
lokaler integrerat med övriga skolan, övrig resurstilldelning och 
kompetenserkännande kan leda till en positiv stämplingsprocess (Karlsudd, 2002).  

2.6 Inkludering – en fråga om delaktighet 
Delaktighet nämns ofta i samband med begreppen integrering och inkludering. 
Inkludering beskriver idén om att elever, i behov av särskilt stöd, ska vara delaktiga i 
skolans vanliga miljöer (Nilholm, 2006). Integrering betyder att bygga upp en helhet 
av olika delar, där varje försök att föra in grundsärskoleelever i helheten innebär 
integrering. När det gäller att tillfredsställa de elevbehov som är särskilda, ligger det 
problematiska i ”hur hel helhet ska vara i förhållande till delarna” (Frithiof, 2009, 
s.34). En skola för alla, innebär enligt inkluderingsprincipen att alla elever ska räknas 
in i klassen från början och att särlösningar ska ses som en metod i den ordinarie 
verksamheten (Person, 2008).  Inkludering innebär alltså också särbehandling, där 
begreppen integrering och flexibilitet hör samman. Genom att integrera på ett 
flexibelt sätt kommer man närmare inkluderingsmålet, menar Nilholm (2007).   
 
Göransson (2008) beskriver integrerings- och inkluderingsbegreppet utifrån 
delaktighetsperspektivet. Hon förklarar att delaktigheten vid integrering, innebär att 
anpassa eleverna till en viss miljö. Individen ska anpassas till systemet och 
svårigheterna som uppstår i en viss miljö är individrelaterade och förklaras som 
hinder och svagheter hos eleven.  Delaktighetsproblematiken förstås här som att 
skolsystemet inte är anpassat till elevernas olikheter, utan utifrån ett kategoriskt eller 
kompensatoriskt perspektiv, där individen blir kategoriserad utifrån sina svårigheter i 
en given miljö. Detta får till följd att åtgärder riktas för att kompensera och anpassa 
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individen till en viss miljö snarare än att anpassa en viss miljö till individen. När 
delaktighetsperspektivet beskrivs utifrån inkluderingsbegreppet, ska skolan 
organisera sig och anpassa sig efter elevernas behov och förutsättningar (a.a.).  I 
inkluderingsperspektivet utgår man från att eleverna är olika och att skolan ska 
organiseras för att möta elevernas individuella behov, genom ett relationellt, kritiskt 
perspektiv (Persson, 2008; Nilholm, 2007).  
 
Inkludering/integrering är alltså inte bara en fråga om fysisk placering för elever i 
behov av särskilt stöd utan en fråga för hela skolverksamheten. Skolan ska utformas 
utifrån den mångfald av barn som finns i verksamheten, där hela 
undervisningssituationer och lärares bemötande måste förändras, så att den anpassas 
till elevers olika förutsättningar, vilket medför att inkludering berör hela 
organisationen på skolan (Nilholm, 2007). Det krävs ett aktivt deltagande i den 
inkluderande verksamheten där var och ens bidrag ses som en resurs i det 
gemensamma, vilket bl. a är specialpedagogernas uppdrag på skolorna på individ-, 
grupp- och organisationsnivå att verkställa (Persson, 2008). Beroende på hur, vilket 
perspektivval skolan väljer att inta i sin samverkan för alla barn, får det konsekvenser 
för skolans mål att vara ”en skola för alla”, med möjlighet för alla att känna 
delaktighet och gemenskap, (Göransson, 2007; Nilholm, 2007). I skolans 
sammanhang innebär det olika organisatoriska och pedagogiska lösningar, där olika 
organisatoriska och pedagogiska dilemman ligger till grund för diskussion om vilken 
lösning som passar den enskilda eleven bäst (Nilholm, 2007; Frithiof, 2009).  
 
Det är viktigt för barn med intellektuell funktionsnedsättning att utveckla 
samspelsförmågor och känna delaktighet tillsammans med andra barn och vuxna, 
men det har i sig ingen betydelse med vem samspelet sker, och värdet i samspelet 
avgörs av interaktionen med samspelspartnern. Det upplevs som viktigare att barn 
med intellektuell funktionsnedsättning samspelar med personer utan intellektuell 
funktionsnedsättning. Orsaken till detta är inkluderingsideologin, menar Göransson 
(2007). Nordström (2002) skriver om att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning har behov av varandra för att få tillgång till jämlikhet och 
ömsesidighet i relationerna. När ett barn med intellektuell funktionsnedsättning är 
tillsammans med andra med samma funktionsnedsättning uppstår en horisontell, 
ömsesidighet och förståelse i relationen. Tonåringar och vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning söker sig till varandra när de själva får möjlighet till det, för att 
känna tillhörighet och få ett ”inifrånperspektiv” av hur det är att leva med en 
funktionsnedsättning (Gustavsson, 2001). Det är en utmaning för den inklusiva 
skolan och fritidshemmen att skapa mötesplatser för båda typer av relationer. 
Människan är av naturen en social varelse och skolan ska vara en social mötesplats 
för alla olika barn (Nordström, 2002).   
 
Inkluderingsprincipen är ett perspektiv på hur vi ser på en skola för alla.  Även om vi 
vet att Sveriges skolor ska förhålla sig enligt denna princip, vet vi också att det ser 
olika ut på olika skolor. Idag är skolsituationen i olika avseenden motsägelsefull, i 
hur olika skolor arbetar med en likvärdig skola och förhåller sig till 
inkluderingsprincipen (Nilholm, 2007).  Skolan har ett ansvar att genom 
pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder möta elevers svårigheter 
på ett sådant sätt att svårigheterna reduceras (Skolverket, 2011c). Det är konstaterat 
att specialpedagogisk verksamhet i grundskolan, i praktiken är en del av den 
allmänna differentieringen av elever som får specialundervisningen. 
Specialpedagogiken har tagit på sig uppgiften att försöka möta samhällets intention 
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med en inkluderande skola för alla och se möjligheter i den samverkande praktiken 
(Persson, 2008). Frithiof (2009) menar att det är specialpedagogerna, liksom all 
annan skolpersonal, som är representanter för makten och för sin samsyn när de 
medverkar i såväl integrerings- som segregeringsprocesser för elever i skolans värld.  

2.7 Samverkan  
Samverkan är när olika aktörer sammanför sina specifika kunskaper och 
yrkeskompetenser till en uppgift som man gemensamt har att genomföra (Skolverket, 
2007). Skolan som lärande organisation är en multiprofessionell arena där flera olika 
aktörers synsätt samspelar runt barn och ungdomars behov, utveckling och lärande 
(Hargreaves & Fink, 2008).  I skolans organisation sker ett möte mellan olika 
professioner, lärare, rektorer, skolsköterska, kurator, läkare, psykologer, 
specialpedagoger, förskollärare och fritidspedagoger. I mötet dem emellan möts 
olika kunskaper, olika etiska tankar utifrån olika perspektiv som får konsekvenser för 
hur skolan ska ledas, samarbeta och samverka för elevernas bästa utveckling och 
lärande.  Genom samverkan sker också kompetensutveckling. Men det uppstår inte 
effektiv samverkan av sig självt. Hur resultatet blir hänger på hur samverkan är 
organiserad och vilket synsätt de inblandade har på samverkan och hur motiverade 
de är till att samverka. Samverkan måste dessutom ha tydliga mål och en 
övergripande struktur som jämkar samman olika styrdokument (Germundsson, 
2011). Tankar om samverkan i arbete med barn har funnits länge och från och med 
2003 finns bestämmelser om skyldighet att samverka för barnets bästa, mellan olika 
professioner i skolan (Skolverket, 2007). 
 
Bra och hållbar samverkan kräver styrning, struktur och samsyn (Germundsson, 
2011). Om inte ledningen är involverad kommer samverkan bli personbunden och 
kortsiktig. Samverkan behöver förankras i den dagliga verksamheten och göra alla 
berörda delaktiga. För att samverkan mellan olika verksamheter ska fungera krävs att 
det finns tillfällen att träffa varandra och en fungerande kommunikation.  
Kommunikationen mellan de samverkande behövs för att öka samsynen, överbrygga 
kunskaper och eventuellt kulturella hinder (Berg & Scherp, 2003).  
 
All samverkan och kommunikation kräver bärande relationer, både i relation till 
varandra, mellan verksamheterna och kring det barn som samverkan utgår från 
(Rökenäs & Hansen, 2007). Kommunikationen äger rum i ett sammanhang och är 
både fysisk, social och kulturell. Kommunikationen i samverkan kan bli 
problematisk om de inblandade inte har kunskap om de olika samspelsmönstren och 
de eventuella maktförhållandena i verksamheten. Metakognition, dvs. 
kommunikationen om kommunikationen är en förutsättning för att en god samverkan 
ska utvecklas. Det krävs trygghet och jämbördighet i relationen men även mod och 
ärlighet från de olika parterna i verksamheten (a.a.). Vilket resultatet blir av 
samverkan hänger samman med tidigare erfarenheter och vilka förställningar 
personer som samverkar har om varandra (von Wright, 2000).  Utifrån vilket 
perspektiv vi väljer att se varandra, ser vi olika saker. Ur ett punktuellt perspektiv ser 
vi den andre som ett vad, i ett relationellt perspektiv ser vi den andre som ett vem. 
Om vi ser varandra som ett vem kan man lära av varandra. Då har båda något att 
tillföra i samtalet och lär av varandra. Då utvecklas båda i relationen (a.a.). 
 
Ett sätt att förklara vad samverkan innebär i praktiken är att dela in samverkan i fem 
olika grader (Germundsson, 2011). Den första graden är när olika verksamheter i 
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organisationen känner till varandras arbete, men arbetet sker parallellt och ingen 
hänsyn tas till den andres arbete. I den andra graden av samverkan har 
verksamheternas aktörer kvar sina ursprungliga mål och det finns tydliga gränser 
mellan de olika verksamheterna i organisationen.   I den tredje graden av samverkan 
genomför verksamheternas aktörer arbetsuppgifter tillsammans. För att detta ska 
kunna fungera är en förutsättning att gemensamma normer finns och målen utformas 
tillsammans. I den fjärde graden arbetar verksamheterna tillsammans. Gruppens 
värderingar och normer kan förändras. I den femte graden finns en samsyn mellan 
verksamheternas aktörer, då de har skapat gemensamma uppfattningar och attityder. 
De deltar i varandras sfärer.  Beroende på var i verksamheten beslutet om samverkan 
har fattats, får det olika konsekvenser för hur och i vilken grad samverkan utvecklas i 
hela organisationen (Germundsson, 2011).  

2.7.1 Samverkan på skolnivå 
I Sverige har skolans ledarskap framhållits som en avgörande förutsättning för 
positiv och hållbar skolutveckling. Verksamhetschefen, rektorn har stor betydelse för 
hur väl en skola fungerar och för möjligheterna att nå hållbara resultat (Hargreaves & 
Fink, 2008). En rektor har stort inflytande på inriktningen och målen för en skola, de 
sociala samverkande nätverken och organisationsklimatet på skolan.  Ett hållbart 
ledarskap i skolan är ett fördelat och socialt rättvist ledarskap som måste spridas och 
samverka med andra lärare och pedagoger, men också med eleverna och deras 
föräldrar (a.a.). Den samverkande verksamheten, alla pedagoger, bör se att mångfald 
utvecklar lärmiljön.  Dessa frågor är viktiga skolutvecklingsfrågor för rektorer och 
specialpedagoger att förankra i den samverkande verksamheten på skol- grupp- och 
individnivå (Nilholm, 2007 & Göransson, 2007). Varje skola måste utveckla de 
former för samverkan som passar just dem, lyfta fram och utmana sin skolas 
traditionella arbete i relation till den enskilda skolans specifika behov, 
förutsättningar, mål eller framtida vision (Scherp, 2003). Påbud och förändringar 
som upplevs komma uppifrån har mindre sannolikhet att slå rot och leda till ett 
samverkande förändringsarbete. Ju fler som upplever en vinst med samverkan och ju 
fler delar av skolan som deltar i det samverkande utvecklingsarbetet, desto större är 
sannolikheten att fler ser fler möjligheter än hinder med samverkan mellan 
grundskolan och grundsärskolans skolformer och elever (Göransson, 2007; 
Germundsson, 2011). 

2.7.2 Samverkan på gruppnivå 
I en skola för alla behövs också lärare för alla och den komplexiteten som råder i 
skolan och i varje klass idag, kan knappast en ensam lärare möta, utan stöd behövs i 
ett väl fungerande arbetslag (Berg & Scherp 2003). Samverkan på gruppnivå kan ge 
en helhetssyn på barnet och det inkluderade perspektivet och därmed bidra till att 
insatser sätts in tidigt på skol- och gruppnivå, för att hindra att barnet segregeras från 
sina kamrater (Deckmar, 2007).  Vi vet att social påverkan är stark i skolan. Både 
lärare och elever är involverade i sociala interaktioner och deltar i olika 
gruppsammanhang, där vi ständigt utsätts för social påverkan samtidigt som vi 
medvetet eller omedvetet också försöker påverka andra i vår omgivning (Thornberg, 
2006). Pedagoger är viktiga förebilder i olika demokratiska processer och motiverar 
därför professionell reflektion kring samverkan i skolans komplexa värld.  Varje 
pedagog bör reflektera över sin och skolans värdegrund, samhällssyn, människosyn 
och kunskapssyn och tillämpningen av ett yrkesetiskt förhållningssätt, tillsammans 
med varandra för att möta skolans mångkulturella verksamhet (Irisdotter & 
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Zetterqvist, 2009).  Detta ställer stora krav på både lärares och elevernas förmåga att 
förstå att social och kulturell mångfald berikar oss och gör att vi får lättare att leva 
tillsammans i vårt mångkulturella samhälle.  John Dewey menar att demokratin i 
skolan är i första hand en form av förening med andra, en gemensamhet med delad 
erfarenhet (Fritzell, 2003). 

2.7.3 Samverkan på individnivå 
I en skola för alla, är lärarens ansvar att se det unika i varje elev och inte möta 
eleverna som om de alla är lika (Stensmo, 2007). Men ytterst handlar det om att alla 
pedagoger som leder elevers utveckling och lärande, skapar en god lärandemiljö 
tillsammans (Deckmar, 2007). De synliggör undervisnings- och lärandeprocesser och 
utvecklar en positiv relation i samspelet mellan lärare och elever, för att möta 
behoven hos alla barn, för deras bästa möjliga utveckling och lärande. En öppen 
kommunikation och ömsesidighet mellan lärare och mellan lärare och elev om 
kunskapsinnehåll, undervisning och det lärande som sker, tycks även utifrån Hatties 
perspektiv vara grundbulten och nyckeln till goda studieprestationer, enligt studien i 
Synligt lärande (Hattie/Håkansson, 2011). På senare år har det talats mycket om 
lärares ”sociala kompetens”, som ett krav utöver deras olika ämneskunskaper i 
professionen. Dagens pedagoger behöver få möjlighet till att reflektera över och 
undersöka sina egna starka och svaga sidor, sitt samspel med omgivningen, men 
också reflektera över tilliten till sig själv och till andra. Pedagoger som har 
samhällets uppdrag att arbeta och utveckla de unga kan ibland behöva stöd i att 
reflektera över sin egen sociala kompetens och känslomässiga mognad. Kraven på 
självkännedom blir allt större i ett mångfacetterat, reflexivt samhälle, där man måste 
söka svaren hos sig själv (Normell, 2008). Vi gör alla medvetna eller omedvetna, 
uttalande eller outtalade perspektivval i våra verksamheter och vi kan dessutom 
formulera en människosyn och realisera en annan (Eliasson, 1995). 
 
