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Studiens övergripande syfte är att på en skola, söka kunskap och undersöka hur pedagoger 

och rektorer med erfarenhet av samverkan mellan grundsärskola och grundskola, uppfattar 

denna samverkan. Ett delsyfte med studien är att kunna ta fram och bidra med ett underlag till 

skolans fortsatta utvecklingsarbete genom att påvisa vilka problem och utmaningar man ser i 

den aktuella skolkulturen.  Arbetet utgår från en socialkonstruktivistisk ansats i den 

bemärkelsen att innebörden av inkludering och tillämpandet av inkludering är något som 

konstrueras.  

Utifrån mitt syfte valde jag att använda mig av en fallstudie som forskningsmetod. Som 

datainsamlingsmetoder användes kvalitativa forskningsintervjuer vilka var halvstrukturerade 

samt en enkätundersökning. Nio intervjuer genomfördes med deltagarna i skolans 

”inkluderingsgrupp” medan enkätundersökningen riktade sig till skolans resterande 

pedagoger. Studiens resultat har analyserats fram genom en kvalitativ innehållsanalys där sex 

kategorier (Gemensamma aktiviteter, En skola för alla, Ledningens roll, Delaktighet, 

Engagemang och vilja, Mål och policy), analyserades fram utifrån studiens övergripande 

syfte. Därefter analyserades ytterligare fem kategorier fram (Möten, Gemenskap och 

delaktighet, Sociala förmågor, Kunskapsutveckling, Olikhet som tillgång), utifrån studiens 

frågeställningar. Enkätresultaten har grupperats och analyserats utifrån studiens 

frågeställningar och de teoretiska utgångspunkterna.  

Slutsatser som jag drar utifrån den här studien är att studiens deltagare ser att samverkan och 

dess innebörd varierar. Samverkan ses som något positivt som bl.a. kan leda till en högre grad 

av inkludering och en skola för alla. Det finns dock en del hinder och det kräver vissa 

förutsättningar. Lärares attityder, rektors betydelse, övergripande mål och policy och 

samarbete var några förutsättningar som sågs som betydelsefulla. Alla deltagare verkade dock 

se samverkan som något positivt. Rektorerna behöver dock vara aktivt delaktig samt leda och 

styra arbetet i en riktning som gör att samverkan kan utvecklas. En god idé kan vara att 

kartlägga skolans behov, problem, förutsättningar och hinder, som ett stöd för det fortsatta 

utvecklingsarbetet. Det behövs också tid och utrymme för personalen att utveckla samarbete i 

olika konstellationer. 

 

Nyckelord: grundskola, grundsärskola, inkludering, samverkan, skolutveckling
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1. Inledning 

1967 års omsorgslag trädde i kraft 1 juli 1968 och med den fick personer med 

utvecklingsstörning laglig rätt till skolgång (SOU 2011:8). Tanken om en skola för alla kan 

skönjas tillbaka sedan mitten av 1800-talet då folkskolan infördes. Trots att det enligt 

folkskolestadgan, vilken antogs 1842, föreskrevs att varje socken skulle inrätta en folkskola, 

var det många barn som inte gick i skolan. Från början var folkskolans klasser 

odifferentierade, men relativt snart påbörjades en utsortering av barn som inte passade in. 

Barnen sorterades ut för att de behövde särskilt stöd. Det fanns dock en idé vid folkskolans 

införande om att skolan skulle vara gemensam för alla barn (Eriksson Gustavsson, Göransson, 

Nilholm, 2011).  

 

Den här politiska visionen, en skola för alla, var en av Carlbeck-kommitténs viktigaste 

utgångspunkter i dess utredning om särskolan (SOU 2004:98). Enligt Gustavsson (2004) har 

en skola för alla blivit ett politiskt-ideologiskt begrepp i en strävan att utveckla en skola med 

hög grad av inkludering, integrering och delaktighet. Integrering och inkluderande 

undervisning är begrepp som är nära kopplade till uttrycket ”en skola för alla” (Emanuelsson, 

2004) Vidare menar han att en skola för alla är ett mål som har blivit mer omfattande och 

tydligt i skolans styrdokument och ett mål att sträva mot. Trots det finns det inga garantier att 

all berörd personal har samma synsätt och värderingar. Emanuelsson menar vidare att det i 

nästan alla skolor och arbetslag finns olika värderingar och intressen som hamnar i konflikt 

med varandra och att det inverkar på utveckling och genomförande. Olika värderingar och 

uppfattningar kring integrering/inkludering och vad det innefattar är ett hinder för att nå målet 

en skola för alla. Enligt Nilholm (2007), har en skola för alla i vissa fall blivit ett begrepp där 

grundskola och grundsärskola innebär varandras motpoler. Faran med två skolformer blir att 

olika synsätt dvs. för eller mot inkluderande eller exkluderande skolmiljöer, ställs mot 

varandra. Vidare menar han att det är kommunala och lokala förutsättningar som ligger till 

grund för att varje skola utvecklar de former för inkludering och samverkan som passar dem. 

 

Skollagen och läroplanen påvisar att all verksamhet i skolan ska utgå från ett inkluderande 

synsätt. Den inkluderande skolan bygger på att alla barn och ungdomar oberoende av 

förutsättningar, ska ha lika möjligheter att känna och uppleva gemenskap och delta i det som 

händer och sker på skolan (Skollagen, 2010:800, Skolverket, 2011). En skola för alla innebär 

dock en hel del utmaningar och utvecklingsprocessen är komplex eftersom skolan i dag blir 
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allt mer segregerad och konkurrensutsatt. Barn som inte anses passa in eller kostar för mycket 

riskerar att hamna utanför eller placeras i grundsärskolan. Alternativet är att lärare ser det som 

sin uppgift att möta alla elever och utveckla kunskapen om hur man kan förebygga 

svårigheter och i stället skapa förutsättningar för barn med olika funktionshinder. (Persson, 

2007).  

 

Nilholm och Göransson (2013) konstaterar att det inte i någon vetenskaplig bemärkelse finns 

några studier som bevisar att vissa faktorer har samband med en inkluderande 

skola/inkluderad undervisning. De påtalar att det finns en hel del forskning som visar att en 

god arbetsgemenskap på rätt sätt, kan bli ett medel till bättre individuella prestationer. 

"Oavsett vilket sätt man väljer för att skapa mer inkluderande miljöer är det förstås viktigt att 

man följer upp utfallet av förändringen" (Nilholm & Göransson, 2013, s.72).  Vidare 

poängterar de att de rektorer och lärare som vill arbeta för en mer inkluderande skola måste 

vara klara över vad man menar med inkludering. Dessutom är det viktigt att de försöker skapa 

sig en bild av hur pass inkluderande verksamheten är innan man påbörjar ett 

utvecklingsarbete. I min utbildning till speciallärare är ett av målen i examensordningen att 

"visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling  

av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever" 

https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.5119!/Menu/general/columncontent/attachment/AUM01_s

peciallarare.pdf, hämtad 141025). Jag finner det därför intressant att undersöka en av min 

kommuns skolor, en F-9 skola med en lokalintegrerad grundsärskola, som har börjat arbeta 

lite mer med inkludering eller rättare sagt med samverkan på skolnivå. Samverkan där har 

främst syftat till att hitta mötesplatser mellan de båda skolformerna samt till att alla elever ska 

få uppleva gemenskap och delaktighet. Jag tycker det känns viktigt och betydelsefullt, inför 

min blivande roll som speciallärare inom grundsärskolan, att undersöka vilka uppfattningar 

kring samverkan som råder bland skolans rektorer och pedagoger samt i vilka former 

samverkan sker i dag. Min förhoppning är att jag genom detta arbete ska kunna bidra till 

skolans fortsatta utvecklingsarbete.  

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Studiens övergripande syfte är att på en skola, söka kunskap och undersöka hur pedagoger 

och rektorer med erfarenhet av samverkan mellan grundsärskola och grundskola, uppfattar 

denna samverkan. Ett delsyfte med studien är att kunna ta fram och bidra med ett underlag till 

skolans fortsatta utvecklingsarbete genom att påvisa vilka problem och utmaningar man ser i 

https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.5119!/Menu/general/columncontent/attachment/AUM01_speciallarare.pdf
https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.5119!/Menu/general/columncontent/attachment/AUM01_speciallarare.pdf
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den aktuella skolkulturen. För att uppnå mina syften har jag valt att utgå från följande 

frågeställningar: 

 Vilka uppfattningar har skolans pedagoger och rektorer kring samverkans innebörd? 

 Vilka uppfattningar har skolans pedagoger och rektorer kring förutsättningar och 

hinder för samverkan? 

 Vilka syften uppfattar skolans pedagoger och rektorer att det finns med samverkan? 

 Vad uppfattar pedagogerna och rektorerna att samverkan kan uppnå på elevnivå, när 

det handlar om kunskaper, social utveckling, inflytande och delaktighet i en 

gemenskap? 

 Finns det några skillnader i hur skolans rektorer och ”inkluderingsgrupp” uppfattar 

vad samverkan kan uppnå på elevnivå, jämfört med övriga pedagoger? 

 Finns det några skillnader i hur grundsärskolans pedagoger uppfattar vad samverkan 

kan uppnå på elevnivå, jämfört med grundskolans pedagoger? 

 

2. Bakgrund 
 

I följande avsnitt kommer för den här studien, relevant litteratur och tidigare forskning att 

belysas. En historisk tillbakablick på hur utbildningen för elever med utvecklingsstörning har 

sett ut och hur det är organiserat i dag, samt ett kortare avsnitt om Carlbeckkommittén inleder 

bakgrunden. Sen följer ett avsnitt kring vad det står i våra styrdokument om inkludering och 

samverkan samt i andra nationella och internationella dokument.  Avslutningsvis följer en 

forskningsöversikt som studerat olika förutsättningar för att utveckla en inkluderande skola. 

2.1. Historik 

 

Synen på utbildning för personer med utvecklingsstörning har skiftat sen de första skolorna 

och anstalterna för dessa människor startades. Under 1850-talet startade undervisningen för 

barn med utvecklingsstörning, vilken ofta bedrevs av enskilda personer på filantropisk grund 

med kristen förankring. Emanuella Carlbeck var en av pionjärerna och hon hyste stor 

optimism om att ”barn med handikapp skulle kunna utvecklas och bli goda 

samhällsmedborgare” (SOU 2003:35, s. 37).  I början av 1900-talet blev synen mer 

pessimistisk. Samhället skulle skyddas från de ”sinnesslöa” vilka ansågs utgöra en 

samhällsfara i form av potentiella brottslingar och i att ekonomiskt ligga samhället till last. De 

sågs också som en arvshygienisk fara och det ledde till att Sverige instiftade ett rasbiologiskt 

institut vars uppgift var att bevaka de arvshygieniska frågorna och förhindra den svenska 
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folkstammen från att psykiskt och moraliskt degenerera. Med stöd av steriliseringslagarna 

från 1934 och 1941 genomfördes en omfattande sterilisering av individer som av olika 

anledningar ansågs psykiskt bristfälliga. En följd av det blev att segregering och andra 

åtgärder sågs som naturligt. Det infördes hjälpklasser för ”psykiskt efterblivna” och efterhand 

introducerades svagklasser och B-klasser. Genom 1944 års lag om undervisning och vård av 

sinnesslöa fick ”de bildbara sinnesslöa” rätt till utbildning medan de ”icke bildbara” fick rätt 

till vårdhem men inte utbildning. 1954 års lag om undervisning innebar en förbättrad 

skolsituation för personer med utvecklingsstörning utan tilläggshandikapp. De med grav 

utvecklingsstörning utestängdes. På 1960-talet, som en reaktion mot institution livets negativa 

inflytande på livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning, utformades principerna för 

normalisering och integrering. År 1967 kom omsorgslagen (1967:940) som innebar att alla 

personer med utvecklingsstörning, oavsett grad, fick lagstadgad rätt till undervisning. 

Träningsskolan organiserade undervisningen för de barn och ungdomar som tidigare inte haft 

rätt till utbildning. Särskolan, dvs. grundsärskolan och träningsskolan var fullt utbyggda och 

landstinget var dess huvudman. Med träningsskolans införande ökade elevantalet i särskolan 

vilket på många håll medförde lokalbrist och det gav särskolan anledning att öka samverkan 

med grundskolan. Den obligatoriska särskolan började på allvar att lokalintegreras i 

grundskolan av både ekonomiska och ideologiska skäl. År 1973 fick den obligatoriska 

särskolan sin första läroplan och kursplan (SOU 2003:35). Omsorgslagen förändrades 1986 

för att ännu mera förstärka möjligheterna för personer med utvecklingsstörning att leva som 

andra människor. Under 1990-talet övertog kommunerna huvudansvaret för särskolan. 

Tidigare hade landstinget det ansvaret. Anledningen till kommunaliseringen var visionen om 

en skola för alla och man ansåg att kommunaliseringen skulle underlätta integreringen 

(Tideman, 2000).  

 

Genom Lpo94 fick grundskolan och grundsärskolan en gemensam läroplan med olika 

kursplaner (Skolverket, 2006). Med det dokumentet anlades för första gången ett 

inkluderande perspektiv. Man ville markera att den obligatoriska skolan skulle vara en skola 

för alla, där alla barn var välkomna och fick en utbildning som var anpassad efter varje 

enskild elevs förutsättningar (Skolverket, 2005).  Barn/elever med funktionsnedsättningar har 

under senare år integrerats mer i förskola/skola där integreringens mål är social gemenskap 

och delaktighet med andra i en skola för alla (Brodin & Lindstrand, 2009).  
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År 2001 utsåg den dåvarande regeringen en kommitté vars uppdrag var att se över 

utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Arbetet resulterade i ett 

delbetänkande (2003:35), en analys av i vilken utsträckning utbildningen svarade mot deras 

behov och förutsättningar. Det övergripande uppdraget var att ta fram ett förslag till hur den 

framtida utbildningen borde utformas i förhållande till innehåll, mål och organisation etc. 

Kommittén skulle arbeta utifrån två olika alternativ, dvs. att särskolan och särvux skulle 

kvarstå eller upphöra som egna skolformer. I mars 2003 ändrades uppdraget och den nya 

riktlinjen klargjorde att särskolan som skolform skulle vara kvar då grundskolan inte ansågs 

vara redo att ta emot särskolans elever. Kommitténs fortsatta arbete skulle syfta till att 

förbättra kvaliteten i utbildningen för personer med utvecklingsstörning. Delbetänkandet 

följdes av ett slutbetänkande (SOU 2004:98) med förslag till ändringar i skollagen som 

syftade till gemensamma regler för de båda skolformerna i största möjliga utsträckning. I 

slutbetänkandet (SOU 2004: 98) skriver kommittén om vikten med en sammanhållen skola 

där barn och ungdomar får möjligheter att mötas och utveckla sin förståelse för och tolerans 

mot olikheter. Det är lika viktigt att skolans ledning och personal får dessa möjligheter för att 

kunna närma sig en skola för alla.  

 

 Genom den nya skollagen (2010:800) som inrättades 2011, bytte den obligatoriska särskolan 

namn till Grundsärskolan. Den nya skollagen (2010:800) särskiljde grundsärskolans och 

grundskolans läroplaner även om de liknar varandra. Läroplanerna innehåller tre delar: 

 Skolans värdegrund och uppdrag 

 Övergripande mål och riktlinjer 

 Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav (Skolverket, 2011). 

 

Den första delen är i princip lika för de båda skolformerna, likaså den andra delen förutom de 

övergripande målen om kunskaper.  Den tredje delen innehåller kursplaner och kunskapskrav 

för respektive skolform. Skolformernas ämnen, syften och centrala innehåll skiljer sig delvis 

åt även om ämnenas centrala innehåll, dvs. det som anger vad undervisningen ska behandla, 

har specificerats och konkretiserats mer i Lgr11 jämfört med Lpo94. Det för med sig att 

planering av undervisning underlättas och att samundervisning lättare kan genomföras mellan 

de båda skolformerna (Skolverket, 2011).    
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2.2. Styrdokument och internationella dokument 

I Lgr11 anges riktlinjer där alla som arbetar i skolan ska ”uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande” (s.15). Vidare står det att läraren ska samverka med andra lärare för att nå 

utbildningsmålen. Som lärare ska man bl.a. också: 

 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen, 

 i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 

 aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer och grupper, 

(s.12). 

 

Även rektors ansvar anges i Lgr11 och vissa punkter handlar om samverkan och samarbete: 

 samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel 

och kunskapsutveckling, utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i 

förskolan och i berörda skolformer (s. 17). 

 

Begreppet inkludering används inte i de svenska styrdokumenten. Flera värderingar i dessa är 

dock förenliga med de karakteristiska i en inkluderande skola, främst när det handlar om den 

individorienterade definitionen (Nilholm & Göransson, 2013).   

När det gäller internationella deklarationer och överenskommelser så har Sverige anslutit sig 

till ett flertal som har betydelse för all offentlig utbildning. FN:s standardregler syftar till att 

tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och jämlikhet. Regel nr 6 betonar ”att 

staterna bör se till att utbildning för barn, ungdomar och vuxna är en integrerad del av den 

ordinarie undervisningen” (SOU 2004:98, S.82). I FN´s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23), står det att konventionsstaterna ska 

säkerställa att: 

 personer med funktionsnedsättning ges nödvändigt stöd inom det allmänna 

utbildningssystemet för att underlätta deras ändamålsenliga utbildning, samt 

 ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i miljöer som erbjuder största 

möjliga akademiska och sociala utveckling som är förenlig med målet fullständig 

inkludering (Ds 2008:23, s. 74). 
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Salamancadeklarationen slår också fast att elever i behov av särskilt stöd måste ha tillgång till 

ordinarie skolor (SOU 2004:98).  

 

Sveriges regering har utarbetat en plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning 

under åren 2011-2016. I planen står det bl.a. vad myndigheter, kommuner, landsting och 

människor i samhället ska göra för att det ska bli bättre för personer med 

funktionsnedsättning. Vidare står det hur regeringar ska kontrollera arbetet med planen. 

Inriktningen och målen som prioriteras är "en samhällsgemenskap som  

grund, ett samhälle som utformas så att människor med funktionsnedsättning  

i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället och jämlikhet i levnadsvillkor för  

flickor och pojkar, män och kvinnor med funktionsnedsättning" 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/12/69/847e537d.pdf, hämtad 141025). 

 

2.3. Forskningsöversikt  

Då intresseområdet för denna uppsats fokuserar på utvecklingen av en inkluderande skola, 

kommer forskningsöversikten ta upp forskning som studerat olika förutsättningar för att 

utveckla en inkluderande skola. Centralt i många arbeten framstår betydelsen av samverkan 

på olika nivåer (Göransson, 2000; Nordström, 2002; Berg & Scherp, 2003; Jenner, 2004; 

Göransson, 2004). Jag har därför valt att strukturera forskningsöversikten i tre avsnitt som 

belyser vad forskningen visar på skolnivå, gruppnivå och elevnivå. När jag har letat 

litteratur/tidigare forskning har jag bl.a. sökt på internet, sökt på databaser, kollat tidigare 

uppsatser inom ämnet inkludering, använt mig av litteratur som vi haft under den här 

utbildningen samt av litteratur som var känd för mig sen tidigare. 

 

2.3.1. Samverkan på skolnivå 

Flera forskare (bl.a. Stainback & Stainback 1991; Lipsky & Gartner 1996; Friend & Cook 

1996) har under de senaste tio åren dokumenterat ett positivt samband mellan samverkande 

undervisning, beslutsfattande och en framgångsrik integrering av barn med funktionshinder i 

ordinarie klassrum. Ainscow et al. (2006) har i en studie undersökt samverkan som strategi 

för att förbättra skolor i utmanande förhållanden. Slutsatsen är att under rätt omständigheter, 

är skolsamarbete ett kraftfullt medel som kan stärka skolornas möjligheter att ta itu med de 

utmaningar de står inför. Samarbetet kan bredda elevernas möjligheter till lärande och hjälpa 

till att identifiera behoven hos utsatta grupper av elever samt vara effektivt när det gäller för 

skolor att lösa direkta problem. Ainscow och Sandhill (2010) menar att samverkan inom och 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/12/69/847e537d.pdf
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mellan skolor samt mellan skolor och de samhällen de brukar, ses som viktiga strategier. 

Insatser som uppmuntrar till samordnade och ihållande insatser kring tanken att ändra elevers 

resultat, kommer sannolikt inte att uppnås om det inte sker förändringar i beteenden hos de 

vuxna. Utgångspunkten måste därför vara personalens förmåga att kunna föreställa sig vad 

som skulle kunna uppnås samt öka deras känsla av ansvar för att åstadkomma en inkluderande 

utveckling.  

 

Etnografiska data visar hur stöd för att inkludera barn i behov av särskilt stöd i de ordinarie 

klassrummen, har utvecklats tillsammans med lärarnas gemensamma åtagande för att skapa 

klassrumssamhällen som värderade ras, kulturell och språklig mångfald. Undersökningen 

visade bl.a. att samarbete mellan lärare, elever och föräldrar framstod som centrala för 

utveckling och underhåll av skolans inkluderande kultur 

(http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_k/kugelmass_1.htm, hämtad 140405). Ett 

åtagande att stödja mångfald bland eleverna kräver en utveckling av samverkans-

/samarbetsprocesser vilket kräver interna och externa kompromisser av lärare (Kugelmass, 

2001). Hargreaves (1994) beskriver i sin undersökning av samarbetsskolor, betydelsen av 

samarbete mellan lärare för att upprätthålla äkta förändring. Effektiva samarbeten utvecklas 

spontant och stöds av ledare, t.ex. rektorer. I allmänhet börjar det hos lärarna som tar itu med 

initiativ som de uppfattar som viktiga. Lärarnas deltagande är frivilligt, som svar på de 

händelser som äger rum. Trots att sådana samarbeten stimulerar lärare, behövs reformer som 

stöd och Hargreaves medger att det är svårt att upprätthålla en gemensam skolkultur inom 

starkt centraliserade och byråkratiska skolsystem. Detta dilemma återspeglas även i 

Kugelmass undersökning (http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_k/kugelmass_1.htm, 

hämtad 140405). Nilholm (2006) lyfter fram engagemang från elever och föräldrar, lärares 

attityder samt samarbete i undervisningen som några faktorer som brukar ses som avgörande 

för att inkludering ska fungera. Flera hävdar att lärares attityder brukar ses som en avgörande 

faktor när det handlar om att nå ett större resultat av inkludering i skolan. Det hävdas att 

positiva attityder spelar en betydande roll för ett framgångsrikt genomförande. (Ainscow & 

Sandhill, 2010; Avramidis & Norwich, 2002; Anke de Boer et.al., 2011; Butler & Shevlin, 

2001). Butler och Shevlins (2001) studie visar dessutom att lärare inte visar sig ha negativa 

attityder till inkludering av funktionshindrade elever. Andra internationella studier som har 

studerat lärares inställningar till att undervisa elever med funktionsnedsättningar, har visat att 

om lärarna är positivt inställda så påverkar det elevernas lärande positivt (Flem, Moen & 

Gudmundsdottir, 2004; Combs, Elliott & Whipple, 2010; Evans & Hwang, 2011).  

http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_k/kugelmass_1.htm
http://www.isec2000.org.uk/abstracts/papers_k/kugelmass_1.htm
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Rektorn ses som en nyckelperson som kan genomföra förändringar, initiera ny utveckling och 

nya processer i skolan. Rektorns betydelse framhävs också för hur väl en skola fungerar och 

för vilka möjligheter som ges för att nå varaktiga resultat. Rektorer har ett betydande 

inflytande när det gäller skolors inriktning och mål samt på organisationsklimat och de sociala 

relationerna (European Agency for Development in Special Needs Education, 2009; 

Hargreaves & Fink, 2008; Nilholm, 2006). 

 

Göransson (2000) skriver att ”Samverkan kan ses som kärnan i `En skola för alla`” (s.77). 

Även om ingen vet hur nära visionen en skola för alla vi kan komma, kan det konstateras att 

samverkan mellan de båda skolformerna kan utvecklas avsevärt. Skillnaden i lokala 

förutsättningar resulterar i att förändringsarbetet utformas och utvecklas olika på olika skolor 

och att det är upp till varje skola att utveckla sina former för samverkan. (Göransson, 2000, 

Berg & Scherp, 2003). Jag kommer att återkomma till detta i mina teoretiska utgångspunkter 

eftersom det här synsättet är en konsekvens av ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Göransson 

(2004) skriver att ett sätt att skapa förutsättningar för samverkan och en inkluderande skola är 

bl.a. att det ges tid och utrymme för personalen att utveckla samarbete i olika konstellationer 

och till didaktiska diskussioner. Flera betonar betydelsen av att man som lärare får uttrycka 

idéer om och reflektera över frågor kring lärande, kunskaper undervisning och liknande, 

(Berres, 1996; Skrtic, 1991; Thousand & Villa, 1993; Irisdotter, Paulin & Zetterqvist, 2009). 

Persson och Rönnerman (2005) menar att en förutsättning för att nya samverkansformer ska 

bli möjliga är att personal känner sig motiverad och kompetent till att undervisa alla elever. 

 

2.3.2. Samverkan på gruppnivå 

Berg och Scherp (2003) menar att det i en skola för alla också behövs en lärare för alla. Som 

ensam lärare är det mycket svårt att möta skolans komplexitet. Pedagoger är betydelsefulla 

förebilder i varierande demokratiska processer och berättigar därför till professionell 

reflektion angående samverkan i skolans komplexa miljö. Som pedagog bör man reflektera 

tillsammans med andra, över sin egen och skolans värdegrund, människosyn, kunskapssyn 

och samhällssyn för att möta skolans mångkulturella verksamhet (Irisdotter, Paulin & 

Zetterqvist, 2009). Att skapa goda relationer är av central betydelse för samverkan när det 

handlar om att få eleven att samarbeta och uppleva lust och motivation att lära tillsammans 

med andra (Jenner, 2004). När det handlar om samverkan på gruppnivå kan det bidra till ett 

inkluderande synsätt och till en helhetssyn på barnet. Det kan resultera i tidiga insatser på 

skol- och gruppnivå för att förhindra segregering från övriga barn (Deckmar, 2007).  
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2.3.3. Samverkan på elevnivå 

Utvecklingsteoretikerna Vygotsky och Piaget insåg betydelsen av ömsesidig interaktion 

mellan barn för att de ska utvecklas och bli sociala. Att inlärning i samverkan kan ge goda och 

mångsidiga resultat, ansåg Comenius redan på 1600-talet och senare John Dewey i början av 

1900-talet (Sahlberg & Leppilampi, 1998). 

 

Göransson (2004) tar upp olika former av samarbetsinriktat lärande och menar att den modell 

som huvudsakligen verkar användas då elever med funktionsnedsättning ingår i en klass, 

utgår från Johnsons och Johnsons modell (Johnson & Johnson, 2001; Putnam, 1998; Udvari-

Solner, 2001). Inom den modellen utgår grupperingsprincipen utifrån heterogenitet. Strävan 

att bilda grupper av elever med olika kognitiv förmåga, social färdighet, etnisk tillhörighet, 

kön, socioekonomisk status etc., är tydligt formulerad. Olikhet ses som en tillgång i lärandet. 

En annan princip är att alla elever ska ha samma möjlighet att lyckas, vilket ”…innebär att 

man inom ramen för gruppens gemensamma mål kan utveckla individuella mål” (Göransson, 

2004, s. 226). Enligt modellen är det betydelsefullt att skapa ett positivt och ömsesidigt 

beroende mellan gruppens medlemmar. Modellen lyfter även fram rollberoende vilket innebär 

att eleverna tilldelas olika roller, vilka kan vara uppgiftsinriktade eller av social karaktär. 