Lärarens förmåga till social interaktion – relationskompetens, innebär att lärare kan 
förstå och samverka med de människor de möter på ett professionellt sätt. 
Samverkansrelationerna bygger på att utveckla professionella kommunikations-, 
relations- och handlingskompetenser. Dessa kompetenser flätas samman med 
lärarens ”kommunikationskompetens”, där läraren måste vara medveten om sitt eget 
beteende i mötet med andra. Lärarens förförståelse påverkas av den egna 
självförståelsen, människosyn, professionella referensram, etiska grundsyn, kulturell 
verklighetsuppfattning, normer och värden. Vilket i sin tur påverkar 
kommunikationen och samverkan med andra i skolan (Rökenäs & Hansen, 2007). 
Eftersom skolors villkor ständigt förändras med nya styrdokument och reformer, ny 
organisation med nya strukturer, ny forskning med nya synsätt, har också 
pedagogens roll förändrats. Lärare samarbetar idag mer i arbetslag tillsammans med 
andra pedagoger och andra yrkesgrupper för att främja elevers lärande. För att det 
ska vara möjligt krävs att alla i skolan har förmåga att skapa goda relationer både 
mellan varandra i arbetslaget men även till elever och deras föräldrar. Allt detta 
påverkar pedagogernas vardagsarbete i skolan på olika sätt.  När förändringarna och 
nya krav avlöser varandra, behövs tid till reflektion för människan - skolans personal. 
Ett forum för reflektion kan vara i form av handledande samtal. Där man kan 
reflektera över upplevda vardagsproblem, dela varandras tankar och nyorientera sig, 
men också stärka och utveckla sin och varandras professionalitet (Normell, 2008). I 
alla sociala möten är det allmänmänskligt att bilda sig intryck och förväntningar på 
andra människor, vilket pedagoger måste vara medvetna om, får konsekvenser för 
lärares arbete i mötet med olika elever i skolan. Att skapa goda relationer har 
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avgörande betydelse för samverkan, när det gäller att få eleven att samarbeta och 
känna lust och motivation att lära tillsammans (Jenner, 2004).   

2.7.4 Hinder för samverkan  
Samverkan ska inte vara ett mål i sig, utan ett sätt att nå målen. Men olika 
verksamheter har olika mål och därmed olika prioriteringar. Detta är en svårighet i 
att samverka. Ytterligare en svårighet är att samverkan är tidskrävande och det kan 
vara svårt för lärare och andra aktörer att hitta tid till samverkan (Germundsson, 
2011). I formell mening finns knappt några hinder för samverkan mellan olika 
verksamheter, det är upp till varje organisation att skapa sig förutsättningar för 
samverkan. Däremot är några av svårigheterna att kombinera olika professioners 
specialiseringar, att arbeta kontinuerligt och att ha en samsyn över uppdragets 
innehåll och mål (Lundgren & Persson, 2003).  
 
Några viktiga förutsättningar för samverkan är att den är knuten till verksamheten i 
stället för till personer. Är samverkan personbunden kan den istället bli ett hinder. 
Det innebär att det lättare kan hållas en röd tråd i förhållningssättet även om 
personen byter arbetsuppgifter. Ett hinder för samverkan mellan olika verksamheter 
är att det kan uppstå ekonomiska konflikter. Varje verksamhet har sin budget och ska 
hålla sig till den. Vem som ska stå för de kostnader som uppstår i gränszonen kan 
skapa konflikter. Ekonomin kan också bli ett hinder om den ena verksamheten drar 
för mycket nytta av den andra verksamhetens resurser. Ytterligare ett hinder är tiden. 
Både lärare och andra professioner har pressade tidsscheman att sköta sina 
arbetsuppgifter på. Samverkan kan uppfattas som en arbetsuppgift till, och det kan 
vara svårt att sätta av tid för samverkan. Därför är det viktigt att samverkan inte bara 
är organisatoriskt förankrat på skolnivå utan även på grupp- och individnivå. 
Ansvarsfördelningen kan också visa sig vara ett hinder för samverkan. Var och en 
har ansvar för sin del, vem tar ansvar för det gemensamma (Germundsson (2011)?  

2.7.5 Samverkan och skolutveckling 
Samverkan leder till skolutveckling. För att nå målet om en skola för alla, där alla 
ska känna delaktighet och gemenskap, är det viktigt att samverka. Skolans 
verksamhet måste ständigt utvecklas och utvärderas så att den svarar mot de 
nationella målen. Rektorn leder sin enhets inre organisation och ansvarar för att det 
pedagogiska arbetet samordnas, utvecklas och utvärderas (Skollagen, 2010:800). 
Men ett skolutvecklande arbete bör även ske i ett aktivt samspel mellan skolans 
ledning, personal, elever och hemmet (Skolverket, 2011c).  Skolutveckling handlar 
om att bygga upp kunskap om barn och ungdomars lärprocesser och hur dessa 
lärdomar samverkar och förverkligas i skolans vardagsarbete på skol-, grupp- och 
individnivå. Utformningen av skolans lärmiljö är avgörande för elevernas 
prestationer i skolan. Målet med skolans pedagogiska utveckling är att genom 
förändringar i lärmiljön, hjälpa barn och ungdomar i deras fortsatta lärande och 
utveckling (Scherp, 2003).  
 
Skolutveckling bör vara en integrerad del av skolornas vardagsarbete där man genom 
att inta ett kritiskt förhållningssätt kan finna nya och bättre lösningar på olika 
problem och vara en drivkraft till förbättring i dagliga diskussioner och beslut 
(Hultén, 2007). Upplevda vardagsproblem som initieras och reflekteras över i en 
problemlösningsprocess kan leda till skolutveckling. Man samlar in upplevda 
vardagsproblem och tillsammans bearbetas dessa ”problem” i en lärprocess som är 
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meningsskapande och förståelsefördjupande och som syftar till att förstå, utveckla 
och ge återverkning på skolans vardag.  Förståelseinriktat lärande syftar till att bygga 
upp en fördjupad förståelse av vad som ligger bakom såväl olika problem som 
framgångsrika lösningar (Scherp, 2003). För att samverkan mellan grundskolan och 
grundsärskolan ska vara hållbar och utvecklande för både pedagoger och elever 
måste hela undervisningssituationen förändras så att den anpassas till alla elevers 
olika förutsättningar och behov. Beroende på skolans utvecklingsmål, 
förhållningssätt och perspektivval skolans personal valt att inta, så avgör det hur 
skolan arbetar med samverkan, inkluderingsprincipen och en skola för alla (Nilholm, 
2007).   
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3  TEORIANKNYTNING OCH ANALYSREDSKAP 
Val av teori och analysredskap påverkar hur forskaren genomför sin 
samhällsvetenskapliga forskning. Teorierna utgör en ram inom vilken sociala 
företeelser kan förstås och forskningsresultat tolkas. Teorin talar om vad som är 
giltig kunskap om den sociala verkligheten (Bryman, 2011).   
 
I denna studie föll valet på den sociokulturella teorin, för att kunna se samband och 
försöka förstå och förklara hur skolans sociala och kulturella miljö påverkar 
inkluderande undervisning av grundsärskoleelever i grundskolan. Kunskapsintresset i 
studien handlar om att få kunskap om hur skolformerna, grundskolan och 
grundsärskolan, samverkar och inkluderas med varandra. Anledningen till att jag valt 
den sociokulturella teorin är att grundskolan och grundsärskolan är två skolformer i 
skolan som delar in, kategoriserar, människor i olika grupper, där det förutom den 
intellektuella funktionsnedsättningen, ofta är den sociala eller kulturella miljön som 
påverkar indelningen (Goffman, 2011). Vidare handlar samverkan och inkludering 
mellan grundskolan och grundsärskolan om hur två sociala och kulturella miljöer, 
tillsammans på ett positivt sätt ska kunna möta alla barn, så att alla elever känner 
delaktighet och lust att lära i en gemenskap. Den sociokulturella teorin används även 
i skolans värld, som ett sätt att förklara lärandet. Lärandet förklaras i första hand som 
en social process i olika kulturella sammanhang, där barn lär och utvecklas med hjälp 
av och tillsammans med varandra (Vygotskij, 1995).  Samverkan och inkluderad 
undervisning av grundsärskoleelever i grundskolan kan se olika ut, då elevers 
individuella behov och sätt att lära måste mötas av olika sociokulturella miljöer. 
Skolan har oftast inte bara en enda lösning på hur samverkan kan se ut. Skolan kan i 
sin organisation komma i olika ”dilemman”, när man planerar för elevens bästa 
sociala och kunskapsmässiga utveckling, på skol-, grupp- och individnivå, varpå 
dilemmaperspektivet också kan liknas vid den sociokulturella teorin (Nilholm, 
2007).  Beroende på vilket perspektiv man utgår från i en specifik social eller 
kulturell situation i skolan, avgörs det hur samverkan mellan de olika sociokulturella 
miljöerna genomförs och utvecklas.  Ordet sociokulturell innefattar bl.a. - läran om 
det sociala, grupper samt relationer. (Skolverket, 2011a).  

3.1 Sociokulturell teori  
Grundaren till den sociokulturella teorin är den sovjetiske pedagogiska teoretikern 
Lev Vygotskij (1896-1924).  Sociokulturell teori är ett samlingsnamn för 
inlärningsteorier som betraktar lärandet som en i första hand social process, inbäddad 
i historiska och kulturella kontexter. Den ser lärandet som ett aktivt 
konstruktionsarbete i sociala och kulturella sammanhang (Vygotskij, 1995). 
 
Vygotskij har tillsammans med Dewey och Piaget haft sort inflytande över svenska 
läroplanens pedagogiska utformande. Den sociokulturella teorin har blivit populär 
inom utbildningsvetenskapen och har uppmärksammats mycket i pedagogiska 
sammanhang på 1990- talet fram tills idag (Skolverket, 2011a). Vygotskij utgick i sin 
forskning från barnets utveckling.  Han menade att utveckling sker i samspelet 
mellan barnets mognad och barnets omgivning och att all intellektuell utveckling och 
tänkande utgår från social aktivitet. Att utvecklingens inriktning går från det sociala 
till det individuella, innebär att barn är i stånd att utföra en handling i samspel med 
andra innan det kan utföra den på egen hand (Partanen, 2011). Det kulturella i teorin 
utgår från att de sociala behoven är nödvändiga, men inte tillräckliga för att utveckla 
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högre mentala funktioner, såsom språk och problemlösningsförmåga. Sådana 
funktioner ses som kulturberoende. Varje samhälle, kultur och miljö har vid olika 
historiska tidspunkter sitt språk och sitt sätt att begrepppsliggöra världen, vilket barn 
”föds in i” och blir dess sociokulturella miljö.  Men alla behöver hjälp av andra för 
att utvecklas. Till att börja med föräldrar och familj, senare pedagoger och kamrater 
för att kunna göra nya kunskaper till sina egna och använda dem självständigt (a.a.). 
Av den anledningen ansåg Vygotskij att det pedagogiska samspelet i undervisningen 
var viktigt och förklarade även att inlärningen och därmed kunskapsförmedlingen 
skulle anpassas socialt och kulturellt, så att den främjar och styr 
kunskapsutvecklingen (Skolverket, 2011a).  
 
Vygotskijs troligen mest kända begrepp inom den sociokulturella teori är ”den 
närmsta utvecklingszonen” (Vygotskij,1995). Den ”närmsta utvecklingszonen”, 
utgörs av det spann inom vad personen kan prestera när det får hjälp eller själv kan ta 
hjälp av t.ex. böcker eller internet. Eleven utvecklar då sin kunskap tillsammans med 
andra, eller med hjälp av annat stöd, så att han/hon senare klarar uppgiften på egen 
hand, ”den faktiska utvecklingszonen” (Skolverket, 2011a). Den faktiska 
utvecklingszonen är när en person kan prestera utan hjälp.  Efter hand som den 
lärande eleven tillägnar sig nya kunskaper och kan göra mer på egen hand, flyttas 
gränserna både för den närmsta utvecklingszonen och den faktiska utvecklingszonen 
fram. En elev som är bra på att använda hjälp och nyttja sin närmsta utvecklingszon 
tillsammans med andra och som klarar mer med hjälp av läraren eller kunnigare 
kamrater, än ensam, har en stor utvecklingszon (a.a.). Säljö (2000) beskriver den 
sociokulturella teorin som en fråga om hur människor lär och utvecklas, vilket i sin 
tur har samband med hur vi tänker och handlar inom pedagogiken. För att kunna 
inkludera elever och arbeta för en skola för alla, måste pedagoger och annan 
skolpersonal, tro på elevens förmågor och kunna analysera den sociokulturella 
miljön på skol-, grupp- och individnivå i skolan. De behöver se vad som krävs för att 
klassen ska fungera, så att alla kan lära efter sina förutsättningar och behov 
tillsammans med varandra (Säljö, 2000).  

3.1.1 Stöd för samverkan i andra teorier 
Dewey menar att tänkande och lärande är praktiska förmågor som utvecklas därför 
att de förbättrar möjligheterna för människor att överleva. När vi lär oss interagerar 
vi på ett aktivt sätt med vår omgivning och Habermas och Vygotskij tillägger att 
språket är det viktigaste verktyget människan har (Stensmo, 2007). Vygotskij menar 
att ”inre” lärande och utveckling föregås av ”yttre” aktiviteter tillsammans med 
andra genom en kreativ process i utvecklingszoner, med stöd av hjälpmedel och i 
specifika kulturella miljöer (Skolverket, 2011a). Även Mead förklarar människors 
utveckling och handlingar genom sociala interaktionsprocesser med hjälp av 
intersubjektivitetsteorin (von Wright, 2000). Denna teori kan liknas vid och 
komplettera den sociokulturella teorin. Den förklarar människors handlingar och 
perspektivval, det som händer i en relation. Mead beskriver intersubjektivitetsteorin 
utifrån två perspektivseende, det relationella och punktuella perspektivet. I det 
relationella perspektivet ser man hela människan i sitt sammanhang tillsammans med 
andra, för att förstå vem hon/han är. I det punktuella perspektivet uppfattas 
människan, som en ensam varelse och hans/hennes personlighet och förmågor förstås 
för sig självt och har inte något samband med sin sociokulturella omgivning (von 
Wright, 2000). Lärarens val av teori och perspektiv har avgörande betydelse för hur 
samverkan i personalgruppen och relationen mellan lärare och elever utvecklas.  
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3.2  Perspektiv på specialpedagogik  
Perspektiv är olika synsätt, som oftast utvecklas utifrån olika teorier, i sociala och 
kulturella sammanhang i interaktion med känslor i möten mellan människor. Dessa 
specialpedagogiska perspektiv härleds och bygger på de teorier som presenterats 
tidigare i studien. För att ”äga” ett professionellt förhållningssätt måste man som 
pedagog ha utvecklat ett ”specialpedagogiskt perspektivseende”, vilket innebär att 
man intar ett förhållningssätt som har utvecklats utifrån olika sociala och kulturella 
sammanhang i interaktion med känslor i möten mellan människor och på så sätt lärt 
sig se världen med andras ögon (Persson, 2008).  Perspektivseende syftar till att gå 
utanför sitt eget perspektiv och så långt det är möjligt försöka förstå och se världen 
med andras ögon (Jenner, 2004).  
 