Modellen betonar också vikten av positiv ansikte-mot-ansikte-interaktion och den ska ske 

mellan elever snarare än mellan elev material/maskin. Det utvecklade samarbetet stöds vidare 

genom att man formulerar mål som involverar samarbetsfärdigheter som t.ex. turtagning, 

uppmuntra varandra, aktivt lyssna på varandra, lösa konflikter utan bråk,  

                 

Sahlberg och Leppilampi (1998) skriver att man med hjälp av social interaktion strävar efter 

att stärka inlärningen för varje enskild elev så den blir bättre både kvalitativt och kvantitativt. 

”Vid sidan av kognitiva inlärningsresultat utvecklar samarbetsinlärning sådana sociala och 

språkliga interaktionsfärdigheter som är nödvändig i livet ”(Sahlberg & Leppilampi, 1998,  

s. 65). Att fostra varandra och stödja varandras inlärning är ett av målen för 

samarbetsinlärning. Författarna redogör för en analys från universitetet i Minnesota, vilken 

baseras på över 500 studier om samarbetsinlärning, vilken bl.a. visade följande: 

 Genom att utföra något tillsammans för att nå ett gemensamt mål för med sig bättre 

kvalitativa och kvantitativa resultat jämfört med individuella studier. 

 Samverkande arbetssätt och erkännande av samarbete leder till förbättrad självkänsla. 

Genom att arbeta mot ett gemensamt mål ökar den sociala förmågan samt utvecklar 

interaktionsfärdigheter och förstärker självkänslan. 
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Elever som är svaga eller ligger på medelnivå får kunskapsmässiga fördelar vid 

samarbetsinlärning. Enligt undersökningar lär sig begåvade elever minst likaväl och lika 

mycket som annars. För de begåvade eleverna är samarbetsinlärningens största betydelse att 

de i en demokratisk gemenskap kan får möjligheter att lära sig nödvändiga sociala färdigheter, 

vilket kan vara svårare ”…att tillägna sig vid individuella studier” (Sahlberg & Leppilampi, 

1998, s.179).   

 

2.3.4. Sammanfattning av forskningsöversikten 

När det handlar om att utveckla en inkluderande skola, så framstår samverkan på olika nivåer 

som en betydelsefull faktor. Det finns ingen färdig mall för hur samverkan kan utformas och 

utvecklas. Skillnader i lokala förutsättningar resulterar i att förändringsarbetet utformas och 

utvecklas olika, vilket innebär att det är upp till varje skola att utveckla sina former för 

samverkan. Flera formulerar det i termer av att skapa en inkluderande kultur eller att skapa 

inkluderande klassrumssamhällen (bl.a. Kugelmass, 2000; Butler & Shevlin, 2001; Berg & 

Scherp, 2003; Göransson, 2004; Nilholm, 2006; Ainscow & Sandhill, 2010).  Flera studier 

visar också ett positivt samband mellan samverkande undervisning och en framgångsrik 

integrering av barn med funktionshinder i ordinarie klassrum (bl.a. Stainback & Stainback 

1991; Lipsky & Gartner 1996; Friend & Cook 1996).  Lärares attityder, didaktiska 

diskussioner, samarbete i undervisningen, samarbete mellan lärare, elever och föräldrar samt 

rektorns betydelse framkommer som viktiga förutsättningar på flera nivåer (bl.a. Hargreaves, 

1994; Berres, 1996; Sahlberg & Lepilami, 1998; Kugelmass, 2000; Göransson, 2000; Butler 

& Shevlin, 2001; Göransson, 2004; Jenner, 2004; Nilholm, 2006; Hargreves & Fink, 2008).    

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Arbetet utgår från en socialkonstruktivistisk ansats i den bemärkelsen att innebörden av 

inkludering och tillämpandet av inkludering är något som konstrueras (Berger & Luckmann, 

1966; Barlebo Wenneberg, 2001; Alvesson & Sköldberg, 2008). I enlighet med det 

socialkonstruktivistiska perspektivet ingår vi i en rad av världar (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Även skolan utgör en värld och den skapas av personal och elever genom att de delar 

ordförråd och konstruerar meningsinnehåll som de kommer överens om och anser vara 

viktigt. De institutionaliserar sin värld. Vart efter gör aktörerna rutiner och begrepp till fasta 

tanke- och handlingsmönster som så småningom tas för givet. Alvesson och Sköldberg (2008) 
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menar att utifrån det perspektivet blir det betydelsefullt att undersöka hur människor uppfattar 

sin verklighet.  

 

Arbetets upplägg och resultatanalysen har vägletts av tre teoretiska utgångspunkter: 

inkluderingsbegreppet, skolutveckling samt perspektiv på specialpedagogik. Då den här 

studien fokuserar på pedagogers och rektorers uppfattningar om samverkan mellan 

grundsärskola och grundskola, är inkludering och dess innebörd ett stöd för att förstå skolans 

inkluderings-/samverkansarbete. Då studiens delsyfte är att kunna bidra med ett underlag till 

skolans fortsatta utvecklingsarbete, valde jag att ha med skolutveckling som en teoretisk 

utgångspunkt. Flera menar att ledningens roll är central och att de har det grundläggande 

ansvaret och en skyldighet att skapa förutsättningar för samverkan En del hävdar att 

skolutveckling och samverkan kräver att skolledningen måste vara aktivt delaktig i projekt 

som ska bidra till skolutveckling (bl.a. Danemark, 2000; Persson & Rönnerman, 2005).  

Nämnda utgångspunkter har jag också använt mig av i analysen kring de uppfattningar som 

råder kring syften, hinder och förutsättningar med samverkan. Den sista utgångspunkten, 

specialpedagogiska perspektiv, kan sättas i relation till de två förstnämnda. Hur man ser på 

elevers svårigheter och skolproblem har betydelse för hur man arbetar för att lösa det som 

framstår som problem och därmed även hur man ställer sig till samverkan mellan 

skolformerna. Jag har också främst använt mig av den när jag har analyserat vad studiens 

deltagare anser att samverkan kan uppnå på elevnivå. 

 

3.1. Inkludering och dess innebörd 

Nilholm (2006) skriver att inkluderingsbegreppet introducerades i relation till elever i behov 

av särskilt stöd ”för att man försökte säga något nytt om hur skolan bör bemöta denna grupp 

av barn” (s.6). Även Vislie (2003) påtalar att begreppet lanserades för att påvisa en ny 

policyinriktning för dessa barn. Nilholm (2006) skriver att det lite förenklat handlar om att 

dessa barn ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer, även om det naturligtvis inte primärt 

handlar om en fysisk placering av barn. Det kan liknas vid den placeringsorienterade 

definitionen som Nilholm och Göransson (2013) menar är en alltför vanlig användning av 

begreppet. Den definitionen innebär att elever i svårigheter befinner sig i det ordinarie 

klassrummet. Författarna tar upp ytterligare två definitioner av inkluderingsbegreppet: den 

individorienterade och den gemenskapsorienterade. I den förstnämnda definitionen avgörs 

graden av inkludering av hur situationen ser ut för de enskilda eleverna. ”Om elever trivs i 

skolan, har goda relationer och når målen säger man inom ramen för denna definition att 
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eleven är inkluderad” (s.29). Inom det individorienterade synsättet är det vanligt att man 

enbart intresserar sig för elever i svårigheter. Den gemenskapsorienterade definitionen av 

inkludering som förespråkas i relation till grundskolan lyder: 

 

             Inkludering innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella 

                egenskaper och att inga segregerande lösningar skapas för olika kategorier av elever (utöver 

                sådana som rör spatialitet, boende och temporalitet, ålder). I ett inkluderande system finns  

               gemenskap på olika nivåer i systemet och olikhet ses som en tillgång. Samarbete och gemensam  

                problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap och demokratiska processer 

                är centrala. Alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga. Pedagogisk delaktighet 

                innebär både en delaktighet i en lärandegemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån  

                ens egna förutsättningar (Nilholm & Göransson, 2013, s. 28).              

                  

Den gemenskapsorienterade definitionen är inte den enda möjliga och man behöver inte hålla 

med om att den är ett uttryck för ett önskvärt tillstånd. ”Men den är väl förankrad i de ideal 

som förts fram av flera av inkluderingens förespråkare” (Nilholm & Göransson, 2013, s. 29). 

 

3.2. Skolutveckling 

Begreppet skolutveckling är ett flertydigt begrepp som kan ses från olika perspektiv. ”Att - 

medvetet eller omedvetet -välja synsätt innebär att processens fortsatta färdväg stakas ut, men 

det medför också att andra möjliga färdvägar väljs bort” (Berg & Scherp, 2003, s. 16). I boken 

behandlas fem olika perspektiv på skolutveckling: skolförbättring som förändring av lokala 

organisationers verksamhet, skolutveckling som förändring av arbetsrelationer, 

skolutveckling som utveckling av framgångsrika skolor, skolutveckling är en fråga om 

lärande och att utveckla skolan till en lärande organisation samt ett perspektiv som benämns 

som skolutveckling som frirumserövrande. Inom det förstnämnda perspektivet är 

skolutveckling bl.a. en fråga om hur skolor använder kunskaper om sin infrastruktur för att 

uppnå utveckling. Infrastrukturen inbegriper skolans kommunikationssystem, 

ansvarsfördelning och ledning, grupperingssystem och normsystem etc. Det andra 

perspektivet beaktar främst socialpsykologiska relationer mellan individer och grupper. 

Utgångspunkten är att det finns mer eller mindre tydliga gränser mellan olika roller i skolans 

värld, vilka styr det vardagliga arbetet och inverkar på dess effektivitet och deltagarnas trivsel. 

I det tredje perspektivet fokuserar skolutveckling på skolors vardagsarbete som strävar efter 

att förverkliga tydliga mål. Dessa mål har utformats av instanser ovanför den enskilda skolan 

och är baserad på empirisk forskning om vad som är allmängiltigt utmärkande för en effektiv 
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skola. I det fjärde perspektivet är nyckelprocessen problemlösning, dvs. att en konstruktiv och 

hållbar skolutveckling grundar sig på lärares upplevelser av sina vardagliga problem och på 

deras förståelse av sitt uppdrag. Goda lärmiljöer måste skapas för lärare för att få en högre 

kvalitet i verksamheten och för att de problemlösningar som appliceras blir kunskapsbaserade. 

I det sistnämnda perspektivet uppmärksammas relationer både inom och mellan skolan som 

institution och som organisation. När det handlar om skolan som institution representeras 

både skrivna och oskrivna uppdrag, vilka markerar yttre gränser för skolans verksamhet. De 

inre gränserna markeras av skolors interna kulturer. Mellan dessa gränser finns ett frirum för 

skolors utveckling och ”skolutveckling handlar om att upptäcka och erövra detta frirum” 

(Berg & Scherp, 2003, s.25). Bokens olika bidrag har dock en gemensam nämnare och det är 

att skolutveckling betraktas som en problemlösningsprocess. Det påtalas att emellertid att ett 

problemområde inom skolutveckling inte behöver vara något problematiskt utan kan likaväl 

vara ett område där man som skola uppfattar sig som framgångsrik, men som man genom ett 

utvecklingsarbete kan bli ännu bättre på. Ytterligare en gemensam nämnare som tas upp i 

boken är att oavsett hur goda vissa utvecklingsidéer verkar vara på pappret, blir det en flopp 

om de är för vidlyftiga i relation till den enskilda skolans förutsättningar och behov. För att 

skolutveckling ska vara hållbar över tid och kunna utvecklas ytterligare, måste den svara mot 

den enskilda skolans behov och problem. För att en skolutvecklingsprocess överhuvudtaget 

ska kunna uppstå, är en nödvändig förutsättning att de ramar som omger enskilda skolors 

arbete ger spelrum för skolorna att sätta sin egen prägel på det dagliga arbetet.  

 

Flera forskare (Berg, 1999; Deal & Peterson, 1999; Halsall, 1998; Hopkins, 1995) är överens 

om att skolkulturen är en viktig variabel i skolutveckling. ”Skolkultur kan generellt beskrivas 

som ett osynligt regelsystem som på ett informellt plan styr den pedagogiska och 

administrativa verksamhet som bedrivs inom en enskild skola” (Berg, 1999, s.9). Även om 

skolor har flera kulturer är det oftast en kultur som på det ena eller andra sättet har ett mer 

dominerande inflytande över verksamhetens innehåll och form. En förutsättning för 

skolutveckling är att det finns en beredskap inom skolan att förändra skolan i en riktning som 

lever upp till vissa gemensamma mål och som tillfredsställer rimliga elev- och personalkrav 

som meningsfullhet, utvecklingsmöjligheter etc. Van Houtte (2005) och Schoen och Teddlie 

(2008) menar att skolkulturen utgör en bra ram för att studera skolans effektivitet och 

skolutveckling.  
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 3.3. Specialpedagogiska perspektiv 

Nilholm (2007) beskriver i sin bok tre olika perspektiv på specialpedagogik: det 

kompensatoriska, det kritiska och dilemmaperspektivet. I det kompensatoriska perspektivet är 

den grundläggande idén att kompensera individer för deras problem. Man placerar individer i 

olika problemgrupper, främst utifrån neurologiska och psykologiska processer och utifrån det 

föreslår man metoder och åtgärder för att kompensera de problem som individerna uppvisar.               

 

Inom det kritiska perspektivet hävdar man att orsakerna till elevers svårigheter bör sökas 

utanför eleven. Även Clark, Dyson och Millwards (1998), analys visar att man i det kritiska 

perspektivet försöker hitta faktorer som ligger bakom specialpedagogisk verksamhet. Det 

pedagogiska arbetet måste anpassas efter elevernas olikheter och kategorisering och 

diagnosticering av individer ses som stigmatiserande för dem. Barns rätt till delaktighet 

betonas och särlösningar ska undvikas. Den (special)pedagogiska kompetensen ses således 

som en länk till förmågan att anpassa undervisningen till elevernas olika förutsättningar så att 

alla känner en delaktighet i arbetet (Nilholm, 2006).  