 ”Vad vi möter är beroende på vad vi väljer att uppmärksamma, genom våra egna filosofiska 
perspektiv”  (von Wright, 2000, s8). 

 
Specialpedagogens roll är att hjälpa lärarna att se möjligheter och motverka hinder i 
verksamheten för att bästa stöd ska kunna ges till alla elever och i synnerhet till 
eleven i behov av särskilt stöd, på såväl skolnivå, gruppnivå som på individnivå. I 
samband med diskussionen kring integrering och inkludering har specialpedagogisk 
forskning kommit fram till olika perspektiv på hur skolan ser på elever i svårigheter. 
Inom specialpedagogiken benämns dessa med olika begrepp för att beskriva, förstå 
och bemöta elever och deras skolsvårigheter (Persson, 2008, Nilholm, 2007). Behövs 
specialpedagogiken eller ska vi kräva av den ”vanliga” pedagogiken att hantera barns 
olikheter inom ramen för den ordinarie verksamheten? Hur vi svarar på den frågan 
beror på vilket perspektivval vi valt att förhålla oss till och hur vi ser på elevers 
olikheter och specialpedagogisk verksamhet, menar Nilholm (2007).   

3.2.1 Relationella och kategoriska perspektivet  
I den mångfald av teorier och perspektiv som finns brukar man identifiera två 
huvudriktningar, det relationella och kategoriska perspektivet (Emanuelsson, 
Rosenqvist och Persson, 2007).  Det kategoriska perspektivet fokuserar på 
individproblem och det relationella perspektivet framhåller betydelsen av 
omgivningsfaktorer.  Det relationella har stark förankring i psykologin och har 
utvecklats utifrån en ambition, att ge barn med olika förutsättningar möjlighet till en 
god start i livet. I det relationella perspektivet försöker man se eleven i sin totala 
situation, varpå man försöker hitta orsakerna till svårigheterna, alltså även i skolans 
sätt att organisera sig på individ-, grupp- och skolnivå. Det kategoriska perspektivet 
har sin förankring i utbildningssociologin och utgår från individers förutsättningar 
och erfarenheter.  Det kategoriska perspektivet, rör forskning där en kategorisering 
av människor efter vissa egenskaper, diagnoser, blir viktig. Eleven ses som bärare av 
problem som ska lösas med olika specialpedagogiska metoder. I det kategoriska 
perspektivet ser man eleven med svårigheter medan man i det relationella 
perspektivet ser eleven i svårigheter i vissa situationer (Rosenqvist, 2007). Det 
relationella och kategoriska perspektivet beskriver därmed två synsätt som kan 
användas för att betrakta den specialpedagogiska verksamheten. Två perspektiv som 
är helt olika i sitt sätt att förstå och bemöta elevers svårigheter.  I relationellt 
perspektiv ser man till samspelet - interaktionen mellan eleven och pedagogerna i 
skolan och att förändringar i elevens omgivning kan påverka hur eleven interagerar 
med andra.  I det andra, kategoriska perspektivet däremot, är problemet 
individbundet och hjälp riktas mot elevens uppvisade svårigheter (Persson, 2008).   
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Följden för det ena eller andra perspektivet blir att åtgärder antingen riktas för att 
anpassa individen till en viss miljö eller anpassa en viss miljö till den individ som 
deltar i denna miljö (Göransson, 2007).  Rosenqvist (2007) poängterar vikten av ett 
relationellt perspektiv där man anpassar miljön utifrån individens skolsvårigheter, 
och ser det perspektivet som en önskvärd utveckling.   

3.2.2 Dilemma perspektivet   
Nilholm (2006) anser att ett tredje ”dilemmaperspektiv” behövs, som komplettering 
till det relationella och kategoriska perspektivet. Nilholm använder 
dilemmaperspektivet när han beskriver inkluderingsprincipen för att lättare diskutera 
komplexiteten i en skola för alla och för att få bättre kunskap och förståelse för vad 
specialpedagogiken kan erbjuda i praktiken.   Skälet är att det finns motsättningar 
som konfronteras i skolans dagliga verksamhet som egentligen inte går att lösa och 
att skolans motstridiga krav och förväntningar bidrar till olösliga situationer – 
dilemman.  Istället för det relationella och det kategoriska perspektivet, använder 
Nilholm (2007) två andra liknande perspektiv. Han ställer två perspektiv mot 
varandra för att beskriva inkluderingsprincipens dilemman, det kompensatoriska och 
det kritiska perspektivet. Det kompensatoriska perspektivet har, liksom det 
kategoriska perspektivet, som utgångspunkt att det är eleven som är bärare av 
problemet, och som måste kompenseras i undervisningen.  I det kritiska perspektivet 
finns formellt inga hinder för inkludering, utan är enbart positivt och av 
organisatorisk karaktär.  De bakomliggande möjligheterna och hindren är enbart av 
social och miljömässig karaktär och avgör hur elever i behov av särskilt stöd kan 
inkluderas och samverka med andra i skolan verksamhet. Men Nilholm riktar viss 
kritik både till det kompensatoriska och det kritiska perspektivet och menar att de 
båda perspektiven tittar alltför ensidigt på inkluderingens undervisningssituationer.  I 
dilemmaperspektivet utgår man från att varje utbildningssystem på individ-, grupp- 
och skolnivå står inför ett antal olösliga dilemman, som kräver dess olika aktörers 
reflektion och ställningstagande, där olika lösningsmöjligheter ger anledning till 
dialog och därmed utveckling. Han menar att skolan och elevernas behov är så 
komplexa, så man hamnar ofta i dilemman, där man måste vara flexibel i sitt arbete 
och låta situationen avgöra bemötandet och undervisningens karaktär.  
 
Dilemmaperspektivet kan därför användas för att diskutera när och hur 
grundsärskolans och grundskolans elever inkluderas och samverkar med varandra. 
Han menar vidare att den samverkande undervisningen inte måste vara antingen 
eller. Varje situation och elevs behov styrs av när, hur och varför man samverkar och 
inkluderar, från dag till dag, från elev till elev, för elevens bästa sociala och 
kunskapsmässiga utveckling, välmående, delaktighet och inlärning.  Men också när 
man resonerar kring andra svåra dilemman som uppstår i och med 
inkluderingsprincipen. Ett dilemma kan vara när man ser att grundsärskoleeleverna 
inte trivs med att vara individintegrerade i en grundskoleklass, utan söker sig till dem 
de känner mer samhörighet med, t.ex. andra grundsärskoleelever (a.a.).  Olika 
situationer kräver olika ställningstagande i form av olika perspektivseenden, antingen 
eller, det kategoriskt kompensatoriska eller det kritiskt relationella, eller både och! 
Dilemmaperspektivet skulle kunna bidra till att utveckla det specialpedagogiska 
kunskapsområdet, både för utbildningssystemet och för eleverna på individnivå, 
menar Nilholm (2007). 
 
Även Clark, Dyson och Millward (1998) skriver att det finns motiv i skolan som står 
i motsatsförhållande till varandra, ”dilemman”.  Clark m.fl. (1998) diskuterar det 
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kritiska perspektivet och dess kritik av det kategoriska/kompensatoriska perspektivet. 
Författarna menar att både det kategoriska och det kritiska perspektivet tittar för 
ensidigt på de dilemman som kan finnas i olika undervisningssituationer. De skriver 
att det inte räcker att ta bort skillnaden mellan den vanliga undervisningen och 
specialundervisningen. Behovet av viss differentiering kommer ändå att finnas kvar. 
Istället vill de fokusera på komplexiteten och inte ge färdiga lösningar på hur en 
skola för alla ska organiseras, såsom den beskrivs i Salamancadeklarationen (Clark 
m.fl. 1998).  
 
I den specialpedagogiska praktiken behöver man kunna “sätta på sig olika glasögon” 
(Jenner, 2004; Persson, 2008). Med utgångspunkt i samspelet mellan individuella 
förutsättningar och omgivningens krav, kan man skapa möjligheter i stället för hinder 
till elevers lärande, utveckling och socialisation. Det faktum att omgivningens 
påverkan får olika effekt på olika individer och att olika individer påverkar 
omgivningen, som då sätts i olika dilemman, motiverar att specialpedagogiken 
behöver olika perspektiv att förhålla sig till (Nilholm, 2007). Det måste vara skolans 
ansvar att se till att de organisatoriska och pedagogiska alternativ som erbjuds eleven 
är goda alternativ, och ligger till grund för diskussion om vilken lösning som passar 
den enskilda eleven bäst (Frithiof, 2009). Men också det faktum att inget är rätt eller 
fel, utan att man som professionell pedagog förhåller sig och handlar utifrån varje 
situation, för elevens bästa (Nilholm 2007; Persson, 2008).  

3.3 Specialpedagogiskt förhållningssätt   
Pedagogisk forskning har i allt för stor utsträckning fokuserat på intentionen om en 
inkluderande skola för alla och i allt för liten utsträckning på att genomföra en skola 
för alla i praktiken.  Skollagar, förordningar och läroplaner talar om samhällets 
intention med skolan, men talar inte om hur den ska genomföras. Inkludering är inte 
bara en fråga om placering för elever i behov av särskilt stöd, utan en fråga för hela 
skolverksamheten, där hela undervisningssituationen måste förändras så att den 
anpassas till elevers olika förutsättningar (Persson, 2008). Beroende på hur, vilket 
perspektivval skolan väljer att inta och med inkluderingsprincipen, får det 
konsekvenser för skolans mål att vara ”en skola för alla”, med möjlighet för alla barn 
att känna delaktighet och gemenskap (Göransson, 2007). Specialpedagogen kan i 
denna process, hjälpa till att vara en samtalspartner och synliggöra elevernas 
möjligheter till lärande i en inkluderande miljö, ge råd i pedagogiska frågor både till 
kollegor, föräldrar och elever för att förstå och reflektera över pedagogiska 
konsekvenser eleven hamnar i, för att veta var och hur stöd och hjälp kan ges 
(Persson, 2008).  

3.3.1 Lokal-, grupp- och individintegrering  
Integrering/inkludering kan organiseras och se olika ut i förskola och skola, såsom 
individintegrering, gruppintegrering och lokalintegrering. Individintegrering innebär 
att ett barn med funktionsnedsättning går i samma klass som sina kamrater utan 
funktionsnedsättning. Vid gruppintegrering går en mindre grupp barn med 
funktionsnedsättning i en ordinarie klass och vid lokalintegrering har en 
grundsärskolklass placerats med sina lokaler på en grundskola. Dessa olika sätt att 
organisera grundsärskoleelever kan även kombineras, genom att en 
grundsärskoleelev som ingår i en grundsärskolegrupp även kan individintegreras på 
olika sätt i en grundskoleklass (Brodin, 2008; Göransson, 2007).  
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3.3.2 Rumslig, social och didaktisk inkludering 
Inkluderingsprincipen har även konkretiserats och belysts utifrån tre olika aspekter; 
rumslig-, social- och didaktisk inkludering, för att beskriva grundsärskoleelevers 
inkludering i grundskolan, utifrån praktiska och pedagogiska avseenden på när/hur 
och varför en elev är inkluderad i den gemensamma skolsituationen (Asp-Onsjö, 
2006). Med den rumsliga aspekten avses den plats som grundsärskoleeleven 
tillbringar sin tid, tillsammans med grundskoleeleverna, i samma klassrum, i 
idrottssalen, på skolgården eller i matsalen. Denna rumsliga placering behöver inte 
innebära att eleverna har ett ömsesidigt utbyte av varandra och lär tillsammans, utan 
söker kunskap utifrån sina individuella förutsättningar och läromedel.  Den sociala 
aspekten belyses utifrån grundsärskoleelevens interaktion och samspel med lärare 
och andra elever i grundskolan, där grundsärskolelever får sociala förebilder och ett 
socialt utbyte av sina kamrater.  Den didaktiska aspekten gäller hur de pedagogiska 
förutsättningarna är anpassade till grundsärskoleelevers lärande och om eleven kan ta 
till sig undervisningen i grundskoleklassen på ett positivt och utvecklande sätt (a.a).  
Grundsärskolans pedagogik bygger på att individualisera undervisningen utifrån alla 
elevers olika förutsättningar och behov (Skolverket, 2011c). Detta innebär att 
grundsärskoleelevernas behov utifrån rumslig, social och didaktisk undervisning kan 
se mycket olika ut, då eleverna har olika förutsättningar för att lära och utvecklas i 
stor eller liten grupp, tillsammans med andra. Inkludering är inte ett konstant tillstånd 
utan ska ses som en ständig pågående process där man med indelningen avser att 
belysa inkluderingsbegreppet ur olika infallsvinklar.  Avsikten med dessa tre 
aspekter är att de ska kunna användas som ett verktyg för att ta reda på och se 
förutsättningar för i vilka avseenden en elev bedöms vara eller kan bli inkluderad i 
den gemensamma skolsituationen (Asp-Onsjö, 2006; Skolverket, 2011).  

3.3.3 Fysisk, funktionell, social och personlig integrering 
Frithiof (2009) har beskrivit Nirjes, (1977) olika aspekter av integrering och 
delaktighet med tanke på grundskolan och grundsärskolans samverkan. Här används 
begreppen fysisk-, funktionell-, social-, personlig- och samhällelig- och 
organisatorisk integrering. Den sociala integreringen anger skolans ömsesidiga och 
mellanmänskliga relationer i termer av attityd, uppträdande och respekt. Den 
personliga integreringen belyser möjligheterna till att skapa och upprätthålla 
betydelsefulla relationer till andra människor, så att de står öppna och kan 
underlättas. I skolan kan det bl.a. handla om, att kunna välja kamrater under skoltid 
och fritid. Den samhälleliga integreringen innebär att ha samma rättigheter och 
möjligheter till delaktighet och ansvar när det gäller egen utveckling, utbildning och 
framtid. Den organisatoriska integreringen beskrivs som de former och strukturer 
som gynnar och stödjer de övriga aspekterna (Frithiof, 2009).   

3.4 Sammanfattning 
Dessa teorier, perspektiv och förhållningssätt liknar varandra och handlar om hur 
pedagoger, elever och verksamheter kan samverka och interagera med varandra på 
olika nivåer. De talar även om och hur viktigt det är med respektfulla relationer 
mellan varandra i skolans sociokulturella värld.  Skolan är en sociokulturell miljö 
som bygger på relationella möten, där man bör lyssna in varandra, innan man 
bestämmer hur man handlar i olika situationer på skol- grupp- och individnivå. En 
del grundsärskoleelever behöver utmana sina sociala förmågor tillsammans med sina 
kamrater i den stora grundskoleklassen och få förebilder där. För andra räcker det 
behovsmässigt med social träning i den lilla gruppen. Detsamma gäller 
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grundsärskoleelevernas kunskapsmässiga inhämtning och utveckling, utifrån det 
pedagogiskt didaktiska bemötandet i stor eller liten grupp, för att inlärningen ska bli 
meningsfull och likvärdig som möjligt för alla (Asp-Onsjö, 2006).  Det är betydligt 
mer krävande för både skolan och elevernas del att uppnå studieintegrering - 
didaktisk inkludering, än att åstadkomma sociala kontakter mellan elever med 
intellektuell funktionsnedsättning och andra elever.  Sociala kontakter är visserligen 
värdefulla men inte det slutgiltiga målet, menar Frithiof (2009). Enligt Skolverkets 
lägesrapport (2009) är rumslig och social integrering viktig, men inte tillräcklig för 
att eleven ska känna sig delaktig i en inkluderad undervisning. Skolverket tar i sin 
rapport upp, att alla tre aspekterna troligtvis behövs för att en inkludering ska bli 
meningsfull för eleven. Eleven har i mötet med läraren och de andra eleverna behov 
av en anpassad pedagogik och undervisning, som då hjälper dem att utveckla både 
sociala och kunskapsmässiga förmågor (Skolverket, 2009). En elev som inte bottnar i 
den lärande aktiviteten och i relationen till pedagogen och de andra eleverna 
utvecklar snabbt fysisk och psykisk ohälsa. Barn och ungdomar kan bli inåtvända 
och deprimerade om de inte känner delaktighet och sammanhang på sin skola 
(Partanen, 2011). 
 