 

Ett tredje perspektiv, det s.k. dilemmaperpektivet, utgår enligt Nilholm (2007) från ett annat 

sätt att förstå specialpedagogik. Till stora delar har det vuxit fram i en kritik av det kritiska 

perspektivet och har framförallt uttryckts av Dyson och Millward (Clark, Dyson & Millward, 

1998; Dyson & Millward, 2000).  Dilemmaperspektivet tar sin utgångspunkt i att moderna 

utbildningssystem måste hantera elevers olikheter. "Detta grundläggande dilemma innebär att 

alla ska erhålla gemensamma erfarenheter och kunskaper, samtidigt som elever också måste 

bemötas utifrån sin olikhet" (Nilholm, 2005, s.135). Vitsen med ett dilemmaperspektiv är att 

sätta fokus på komplexiteten i konkreta utbildningssystem när det handlar om att hantera olika 

dilemman snarare än att ge lösningar på hur de ska uppösas. En annan aspekt är att det i viss 

omfattning kan sägas öppna upp för en dialog mellan forskning och praktik, då betoningen av 

komplexitet och dilemman inte inbjuder till några säkra ståndpunkter. Dilemmaperspektivet 

tillskriver inte individen väsentliga egenskaper, vilket i den meningen gör det 

socialkonstruktivistiskt.  

 

Det kategoriska och det relationella perspektivet tas bl.a. upp av Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist (2001). De menar att specialpedagogikens tradition påträffas i det kategoriska 

perspektivet. I det perspektivet ses svårigheterna hos eleverna som att de antingen är 

medfödda eller effekter av svåra hemförhållanden. En förenklad beskrivning är elever med 
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svårigheter. Det andra perspektivet, det relationella, innebär att elevers förutsättningar i olika 

avseenden kan ses relationellt, att man genom förändringar i omgivningen förutsätts kunna 

påverka möjligheterna att uppfylla vissa redan mål eller krav. Persson (2008) menar att man i 

det relationella perspektivet ser till interaktionen mellan eleven och pedagogerna i skolan 

samt att förändringar i elevens omvärld kan inverka på hur den interagerar med andra.  Lite 

förenklat kan det med det här synsättet uttryckas som elever i svårigheter (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001). Vidare menar de att tidsaspekten blir viktig om man förstår 

specialpedagogiken ur ett relationellt perspektiv. ”Då handlar det om lösningar som innebär 

att hela utbildningsmiljön behöver genomlysas och att förekomsten av 

specialpedagogiskabehov problematiseras samt att långsiktiga arbetsstrategier läggs upp”  

(s. 24). 

 

3.4. Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 

Arbetet utgår från en socialkonstruktivistisk ansats i den bemärkelsen att innebörden av 

inkludering och tillämpandet av inkludering är något som konstrueras. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2008) utgör skolan en värld som skapats av personal och elever genom att de delar 

ordförråd och konstruerar meningsinnehåll som de kommer överens om och anser vara 

viktigt. Rutiner och begrepp blir till fasta tanke- och handlingsmönster som så småningom tas 

för givet.  

Det finns ingen enhetlig definition av inkluderingsbegreppet och avsnittet beskriver kortfattat 

tre olika definitioner: den placeringsorienterade, den individorienterade och den 

gemenskapsorienterade.  

Även begreppet skolutveckling är flertydigt och kan ses från olika perspektiv. Berg och 

Scherp (2003) beskriver fem olika perspektiv på skolutveckling. Trots att perspektiven är 

olika så menar de att det finns gemensamma nämnare och det är att man ser på skolutveckling 

som en problemlösningsprocess samt att det blir platt fall om utvecklingsidéerna är för 

vidlyftiga i relation till den enskilda skolans behov och förutsättningar. Begreppet 

skolkultur/er ses som en viktig variabel i skolutveckling och sägs utgöra en bra ram för att 

studera skolors effektivitet och skolutveckling.  

Fem olika perspektiv på specialpedagogik togs upp: det kompensatoriska, det kritiska, 

dilemmaperspektivet, det kategoriska och det relationella. Inom det kompensatoriska 

perspektivet är intentionen att kompensera individer för deras problem. Man försöker utforma 

situationer som är anpassade till barnets svårigheter. Inom det kritiska perspektivet gör man 

gällande att orsakerna till elevers svårigheter bör sökas utanför eleven och att elevers olikheter 
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bör ses som en tillgång. Det tredje perspektivet, dilemmaperspektivet, tar sin utgångspunkt i 

att nutida utbildningssystem måste hantera elevers olikheter. I det kategoriska perspektivet ser 

man elever med svårigheter där dessa antingen är medfödda eller effekter av svåra 

hemförhållanden. I det relationella perspektivet ser man snarare elever i svårigheter, där 

interaktionen mellan eleven och pedagogerna samt förändringar i elevens omvärld kan 

inverka på hur den interagerar med andra.    

 

4. Metod 

Utifrån mitt syfte valde jag att använda mig av en fallstudie som forskningsmetod. Det är en 

”…undersökningsmetod i form av en detaljerad undersökning av ett enda fall eller några 

typfall som används  för att nyansera, fördjupa eller utveckla begrepp och teorier, och ibland 

även för att illustrera eller stärka hypoteser” 

(http://www.doktorandhandboken.nu/densvenskahogskolan/sveengordbok/termer/f/fallstudie.

4.7852b29111e5fd61e597ffe299.html, hämtad 131208). Merriam (1994), menar att 

fallstudien som vetenskaplig metod har ett stort värde då syftet är att få djupgående insikter 

om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen. Då jag ville undersöka 

rektorernas och pedagogernas uppfattningar om samverkan var jag inte ute efter att bedöma 

informationen utifrån något sanningsvärde, snarare utifrån trovärdighet. ”Syftet med en 

fallstudie är i själva verket inte att komma fram till den ”korrekta” eller ”sanna” tolkningen av 

de fakta man har tillgång till utan snarare att undanröja felaktiga slutsatser så att man till slut 

har fått fram den bästa och mest övertygande tolkningen” (Merriam, 1994, s.43-44). 

  

4.1. Metodval   

 Jag har använt mig av intervjuer och en enkätundersökning som datainsamlingsmetoder. Man 

kan säga att min fallstudie bygger på kvalitativa data som kommer från intervjuer, men även 

på kvantitativ information genom enkätundersökningen. Fallstudier kan ses som ett kvalitativt 

tillvägagångssätt i en sluten undersökning där man kombinerar olika datainsamlingsmetoder 

(Creswell, 2007). Enligt Merriam (1994) kan kvantitativ information utnyttjas för att ”…ge 

stöd åt de resultat man fått från kvalitativa data” (s.84). Valet av metod bör utgå från studiens 

syfte och frågeställningar. En annan betydelsefull faktor är den praktiska hänsynen som 

handlar om hur en undersökning kan eller ska utföras (Bryman, 2011; Trost, 2007). Den här 

studiens syfte var att söka kunskap och undersöka hur pedagoger och rektorer med erfarenhet 

av samverkan mellan grundsärskola och grundskola, uppfattar denna samverkan. Ett delsyfte 

http://www.doktorandhandboken.nu/densvenskahogskolan/sveengordbok/termer/f/fallstudie.4.7852b29111e5fd61e597ffe299.html
http://www.doktorandhandboken.nu/densvenskahogskolan/sveengordbok/termer/f/fallstudie.4.7852b29111e5fd61e597ffe299.html
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var att bidra med ett underlag till skolans fortsatta utvecklingsarbete genom att påvisa vilka 

problem och utmaningar man ser i den aktuella skolkulturen. 

 

När det gäller intervjuerna använde jag mig av kvalitativa forskningsintervjuer.  

”Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal; den är 

en intervju där kunskap konstrueras i inter-aktionen mellan intervjuaren och den intervjuade” 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 18). Intervju som forskningsmetod är ett samtal som har en 

struktur och ett syfte. Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar valde jag att använda mig 

av en halvstrukturerad intervju, vilken varken är ett öppet vardagssamtal eller ett stängt 

frågeformulär. ”Den utförs enligt en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och som kan 

innehålla förslag till frågor” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). 

 

Enkätundersökningen gjordes som ett komplement till mina intervjuer. Det finns både 

fördelar och nackdelar med enkät som datainsamlingsmetod. En fördel är att en 

enkätundersökning kan göras på ett relativt stort urval i relation till en viss kostnad och tid. 

Tidsmässigt fanns ingen möjlighet att genomföra intervjuer med alla pedagoger på skolan 

varför en enkätundersökning sågs som ett bra alternativ utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Ytterligare en fördel är att respondenterna i lugn och ro kan begrunda 

frågeformuleringarna samt att dessa vanligtvis är standardiserade, ”...dvs. alla frågor och alla 

svarsalternativ presenteras på samma sätt för alla respondenter” (Ejlertsson, 2005, s.12). Ännu 

en fördel med enkätundersökningar är att man eliminerar den s.k. intervjuareffekten. Det är 

väldokumenterat att respondenten i större eller mindre utsträckning påverkas av intervjuarens 

sätt att ställa frågor och följdfrågor. Nackdelar med enkätundersökningar är att antalet frågor i 

ett enkätformulär är begränsat samt att respondenterna inte ges några möjligheter att ställa 

kompletterande frågor om det är något som är svårt att förstå. I det medföljande missivbrevet 

lämnade jag dock mitt telefonnummer och mailadress, utifall det skulle vara några problem 

med att besvara frågorna. Ytterligare en nackdel är att enkätundersökningar ”...ger 

regelmässigt ett visst och ibland t.o.m. ett betydande bortfall” (Ejlertsson, 2005, s. 12). 

 

4.2. Deltagare och urval 

Urvalet av deltagare utgår från studiens syfte och frågeställningar. Utifrån det är urvalet inte 

slumpmässigt utan målstyrt och strategiskt utvalt. Vid ett målstyrt urval gör forskaren sitt 

urval av informanter utifrån de personer som är relevanta för forskningsfrågorna (Bryman, 

2011). Jag valde att genomföra en intervjustudie med de personer som ingår i skolans 



22 

 

"inkluderingsgrupp" samt grundsärskolans och grundskolans rektorer. Gruppen består av två 

pedagoger och en specialpedagog från grundskolan samt en pedagog, en specialpedagog och 

två pedagogiska assistenter från grundsärskolan. Jag tillfrågade alla mina informanter 

personligen om de kunde ställa upp på en intervju. Alla tackade ja och det resulterade i nio 

intervjuer. Två av gruppens medlemmar var föräldralediga under studiens genomförande och 

blev därför inte tillfrågade. Alla informanter fick även ett missivbrev med information om 

studien och dess syfte (bilaga 1).  Jag har också genomfört en enkätstudie med skolans övriga 

pedagoger. Jag delade personligen ut missivbrev (bilaga 3) och enkätformuläret (bilaga 4) till 

grundsärskolans pedagoger. Detta pga. att jag arbetar på grundsärskolan och träffar mina 

kollegor kontinuerligt. En kollega på grundskolan hjälpte till att dela ut enkäten på en 

arbetsplatsträff för F-9 då jag själv inte kunde delta. Det var relativt brådskande att enkäten 

kom ut så det blev enklast att göra så. Sammanlagt delades enkäten ut till 23 pedagoger, 8 st. 

på grundsärskolan och 15 st. på grundskolan och av dessa fick jag tillbaka 17 besvarade 

enkäter. 

 

4.3. Genomförande 

I kursen innan uppsatsen "Specialpedagogisk forskning i praktiken" ingick det att testa den 

datainsamlingsmetod som man planerade att använda i det självständiga arbetet. Det gav mig 

tillfälle att genomföra en provintervju och göra i ordning ett utkast till en enkät som tre av 

mina kollegor fick titta igenom och besvara. Därefter har mitt syfte och frågeställningar 

förändrats en del och utifrån det utarbetade jag en intervjuguide (bilaga 2) och en enkät 

(bilaga 4), som skulle hjälpa mig att få svar på studiens frågeställningar. Jag inledde varje 

intervju med att be informanten att berätta om hur samverkan mellan grundsärskolan och 

grundskolan såg ut på skolan. Det kändes som en bra inledning samt att det kunde ge mig en 

inblick i hur de ser på begreppet samverkan. Därefter utarbetade jag ett antal huvudfrågor som 

kunde ge upphov till följdfrågor under intervjuerna. Intervjuerna ägde rum på informanternas 

skola. Intervjuerna med rektorerna genomfördes på deras respektive rum medan övriga 

intervjuer ägde rum i en annan lokal som var lämplig för samtal. Varje intervju varade mellan 

45 minuter och en timme. Intervjuerna spelades in för att jag skulle kunna lyssna och fokusera 

på informanten. Jag förde även lite anteckningar om det var något jag reflekterade lite extra 

över under intervjuerna. Efteråt avlyssnades intervjuerna och transkriberades ordagrant. Dock 

har mindre justeringar gjorts i utskriften av intervjuerna för att underlätta läsbarheten och 

förståelsen av de återgivna citaten. Informanternas talspråk har tillrättalagts vid utskriften 

vilket Kvale (1997) anser berättigat. 
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Enkätstudien som genomfördes pågick under ca 2,5 veckor, från att den delades ut till den 

skulle vara besvarad och inlämnad. Den delades ut i pappersform och innehöll 29 påståenden 

enligt Likert-skalan, vilken är en attitydskala. ”Skalan består av ett antal påståenden inom 

samma ämnesområde, vilka respondenterna skall instämma i eller ta avstånd från med hjälp 

av en fem- eller sjugradig skala” (Ejlertsson, 2005, s. 91). 

 

4.4. Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om pålitlighet kring forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet 

och behandlar frågan om ett resultat kan reproduceras av andra forskare och vid andra 

tidpunkter. ”Det handlar om huruvida intervjupersonerna kommer att förändra sina svar under 

en intervju och huruvida de kommer att ge olika svar till olika intervjuare” (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 263). Författarna skriver att vissa forskare har avfärdat frågor om 

reliabilitet och validitet men påtalar att Lincoln och Guba (1985) har introducerat begrepp 

som trovärdighet, tillförlitlighet, pålitlighet och konfirmerbarhet i kvalitativa studier. När det 

gäller validitet brukar det i vanligt språkbruk hänföras till giltighet, riktigheten, till sanningen 

och styrkan i ett yttrande.  