Det är i detta specialpedagogiska arbetsområde, där dilemman, motsättningar och 
konsekvenser av motsättningarna i skolans organisation och struktur, som 
specialpedagogen kan verka och hjälpa. I detta arbetsfält kan specialpedagogerna 
hindra motsättningar och hjälpa till att hitta möjligheter för samverkan i olika 
skolutvecklingsfrågor, i en skola för alla (Nilholm, 2007; Person, 2008).  
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4 METOD 
Samhällsforskning inom den s.k. empiriska vetenskapen har som syfte att söka ta 
reda på hur det faktiskt förhåller sig i den sociala verklighet vi lever i. I 
forskningsarbetet är det forskarens uppgift att söka vidare från det subjektivt 
upplevda, för att däri se samband och försöka förstå och förklara varför det är som 
det är och blir som det blir i olika sammanhang (Eliasson, 1995). Man brukar tala om 
två vetenskapliga huvudriktningar vad det gäller forskningsmetoder, den 
naturvetenskapliga och den humanistiska. Den naturvetenskapliga och humanistiska 
vetenskapssynen har olika angreppssätt vid samhällsforskning, där man skiljer på 
den kvantitativa och den kvalitativa forskningsstrategin, (Thurén, 2007).  De 
kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategierna har olika angreppssätt vid 
samhällsforskning, vilket påverkar de kunskapsteoretiska valen och därmed 
tillvägagångssätt och metodval (Trost, 2007). Forskaren måste reflektera och 
argumentera för sina forskningsstrategiska metodval, annars finns risk att valen kan 
komma att uppfattas som helt givna och självklara (Rienecker & Jörgensen, 2008).  
 
Kvalitativ forskning, oftast humanistisk, innefattar ofta en studie av enskilda eller 
flera individer som har vissa egenskaper gemensamt (Stensmo, 2007). Kvalitativ 
forskning syftar till djupare kunskap och förståelse av människors tankar, idéer, 
föreställningar och uppfattningar och lägger stor vikt vid att tolka och förstå ur den 
intervjuades perspektiv, under insamling och analys av data (Trost, 2007). En 
kvalitativ forskning bygger på ett induktivt, tolkningsinriktat synsätt, vilket innebär 
att teorin blir ett resultat av forskningen (Bryman, 2011). I bearbetningen av empirin 
är det forskarens uppgift att tolka och analysera, och försöka se mönster i empirin 
som kan kategoriseras utifrån i detta fall, lärares olika förhållningssätt och 
perspektivval, där teorierna genereras utifrån de olika tolkningsprocesser, 
allteftersom forskningsstudien framskrider.  Men eftersom alla människor upplever 
situationer på olika sätt, kan ingen upplevelse generaliseras (Stensmo, 2007). 

4.1 Metodval 
Den metoden – forskningsstrategi eller forskningsdesign man väljer bör utgå från 
syftet och de frågeställningar man ställer sig. Den praktiska hänsynen är en annan 
faktor som har betydelse när det gäller hur en undersökning ska eller kan utföras 
(Bryman, 2011; Trost, 2007).  I denna studie handlar det om att få kunskap om 
grundskollärares upplevelser och erfarenhet av individinkluderad undervisning av 
grundsärskoleelever i grundskolan. Vidare undersöks grundskollärares behov av 
specialpedagogiskt stöd, för att samverkan och inkluderad undervisning ska 
möjliggöras och utvecklas.  
 
För att närma mig frågorna i denna studie har jag valt att utgå från en kvalitativ 
fenomenologisk forskningsansats, som ofta innefattar en studie där individer har 
vissa egenskaper och/eller erfarenheter gemensamt. Fenomenologi handlar om 
vetenskapen om den mänskliga upplevelsen och erfarenheten, som kan berättas i tal 
och skrift (Rökenes & Hansen, 2007).  Grundläggande för fenomenologin är att det 
är möjligt att beskriva olika företeelser så som det uppenbarar sig för oss (Bryman, 
2011; Bengtsson 2008). Datainsamlingsmetoderna inom fenomenologin kan vara av 
olika slag, till exempel intervjuer, observationer, öppna enkäter och uppsatser. Man 
kan även kombinera olika datainsamlingsmetoder, i en så kallad kvalitativ 
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fenomenologisk flermetodsundersökning.  Forskaren använder sig då av flera olika 
metoder i en och samma undersökning. (Eklund, 2010;Trost, 2007).   
Empirin i denna undersökning utgår från en kvalitativ forskningsstrategi med en 
fenomenologisk ansats och en metod som består av datainsamling i tre steg, så kallad 
metodtriangulering. Den fenomenologiska forskaren närmar sig forskningsobjektet 
subjektivt utifrån sin egen förförståelse.  Förförståelsen, de tankar, intryck och 
känslor och den kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att 
tolka och förstå forskningsobjekten (Larsson, 2011). Data i just denna 
flermetodsundersökning består av litteraturstudier, enkätfrågor via g-mail som 
kompletteras med en fokusgruppsintervju med grundskollärare, som har erfarenhet 
av inkludering och samverkan mellan grundskolan och grundsärskolan.  Anledningen 
till att jag valt denna triangulering som forskningsmetod är att dessa metoder 
kompletterar varandra, likt den ”hermeneutiska spiralen” (Thurén, 2007).  Med hjälp 
av förhållningssättet som den ”hermeneutiska spiralen” står för, byggs forskarens 
förförståelse upp mer och mer till delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas i 
processen, för att på så sätt generera fram en så fullständig förståelse av den 
kvalitativa studien som möjligt (Thurén, 2007).  I bearbetningen av den kvalitativa 
empirin, är min uppgift som forskare att läsa, tolka och sortera empirin tills mönstren 
i materialet blir tydliga. Forskningsresultaten har därmed ett tolkningsinriktat synsätt, 
där resultaten analyseras och genererar nya teorier utifrån de olika 
tolkningsprocesser, allteftersom forskningen framskrider.  (Bryman, 2011). Delarna 
utvecklas till en helhet som kan bli en perspektivförskjutning med ny kunskap och 
förståelse. 

4.2 Pilotundersökning 
Innan man sätter igång med den egentliga enkät- och intervjuundersökningen bör 
man genomföra en pilotundersökning. Pilotundersökningen görs i syfte att öka ett 
arbetes tillförlitlighet, där det ges möjlighet pröva en datainsamlingsmetod eller 
arbetets upplägg. Speciellt viktigt är det när man gör en enkätundersökning, eftersom 
det inte finns någon intervjuare närvarande som kan hantera eventuella oklarheter. 
Pilotstudien ger då möjlighet att justera frågornas innehåll och formuleringar så att 
enkäten får bästa möjliga funktion (Bryman, 2011). Pilotstudien bör utföras på en 
representativ grupp, men ska inte göras med individer som kan komma att ingå i det 
urval man gjort, vilket kan påverka representativiteten i kommande urval. Bäst är att 
försöka hitta respondenter som kan vara jämförbara med den grupp av informanter 
man är intresserad av. Jag har genomfört pilotundersökningen med samma typ av 
upplägg, med enkätfrågor, då via e-mail och med efterföljande intervju, tillsammans 
med rektorer och specialpedagoger på en annan skola. Det reviderade 
enkätformuläret i denna studie har jag utarbetat på Google och som jag även provade 
på några av mina kollegor (Trost, 2007). Efter deras kommentarer och samtal med 
min handledare har jag ytterligare försökt förtydliga enkätformuläret till sin 
nuvarande form.  

4.3 Urval 
Urvalet, som utgår från forskningsfrågorna, är inte slumpmässigt utan målstyrt och 
strategiskt utvalt, där jag nådde huvuddelen av lärarna i kommunen (Bryman, 2011). 
Vid en rektorsdag på Linnéuniversitetet kom jag i kontakt med en rektor för en 
sydsvensk grundskola med integrerad grundsärskola. I ett givande samtal berättade 
jag att jag är lärare i grundsärskolan och om mitt forskningsprojekt. Några veckor 
senare tog jag kontakt med rektorn, utifrån en önskan om att intervjua pedagoger 
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som kunde vara relevanta för min studie och forskningsfrågor.  Rektorn 
rekommenderade då sju till tio lärare i kommunen som har eller har haft erfarenhet 
av inkluderande undervisning av grundsärskoleelever i grundskolan. Jag bestämde 
mig för att ta kontakt med fem av dem, som just nu har elever som är inskrivna i 
grundsärskolan och läser utifrån grundsärskolans läroplan i grundskolan. 
Grundskollärarna i studien var av olika kön, olika åldrar och hade olika lång 
erfarenhet som lärare, från 6-20 år. En var lågstadielärare och de andra 1-7 lärare 
med olika inriktningar, sv/so och ma/no. Fem av pedagogerna svarade på 
enkätundersökningen och tre av dem hade möjlighet att närvara vid 
fokusgruppsintervjun. En grundskollärare har viss specialpedagogisk utbildning, 
medan de andra informanterna inte hade någon vidareutbildning för att undervisa 
grundsärskoleelever. 

4.4 Kvalitetskriterier 
För att säkerställa att jag undersökt och förstått lärarnas upplevelser och erfarenheter 
rätt, krävs att forskningsarbetets kvalitetssäkras.  Man överväger dess tillförlitlighet, 
att man mäter det man haft för avsikt att mäta och att man mäter det på ett säkert sätt 
(Bryman, 2011).  I denna studie använde jag ett enkätformulär och en 
fokusgruppsintervju, med både strukturerade och ostrukturerade frågor, för att 
studien skulle få en så hög standardisering som möjligt och därmed lika för alla 
(Trost, 2007). Syftet med det likvärdiga enkätformuläret var inledningsvis att det 
skulle se attraktivt ut och förstärka motivationen att fortsätta svara, därefter att 
undersöka på ett säkert och liktydigt sätt, men också att säkerställa att informanternas 
svar skulle kunna sammanställas och mätas på ett lätt och jämförbart sätt (Trost, 
2007; Bryman, 2011).  
Syftet med den efterföljande, öppna fokusgruppintervjun var att låta lärarna själva 
beskriva sin inkluderade verksamhet och höra hur de resonerar och eventuellt 
utvecklar och kompletterar sina uppfattningar tillsammans med de andra, sådant som 
inte kom fram i enkäten, medan jag som samtalsledare kunde koncentrera mig på att 
fördela ordet och ställa följdfrågor och komplettera för att stärka tillförlitligheten. I 
fokusgruppintervjun kunde jag fördjupa enkätsvaren genom att utveckla, förtydliga 
och ställa följdfrågor, för att öka min kunskap och få en så god övergripande 
förståelse för grundskollärarnas situation och erfarenheter som möjligt. Det blev ett 
sätt för både informanterna och mig som forskare att dubbelkontrollera svaren från 
enkäterna och därmed bli mer säker på att det jag läst och hört, från enkäten och 
intervjun inte missförståtts, vilket sin tur ökar tillförlitligheten och 
generaliserbarheten av de framkomna resultaten.  (Bryman, 2011). 
 
Fördelen med den fenomenologiska forskningsansatsen, trianguleringsmetoden och 
den hermeneutiska kunskapsspiralens förhållningssätt är att människors 
beskrivningar av sina upplevelser och uppfattningar förändras genom lärande och 
utveckling, därmed formas inga teorier i form av slutgiltig lagbundenhet utan istället 
genereras ny kunskap och förståelse, med olika perspektivförskjutningar och 
förhållningssätt (Thyrén, 2002). 

4.5 Genomförande 
Vid utformningen och administrationen av webbenkäterna använde jag mig av 
Googles programvara, som finns fritt att tillgå på internet. Förutom att Googles 
programvara innehåller verktyg för att utforma enkäten innehåller den analysredskap 
som sorterar, kategoriserar och organiserar frågornas olika svar (Trost, 2007).   
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När enkätformuläret var genomarbetat sändes ett inbjudande missivbrev (bilaga A) ut 
via g-mail, till alla grundskollärare. Missivbrevet besvarades av de tillfrågade 
grundskollärarna inom tre dagar. Därefter skickades enkätformuläret (bilaga B) ut en 
måndag, ett par veckor senare. Lärarna var ombedda att svara på enkätformuläret 
inom en vecka. Enkäten bestod inledningsvis av några sakfrågor, angående 
grundskollärarens ålder, kön, klass. Därefter fick informanterna svara på några 
strukturerade frågor med fasta svarsalternativ och sist i formuläret var några av 
frågorna ostrukturerade, där svarsmöjligheterna var öppna och informanterna fick 
skriva i löpande text (Trost, 2007). 
 
Allt eftersom enkätsvaren kom in registrerade och organiserade webbenkätens 
dataprogram svaren.  Svaren kategoriserades, sorterades och placerades i 
programmet, likt en matris (Trost, 2007), vilket gjorde det lätt att jämföra och 
analysera, både de fasta och öppna enkätsvaren. När jag bearbetade och analyserade 
svaren, såg jag vilka frågor, jag behövde förtydliga i fokusgruppsintervjun (Bryman, 
2011). Veckan därpå åkte jag till kommunen för att genomföra fokusgruppsintervjun 
med tre av grundskollärarna. Lärarna, som delvis kände varandra, kom och vi 
presenterade oss för varandra. Jag tackade för att de gav mig sin tid, talade om 
tidslängden, att jag ville spela in samtalet och att jag önskade en öppen samtalsform i 
intervjun. I samtalet använde jag mig av öppna frågor. Lärarna fick då beskriva och 
resonera kring sina upplevelser av den inkluderade verksamhetens möjligheter och 
hinder och vilket behov av specialpedagogiskt stöd var och en har behov av, för att 
möjliggöra och utveckla samverkan mellan skolformerna. I början var samtalet 
trevande och lärarna talade varmt om de positiva delarna. Efterhand kändes 
stämningen tryggare och vi kunde även diskutera hindren som uppstår och vilka 
specialpedagogiska behov som saknades.   
 