 

Min hantverksskicklighet som forskare är relativt begränsad, varför jag har försökt att 

kompensera det genom att använda mig mycket av tidigare forskning och relevant litteratur. 

För att öka min studies validitet har jag också försökt att så utförligt som möjligt beskriva 

datainsamlingen, urvalet och analysen. För att öka tillförlitligheten spelades intervjuerna in 

och transkriberades. Det gjorde att jag kunde gå tillbaka och analysera det som sagts. Nio 

intervjuer och 17 besvarade enkäter är ett begränsat antal. Samtidigt har den begränsningen 

möjliggjort att jag har kunnat beskriva, analysera och tolka deltagarnas uppfattningar kring 

samverkan. Genom att fokusera på ett mindre antal fallstudier möjliggör det att utförligt 

undersöka det specifika (Kvale & Brinkmann, 2009).              

      

Ejlertsson (2005) menar att reliabiliteten är beroende av att frågorna ställs på rätt sätt. Om 

frågorna är dåligt konstruerade kan det resultera i att det blir stor slumpvariation i svaren. Då 

får man en låg reliabilitet. Vidare menar författaren att det generellt är viktigt att se över 

enkätfrågorna så att de har ställts på ett sådant sätt att de verkligen mäter det som man avsett.  

Enkätundersökningen är ett komplement till intervjustudien och enligt Merriam (1994) kan 

man utnyttja kvantitativ information för att ge stöd åt de resultat man fått från kvalitativa data. 
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Patel och Davidsson (2003) skriver att validiteten och reliabiliteten ökar om man använder sig 

av flera olika metoder. 

 

4.5. Etiska aspekter 

Vid datainsamlingen och hanteringen av insamlad data har de fyra krav som preciseras i 

”Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning”, dvs.  

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfyllts 

(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, hämtad 140503). Jag har varit öppen och ärlig kring 

min undersökning. Informanterna som har deltagit i intervjustudien har muntligt och i 

missivbrevet informerats om studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt. De har 

samtyckt till att delta i studien och har via missivbrevet blivit informerade om att alla 

intervjusvar kommer att behandlas med full konfidentialitet. Informanterna har också blivit 

informerade om att studien endast kommer att användas i forskningssyfte till den här 

uppsatsen och att all datainsamling kommer att kasseras när det har bearbetats färdigt. De har 

också blivit erbjudna att ta del av resultaten som redovisas i den här uppsatsen. 

 

När det gäller enkätundersökningen delades missivbrevet ut tillsammans med 

enkätformuläret. Detta pga. att jag tyckte det var ett bra alternativ att man först läste igenom 

brevet med information om studien och då kanske fick motivation och gav sig tid att svara på 

den. I missivbrevet angående enkäten informerades respondenterna om studiens syfte och att 

deras deltagande är frivilligt. Eftersom svaren inte har några identitetsuppgifter kan de inte 

kopplas till någon person och de insamlade uppgifterna kommer att redovisas i textform där 

ingen enskild persons svar kan utläsas. Datainsamlingen används endast för den här studien 

och efter databehandlingen kommer enkäterna att förstöras. Viktigt att påpeka är även att 

genom att svara på enkäten innebär det att man har samtyckt till att medverka. 

 

Det känns viktigt att återigen påpeka att deltagarna i studien är kollegor till mig eftersom vi 

arbetar på samma skola. Det kan naturligtvis ha påverkat resultatet ifall de trodde att jag 

förväntade mig specifika svar. Utifrån mitt intresseområde, studiens syfte och 

frågeställningar, var den här skolan och dess personal det enda rimliga alternativet med tanke 

på att det inte finns någon annan lokalintegrerad särskola inom rimligt avstånd. Även tiden 

som jag hade till förfogande bidrog till att det inte var praktiskt genomförbart.  

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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4.6 Analys av data 

När jag har analyserat data har jag använt mig av en kvalitativ innehållsanalys. Jag har utgått 

från Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning som visar hur man kan gå tillväga när 

man analyserar intervjutexter. Jag läste igenom varje utskrift ett antal gånger för att försöka 

fånga helheten. Därefter strök jag under meningar som var relevanta för frågeställningarna. 

Den omgivande texten togs med så att sammanhanget skulle kvarstå. Meningarna som 

plockas ut kallas meningsbärande enheter och de kondenseras i syfte att korta ned texten men 

behåller innehållet. Därefter kodades och grupperades de kondenserade meningsenheterna i 

kategorier som återgav det centrala budskapet i intervjuerna. Kategorierna utgör det 

framträdande innehållet. Slutligen formulerade jag teman där det underliggande innehållet i 

intervjuerna framgår. Enkätresultaten har jag försökt att gruppera och analysera utifrån 

studiens frågeställningar och teorierna jag använder mig av.  

 

5. Resultat och resultatanalys 

Avsnittet inleds med en kortare beskrivning av kommunen och den berörda skolan. Därefter 

redovisas studiens empiriska material som har erhållits via en intervju- och enkätstudie. 

Avsnittet börjar med en redovisning av de sex kategorierna som analyserades fram utifrån 

studiens övergripande syfte, dvs. att söka kunskap och undersöka hur pedagoger och rektorer 

med erfarenhet av samverkan mellan grundsärskola och grundskola, uppfattar denna 

samverkan. Dessa kategorier (Gemensamma aktiviteter, En skola för alla, Ledningens roll, 

Delaktighet, Engagemang och vilja, Mål och policy), svarar också mot frågeställningarna 

kring samverkans innebörd samt förutsättningar och hinder för samverkan. Därefter följer 

ytterligare fem kategorier (Möten, Gemenskap och delaktighet, Sociala förmågor, 

Kunskapsutveckling, Olikhet som tillgång), vilka har analyserats fram utifrån studiens 

frågeställningar om deltagarnas uppfattningar kring syftena med samverkan samt vad de 

uppfattar att samverkan kan resultera i på elevnivå. Efter det följer en redovisning av 

enkätundersökningen i löpande text med några diagram som exempel. Efter 

resultatredovisningen kommer en resultatanalys där resultaten kopplas till tidigare forskning 

och de teoretiska utgångspunkterna. Avslutningsvis görs en sammanfattning av resultatet. 

 

5.1 Beskrivning av kommunen och skolan 

Kommunen är en mellanstor kommun med ca 25000 invånare i mellersta Sverige. I våras 

(juni 2014), var det 25,2% av eleverna i årskurs 9 som inte klarade kunskapskraven i ett eller 
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flera ämnen. I riket totalt var det 22,6% http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?presel#tab-

1, hämtad 141202). Den undersökta skolan är en F-9 skola med en lokalintegrerad 

grundsärskola, vilket för övrigt är kommunens enda grundsärskola.  För närvarande går det 

271 elever på hela skolan och av dessa tillhör 24 elever grundsärskolan. Hälften av dessa 24 

elever läser enligt grundsärskolans kursplan och den andra hälften läser med inriktningen 

träningsskolan. Eleverna på grundsärskolan är indelade i fem olika klasser. Fyra av klasserna 

består av elever som antingen läser enligt grundsärskolans kursplan eller utifrån 

träningsskolan, medan en klass består av elever som läser utifrån båda kursplanerna. År 2013 

hade 37 % av lärarna på grundsärskolan någon specialpedagogisk utbildning. Det var lite 

högre än riket totalt där siffran var 30 (http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?presel#tab-

1, hämtad 141202). 

 

5.2. Resultat – intervjustudie 

Den första kategorin, gemensamma aktiviteter, kopplas inte till någon direkt frågeställning 

utan snarare till indelningen i forskningsöversikten, dvs. samverkan på skol-, grupp- och 

elevnivå. Den andra kategorin, en skola för alla, kopplas mot frågeställningen kring 

samverkans innebörd och till en viss del mot syften med samverkan. Kategorierna ledningens 

roll, delaktighet, engagemang och vilja samt mål och policy, svarar mot frågeställningen 

kring förutsättningar och hinder för samverkan. De nästföljande kategorierna möten och 

gemenskap och delaktighet, kopplas till frågeställningen om syften med samverkan. Sociala 

förmågor, kunskapsutveckling och olikhet som tillgång svarar mot frågeställningen vad 

samverkan kan uppnå på elevnivå. 

 

5.2.1. Gemensamma aktiviteter 

Det fanns en enighet bland rektorerna och medlemmarna i ”inkluderingsgruppen” om att 

samverkan mellan de båda skolformerna sker via gemensamma aktiviteter som t.ex. 

friluftsdagar, skoljoggen, elevens val-dagar och julpyssel. Några av informanterna påtalade att 

det finns ett forum där ”inkluderingsgruppen” träffas och försöker hitta kontaktytor för vad 

skolformerna kan göra tillsammans. 

                                                                                                                                                                       

             Nu har vi gemensamma mötesplatser och aktiviteter. Vi arbetar för att alla elever ska räknas och 

             få känna tillhörighet och gemenskap. (S3) 

 

             Genom vårt miniprojekt har vi fått till flera gemensamma aktiviteter som friluftsdagar, elevens val-  

            dagar, julpyssel och skoljoggen. (G2) 

http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?presel#tab-1
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?presel#tab-1
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?presel#tab-1
http://www.jmftal.artisan.se/databas.aspx?presel#tab-1
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Det har funnits tillfällen där all personal från båda skolformerna har haft gemensamma 

arbetsplatsträffar, gemensamma fortbildningsinsatser samt gemensamma nätverksträffar för 

grundskollärare som har individintegrerade elever. Fyra av informanterna uttrycker även att 

det är för lite samverkan och anser att det borde förekomma i större utsträckning. 

 

            Jag har efterfrågat samverkan länge eftersom jag tycker att det är alldeles för lite samverkan på vår    

             skola. (G1) 

 

            Jag är förvånad över att det inte är mer samverkan än vad det är här. Det borde kunna vara mycket mer.  

           (G4)  

 

            Vi har haft gemensamma arbetsplatsträffar för all personal och vi har haft gemensamma  

            fortbildningsinsatser. Sen har vi ju vårt nätverk för grundskollärare som har individintegrerade elever.    

           (S2)  

 

5.2.2. En skola för alla 

Flera av informanterna gav uttryck för att samverkan är ett verktyg för att uppnå målet om en 

skola för alla. 

 

              Skolan ska vara en skola för alla, alla ska vara medräknad. Det handlar om att alla elever är allas  

              elever. Samverkan kan hjälpa till med det. (S1) 

 

             Alla elever är allas elever. Alla vi som arbetar på skolan måste se till att alla elever får de bästa  

             förutsättningarna och att det går så bra för dem som möjligt. En fungerande samverkan är en bit mot                      

            det målet. (S4) 

 

            Skolformerna måste samverka. Det är viktigt med en gemensam samsyn, att alla räknas lika mycket.      

            Hur ska vi annars nå målet om en skola för alla? (G1) 

 

Någon menade att samverkan innebär att det handlar om att kunna dra nytta av varandra, att 

nyttja varandras styrkor och mötas i ett elevperspektiv. En annan menade att samverkan 

innebär att man löser saker tillsammans för att hitta vägar så att det gagnar alla elever. 

 

           Samverkan innebär att vi som personal borde kunna dra nytta av varandra och att mötas i ett  

           elevperspektiv. Det är eleverna som ska vara i fokus. (S5) 
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         Samverkan måste leda framåt. Vi som personal måste samverka för att eleverna ska kunna samverka.  

          

          Samverkan går inte av sig själv om vi inte hjälper till. Samverkan ska leda till att det blir lättare att  

          samverka, att det ska ske mer spontant. (G3) 

 

5.2.3. Ledningens roll 

Att ledningens roll är central och av största vikt när det handlar om samverkan, var alla 

informanter överens om. De menade att ledningen måste vara engagerad samt leda och styra 

arbetet för att utveckla samverkan. 

        Rektorerna måste absolut vara med på tåget och leda arbetet. De måste arbeta aktivt för att utveckla  

            samverkan. (S5) 

 

           Ledningen måste styra och ge tid. Arbetet måste prioriteras! (G3) 

 

           Det viktigaste är att ledningen, att rektorerna tror på och vill arbeta efter den här idén. De måste leda   

           och strukturera arbetet. (S2) 

 

           Ledningen måste ha ansvaret och leda utvecklingsarbetet. (G2) 

 

5.2.4. Delaktighet 

Att alla berörda måste vara delaktiga, gav flertalet uttryck för. Några påtalade att det handlade 

om ledningen, personalen, eleverna och även föräldrarna.  

 

           Alla måste vara delaktiga. Om vi ska nå längre än vad vi gjort i dag, måste all personal vara mer  

           delaktig.    

            

          Att eleverna är delaktiga är lika viktigt om inte viktigare. Föräldrar behöver också vara delaktiga. (G4) 

 

           Det är inte bara vi i personalen som måste få vara delaktig utan även eleverna och föräldrarna. (S1) 

 

En av informanterna menade att det inte får bli personbundet, utan alla måste få känna en 

delaktighet.  

 

            Utvecklingsarbetet får inte vara personbundet, då tror jag det faller. Alla måste vara delaktiga och    

            känna att man jobbar tillsammans. (S3) 
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5.2.5. Engagemang och vilja 

Att ha en vilja och vara engagerad i att utveckla samverkan, såg några av informanterna som 

den viktigaste förutsättningen. De menade att en röd tråd är att alla vill och är positiv till 

samverkan. En av informanterna påtalade att även förvaltningen har uttryckt sin vilja och 

önskan om en inkluderande skola och att det då krävs samverkan. 

 

            Viljan och ett engagemang är det viktigaste. Man kan skapa alla förutsättningar som finns, men finns   

              inte viljan blir det ingenting. (S2) 

 

              Det gäller att visa på vinster med samverkan för det kan öka viljan och engagemanget hos de   

              inblandade. (G4) 

 

             Vi har ju ett dokument där vår förvaltning visar sin vilja, att målet är en inkluderande skola. (G4) 

 

Ett par av informanterna menade att det handlar mycket om personalens uppfattningar och 

attityder till samverkan och om inte dessa är positiva så finns det ingen vilja och engagemang 

för det heller. 

 

            Personalens uppfattningar om samverkan är A och O. Det är vi som lägger grunden för att det ska       

            fungera. (S4) 

 

           Om inte viljan finns så kommer det inte finnas något engagemang för att arbeta med samverkan. (S1) 

 

          Personalens attityder och uppfattningar är den viktigaste förutsättningen. Är dem inte positiva så kommer     

          det inte bli bra. (G3) 

 

5.2.6. Mål och policy 

Att det finns tydliga mål med samverkan menade flera var en viktig förutsättning. Någon tog 

också upp att det vore bra med en övergripande policy kring inkludering och samverkan. 

 

        Det måste finnas tydliga mål, varför gör vi det här? Hit ska vi. (G3) 

  

         Det måste finnas en tydlighet i våra uppdrag. Det är viktigt med mål för finns inte det och vi inte vet vart vi  

         ska, då når vi inte fram. (S1) 

 

          Det är viktigt med en övergripande policy när det gäller inkludering och samverkan. En policy för  

          inkludering borde komma från förvaltningen, på organisationsnivå. En policy för samverkan kan    
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          utarbetas  på varje skola. (G1) 

 

5.2.7. Möten 

Att ett syfte är att de båda skolformerna ska närma sig varandra och mötas gav i stort sett alla 

informanter uttryck för. Med tanke på att skolformerna geografiskt sett håller till i samma 

byggnader, var det enligt några informanter konstigt att inte mer samverkan har skett tidigare.           

 

      

          Först och främst måste vi närma oss varandra, möta varandra. Det är helt tokigt att det inte har skett förr.   

         (S4)       

 

          Att möta varandra för att kunna hitta möjligheter att på ett enkelt sätt att samverka. (G2) 

 

          Vi måste mötas för att få till en samverkan och då kan människosynen förändras. (G1) 

 

Att både vuxna och elever ska kunna nå och möta varandra verkar vara ett huvudsyfte med 

samverkan på skolan enligt informanterna. Gränserna mellan de båda skolformerna måste 

suddas ut och att skapa tillfällen till möten bidrar förmodligen till att det sker.  

 

           Det handlar om allas lika värde. Vi måste sudda ut gränserna mellan skolformerna även om jag är  

           medveten om att det är en väldigt lång process som kommer ta lång tid. (S4) 

 

5.2.8. Gemenskap och delaktighet 

Ytterligare ett syfte som framkom, var att det skulle leda till att främst alla elever ska känna 

att det finns en gemenskap och delaktighet på skolan.  

 

           Samverkan kan leda till att alla våra elever får uppleva en större gemenskap och en känna sig delaktiga. 

          (S5) 

          

          Att alla elever får känna sig delaktiga tycker jag är det viktigaste syftet. (S3) 

 

Att alla elever ska räknas och få känna en tillhörighet var också ett syfte som framkom. 

Någon menade att alla elever på skolan måste få vara där på lika villkor även fast de har olika 

behov och förutsättningar.  

 

         Jag ser att ett av syftena med samverkan är att alla elever ska räknas och få känna en tillhörighet. (G2) 
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          Alla barn har rätt att gå i skolan och eleverna måste få vara i skolan på lika villkor även om de har olika  

          behov och förutsättningar. (G1) 

 

5.2.9. Sociala förmågor 

De flesta menade att samverkan på elevnivå kan resultera i att främst grundsäreleverna 

utvecklar sina sociala förmågor. Det framkom också att de trodde att grundskoleeleverna kan 

göra, det men inte i lika stor utsträckning som grundsäreleverna.  

 

            Särskoleeleverna utvecklar nog sina sociala förmågor och det gör väl eleverna från grundskolan med     

            men kanske inte lika mycket. (G3) 

 

           Jag tror att samverkan kan leda till att eleverna på särskolan kan utveckla sina sociala förmågor lite 

           extra. Det måste ju vara en fungerande samverkan så klart, men man lär sig genom socialt samspel. (G2) 

 

           Den största vinsten är nog att särskoleeleverna kan få lite förebilder och öka sina sociala förmågor. 

           svaga elever på grundskolan kan nog också få sociala vinster. (G4) 

 

5.2.10. Kunskapsutveckling 

I dag finns ingen samverkan på skolan som innebär att elever från båda skolformerna har 

undervisning tillsammans. Flera menade dock att det vore möjligt, främst i de praktiska 

ämnena till att börja med. Andra menade att det borde funka i alla ämnen men att det är 

viktigt att alla elever får den hjälp och det stöd de behöver. Även gällande 

kunskapsutvecklingen verkade de flesta vara av den åsikten att grundsäreleverna är dem som 

har mest att vinna. Någon trodde att grundskoleleverna skulle kunna hämmas lite 

kunskapsmässigt.  

           Om det finns en fungerande samverkan så tror jag att eleverna på särskolan kan ta till sig   

          kunskapsmässiga  fördelar. (G3) 

     

          Särskoleleverna måste få känna gemenskap och delaktighet för att deras kunskapsutveckling ska kunna gå  

          framåt, tror jag. (S3) 

 

         Jag tror att särskoleeleverna skulle gynnas både socialt och kunskapsmässigt. Grundskoleeleverna skulle     

         nog kunna hämmas lite kunskapsmässigt. Men det beror väl mycket på de vuxna. (G1) 

      

        Jag tror alla elever skulle få ut något av en samverkan som fungerar. Visst, särskoleeleverna kanske       

          utvecklas  kunskapsmässigt och socialt mer än grundskoleeleverna, men dem vinner ju också mycket på  
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          det. It´s a win  win situation. (G2) 

 

5.2.11. Olikhet som tillgång 

Flertalet verkade tro och hoppas att samverkan ska leda till att främst grundskoleeleverna 

utvecklar en ökad förståelse för olikhet och att de ser det som en tillgång.              

 

        Grundskoleleverna kan lära sig att anpassa sig mer och att få en ökad förståelse för olikheter. Olikheter är  

        bra och det tror jag att dem kan lära sig att se. (S1) 

 

        Jag tror att eleverna på grundskolan kan få en ökad förståelse, en ökad acceptans och att de så småningom   

        kommer att se olikheter som en tillgång. (S3) 

 

       Man hoppas ju att dem ska öka sin empati och att deras förståelse för olikheter blir större, att de kan se  

       olikheter som något positivt. (G4) 

 

Någon menade att samverkan leder till att grundskolans elever får en insyn i grundsärskolan 

och vice versa och att de får se att det inte är så mycket som skiljer dem åt.  

 

         Genom den här samverkan som vi har, tror jag har gjort att både särskoleeleverna och grundskoleeleverna   

         har fått en insyn i varandras verksamheter och förhoppningsvis sett att det inte är så mycket som skiljer    

         dem åt. Att de kan lära av varandra. (S4)  

 

5.3. Resultat – enkätundersökning 

Studiens första frågeställning var vilka uppfattningar skolans pedagoger och rektorer har 

kring samverkans innebörd. Resultaten från enkätundersökningen visar att de flesta anser att 

samverkan innebär att verksamheterna arbetar tillsammans, att dess aktörer genomför 

arbetsuppgifter tillsammans och att det finns en samsyn dem emellan eftersom de har skapat 

gemensamma uppfattningar och attityder samt att de deltar i varandras sfärer. De flesta var 

också överens om att samverkan inte innebär att olika verksamheter i en organisation enbart 

känner till varandras arbete och att arbetet sker parallellt utan hänsyn till den andres arbete. 

Det fanns dock en variation i deras uppfattningar kring att samverkan innebär att 

verksamheternas aktörer har sina egna grundläggande mål med tydliga gränser mellan de 

olika verksamheterna. Ungefär två tredjedelar höll inte med om det, men en tredjedel 

instämde till den innebörden av samverkan. Uppdelningen av personalgrupperna i 

diagrammen beror på att jag också undersökte ev. skillnader mellan 

grundsärskolepedagogernas och grundskolepedagogernas uppfattningar. 
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En annan frågeställning handlar om vilka syften skolans pedagoger och rektorer uppfattar 

finns med samverkan De flesta var relativt samstämmiga i vad de ansåg att samverkan på 

deras skola syftade till: 

- att grundsärskolepersonal och grundskolepersonal ska få ett kunskapsutbyte och kännedom 

om varandras verksamheter och didaktiska diskussioner, 

- att grundskolans elever ska få kunskap om grundsärskolan som skolform och att grundsär 

och grundskolans elever ska få bättre kännedom om varandra, 

- att enstaka elever ska kunna delta i lektioner på varaktig basis,  

- att hela skolan ska ha gemensamma aktiviteter.   
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Flertalet instämde också till att samverkan syftade till att grundskoleeleverna ska uppnå 

sociala mål snarare än kunskapsmål, att formulera gemensamma mål och planer för arbetslag 

och hela skolan samt till ett effektivt utnyttjande av och/eller förbättrande av materiella 

resurser. Det fanns dock en del som inte instämde till det förstnämnda och det sistnämnda. 

När det handlade om att samverkan syftade till att formulera gemensamma mål och planer, 

var det dock lika många som instämde som ansåg att det var varken eller.  

 

Vilka uppfattningar som finns kring förutsättningar och hinder för samverkan var ytterligare 

en frågeställning. När det gäller förutsättningar för samverkan var deltagarnas svar väldigt 

samstämmiga. Alla instämde till att en bra och hållbar samverkan kräver styrning och samsyn, 

att ledningen är involverad, att den behöver förankras i den vardagliga verksamheten och göra 

alla berörda delaktiga samt en fungerande kommunikation och att det finns tillfällen för alla 

berörda att träffas. De flesta instämde också till att det krävs tydliga mål och en övergripande 

struktur som hör samman med de olika styrdokumenten. Det fanns dock några som ansåg att 

det var varken eller samt några som inte instämde till det. Variationerna i uppfattningarna 

visade sig gälla hinder för samverkan. De flesta instämde till att samverkan kan vara 
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tidskrävande. Ungefär två tredjedelar ansåg att ett hinder är att verksamheterna har olika mål 

och prioriteringar, medan en tredjedel inte höll med om det. Sex stycken instämde till att ett 

hinder är att inte kunna arbeta med det kontinuerligt och lika många såg det inte som ett 

hinder. Resten ansåg att det är varken eller. Flertalet av deltagarna instämde inte till att 

ekonomin är ett hinder. Några såg det dock som ett hinder medan ett fåtal ansåg att det var 

varken eller. Det var dock en jämn fördelning över de som instämde och de som inte instämde 

när det påstods att det finns andra uppdrag som är viktigare som t.ex. måluppfyllelse, 

nationella prov.  

 

 

Den fjärde frågeställningen handlade om vad studiens deltagare uppfattar att samverkan kan 

uppnå på elevnivå, när det handlar om kunskaper, social utveckling, inflytande och 

delaktighet i en gemenskap. Flertalet ansåg att främst grundsäreleverna kan uppleva ett ökat 

inflytande över sitt eget lärande. Nästan alla menar att också att främst grundsäreleverna 

upplever en ökad delaktighet i en gemenskap i t.ex. demokratiska processer och gemensamt 

lärande. När det gällde grundskoleeleverna ansåg de flesta att de främst ser olikheter som 

berikande och som en tillgång. De flesta instämde inte i att det skulle vara svårt att få eleverna 
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från båda skolformerna att samverka socialt vid gemensamma aktiviteter. Detsamma gäller 

för påståendet om att det är svårt att få grundsäreleverna delaktiga i lärandet under samverkan. 

 

 

Slutligen instämde alla till att de såg samverkan på deras skola som något positivt och som 

gynnar både elever och personal. 

 

5.4 Resultatanalys 

För att kunna tolka resultatet lite mer på djupet och för att kunna skilja ut ev. skillnader i 

uppfattningar, har resultatet analyserats ytterligare. Även om det finns många gemensamma 

uppfattningar kring samverkan så finns det vissa skillnader. I analysen har jag kopplat 

resultatet till studiens teoretiska utgångspunkter samt försökt att koppla resultatet från 

intervjustudien till enkätfrågorna.  
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5.4.1. Samverkans innebörd och syften 

Med innehållsanalysen som utgångspunkt kan man se att informanterna ser på samverkan på 

olika sätt. Socialkonstruktivismen kan enligt Wenneberg (2010) betraktas som en gemensam 

beteckning för teorier om kultur och samhälle där våra begrepp konstrueras i en social och 

kulturell miljö, vilket resulterar i att människor kan tolka ett och samma fenomen olika. 

Flertalet menade att samverkan är ett verktyg för att uppnå målet om en skola för alla. Enligt 

Göransson (2000) kan samverkan ses som kärnan i en skola för alla. En skola för alla innebär 

för mig en hög grad av inkludering, integrering och delaktighet, vilket även Gustavsson 

(2004) påtalar. Utifrån det gör jag tolkningen att flertalet ser samverkan som ett medel att 

uppnå något annat, i det här fallet en skola för alla. Att mötas i ett elevperspektiv, att kunna 

dra nytta av varandra och utnyttja varandras styrkor var andra innebörder som kom fram. Att 

gemensamt lösa saker och hitta vägar så att det gynnar alla elever var ytterligare en innebörd 

som framkom. Med det som utgångspunkt drar jag paralleller till delar av den 

gemenskapsorienterade definitionen av inkludering som Nilholm och Göransson (2013) 

beskriver. Jag tänker då främst på att det ska finnas gemenskap på olika nivåer, att olikhet ska 

ses som en tillgång, att samarbete och problemlösning är betydelsefulla och att eleverna ska få 

känna sig pedagogiska delaktiga. 

 

Enkätundersökningen visade att de flesta instämmer i att samverkan innebär att 

verksamheternas aktörer genomför arbetsuppgifter tillsammans och att det finns en samsyn då 

de har skapat gemensamma uppfattningar och attityder samt att de deltar i varandras sfärer. 