4.6 Forskningsetik 
I all forskning som avser människor är det viktigt att man väger forskningens nytta 
gentemot den personliga integriteten och att man tar hänsyn till etiken runt 
undersökningen, från planeringsstadiet till den färdiga rapporten (Jenner, 2004).  
Forskningsetik handlar även om respekten för forskningens egen heder, dess villkor 
och grundläggande värden, såsom balansgången mellan det sociala ansvaret och 
maktutövningen. Att man som forskare gör klart för sig själv vilken världsbild 
(ontologi) och vetenskapssyn (epistemologi) man försöker sätta ord på och handla 
utifrån. Det är oundvikligt att frågor som rör samhällssynen och människosynens 
tankar och antaganden påverkar formuleringen av de vetenskapliga frågorna och 
genomförandet av forskningen (Eliasson, 1995). Forskarens värderingar speglar valet 
av forskningsområde. Studien i detta fall handlar om möjligheter till att organisera en 
skola för alla, där alla kan känna delaktighet och gemenskap.  Mina grundtankar 
handlar om att vi människor finns till för och är beroende av varandra. Vem 
individen utvecklas till beror till stor del på i vilka sociokulturella sammanhang 
personen växer upp och befinner sig i (Vygotskij, 1995). En viktig förutsättning för 
människor att utveckla förståelse och bry sig om varandra är att vi träffas. Den 
allmänna grundskolan är den första största arbetsplats där barn och ungdomar lär och 
delar med sig av varandras sociokulturella erfarenheter.  Dessa värderingar dyker 
upp lite var som helst i forskningsprocessen, vilket gör att man i rapporter bör vara 
benägen att självreflektera och uppvisa reflexivitet både för mig som forskare och för 
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er som läsare, för eventuella skevheter och bakomliggande antaganden som kan 
påverka resultaten (Bryman, 2011). 
 
Vid ett forskningsarbete krävs att man gör vissa forskningsetiska överväganden. Ett 
övervägande gäller värdet av det förväntade kunskapstillskottet, mot möjliga risker 
och negativa konsekvenser för berörda uppgiftslämnare. Forskning bygger ofta, så 
också i denna studie, på informationsinsamling från en eller flera enskilda individer.  
I de forskningsetiska principerna i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 
antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, finns fyra 
huvudkrav vad det gäller forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002).  
Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Forsman, 2002) och måste alla användas i denna forskningsstudie. 
Som forskare innebär det att man måste informera de som berörs av forskningen, om 
dess syfte, att medverkan är frivillig och att man som uppgiftslämnare har rätt att 
avbryta sin delaktighet i projektet. Vidare måste forskaren inhämta samtycke från 
uppgiftslämnare. Som forskare måste man även värna om sina informanters 
integritet, dels genom att ombesörja att enskilda informanter inte är möjliga att 
identifiera i resultatet. Slutligen måste forskaren försäkra informanten om att 
insamlad empiri kommer att nyttjas enbart till det uttalade syftet och inte i för andra 
sammanhang (Vetenskapsrådet, 2002, (http://www.codex.uu.se/). I medföljande 
missivbrev (bilaga A) informeras därför informanterna, grundskollärarna om vilket 
syfte undersökningen har, vilka som kommer att ta del av den och att deras 
deltagande är frivilligt och kan avbrytas om de känner så (Forsman, 2002).  
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5 RESULTAT OCH ANALYS   
I detta kapitel redovisas studiens empiriska material som erhållits med hjälp av både 
en enkätstudie och en fokusgruppsintervju, tillsammans med grundskollärare som har 
erfarenhet av att undervisa grundsärskoleelever som är individintegrerade i 
grundskolans undervisning.  Redovisningen inleds med en sammanställning av de 
bakomliggande frågor och svar som främst kom fram i enkätformuläret, men som 
även kompletterades i fokusgruppsintervjun. Därefter redovisas resultat och analys 
av de frågor och svar som är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. 
Resultaten från enkätfrågorna och fokusgruppsintervjun har inte skilts åt, eftersom 
jag har använt mig av samma frågeställningar i fokusgruppsintervjun som i 
enkätundersökningen, där samtalet i fokusgrupp fördjupade enkätsvaren. De 
gemensamma svaren har jämförts, kategoriserats och redovisas här i löptext, med 
direkt efterföljande analys, kopplad till litteraturstudiet (Bryman, 2011).  Resultaten 
redovisas alltså inte utifrån varje enskild lärare eller enkätfråga, eftersom alla 
människor upplever situationer på olika sätt, kan ingen enskild upplevelse 
generaliseras (Stensmo, 2007). Istället redovisas en samlad bild av hur de olika 
grundskollärarna upplever möjligheter och hinder på skol-, grupp- och individnivå 
kring samverkan och inkluderad undervisning av grundsärskoleelever i grundskolan 
och vilka behov av specialpedagogiskt stöd grundskollärarna har när grundskolan 
och grundsärskolans skolformer samverkar.   

5.1 Organisationen kring samverkan och inkludering 
Här redovisas organisationen på kommunnivå, skolnivå, gruppnivå och individnivå.  
I den aktuella kommunen finns förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, 
vuxenutbildning, kulturskola och elevhälsan. Grundsärskolan som skolform uppges 
inte i kommunens utbildningsplan.  
 
Huvudmannen, kommunen, har beslutat att alla grundsärskoleelever, som läser mot 
grundsärskolans mål, ska vara helt individintegrerade i grundskolans verksamhet. 
Grundsärskoleeleverna individintegreras därmed helt i olika grundskoleklasser på 
olika skolor runt om i kommunen.  Däremot har man i kommunen samlat en grupp 
elever, som läser mot träningsskolans ämnesområden, på en skola och som får sin 
anpassade undervisning där. Kommunen har även en specifik studiegrupp för elever 
som har kombinationsdiagnos utvecklingsstörning med autismliknade beteende på en 
annan skola.  Dock namnges inte dessa studiegrupper som grundsärskola.  
 
Rektorerna på skolorna i kommunen arbetar utifrån de förutsättningarna att alla 
grundsärskoleelever ska vara individintegrerade i grundskolans klasser.   Rektorerna 
tilldelas grundsärskoleelevens högre skolpeng och fördelar resurser och organiserar 
verksamheten kring grundsärskoleeleven efter den. Alla grundsärskoleelever har bl.a 
en assistent. Rektor tillsammans med föräldrar och grundskollärare avgör i vilken 
omfattning eleven ska vara integrerad, med full delaktighet och integrering som mål. 
Det ligger på rektorns ansvar att följa upp grundsärskoleelevens kunskapsutveckling, 
uppmuntra till kompetensutveckling och samordna olika specialpedagogiska 
kompetenser i kommunen. Rektorns vision är att; ” Organisera en skola utifrån alla 
barns förutsättningar, där alla barn har rätt att känna delaktighet och gemenskap 
och utvecklas tillsammans”, sa en lärare. 
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Pedagogerna på skolorna var indelade i två parallella arbetslag med flera mindre 
team, kopplade till varje årskurs. I teamen fanns olika behörigheter som 
kompletterade varandra, sv/so, ma/no och resurslärare. I ett par team hade någon 
pedagog viss erfarenhet av att arbeta med elever med intellektuell 
funktionsnedsättning, i andra team fanns ingen erfarenhet. På skolorna fanns tillgång 
till specialpedagog och/eller speciallärare, dessa hade dock inte erfarenhet av hur 
barn med intellektuell funktionsnedsättning lär och utvecklas.  
 
Det var i första hand klassläraren/ämnesläraren och assistenten, i vissa fall med hjälp 
av specialpedagogen på skolorna som la upp organisationen och planerade 
undervisningen kring grundsärskoleeleven och om eleven skulle vara integrerad i 
grundskolans undervisning, eller få sin undervisning individuellt av assistenten. 
Teamen hade ingen extra tid till att planera och anpassa undervisningen för just 
grundsärskoleeleven, utan det gjordes på den tid de hade tillsammans vid planering 
för grundskoleklassen. Pedagogerna hade heller ingen öronmärkt tid i teamet för 
återkoppling, reflektion eller handledning kring grundsärskoleelevens individuella 
behov, vilket alla informanter i studien saknade.  
 

5.2 Möjligheter och hinder kring inkludering på individnivå 

5.2.1 Resultat på individnivå 
Alla grundsärskoleelever i kommunen var individintegrerade i olika 
grundskoleklasser runt om i kommunen och alla hade assistent, både på skoltid och 
på fritids. Eleverna har varit inkluderade i sina åldershomogena klasser från 
förskoleklass, men har skrivits in i grundsärskolan under skolåren 1-3. 
Grundsärskoleeleverna har en plats i klassrummet och en avskild plats i ett 
angränsande rum, dit de går med assistenten för enskild undervisning, eller när orken 
tryter och intrycken blir för distraherande. Alla lärare kände sig trygga i relationen 
och i bemötandet till grundsärskoleeleven.  De ansåg att eleven var en i klassen, som 
tycktes känna gemenskap och delaktighet med sina andra klasskamrater. En lärare sa; 
”Vår grundsärskoleelev trivs i skolan och har utbyte av de andra klasskamraterna”. 
  
Grundskollärarnas erfarenheter av att arbeta och undervisa elever med intellektuell 
funktionsnedsättning var olika på individnivå. En av grundskollärarna hade tidigare 
erfarenhet, medan de andra lärarna inte hade någon tidigare erfarenhet. En lärare sa; 
”Jag har bara kunskap om denna elev, och det fungerar bra. Det är den goda viljan 
och inställningen som är viktig för att integreringen ska bli bra och lyckad.” Lärarna 
påtalade dock att de saknade tillräcklig kunskap både om grundsärskoleelevernas 
funktionsnedsättning, hur de skulle anpassa undervisningen och vilka metoder och 
arbetssätt de skulle använda för att möta grundsärskoleelevernas individuella behov. 
”Jag har alldeles för lite kunskap kring dessa elevers behov, för att känna att jag gör 
ett bra jobb för dem”, sa en av lärarna. En annan sa; ”Ibland är det svårt att veta hur 
man ska bemöta elevens beteende, även om jag tycker att vi känner varandra och har 
en bra relation”.  En av lärarna kände sig mer trygg i arbetsätt och metoder, men 
kände brist på idéer, relevant litteratur och pedagogiska hjälpmedel och framförallt 
någon att rådfråga med samma problematik. ”Eftersom vi bara har en 
grundsärskoleelev integrerad på skolan, har man ju ingen annan lärare eller 
specialist på dessa barns behov att rådfråga”.  Det är viktigt att vi pedagoger har ett 
positivt förhållningssätt mot grundsärskoleeleven, för att de andra eleverna ska visa 
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hänsyn och respekt, så att grundsärskoleeleven känner sig delaktig och accepterad i 
gemenskapen, menade de. ”Ansvaret ligger på läraren vad det gäller skolmiljön och 
acceptansen i klassen”. ”Alla elever visar respekt och är snälla mot eleven som läser 
mot grundsärskolans mål, men ibland står särskoleeleven bredvid och tittar på vid 
lek på raster”, påpekar lärarna.  Som lärare kan man styra upp lektioner och försöka 
se till så att alla eleverna får vara med och leka, ”men ibland är grundsärskoleeleven 
ändå inte riktigt med i den sociala gemenskapen och vi kan tyvärr inte fixa en bästa 
kompis till alla”, sa en av informanterna. Att inte ha en riktig kompis, som man är på 
samma nivå, tycker några av lärarna är lite av ett dilemma vid individintegreringen 
av grundsärskoleelever i grundskolan. 
 
Grundsärskoleeleverna är olika mycket integrerade i grundskoleklassen, från hela 
veckan till vissa bestämda ämnen, på raster och friluftsdagar. Lärarna belyser att 
skolmiljön är viktig för grundsärskoleeleven och att en strukturerad, men ändå 
flexibel undervisning och bemötande är en förutsättning vid integrering..  
”Grundsärskoleeleverna är delaktiga, undervisas och lär tillsammans med sina 
grundskolekamrater så långt som möjligt”, sa en grundskollärare. Men lärarna anser 
att det är svårt att planera och genomföra en gemensam pedagogisk undervisning så 
att den passar alla olika barns behov. ”Oftast blir det att särskoleeleven sitter med i 
klassrummet och arbetar med ett eget material”, sa en lärare. Oftast individplanerade 
de lektionerna utifrån särskoleelevens intressen, så att den integrerade 
undervisningen skulle vara motiverande och gynnsam. En lärare sa” Det är viktigt att 
vi lärare anpassar material och tar hjälp av kompensatoriska hjälpmedel utifrån 
elevens behov”, så att eleven kan vara med i den ordinarie 
klassrumsundervisningen”. När klassundervisningen inte förmår möta 
grundsärskoleelevens behov, eller om orken tryter och intrycken blir för 
distraherande får eleven sin undervisning av resurspedagog med andra i liten 
grundskolegrupp, eller en till en med sin assistent, påpekande de. ”Där det gynnar 
eleven bäst”, sa en lärare. Att ha konkret och upprepad inlärning som 
särskoleeleverna är i behov av för att lära och befästa sina kunskaper, har vi helt 
enkelt inte tid med i klassrummet. ”Det får assistenten stå för, när hon arbetar 
enskilt med eleven”, sa en lärare. ”Funktionsnedsättningen blir mer tydlig ju äldre 
eleverna blir, då de sociala och kunskapsmässiga och skillnaderna mellan eleverna 
ökar, vilket gör att eleven med åren blir mindre delaktig i gemenskapen på både 
lektioner och raster”, sa en lärare och de andra höll med. Lärarna tog då upp att 
nästa år, byter några barn skola, då kommer fler grundsärskoleelever mötas, vilket 
kan bli bra. ”Att de träffas och kanske känner gemenskap och samhörighet med 
varandra”.  De talade om vikten av som elev, att få känna sig duktiga i en grupp, där 
de får lära och utvecklas tillsammans med andra med samma funktionsnedsättning 
och behov. ”Vi har ju sett när barn med intellektuell funktionsnedsättning träffas, 
vad kul de har tillsammans, sa en av lärarna.  
 
En av frågorna i enkäten och som även diskuterades i gruppintervjun handlade om 
eleven med intellektuell funktionsnedsättning var mest rumsligt-, socialt- eller 
didaktiskt inkluderad.  Alla i enkätundersökningen svarade att grundsärskoleeleven 
var mest rumsligt inkluderad. Vid intervjun utvecklade lärarna sina svar och menade 
att grundsärskoleeleverna naturligtvis även hade ett socialt utbyte i form av positiva 
förebilder, framförallt på raster och i andra sociala situationer. På frågan vem de 
ansåg gynnades mest av att barn med intellektuell funktionsnedsättning inkluderas i 
grundskolans undervisning, svarade alla grundskollärare; ”grundsärskoleeleven”, 
men även grundskoleeleverna och vi pedagoger, sa de senare. ”Det är spännande och 
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en utmaning för oss pedagoger att få möta barn med intellektuell 
funktionsnedsättning, som vi lär oss mycket av”, sa flera av pedagogerna. 
Fokusgruppsinformanterna påpekar dock, att de tror att det är mer fördelar än 
nackdelar för grundsärskoleeleven att vara individintegrerad grundskolans 
undervisning än att vara placerad i en grundsärskoleklass. ”Grundsärskoleeleverna 
ser och lär sig så mycket av de andra barnen”. 