Med hänsyn till det går det också att göra kopplingar till vissa delar av den 

gemenskapsorienterade definitionen som t.ex. att samarbete och problemlösning är viktiga 

aspekter. Sammanfattningsvis är min tolkning att samverkans innebörd varierar lite, främst 

mellan deltagarna i intervjustudien. Det finns dock kopplingar och likheter med  de 

uppfattningar som framkom genom enkätundersökningen. 

 

Det finns en relativ samstämmighet mellan skolans rektorer och pedagoger gällande syften 

med samverkan. Att personal och elever från båda skolformerna ska närma sig varandra och 

mötas var ett syfte som framkom. Det kan ses i relation till ett av syftena som de flesta i 

enkätundersökningen instämde helt eller delvis till, nämligen gemensamma aktiviteter för 

hela skolan. Det var dock en person som inte alls instämde till det syftet. Utifrån 
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intervjusvaren på frågan om hur samverkan ser ut mellan de båda skolformerna, kan man dra 

slutsatsen att det är ett syfte som har uppnåtts. Genom analysen av intervjuerna framkom 

syftet att främst eleverna ska få känna och uppleva en gemenskap och delaktighet på skolan. 

Att alla elever ska räknas och få känna tillhörighet var ett annat syfte. Min tolkning är att det 

går att dra vissa paralleller, till att de flesta respondenterna instämde helt eller delvis till att 

syftena är att hela skolan ska ha gemensamma aktiviteter, att det finns en samsyn mellan 

verksamheternas aktörer och att de genomför arbetsuppgifter tillsammans och deltar i 

varandras sfärer samt att formulera gemensamma mål och planer.  I enkätundersökningen 

instämde de flesta också helt eller delvis till syften som att personal från de båda 

skolformerna ska få ett kunskapsutbyte, kännedom om varandras verksamheter, didaktiska 

diskussioner, att elever från båda skolformer ska få bättre kännedom om varandras 

verksamheter, ett effektivt utnyttjande av lokaler och förbättrade materiella resurser samt att 

enstaka elever ska kunna delta i lektioner på varaktig basis. Att enstaka elever ska kunna delta 

i lektioner på varaktig basis gav ingen av informanterna i intervjustudien uttryck för. Däremot 

framkom det genom intervjustudien att det i dag inte finns någon samverkan som innebär att 

elever från båda skolformerna har undervisning tillsammans. Flera av informanterna menade 

dock att det skulle vara möjligt, främst i de praktiska ämnena medan andra ansåg att det borde 

funka i alla ämnen. Fleratalet av respondenterna instämde också delvis till att ett av syftena är 

att grundskoleeleverna snarare ska uppnå sociala mål än kunskapsmål. Det kan sättas i 

relation till att de flesta instämde helt eller delvis till att samverkan kan uppnå att främst 

grundskoleelever ser olikheter som berikande och en tillgång.  

Med utgångspunkt i de syften med samverkan som har framkommit genom min studie, gör 

jag den tolkningen att samverkan på skolan syftar till att nå en högre grad av inkludering 

utifrån delar av den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering.  

 

5.4.2. Förutsättningar och hinder för samverkan 

Att ledningens roll är central, att alla berörda är delaktiga, positiva attityder hos personalen, 

att det finns mål och en policy för samverkan samt ett engagemang och en vilja i att utveckla 

samverkan, framkom genom innehållsanalysen som förutsättningar för samverkan. Även 

enkätunderökningens resultat visar att respondenterna är överens om att en bra och hållbar 

samverkan kräver styrning och samsyn, att ledningen är involverad och att samverkan måste 

förankras i den vardagliga verksamheten och göra alla berörda delaktiga samt att det finns en 
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fungerande kommunikation och tillfällen för alla berörda att träffas. Framför allt det här med 

ledningens roll överensstämmer med det Danemark (2000) menar, att det grundläggande 

ansvaret ligger hos ledningen vilka har en skyldighet att skapa förutsättningar för samverkan. 

Persson och Rönnerman (2005) hävdar att skolutveckling och samverkan kräver att 

skolledare, lärare och andra pedagogiskt yrkesverksamma strävar mot samma mål och att 

skolledningen måste vara aktivt delaktig i projekt som ska bidra till skolutveckling. Nilholm 

(2006) menar att ledarskap med klar vision och en övergripande policy är några faktorer som 

brukar ses som avgörande för att inkludering ska fungera. Vidare nämner han lärares attityder 

som ytterligare en faktor. Personalens uppfattningar och attityder till samverkan var som 

tidigare nämnts en förutsättning som kom fram genom intervjustudien. Om inte dessa var 

positiva kunde det ses som ett hinder.   Min tolkning är att de allra flesta av deltagarna i 

studien framhäver eller instämmer till flera av de faktorer som ses som betydelsefulla för att 

inkludering ska bli framgångsrikt. Jag kan också konstatera att alla verkar ha positiva attityder 

till samverkan och en inkluderande skola.  

 

När det handlar om hinder för samverkan varierar resultaten. Genom intervjustudien framkom 

det att ett utvecklingsarbete kring samverkan får inte vara personbundet och att alla, personal, 

elever och föräldrar måste få vara delaktiga. Finns det ingen vilja och inget engagemang i att 

utveckla samverkan, ses det som ett stort hinder. Utifrån enkätundersökningens resultat kan 

man dra slutsatsen att flertalet anser att ett hinder för samverkan är att det kan vara 

tidskrävande, även om några inte instämmer helt i det. De största variationerna i resultaten är 

kring de påståenden om man inte kan arbeta med samverkan kontinuerligt och att det finns 

andra uppdrag som t.ex. måluppfyllelse, nationella prov och skriftliga omdömen.  

 

5.4.3. Samverkan på elevnivå 

Genom innehållsanalysen framkom kategorier som sociala förmågor, kunskapsutveckling och 

olikhet som tillgång, när det handlade om vad informanterna ansåg att samverkan kan uppnå 

på elevnivå. Uppfattningen om att främst grundsäreleverna skulle utveckla sina sociala 

förmågor dominerade, även om de ansåg att även grundskolelevernas sociala förmågor kunde 

utvecklas men kanske inte i lika stor utsträckning. Enligt resultaten från enkätundersökningen 

anser de flesta av respondenterna att främst grundsäreleverna upplever en ökad delaktighet i 

en gemenskap i t.ex. demokratiska processer och gemensamt lärande. De tycker heller inte att 
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det är svårt att få elever från båda skolformer att samverka socialt. Utifrån det är tolkningen 

att de anser att samverkan kan bidra till elevers utveckling av sociala förmågor. Det styrks av 

Sahlbergs och Leppilampis (1998) beskrivning av en analys vid universitetet i Minnesota, 

som baseras på över 500 studier om samarbetsinlärning. Analysen visade bl.a. att 

samverkande arbetssätt och erkännande av samarbete resulterar i bättre självkänsla. Att man 

genom arbete mot ett gemensamt mål ökar den sociala förmågan och utvecklar 

interaktionsfärdigheter.  

 

Analysen av intervjuerna visar att de flesta av informanterna anser att samverkan främst  

skulle gynna grundsärelevernas kunskapsutveckling. Det framkommer dock att det krävs en  

fungerande samverkan och att eleverna från särskolan får känna gemenskap och delaktighet, 

för att en positiv kunskapsutveckling ska kunna ske. Finns en fungerande samverkan verkar 

uppfattningen vara att elever från båda skolformerna kan utvecklas kunskapsmässigt, om än 

inte lika mycket. Enkätundersökningens resultat visar att de flesta är av den uppfattningen att 

samverkan kan resultera i att främst grundsäreleverna upplever en ökad delaktighet i en 

gemenskap när det t.ex. gäller demokratiska processer och gemensamt lärande. Påståendet om 

att främst eleverna i grundsärskolan skulle uppleva ökad motivation och lust att lära, gav ett 

varierat resultat. Ungefär hälften av respondenterna instämmer helt eller delvis, några anser 

att det är varken eller och flera instämmer inte alls eller delvis inte. Att samverkan leder till att 

främst grundsäreleverna upplever ett ökat inflytande över sitt eget lärande instämmer de flesta 

i. En ökad motivation och en lust att lära samt ett ökat inflytande över sitt eget lärande är 

(enligt mig) goda förutsättningar för en kunskaputveckling.   

 

Flertalet  instämmer heller inte i att det skulle vara svårt att få eleverna från grundsärskolan 

delaktiga i lärande under samverkan. Utifrån detta är tolkningen att skolans rektorer och 

majoriteten av pedagogerna anser att samverkan kan uppnå en kunskapsutveckling hos alla 

elever, men kanske främst för grundsäreleverna Enligt Sahlberg och Leppilampi (1998) får 

svaga elever och de som ligger på medelnivå kunskapsmässiga fördelar vid 

samarbetsinlärning. Undersökningar har också visat att begåvade elever lär sig minst likaväl 

och lika mycket som annars. Analysen av intervjuerna visar att de flesta verkar tro att 

samverkan ska leda till att främst grundskoleeleverna utvecklar en ökad empati och förståelse 

för olikhet och ser det som en tillgång. Tron och förhoppningen verkar även vara att deras 
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acceptans för olikhet ska öka. Även enkätresultaten visar att de flesta instämmer till att 

samverkan kan leda till att främst grundskoleeleverna ser olikheter som berikande och en 

tillgång 

 

Utifrån det ovan nämnda kring vad samverkan kan uppnå på elevnivå är min tro även om det 

är outtalat, att det på skolan främst föreligger ett relationellt synsätt i den bemärkelsen att man 

försöker se eleven i sin helhet samt ser eleven i svårigheter i vissa situationer (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001). Persson (2008) menar att man i det relationella perspektivet ser 

till interaktionen mellan eleven och pedagogerna i skolan samt att förändringar i elevens 

omvärld kan inverka på hur den interagerar med andra.  Genom min analys är min uppfattning 

att studiens deltagare anser att det samverkan kan uppnå på elevnivå handlar mycket om 

interaktion mellan elever och mellan elever och vuxna. 

 

5.4.4. Skillnader i uppfattningar om vad samverkan kan uppnå på elevnivå - rektorer 

och "inkluderingsgruppen" kontra övriga pedagoger 

Min tolkning är att det inte finns några större skillnader mellan rektorernas och 

"inkluderingsgruppens" uppfattningar jämfört med övriga pedagoger, när det handlar om att 

samverkan kan leda till att elever utvecklar sina sociala förmågor, sina kunskaper samt ser 

olikhet som en tillgång. Även om informanterna fick berätta "fritt" medan påståendena i 

enkäten var färdiga, ser jag snarare likheter än skillnader i uppfattningarna. Jag anser att min 

innehållsanalys och sammanställning av enkätresultaten styrker att skillnaderna inte är särskilt 

stora. 

 

5.4.5. Skillnader i uppfattningar om vad samverkan kan uppnå på elevnivå - 

grundsärskolans pedagoger kontra grundskolans pedagoger 

Att samverkan kan uppnå att främst grundsärelever upplever en ökad delaktighet i en 

gemenskap när det exempelvis gäller demokratiska processer och gemensamt lärande, var de 

flesta pedagoger från båda skolformer överens om. Några få pedagoger från grundsärskolan 

ansåg att det var varken eller. De var också samstämmiga i att de ansåg att samverkan främst 

kan uppnå att grundskoleleverna ser olikheter som berikande och som en tillgång. När det 

gäller påståendet om att det är svårt att få eleverna från de båda skolformerna att samverka 
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socialt vid gemensamma aktiviteter, skiljer sig uppfattningarna lite åt. De flesta pedagoger 

instämmer delvis inte eller inte alls till det. Några av grundsärskolans pedagoger instämmer 

delvis till att det är svårt. Uppfattningarna huruvida grundsäreleverna upplever en ökad 

motivation och lust att lära samt ett ökat inflytande över sitt eget lärande, visade sig variera 

lite mellan pedagogerna på grundsärskolan och grundskolan. Det är en relativt jämn 

fördelning när det handlar om att de instämmer helt eller delvis eller att det är varken eller. 

Det är dock bara pedagoger från grundskolan som delvis inte eller inte alls instämmer. Min 

tolkning är att de är av uppfattningen att det även gäller för grundskolans elever. 

 

5.5. Sammanfattning av resultatet 

Studiens övergripande syfte var att på en skola, söka kunskap och undersöka hur pedagoger 

och rektorer med erfarenhet av samverkan mellan grundsärskola och grundskola, uppfattar 

denna samverkan. Ett delsyfte var att kunna ta fram och bidra med ett underlag till skolans 

fortsatta utvecklingsarbete. Med hjälp av en innehållsanalys analyserades sex olika kategorier 

fram utifråns studiens övergripande syfte. Dessa kategorier (Gemensamma aktiviteter, En 

skola för alla, Ledningens roll, Delaktighet, Engagemang och vilja samt Mål och policy) gav 

uttryck för i vilka former samverkan sker i dag, att samverkan är ett medel att nå målet en 

skola för alla, ledningens betydelse för att utveckla samverkan, att  alla berörda måste vara 

delaktiga,  att ha en vilja och vara engagerad i att utveckla samverkan samt betydelsen av 

tydliga mål och en policy. Därefter följde ytterligare fem kategorier utifrån frågorna om 

syften med samverkan och vad samverkan kan uppnå på elevnivå. Möten, att de båda 

skolformerna ska närma sig varandra och mötas samt Gemenskap och delaktighet var de 

kategorier som framkom när det gällde syften med samverkan. Sociala förmågor, 

kunskapsutveckling, olikhet som tillgång, var kategorierna som visade sig när det handlade om 

vad samverkan kan uppnå på elevnivå. 