5.2.2 Analys på individnivå 
Att vara ett barn med intellektuell funktionsnedsättning innebär i skolans värld, att 
man är ett barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling. Funktionsnedsättningen 
uppstår i mötet mellan människan och omgivningen, och lägger därmed ansvaret på 
skolans miljö och organisation och inte på barnet, menar Brodin (2008).      
Grundsärskoleeleverna har enligt Göransson (2007) i mötet med läraren och de andra 
eleverna behov av att känna trygghet och delaktighet och som alla andra bli bemött 
med respekt för sin personlighet och sina behov.  Pedagogerna var mycket medvetna 
om att skapa en god relation mellan sig och grundsärskoleeleven, men även att hjälpa 
eleven skapa goda relationer till de andra barnen, vilket Rosenqvist (2007) ser som 
en önskvärd utveckling. Pedagoger som möter elever med intellektuell 
funktionsnedsättning måste tänka på att undanröja hinder genom att ha en tydlig 
struktur på skoldagen, lektionen och hela undervisningssituationen för att på så sätt 
underlätta elevernas kunskapsinhämtning och förståelse, menar Deckmar (2007) 
Informanterna kände det ibland som svårt att planera och genomföra en gemensam 
pedagogisk planering som passade alla elever tillsammans. Pedagogerna kände 
ibland, när undervisningen inte var direkt riktad till grundsärskoleelevens intressen 
utan till grundskolans krav, liksom Persson (2008) påtalar att grundsärskoleeleven 
inte blir bemött på rätt sätt, till exempel om det ställdes orimliga krav eller att en 
genomgång går i ett alltför högt tempo, att tillvaron blev obegriplig för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning. Pedagogerna intar vid dessa tillfällen ett 
kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv på eleven och dess svårigheter (Nilholm, 
2007; Persson, 2008). En elev som inte bottnar i den lärande aktiviteten och i 
relationen till pedagogen och de andra eleverna utvecklar snabbt fysisk och psykisk 
ohälsa, menar Partanen (2011). Pedagogerna menade att grundsärskoleeleven aldrig 
fick känna sig duktig och bäst i klassen någon gång.  Barn och ungdomar kan bli 
inåtvända och deprimerade för att de inte känner sig delaktiga och sammanhang i 
skola (Partanen, 2011). Det kan bl.a. handla om att inte ha några kamrater under 
skoltiden eller på fritiden, påpekar Frithiof (2009). Vi pedagoger kan ju tyvärr inte 
fixa en bästa kompis till alla elever, sa en lärare. Elever med intellektuell 
funktionsnedsättning behöver därför extra hjälp och stimulans för att kunna möta och 
utvecklas både socialt och kunskapsmässigt, för att de ska få möjlighet till att växa 
upp på lika villkor som andra barn (Deckmar, 2007; Göransson, 2008).  Precis som 
Gadler (2011) påtalat, så har dessa pedagoger sett hur svårt det kan vara att möta och 
planera för dessa elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling i en 
individinkluderande miljö.  Pedagogerna känner att de till viss del saknar kunskap 
om olika förhållningssätt, pedagogik och metoder, även tekniska kompensatoriska 
hjälpmedel såsom datorn, Iphone, timstock eller andra tidshjälpmedel, och att det är 
av stor vikt och gör att eleven kan använda sin minneskapacitet till lärandet och 
utvecklingen av sina andra förmågor (Deckmar, 2007).  
 
Grundsärskoleelevens individuella förutsättningar och behov gör att inkluderingen i 
grundskolan kan se mycket olika ut, utifrån rumslig, social och didaktisk 
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undervisning (Asp-Onsjö, 2006). Pedagogerna liksom Göransson (2007) menade att 
de individintegrerade särskoleeleverna var mest rumsligt delaktig i 
klassrumsundervisningen och mer socialt delaktig på raster och estetiska ämnen. Det 
är skolans ansvar att se till att de organisatoriska och pedagogiska alternativen som 
erbjuds grundsärskoleeleven, är positiva alternativ för elevens utveckling och 
delaktighet, menar Frithiof (2009).  Avsikten med de tre aspekter på inkludering är 
att de ska kunna användas som ett verktyg för att ta reda på och se förutsättningar för 
i vilka avseenden en elev bedöms vara eller kan bli inkluderad i den gemensamma 
skolsituationen (Asp-Onsjö, 2006). Inkludering är inte ett konstant tillstånd utan ska 
ses som en ständig pågående process, menar Frithiof (2009), där man måste vara 
flexibel och se när det gynnar eleven bäst, menar pedagogerna. Frithiof menar vidare 
att vetskapen om olika pedagogiska aspekter och förhållningssätt kan ligga till grund 
för diskussion i arbetslagen om vilken lösning som passar den enskilda eleven bäst.  
 

5.3 Möjligheter och hinder kring inkludering på gruppnivå 

5.3.1 Resultat på gruppnivå 
Pedagogerna var indelade i större arbetslag med flera mindre team i varje årskurs, 
som kompletterade varandras behörigheter och kompetenser. De ansåg sig ha ett 
positivt och hjälpande samarbete i sina olika arbetslag. Men kände ibland att det 
fanns tydliga gränser mellan olika verksamheter och arbetslag där lärare arbetade 
parallellt, utan att de kände till varandras elever och behov. Pedagogerna förstod 
kommunens och rektorns intention, att det pedagogiska förhållningssättet i 
arbetslagen skulle bygga på ett fullt integrerande perspektiv, där elever skulle få 
möjlighet att lära tillsammans och betraktas som en tillgång till varandra i skolans 
undervisning, men kände samtidigt att det inte alltid var så lätt att leva upp till detta. 
”Kraven är ju olika för grundskolans elever och grundsärskolans elever”, sa en av 
lärarna. En annan påpekade att hon var inläst på grundsärskolans läroplan och 
menade att ”Det centrala innehållet i de båda läroplanerna var ju rätt så lika”. 
Pedagogerna försökte ha en tydlig struktur på skoldagarna, men ändå flexibla utifrån 
grundsärskoleelevens behov, när eleven arbetade i klassrummet eller enskilt med 
assistent. Lärarna planerade undervisningen utifrån den stora grundskolegruppens 
kursplan och krav och i vissa fall individuellt för särskoleeleven.  Det är oftast 
klassläraren tillsammans med assistenten och ibland med viss hjälp av resurspedagog 
som planerar undervisningen för särskoleeleven.”Ambitionen är att jag ska hinna 
planera och även stämma av med assistenten. Men det är svårt att hitta tid, oftast 
blir det bara en kort muntlig avstämning”. Pedagogerna upplever stor 
arbetsbelastning och saknar tid för genomtänkt planering, långsammare 
undervisningstakt och återkoppling för grundsärskoleelevernas utveckling, lärande 
och bedömning. ”Vi borde få mer öronmärkt tid i arbetslaget för just dessa elevers 
behov”, sa några. Informanterna känner och förstår att de behöver bli mer insatta i 
grundsärskolans kursplan, för att kunna planera, genomföra och ställa lagom krav 
och göra rätt bedömningar i alla ämnen, så att grundsärskoleelevernas undervisning, 
lärande, utveckling och bedömning blir likvärdig. De känner behov av specifik tid i 
arbetslaget för kommunikation, reflektion och handledning kring bemötande och 
planering av behovsanpassad undervisning i grupp. 
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5.3.2 Analys på gruppnivå 
Goda möjligheter till samverkan och inkluderande undervisning finns när olika 
arbetslag eller verksamheter i organisationen känner till varandras arbete och 
pedagogerna planerar och genomför arbetsuppgifter tillsammans. Men det uppstår 
inte effektiv samverkan av sig självt, menar informanterna liksom Germundsson 
(2011). En förutsättning för att detta ska kunna fungera är att arbetslagen och 
verksamheterna har gemensamma normer och att målen utformas tillsammans, vilket 
var rektorns intention, men som kanske inte har förankrats i alla arbetslag fullt ut, 
menade informanterna. Samverkan behöver förankras i den dagliga verksamheten 
och göra alla berörda delaktiga, menar Germundsson (2011).  I formell mening finns 
knappt några hinder för samverkan mellan olika verksamheter, det är upp till varje 
organisation att skapa förutsättningar för samverkan, menar Lundgren och Persson 
(2003). Däremot är några av svårigheterna att kombinera olika professioners 
specialiseringar, att arbeta kontinuerligt och att ha en samsyn över uppdragets 
innehåll och mål, vilket ligger på rektors uppdrag, enligt pedagogerna.  Svårigheter 
för samverkan uppstår när olika verksamheter i organisationen enbart känner till 
varandras arbeten och arbetar parallellt utifrån sina ursprungliga mål, utan samarbete 
och hänsyn till de andra arbetslagen (Germundsson, 2011), vilket också var vad 
pedagogerna kände. Det behövs en god kommunikation mellan de samverkande 
pedagogerna för att öka samsynen och förståelsen för vad en inkluderande skola 
medför för alla och därmed överbrygga kunskaper och eventuellt kulturella hinder 
mellan skolformerna (Karlsudd, 2002).  
 
Samverkan kan uppfattas som ytterligare en arbetsuppgift och det kan vara svårt att 
sätta av tid för samverkan, vilket också pedagogerna påpekade. Både lärare och 
andra professioner är tidspressade vilket gör att ansvarsfördelningen kan visa sig bli 
ett hinder för samverkan. Känner arbetslagen att arbetsbelastningen blir för stor på 
grund av den individintegrerade eleven, är det lätt att personalen intar ett kategoriskt 
perspektiv, där eleven bara får följa med i grundskolan undervisning (Göransson, 
2007; Persson, 2008). Här behövde enligt pedagogerna, rektorn ibland träda in och 
hjälpa till att arbetsfördela olika resurser. Om den ena verksamheten drar för mycket 
nytta av den andra verksamhetens tid och resurser, blir samverkan ett hinder menar 
Germundsson (2011), vilket också var vad pedagogerna upplevde, när tid och resurs 
togs till grundsärskoleeleverna från grundskolans elever.  För att öka den 
samverkande arenan, menar Karlsudd (2002) är det av stor vikt att personal på hela 
skolan vinner på att samarbeta och kommunicerar för att utveckla sin och varandras 
verksamheter. För att samverkan mellan olika verksamheter ska fungera krävs att det 
finns tillfällen att träffa varandra i en fungerande kommunikation, vilket 
pedagogerna kände fungera i de små teamen men saknades ibland mellan 
arbetslagen.  All samverkan och kommunikation kräver bärande relationer, både i 
relationen till varandra, mellan verksamheterna och kring det barn som samverkan 
utgår från menar Rökenäs och Hansen (2007).  
 
Alla pedagoger bör ha kunskap om att utformningen av skolans lärmiljö är 
avgörande för elevernas prestationer i skolan och i den möta och ta tillvara på 
elevernas naturliga variation av olikheter i undervisningen, som då blir en resurs och 
möjlighet i lärandet, och inte ses som ett hinder (Persson, 2008). För att alla elever 
ska känna delaktighet och inte bara vara fysiskt närvarande, krävs ett aktivt 
engagemang för inkludering, i hela skolans organisation, där var och ens bidrag ses 
som en resurs. Pedagogerna påpekade att de hade den goda viljan till inkludering och 
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att de kommer långt med den, men känner själva att de saknar viss specifik kunskap 
om grundsärskoleelevernas behov. I skolans värld förklaras lärandet i första hand 
som en social process i olika kulturella sammanhang, där människor lär och 
utvecklas med hjälp av och tillsammans med andra (Vygotskij, 1995), där ett 
relationellt och dilemmaperspektiv är önskvärt (Rosenqvist, 2007; Nilholm, 2007). 
Samverkan och inkludering mellan grundskolan och grundsärskolan handlar om hur 
två sociala och kulturella miljöer ska kunna möta varandra på ett positivt sätt, så att 
alla elever känner lust att lära i en gemenskap och delaktighet med varandra, vilket 
också är pedagogernas intention men ofta får grundsärskoleeleven individuell 
undervisning av sin assistent i ett angränsande rum. Frithiof (2009) menar att varje 
försök att föra in grundsärskoleelever i skolans helhet innebär integrering. 
Informanterna ansåg att de arbetat för en integrering i många år och ser det som 
positivt, men känner att det blir svårare ju äldre eleverna blir då elevernas 
kunskapsutveckling och förmågor skiljer sig allt mer. Beroende på hur, vilket 
perspektivval skolan väljer i och med inkluderingsprincipen, får det konsekvenser för 
skolans mål att vara ”en skola för alla”, med möjlighet för alla barn att känna 
delaktighet och gemenskap (Nilholm, 2007; Göransson, 2008).   
 
Eftersom skolors villkor ständigt förändras med nya styrdokument och reformer, ny 
organisation med nya strukturer och krav, ny forskning med nya synsätt, förändras 
också pedagogernas roll. När förändringar och nya krav avlöser varandra behövs tid 
till reflektion för skolans personal, vilket pedagogerna också eftersökte. Pedagogerna 
hade tidigare haft olika forum för reflektion, i form av handledande samtal, där 
pedagoger kunde reflektera över upplevda vardagsproblem, dela varandras tankar 
och nyorientera sig, men också stärka och utveckla sin och varandras professionalitet 
(Normell, 2008).  Specialpedagogen kan i denna process, hjälpa till och vara en 
samtalspartner och synliggöra elevernas möjligheter till lärande i en inkluderande 
miljö, ge råd i pedagogiska frågor både till kollegor, föräldrar och elever för att förstå 
och reflektera över pedagogiska konsekvenser eller dilemman eleven hamnar i, för 
att veta var och hur stöd och hjälp kan ges menar Persson, (2008), vilket 
informanterna också hade tillgång till vid behov.  

5.4 Möjligheter och hinder kring inkludering på skolnivå 

5.4.1 Resultat på skolnivå 
Rektorernas uppdrag i hela kommunen är att arbeta utifrån huvudmännens beslut om 
att alla grundsärskoleelever ska vara individintegrerade i grundskolans klasser och 
därmed inte organiserat en grundsärskola inom kommunen.  Vilket är helt enligt 
lagen, då Sverige idag saknar en gemensamt överenskommen innebörd i skolans 
praktiska och organisatoriska skolverksamhet angående elever som läser efter 
grundsärskolans skolform, menar Nilholm (2007). Rektorns ledarskap, drivkraft, 
perspektivval och förhållningssätt smittar av sig och påverkar, hur samverkan i 
personalgruppen organiserar sig för att integrera eller inkludera grundsärskoleeleven 
i grundskolans undervisning. Det ligger på rektorns ansvar att följa upp 
grundsärskoleelevens kunskapsutveckling, uppmuntra till kompetensutveckling och 
samordna olika specialpedagogiska kompetenser i kommunen. Vad det gäller 
samverkande resurser skiljer det sig en del åt mellan arbetslag och skolor. Några 
lärare och arbetslag hade en fungerande samverkan mellan olika professioner, medan 
andra inte. Några hade vid behov tillgång till handledning av specialpedagog. En 
lärare berättade; ”tidigare hade det förekommit träffar för samverkan och reflektion 
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mellan skolor och lärare i kommunen, där det funnits grundsärskoleelever. Men att 
denna samverkan inte längre förekom”. Rektorn arbetar på att kompetensutveckla 
personalen och organisera en rättvis resursfördelning av lokaler, hur 
personalgrupperna är sammansatta utifrån grundsärskoleelevens förutsättningar och 
behov, menade informanterna. Den resurstilldelning arbetslaget fått, i och med att de 
har en grundsärskoleelev, är en assistent. Annars känner de inte att de har fått mer 
resurser eller tid än andra arbetslag.  Pedagogerna saknar till viss del förståelse från 
rektor och andra arbetslag, för hur tidskrävande det är med planering av 
undervisning, genomförande och återkoppling kring grundsärskoleeleven och 
ytterligare tidskrävande för samverkan med föräldrar, andra instanser såsom 
habiliteringen, handledning och reflektion med andra pedagoger som har kunskap i 
området.   Lärarna tyckte att alla dessa kontakter var jättebra och viktiga men 
påpekade återigen att det tog väldigt mycket tid och resurs. ”Tid som oftast tas från 
undervisningen av grundskoleeleverna och kollegorna i det egna arbetslaget, som då 
får gå in och täcka undervisning för varandra”, sa en lärare. ”Andra arbetslag skulle 
kunna avlasta ibland, kan man tycka”, sa en annan lärare. Tidigare förekom även 
samverkan med särskolan. En personal från särskolan kom för att handleda och 
hjälpa både elev och personal till en bra integrering, kom med bra tips om 
specialläromedel och kompensatoriska hjälpmedel. ”Särskolans personal har 
jättemycket kunskap om dessa barns behov, sätt att lära och undervisa som inte vi 
har”, sa en av lärarna. Pedagogerna menar att både de och rektorerna behöver 
utveckla sina kunskaper om grundsärskoleelevers förutsättningar och rätt till en 
likvärdig skolundervisning, både utifrån skolformernas nya styrdokument; skollag 
och läroplaner så, att de kan jämföra dem med varandra och veta vad som skiljer sig 
åt. De känner också att skolan är så komplex och behöver inte bara vara på det ena 
eller andra sättet och att de behöver reflektera kring integreringens möjligheter, 
hinder och dilemman på skol-, grupp- och individnivå, när grundsärskoleelever 
integreras i grundskolans undervisning på olika sätt.  Ibland känns det som 
kommunen organiserat skolgången för elever som läser mot grundsärskolans 
kursplan på ett positivt sätt. ”Ibland känns det faktiskt orättvist att inte 
grundsärskoleeleverna får vara tillsammans och får sin undervisning anpassad efter 
sin behov och förutsättningar”, sa en lärare. ”Grundsärskoleeleverna har behov av 
sådan anpassad undervisning som inte jag kan ge dem”, sa en lärare. Föräldrarna 
till elever med intellektuell funktionsnedsättning har ju inte möjlighet till att välja 
särskolan som skolform i denna kommun, sa en annan. Å andra sidan ”Ser och lär 
sig grundsärskoleeleverna sig så mycket av de andra barnen när de går 
individintegrerat”, påpekade de. 

5.4.2 Analys på skolnivå 
Inkluderingstanken i grundskolan har istället för att utgå från elevers olikheter i 
många fall handlat om huruvida elever, som redan är mottagna i grundsärskolan ska 
inkluderas i grundskolan eller ej, menar Persson (2008). Även för denna kommun 
som studien är genomförd i, tycks inkluderingstankens vara eller icke vara, vara en 
fråga för huvudmännen i kommunen, vilket informanterna reflekterade över, i och 
med att de redan från början kategoriserar ut vilka av grundsärskoleeleverna som ska 
vara individintegrerade i grundskolan (Göransson, 2007) och vilka som ska gå i liten 
specifik grupp, men ändå inte kalla sig särskola. Beroende på var och hur man i 
verksamheten beslutat om samverkan och integrerande eller inkluderande 
undervisning för grundsärskoleelever i grundskolan får det olika konsekvenser för 
hur och i vilken grad samverkan sedan utvecklas. Samverkan sker inte av sig självt, 
menar informanterna, utan måste samstyras med hjälp av rektorn, vilket också 
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Germundsson (2011) påtalar.  Bra och hållbar samverkan kräver styrning struktur 
och samsyn, både på kommunal-, skol-, och gruppnivå. I denna studie framstår det 
som om styrningen att alla grundsärskoleelever i kommunen ska vara 
individintegrerade, som det står i kommunens utbildningsplan, är toppstyrt.  Hur 
resultatet blir hänger då samman med hur samverkan är organiserad, rektorernas 
ledarskap, vilket synsätt de inblandade har på samverkan och hur motiverade 
pedagogerna är till att individintegrera grundsärskoleelever i grundskolan 
(Germundsson, 2011). I studien verkar det som om kommunen har intagit det kritiska 
perspektivet, där det formellt inte finns några hinder för inkludering, utan är enbart 
positivt och av organisatorisk karaktär. Där de bakomliggande möjligheterna och 
hindren enbart är av social och miljömässig karaktär och som avgör hur 
grundsärskoleeleven kan inkluderas och samverka med andra på skolan (Nilholm, 
2007). Men det räcker inte att särskoleeleven är fysiskt placerad i grundskolan för att 
de ska uppleva delaktighet och gemenskap i den integrerade miljön, menar 
pedagogerna och stärks av Persson (2008).  Göransson (2008) förklarar att 
delaktigheten vid integrerad undervisning, innebär att man då försöker anpassa 
grundsärskoleeleven till grundskolans system. Förmås inte eleven att anpassa sig får 
oftast grundsärskoleeleven individuell undervisning segregerat i ett annat rum, vilket 
ofta förekom enligt informanterna. Är skolsystemet inte anpassat till elevers 
olikheter, utan man förutsätter att grundsärskoleeleven ska kunna anpassas till 
grundskolans pedagogik och undervisning, och om svårigheterna som uppstår i den 
samverkande miljön, förklaras som hinder och svagheter hos eleven, förstås eleven 
utifrån ett kategoriskt eller kompensatoriskt perspektiv, vilket får till följd att 
åtgärderna riktas för att kompensera och anpassa eleven till grundskolans 
undervisningsform (Nilholm, 2007; Persson, 2008). Istället kräver samverkan mellan 
grundskolans och grundsärskolans skolformer och dess elever att det är en fråga för 
hela skolverksamheten, där hela undervisningssituationen och lärarens bemötande 
måste förändras och anpassas till elevens olika förutsättningar (Nilholm, 2007). I 
inkluderingsperspektivet utgår man från att eleverna är olika och att skolan och 
undervisningen ska organiseras för att möta elevernas individuella behov, genom ett 
relationellt, kritiskt perspektiv (Nilholm, 2007; Persson, 2008). Både Nilholm liksom 
informanterna i studien, riktar kritik till oflexibiliteten i verksamheten och menar att 
samverkande undervisning inte måste vara antingen eller. De var kritiska både till det 
kompensatoriska och det kritiska perspektivet och menar att de båda perspektiven 
tittar alltför ensidigt på inkluderingens undervisningssituationer. Eftersom skolan och 
elevernas behov är så komplex i sig, hamnar man ofta i dilemman, där man måste 
vara flexibel i sitt arbete och låta situationen och elevens behov avgöra bemötandet 
och undervisningsformen likt dilemmaperspektivet, menar både informanterna och 
Nilholm (2007). 
 
Skolans verksamhet måste ständigt utvecklas och utvärderas så att den svarar mot de 
nationella målen. Genom samverkan sker kompetens- och skolutveckling. 
Verksamhetschefens ledarskap framhålls som en avgörande förutsättning för positiv 
samverkan och hållbar skolutveckling (Hargreaves & Fink, 2008). Rektorn leder sin 
enhets inre organisation och ansvarar för att det pedagogiska arbetet samordnas, 
utvecklas och utvärderas (Skollagen, 2010:800). Men ett skolutvecklande arbete bör 
även ske i ett aktivt samspel mellan skolans ledning, personal, elever och hemmet 
(Skolverket, 2011c).  Samverkan handlar om att bygga upp kunskap om barn och 
ungdomars lärprocesser och hur dessa lärdomar samverkar och förverkligas i skolans 
vardagsarbete på skol-, grupp- och individnivå.  Målet med skolans pedagogiska 
utveckling är att genom förändringar i lärmiljön, hjälpa barn och ungdomar i deras 
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fortsatta lärande och utveckling (Scherp, 2003). Både Nilholm (2007) och Karlsudd 
(2002) belyser vikten av att den pedagogiska ledningen tar till vara på skolans 
utvecklingsmöjligheter och kompetenser för att få en lyckad samverkan och 
integrering. Samverkan ska inte vara ett mål i sig, utan ett sätt att nå målen. Men 
olika verksamheter har olika mål och därmed olika prioriteringar. Detta är en 
svårighet i att samverka, menar Germundsson (2011), vilket också informanterna 
förstår. 

5.5 Grundskollärarnas behov av specialpedagogiskt stöd  

5.5.1 Resultat på behov av specialpedagogiskt stöd 
Flera av grundskollärarna säger att de saknar kunskap om grundsärskoleelevers 
behov och hur de lär och utvecklar sina sociala och kunskapsmässiga förmågor. 
Grundskollärarna i studien påtalar att de behöver utveckla sina egna förmågor i hur 
de bemöter elever med intellektuell funktionsnedsättning och vidare hur man som 
pedagog planerar och pedagogiskt anpassar undervisningen, med hjälp av olika 
arbetssätt och metoder, för att möta grundsärskoleelevernas individuella behov. De 
kände brist på idéer, relevant litteratur och pedagogiska hjälpmedel och framförallt 
någon att rådfråga med samma problematik. ”Jag har alldeles för lite kunskap om 
dessa barns behov, för att känna att jag gör för dem ett bra jobb”, sa en av lärarna. 
En annan av grundskollärarna hade viss specialpedagogisk utbildning och tidigare 
erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning, medan de 
andra informanterna inte hade tidigare erfarenhet eller utbildning i att bemöta och 
undervisa grundsärskoleelever.   
 
Gemensamt för alla informanter i studien var att de kände behov av 
kompetensutveckling vad det gällde grundsärskoleelevens rättigheter och timplan, 
grundsärskolans nya läroplan och hur den kan ställas i relation till grundskolans nya 
kursplan, dess undervisning och bedömning. De kände behov av att lära mer om 
barnets funktionsnedsättning och behov och vidare om hur barn med intellektuell 
funktionsnedsättning lär och utvecklas. Pedagogerna behöver veta hur man anpassar 
undervisningen och hjälper eleverna att få en förförståelse, sålla i vad de behöver lära 
sig och vidare hur man genomför konkreta lektioner med upprepad inlärning för att 
eleverna ska befästa kunskaperna. 
  
Några lärare samverkar och planerar undervisningen kring grundsärskoleeleven med 
andra lärare och specialpedagoger, andra gör det inte. Grundskollärarna tar främst 
hjälp och handledning av skolans egna specialpedagogiska kompetenser, som dock 
inte har specifik kunskap om barn med intellektuell funktionsnedsättning. 
Grundskollärarna påpekade att de saknar ”öronmärkt” tid till gemensam planering, 
reflektion och handledning för att kunna möta den individintegrerade 
grundsärskoleelevens behov på bästa sätt. Tidigare hade det förekommit träffar för 
samverkan, reflektion och handledning tillsammans med andra professioner, från t ex 
särskolan, habiliteringen eller andra pedagoger som har kunskap om dessa elevers 
problematik och förutsättningar, för att hjälpa både elever och personal till en bra 
integrering och tips om kompensatoriska hjälpmedel och specialpedagogiska 
läromedel. Denna samverkan saknas och man önskar ta upp den igen.    
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5.5.2 Analys av behov av specialpedagogiskt stöd  
För att möjliggöra och utveckla samverkan och inkluderad undervisning av 
grundsärskoleelever i grundskolan, menar Gadler (2011) behöver skolans personal 
mer kompetens och kunskap om olika inlärnings- och socialisationsprocesser, vilket 
också informanterna påtalade och eftersökte. Pedagogerna efterfrågade handledning 
från andra pedagoger och professioner som kan hjälpa och handleda både 
grundskollärare och assistenter, att identifiera och undanröja hinder för lärande och 
socialisation. Specialpedagogen kan handleda och visa på hur pedagogernas 
förhållningssätt och bemötande kan möjliggöra både social och kunskapsmässig 
utveckling tillsammans med andra elever (Persson, 2008).  
Informanterna kände att de hade en god relation till ”sin” grundsärskoleelev, men 
visste inte alltid hur de skulle bemöta dess behov, vilket Karlsudd (2002) förklarar 
genom att pedagoger måste tänka på att eleven inte är sin funktionsnedsättning utan 
är en person med sina egna individuella personliga egenskaper. En person som alla 
andra, som har behov av att träffa och känna delaktighet med andra människor och 
som man måste lära känna för att bemöta på rätt sätt (Göransson, 2008). I alla sociala 
möten är det allmänmänskligt att bilda sig intryck och förväntningar på andra 
människor, vilket pedagoger måste vara medvetna om. Detta får konsekvenser för 
lärares arbete i mötet med både olika professioner och olika elever i skolan. Att 
skapa goda relationer har avgörande betydelse för samverkan, även när det gäller att 
få elever att samarbeta, känna lust och motivation att lära tillsammans (Jenner, 
2004). Den sociala och personliga delaktigheten anger skolans ömsesidiga och 
mellanmänskliga relationer i form av attityd, uppträdande och respekt med möjlighet 
till att skapa och upprätthålla betydelsefulla relationer till andra människor (Rökenäs 
& Hansen, 2007). Pedagogerna var medvetna om att det låg på dem att visa på ett 
positivt förhållningssätt och visa på att alla olika barns egenskaper bör ses som en 
tillgång och därmed möter barnet med respekt. Visar man respekt och har ett positivt 
bemötande kan både barnet och egenskapen stämplas positivt, menar Karlsudd 
(2002). Människan är en social person och skolan ska vara en social och 
kunskapsmässig mötesplats för alla barn (Persson, 2008), vilket både alla pedagoger 
och skolledningen jobbar för. För att öka den samverkande arenan mellan 
skolformerna grundskola och grundsärskola och dess elever, är det av stor vikt att 
pedagoger från båda verksamheterna har sådan specialpedagogisk kunskap, så de har 
förståelse för att även funktionsnedsättningar ryms i den naturliga variationen av 
olikheter och att båda verksamheterna kommer till tals och vinner på att samarbeta 
och kommunicera för att utveckla sin och varandras verksamheter, menar Karlsudd 
(2002). Det är en utmaning för den inklusiva skolan att skapa mötesplatser för olika 
typer av relationer.  Hela skolans verksamhet och undervisningsform måste förändras 
så att den anpassas till alla elevers olika förutsättningar och behov (Deckmar, 2007).  
”Det är spännande, jätteroligt och en utmaning för oss pedagoger att få möta och 
undervisa barn med intellektuell funktionsnedsättning, som vi lär oss mycket av”, sa 
flera av pedagogerna.  
 
När förändringarna och nya krav avlöser varandra, behövs tid till reflektion för 
skolans personal, vilket pedagogerna också påpekade. Skolors villkor förändras med 
nya styrdokument och reformer, ny organisation med nya strukturer, ny forskning 
med nya synsätt, därmed har också pedagogens roll förändrats, men vi har helt enkelt 
inte tid till allt det, menar informanterna. Lärare samarbetar idag mer i arbetslag 
tillsammans med andra pedagoger och andra yrkesgrupper för att främja elevers 
lärande. För att det ska vara möjligt krävs att alla i skolan har förmåga att skapa goda 
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relationer både mellan varandra i arbetslaget men även till elever och deras föräldrar 
(Rosenqvist, 2007). Allt detta påverkar pedagogernas vardagsarbete i skolan på olika 
sätt.  Ett forum för reflektion kan vara i form av handledande samtal, där man kan 
reflektera över upplevda vardagsproblem, dela varandras tankar och nyorientera sig, 
men också för att stärka och utveckla sin och varandras professionalitet (Normell, 
2008). Specialpedagogen kan utifrån sin profession ge råd i olika pedagogiska frågor 
både till kollegor, föräldrar och elever för att de ska få en ökad förståelse och kunna 
reflektera över olika pedagogiska dilemman, kunna motverka hinder och se 
möjligheter som eleven och skolan kan hamnar i (Persson, 2008).  
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6 DISKUSSION 
 
Diskussionen omfattas av en resultatdel och en metoddel. I resultatdelen diskuteras 
resultatet av studien som kopplas samman med litteratur, teori och olika 
perspektivseenden. Vidare diskuteras vilka pedagogiska konsekvenser detta 
kunskapstillskott eventuellt kan få i praktiken. I metoddelen diskuteras valet av 
metod, dess för- och nackdelar, och vad som kunde gjorts annorlunda.  Slutligen 
delges några tankar och förslag kring fortsatt forskning i framtiden.    
 

6.1 Resultatdiskussion  
 
Idag finns en grupp elever i skolan som har tillträde till både grundskola och 
grundsärskola. Vårdnadshavaren till ett barn, som efter utredning har rätt att bli 
mottagen i grundsärskolan, kan välja om barnet placeras i grundsärskolan eller 
grundskolan. Risken med två skolformer blir att olika krafter för eller emot 
segregerande eller inkluderande skolmiljöer ställs mot varandra.   
Inkluderingsbegreppet och ”en skola för alla”, som antas stå för något positivt, men 
som saknar en gemensamt överenskommen innebörd i skolan praktiska och 
organisatoriska skolverksamhet, har i vissa fall blivit värdeladdade begrepp, där 
grundskolan och grundsärskolan utgör två poler. Skillnaderna i kommunala och 
lokala förutsättningar gör att varje skola utvecklar de former för inkludering och 
samverkan mellan skolformerna som passar just dem (Göransson, 2000).  
 

Inkludering står för en systemförändring, där skolan skall vara organiserad utifrån det 
faktum att barn är olika. Motsatsen i detta resonemang är integrering som står för 
anpassning av individer till oförändrade system. (Göransson, 2007). 

 
Istället för en skola för alla, kanske vi ska ha en skola som alla behöver. I en skola 
som alla behöver, behövs också lärare för alla elevers behov och den komplexiteten 
kan knappast en ensam lärare möta, utan stöd behövs i ett väl fungerande kollegium. 
Det betyder professionella pedagoger som tillsammans kan möta en skola som är 
utformad så att olikheter får råda och där det finns flexibla lösningar där alla 
pedagoger som är delaktiga i elevers utveckling och lärande jobbar för att främja en 
god lärandemiljö i en social gemenskap (Normell, 2008). Inkludering står för en 
systemförändring där skolan skall vara organiserad utifrån det faktum att barn är 
olika.  Inkludering innebär därmed också särbehandling, där begreppen integrering 
och flexibilitet hör samman. Genom att integrera på ett flexibelt sätt kommer man 
närmare inkluderingsmålet. I skolans sammanhang innebär det olika organisatoriska 
och pedagogiska lösningar, där olika organisatoriska och pedagogiska dilemman 
ligger till grund för diskussion om vilken lösning som passar den enskilda eleven 
bäst (Nilholm, 2007; Frithiof, 2009). Därför kan man inte säga att skolan ska 
organiseras på ett precist sätt, för att nå full delaktighet, gemenskap och lärande för 
grundsärskoleelever. Man måste förstå och förhålla sig till att skolan är en komplex 
verklighet som kräver olika lösningar, för att bli en likvärdig skola, med social och 
kunskapsmässig utveckling hos alla elever i skolan.(Nilholm, 2007).  
 
 
Samverkan och inkludering mellan grundskolan och grundsärskolans skolformer, 
handlar enligt min mening, om hur två sociala och kulturella miljöer som 
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tillsammans ska kunna möta alla elever i skolan och gemensamt utveckla en god 
lärandemiljö i en social gemenskap, på ett positivt sätt.  Den sociokulturella teorin 
används i skolans värld, som ett sätt att förklara lärandet (Vygotskij, 1995). Lärandet 
förklaras i första hand som en social process i olika kulturella sammanhang, där barn 
lär och utvecklas med hjälp av och tillsammans med andra (Skolverket, 2011a). 
Samverkan och inkluderad undervisning av grundsärskoleelever i grundskolan kan se 
olika ut. Elevers individuella behov och sätt att lära måste mötas av olika sociala och 
kulturella miljöer, vilket gör att skolan oftast inte bara har en lösning på hur 
samverkan och inkluderad undervisning kan se ut. Skolans kan därför i sin 
organisation komma i olika ”dilemman”, på skol-, grupp- och individnivå, när man 
planerar för elevens bästa sociala och kunskapsmässiga utveckling (Nilholm, 2007). 
 
För att utveckla en väl fungerande samverkan mellan grundskolan och 
grundsärskolans skolformer och dess elever, krävs att alla aktörer har en vilja till att 
samspela runt barn och ungdomars behov, utveckling och lärande, där viljan är den 
viktigaste faktorn, tror jag. Samverkan sker inte av sig självt. I skolans uppdrag 
ligger att pedagoger är viktiga förebilder i olika demokratiska processer och 
motiverar därför professionell reflektion kring skolan som samhällsinstitution och 
läraren som samhällsgestalt i mötet med alla olika barn och vuxna. Frithiof (2009), 
menar att det är specialpedagogerna, liksom all annan skolpersonal, som är 
representanter för förhållningssätten och makten, när de medverkar i såväl 
integrerings- som segregeringsprocesser för elever i skolan värld.  
 
I den kommun som denna studie utgår från har politiker och tjänstemän beslutat att 
undervisningen för kommunens grundsärskoleelever, ska utgå från ett 
individintegrerat perspektiv, där samtliga grundsärskoleelever får sin undervisning i 
vanliga grundskoleklasser, på olika skolor i kommunen. Skolledningen i kommunen 
har därmed intagit ett kritiskt perspektiv på inkludering (Nilholm, 2007), där de 
känner att det formellt inte finns några hinder för inkludering. Enligt det kritiska 
perspektivet är inkludering av grundsärskoleelev i grundskolan enbart positivt och av 
organisatorisk karaktär. De bakomliggande möjligheterna och hindren är enbart 
sociala och miljömässiga och medför därmed att grundsärskoleeleven inkluderas och 
samverkar utifrån grundskolans förutsättningar (Nilholm, 2007), och inte utifrån 
grundsärskoleelevens individuella förutsättningar och behov av stöd för sin sociala 
och kunskapsmässiga utveckling. Om vi förutsätter att vi alla är lika och inte 
accepterar att barn har olika unika särdrag, så gör vi våld på det vi kallar 
individualisering efter elevernas förutsättningar. I elevens unika särdrag finns 
ledtrådar kring hur lärandemiljön och de pedagogiska verktygen och det pedagogiska 
samspelet ska individualiseras och utformas, menar Partanen (2011). Utifrån studiens 
resultat och med hjälp av mina förkunskaper som lärare i grundsärskolan sedan tolv 
år, tolkar jag dock, liksom Gadler (2011) att grundskolans personal behöver mer 
kompetens om olika inlärnings- och socialisationsprocesser, för att 
grundsärskoleelevers sociala och kunskapsmässiga utveckling ska vara 
tillfredsställande och likvärdig i inkluderingsprocessen.   
 
Själv anser jag att samverkan och inkluderande undervisning kring elever med 
intellektuell funktionsnedsättning är mycket mer komplex än så, och föredrar en mer 
flexibel syn när man diskuterar organisationen kring när och hur grundsärskoleelever 
inkluderas och samverkar med grundskolan. Inkluderingstanken bör istället utgå från 
elevers olikheter, där undervisningen är anpassad efter elevens förutsättningar och 
behov för att nå en likvärdig skola.  I en kommun där kommunledningen beslutat att 
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utesluta grundsärskolan som skolformsverksamhet, tvingar man alla barn med 
intellektuell funktionsnedsättning att ingå i grundskolans verksamhet, oavsett om den 
passar eleven eller ej, där integreringen som står för anpassning av individer till 
oförändrade system (Göransson, 2007). Jag anser idag att grundsärskolan som 
skolform bör finnas kvar, med dess pedagogers erfarenhet och kunskap om barns 
med intellektuella funktionsnedsättningars förutsättningar och behov av extra hjälp 
och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt, både socialt, mentalt och 
kunskapsmässigt, för att kunna växa upp på lika villkor som andra barn.  Jag ser 
stora möjligheter till att samverkan mellan skolformerna kan kompetensutveckla hela 
skolans verksamhet, där både elever och pedagoger kan lära och utvecklas 
tillsammans. Tyvärr separerades skolformernas läroplan 2011 åt, men 
innehållsmässigt är de i stort sett lika varandra, men med olika kunskapskrav för 
varje skolform. Jag ser inte separationen av läroplanen som ett hinder, även om jag 
önskar att det skulle vara en, istället ser jag att det finns ökade möjligheter till 
samverkan och inkluderad undervisning mellan skolformerna i de nya läroplanerna. 
Men den viktigaste förutsättningen för att samverkan mellan skolformerna ska bli 
lyckad är vilja och ett aktivt engagemang från alla pedagoger i hela skolans 
verksamhet, med en gemensam vision om en skola som alla behöver, där alla elever 
och lärare ska känna sig delaktiga.  
 

6.2 Metoddiskussion  
I denna rapport används en kvalitativ fenomenologisk flermetodsundersökning, 
bestående av datainsamling i tre steg; litteraturstudier, enkätfrågor via g-mail som 
kompletterades med en fokusgruppsintervju.  Anledningen till att jag valt denna 
triangulering som forskningsmetod, är att dessa metoder kompletterar varandra likt 
kunskapsförståelsen i den ”hermeneutiska spiralen” (Thurén, 2002). Vid 
utformningen enkätformuläret använde jag mig av Googles programvara på internet, 
som utformar och administrerar webbenkäter. Förutom att Googles programvara 
innehåller verktyg för att utforma enkäter, innehåller den också verktyg för att skicka 
e-brev till dem som ska besvara enkätens frågor och analysredskap som sorterar och 
kategoriserar frågornas olika svar, likt en matris. Allteftersom svaren kom in, var de 
också sorterade, vilket gjorde det lätt att jämföra och analyser informanternas svar. 
Jag har aldrig tidigare utarbetat en webbenkät eller använt någon som ett verktyg i en 
undersökning. Detta arbete var mycket roligt och spännande, men också väldigt 
tidskrävande eftersom det var svårt att få fram de frågor som verkligen var relevanta 
för studien. Ofta är det bakomliggande kringfrågor som ger svar på det man 
verkligen vill veta. Svaren i enkäten kompletterades sedan i en fokusgruppsintervjun, 
tillsammans med tre av informanterna i studien, där jag använde mig av samma 
frågeställningar, för att förtydliga svaren, öka min kunskap och förståelse och stärka 
tillförlitligheten. Det var även mycket spännande att genomföra en 
fokusgruppsintervju med flera personer, med tanke att jag hade lite förkunskaper om 
deras verksamhet genom enkäten och sedan se hur de står fast vid, utvecklar eller 
ändrar sina uppfattningar när de reflekterar tillsammans. I bearbetningen av 
intervjun, skrev jag inte ut hela. Istället lyssnade jag om och om igen på den och 
skrev ner valda delar.  Resultatet från metoderna, har sedan ställts mot 
litteraturstudiet, skolans styrdokument, olika perspektiv på specialpedagogik och den 
sociokulturella teorin. 
Hela studien har varit mycket intressant att genomföra, både vad det gäller 
litteraturstudien, enkätstudien och fokusgruppsintervjun med grundskollärarna, 
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bearbetningen av empirin och analysen av densamma. Det har varit ett tufft arbete, 
men jag ångrar inte val av metod, utan rekommenderar starkt andra att använda sig 
av denna flermetodsundersökning. Jag anser att jag fått fram ett gediget material med 
denna metod och studie. 

6.3 Fortsatt forskning  
 
I starten av denna studie var min tanke att jag skulle genomföra en studie på en skola 
som hade både grundskola och grundsärskola i sin verksamhet, och undersöka hur 
deras både skolformer samverkar och inkluderas med varandra. Men när jag fick 
höra om denna kommun som inte har någon grundsärskoleorganisation i sin 
kommun, utan där alla grundsärskoleelever är individintegrerade blev jag intresserad 
av hur skolan organiserades och hur undervisningen anpassades för elever med 
intellektuell funktionsnedsättning där.    
 
Fortsatt intressant forskning skulle kunna vara att fördjupa sig i individintegrerade 
skolors kunskaper och användning av båda läroplanerna vid planering, undervisning 
och bedömning av grundsärskoleelevens kunskapsutveckling i grundskolan, med 
tanke på att även grundsärskoleeleverna nu har rätt att få betyg redan från år 6 och att 
kunskapskraven är olika i de båda skolformerna. 
 
Jag tror dessutom att det är fortsatt intressant att undersöka hur en skola med båda 
skolformerna, grundskola och grundsärskola, kan samverka för en likvärdig skola på 
ett flexibelt sätt. En skola där hänsyn tas och anpassas i undervisningen till elevernas 
olika förutsättningar och behov. Av erfarenhet vet jag att sådana visioner finns på 
kommunnivå. 
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BILAGA  A 
Hej! 

Som blivande specialpedagog är jag intresserad av samverkan mellan grundskolan 
och grundsärskolan. I mitt avslutande examensarbete önskar jag genomföra en 
forskningsstudie angående organisationen kring  grundsärskoleelever som läser efter 
grundsärskolans mål och som arbetar inkluderat i grundskolans undervisning.  

Mitt kunskapsintresse handlar om hur grundskollärare, med erfarenhet av inkluderad 
undervisning, ser på möjligheter och hinder till samverkan och inkluderad 
undervisning på skol- grupp- och individnivå. Vidare vill jag undersöka och få 
kunskap om vilket specialpedagogiskt stöd grundskollärare eventuellt har behov av 
för att möjliggöra och utveckla samverkan mellan skolformerna.  

Jag är därför mycket tacksam om du som grundskollärare, med erfarenhet av att 
undervisa grundsärskoleelever i grundskolan, tar dig tid att hjälpa mig med min 
studie genom att besvara en e-mail enkät angående dina erfarenheter. Min 
förhoppning är att ett par grundskollärare till på er skola, kan hjälpa mig med denna 
enkätstudie, och att vi senare kan träffas för en kort gruppintervju. I gruppintervjun 
belyses ungefär samma frågeställningar som i enkäten, men fokus kommer handla  
om organisationens möjligheter och hinder kring inkluderad undervisning och vilket 
behov av specialpedagogiskt stöd ni ser för att samverkan kan möjliggöras och 
utvecklas. Mötet är även ett sätt för er och mig att dubbelkontrollera att jag förstått 
svaren från enkäterna på ett riktigt sätt.   

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. Svaren 
kommer att behandlas av mig och min handledare. Resultaten utifrån dina uppgifter 
kommer behandlas konfidenciellt på ett sådant sätt att det inte ska gå att knyta dig 
som person till studien.  Examensarbetet kommer att finnas tillgängligt för alla via 
Linnéuniversitetets biblioteks publikationsdatabas DiVA, sommaren 2011.  

Du kommer få enkäten via mail, måndagen den 23/4 och gruppintervjun önskas 
genomföras onsdagen den 2/5, mellan kl. 14.50-15.45.  Jag ser fram emot era svar 
och kommande möte! 

 

Vid frågor om studien kan ni kontakta mig eller min handledare. 

Tack! 

 

Vänliga Hälsningar:         
     Handledare/ Universitetslektor: 

Lena Wermelin    Elisabet Frithiof 
Tel. 0709-235803   Tel. 0470-708014 
wel@eksjo.se    elisabet.frithiof@lnu.se 
    



54 

 

BILAGA  B 
 
Länk till enkätformulär och fokusgruppsintervju frågor på Google: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dC1DcnRpN2dab1J3V3B
mR3RYU2ZKM1E6MQ 
 
 
 