 

Enkätresultaten visar att man ser på samverkans innebörd på flera sätt. Flertalet instämde i 

påståenden som kan relateras till den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering. De 

var också ganska samstämmig kring syftena med samverkan på skolan. Gemensamma 

aktiviteter för hela skolan, kunskapsutbyte, kännedom om varandra och varandras 

verksamheter och skolformer, att enstaka elever ska kunna delta i lektioner på varaktig basis. 
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Deltagarna i både intervju- och enkätstudien menar att  ledningens roll är central och att alla 

berörda är delaktiga. Positiva attityder hos personalen, att det finns mål och en policy för 

samverkan samt ett engagemang och en vilja i att utveckla samverkan, var andra 

förutsättningar som framkom genom innehållsanalysen.  Genom enkäten visade det sig att en 

fungerande kommunikation och tillfällen för alla berörda att träffas, sågs som ännu en 

förutsättning. Innehållsanalysen visade att om inte lärarnas attityder var positiva så utgjorde 

det ett hinder. Några andra hinder framkom inte så tydligt. Saknades vissa förutsättningar som 

t.ex. ledningens centrala roll, så utgjorde det ett hinder. Genom enkätresultaten synliggjordes 

variationer i deltagarnas uppfattningar kring hinder. Att samverkan kan vara tidskrävande 

sågs som ett hinder av de flesta. Att verksamheterna har olika mål och prioriteringar instämde 

två tredjedelar till.  Nästan hälften instämde till att ett hinder var att andra uppdrag är 

viktigare. Ett annat hinder var att inte kunna arbeta med samverkan kontinuerligt. Att 

ekonomin skulle vara ett hinder höll inte flertalet med om. 

När det gällde vad samverkan kan uppnå på elevnivå framkom sociala förmågor, 

kunskapsutveckling och olikhet som tillgång genom innehållsanalysen. Detta överensstämmer 

relativt bra med vad enkätundersökningens resultat visade. Det fanns vissa skillnader men 

likheterna övervägde. Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte fanns så stora 

skillnader i uppfattningarna om vad samverkan kan uppnå på elevnivå, varken mellan rektorer 

och "inkluderingsgruppen" kontra övriga pedagoger eller mellan grundsärskolans pedagoger 

kontra grundskolans pedagoger. 

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Att använda mig av en fallstudie som metod kändes som en bra metod som gav mig stora 

möjligheter att uppnå mitt syfte och besvara mina forskningsfrågor. Fallstudien som metod 

har enligt Merriam (1994) ett stort värde när syftet är att få mer djupgående insikter om 

komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen. Jag var heller inte ute efter 

att bedöma informationen utifrån något sanningsvärde, hellre utifrån trovärdighet. Som 

datainsamlingsmetoder valde jag att använda mig av intervjuer och en enkätundersökning. Att 

jag valde att använda mig av en halvstrukturerad forskningsintervju var för att jag trodde att 

den formen skulle lämpa sig bäst för mitt syfte och mina frågeställningar. Jag ville inte ha ett 

slutet frågeformulär utan snarare ett öppet samtal. Eftersom samverkan inte är ett entydigt 

begrepp och kan innebära flera saker samt att de båda skolformerna på den valda skolan är i 
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startgroparna med samverkan, kändes ett öppet samtal med förslag på frågor där det fanns 

möjlighet att ställa följdfrågor, som ett bra alternativ. Jag genomförde nio intervjuer vilka jag 

spelade in och sedan transkriberade. Enligt Bryman (2002) ökar tillförlitligheten av materialet 

genom att intervjuaren då kan gå tillbaka och analysera det som sagts. Den kvalitativa 

innehållsanalysen krävde mycket tid och att få fram kategorier var inte helt enkelt. Det finns 

en risk att kategorierna jag fick fram kan ha påverkats av min förförståelse genom att jag själv 

arbetar på skolan och har en insyn i samverkansprocessen. Jag kan också ha påverkats av 

litteraturen som tas upp i bakgrunden.  

 

För egen del upplevde jag en större svårighet då det handlade om att formulera 

frågorna/påståendena till enkäten. Enligt Ejlertsson (2005) är reliabiliteten beroende på av att 

frågorna ställs på rätt sätt.  Såhär i efterhand kan jag också se att jag kanske borde ha haft med 

några fler frågor som handlade om elever från båda skolformerna. Jag fokuserade kanske lite 

för mycket på eleverna på grundsärskolan. 

 

Att använda sig av två olika datainsamlingsmetoder har inneburit ett tufft och krävande 

arbete, men jag tycker ändå att det har varit mycket intressant och lärorikt. Frågeställningarna 

som användes i de olika metoderna var också lite olika, vilket har medfört att det var lite svårt 

att tolka och sammanställa resultatet. Att bara använda sig av intervjuer skulle i det här fallet 

inte vara rimligt tidsmässigt. Att intervjua skolans rektorer och alla pedagoger skulle ta 

mycket tid bara när det handlar om att intervjua och därefter skulle intervjuerna också 

transkriberas. Enbart en enkätstudie skulle för mig inte kännas tillräcklig. Dels som jag 

tidigare nämnt att jag inte har någon erfarenhet av att konstruera enkäter samt att jag ansåg att 

en enkätundersökning inte skulle resultera i några djupgående insikter. Att jag valde att 

intervjua skolans rektorer och medlemmarna i skolans "inkluderingsgrupp" berodde på att jag 

visste att de var lite mer insatta i samverkans- och inkluderingsfrågor jämfört med övriga 

pedagoger på skolan. Utifrån det tänkte jag också att det kunde vara intressant att se likheter 

och skillnader jämfört med övriga pedagogers uppfattningar. Att studiens deltagare är mina 

kollegor kan naturligtvis ha påverkat resultatet. Det kan hända att svaren i intervjuerna har 

påverkats av vår relation ifall de trodde att jag förväntade mig vissa svar och att de anpassade 

svaren efter det. Min uppfattning är att mina informanter är så trygga i sina roller och åsikter 

att min påverkan som intervjuare inte har haft alltför stor påverkan. Jag tror heller inte att 

svaren i enkäterna har påverkats nämnvärt av att vi är kollegor. Enkätformuläret är anonymt 

och jag kan inte utläsa vem som har svarat vad. Det kan vara så att resultatet skulle ha blivit 
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annorlunda om jag hade genomfört studien på en annan skola. Det behöver inte bero på att jag 

inte skulle vara informanternas kollega, kanske snarare på personalens erfarenheter av och 

attityder till samverkan samt lokala förutsättningar. 

 

Hade jag kunnat göra något annorlunda? Hade det varit bättre att ge alla samma enkät och 

kanske intervjuat några personer från båda grupperna? För mig är det svårt att säga, utifrån 

studiens frågeställningar blev valet naturligt, men det kanske hade varit bättre att "blanda" 

lite.  

 

6.2. Resultatdiskussion 

Grundsärskolan och grundskolan är två olika skolformer som finns i dag. Carlbeckkommittén 

tillsattes 2001 av den dåvarande regeringen med uppdraget att se över utbildningen för barn, 

ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning. Arbetet skulle ske utifrån två alternativ, att 

särskolan och särvux skulle kvarstå eller upphöra som skolformer. I mars 2003 ändrades 

uppdraget och de nya direktiven var klargjorde att särskolan skulle finnas kvar som skolform 

eftersom grundskolan inte ansågs redo att ta emot särskolans elever. Jag kan inte generalisera 

resultaten från min studie, men de bidrar till att min uppfattning är att den undersökta skolan i 

dag, år 2014, inte heller är riktigt redo att ta emot grundsärskolans elever. Däremot är min 

tolkning av resultatet att alla deltagarna i studien har en positiv inställning till samverkan. Då 

jag liksom Göransson (2000) menar att samverkan kan ses som själva kärnan i en skola för 

alla, är min uppfattning att den här skolan har goda möjligheter att arbeta med och utveckla 

samverkan och därmed nå en högre grad av inkludering. 

Samverkans innebörd verkar variera för studiens deltagare. Jag tycker egentligen inte att det 

är så konstigt med tanke på att det inte är något entydigt begrepp, vilket även Göransson 

(2000) påtalar. Min slutsats är att man på den här skolan ser på samverkan som ett uttryck för 

delaktighet och gemenskap samt som ett verktyg för att uppnå andra mål. Mål som jag 

uppfattar ligger i linje med delar av den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering. 

Deltagarnas uppfattningar om den erfarenhetsbaserade samverkan verkar vara relativt 

samstämmiga. Resultaten gör att jag drar den slutsatsen att samverkan i dag endast sker på 

skolnivå men att man ändå strävar efter att samverka på både grupp- och elevnivå. För att den 

undersökta skolan ska uppnå dessa nivåer av samverkan, behöver de enligt mig arbeta en hel 

del med skolutveckling. 
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De syften med samverkan som framkom, tycker jag tyder på att det finns en liten strävan i att 

utveckla elevernas delaktighet och gemenskap, vilket enligt mig ses som en strävan att 

utveckla en inkluderande skola. Jag är dock förvånad att ingen av informanterna i 

intervjustudien gav uttryck för att ett syfte med samverkan på skolan kunde vara att enstaka 

elever från grundsärskolan har lektioner på varaktig basis med grundskolans elever. Det kan 

vara så, som tidigare nämnts att den här samverkan är så ny att man inte är där i tanken än. 

Frågan ställdes inte direkt till mina informanter eftersom jag använde mig av en 

halvstrukturerad intervju som utförs enligt en intervjuguide med fokus på vissa teman och 

förslag på frågor. I enkätundersökningen ställdes deltagarna mot just detta påstående och det 

visade sig att de flesta instämde helt eller delvis till det. Det framkom dock i resultaten från 

intervjuerna att deltagarna är av den uppfattningen att gemensam undervisning kan vara 

möjlig. De flesta ansåg att det kanske främst är möjligt i de praktiska ämnena medan några 

menade att det borde funka i alla ämnen. Jag tror att det kan fungera i alla ämnen, men att det 

till stor del handlar om lärares attityder och uppfattningar samt om de känner sig kompetenta 

att undervisa alla elever. Även Persson och Rönnermann (2005) menar att en förutsättning för 

att nya samverkansformer ska bli möjliga, måste personal känna sig motiverad och kompetent 

till att undervisa alla barn. Vidare menar de att skolutveckling och samverkan kräver att 

skolledare, lärare och andra yrkesverksamma strävar mot samma mål. När det handlar om 

projekt som ska bidra till skolutveckling, måste skolledningen vara aktivt delaktig. Jag skulle 

vilja påstå att det är något som bör utvecklas på den här skolan.  

 

Min uppfattning är att det här är en skola som står inför en hel del utmaningar när det gäller 

samverkan. Olika studier har visat att samverkan under rätt förutsättningar kan vara ett 

kraftfullt medel som kan stärka skolornas möjligheter att handskas med de utmaningar de står 

inför. Det är något jag vill förmedla till den här skolan. 

Enligt Göransson (2004) kan det genom att det ges tid och utrymme för personalen att 

utveckla samarbete i olika konstellationer, vara ett sätt att skapa förutsättningar för samverkan 

och en inkluderande skola. Detta framkom också som viktigt under mina intervjuer. 

Med tanke på att samverkan mellan de båda skolformerna inte har pågått så länge kan man 

kanske säga att den här skolutvecklingen inte kan sägas vara hållbar över tid varför den 

behöver utvecklas ytterligare. Då kan det vara en idé att se över skolans behov och problem så 

att skolutvecklingen svarar gentemot dessa. Även skolkultur/er ses som en viktig variabel i 

skolutveckling och sägs utgöra en bra ram för att studera skolors effektivitet och 
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skolutveckling. Det skulle därför vara intressant att undersöka vilken/vilka skolkultur/er som 

finns på den här skolan. 

 

När det gäller vad samverkan kan uppnå på elevnivå, verkade de flesta vara överens om att 

främst grundsärelevernas kunskapsutveckling skulle gynnas. Utifrån tidigare forskning 

(Sahlberg & Leppilampi, 1998) och mina egna erfarenheter stämmer det bra överens. Jag tror 

att elever från båda skolformerna kan gynnas kunskapsmässigt om det finns en välutvecklad 

och välfungerande samverkan. Med tanke på hur samverkan ser ut i dag på den här skolan, är 

min förhoppning att grundskoleleverna får en ökad acceptans för olikhet, större förståelse för 

mångfald samt lär sig att umgås med annorlunda personer. 

Min tolkning är som tidigare nämnts, att det föreligger ett relationellt perspektiv på den här 

skolan. Självklart kan det finnas flera perspektiv men det är inget jag kan avgöra eftersom jag 

inte har undersökt det. Om min tolkning är riktigt så borde det också vara en god förutsättning 

för att arbeta vidare med samverkan och skolutveckling. 

 

Vad är då den här studiens kunskapsbidrag för den här skolan, men även för andra? Det har 

visat sig att många tidigare studier betonar betydelsen av att det måste finnas en 

samstämmighet när det gäller mål och syfte med samverkan. Det är dock inte lika tydligt att 

man diskuterar vägen dit, dvs. det här med hinder för samverkan. Det är inte så många studier 

som tar upp den aspekten. Tidigare forskning har också visat att förutsättningar skiljer sig åt 

på olika skolor, varför det är viktigt att varje skola ser till sina förutsättningar och behov. 

Detsamma borde även gälla hinder för samverkan. Min studie har visat att deltagarna 

instämmer till att det kan finnas hinder och finns inte vissa förutsättningar så uppfattas det 

som hinder. 

 

6.3. Slutsatser 

Slutsatser som jag drar utifrån den här studien är att studiens deltagare ser att samverkan och 

dess innebörd varierar. Samverkan ses som något positivt som bl.a. kan leda till en högre grad 

av inkludering och en skola för alla. Det finns dock en del hinder och det kräver vissa 

förutsättningar. Förutsättningarna som lyfts fram stämmer väl överens med vad tidigare 

forskning visar. Lärares attityder, rektors betydelse, övergripande mål och policy och 

samarbete var några förutsättningar som sågs som betydelsefulla. Alla deltagare verkade dock 

se samverkan som något positivt. Det anser jag är ett bra utgångsläge för deras fortsatta 

arbete. Viljan och ambitionerna verkar vara att utveckla den samverkan som redan finns på 
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skolan och det tycker jag rektorerna ska ta tillvara. Rektorerna behöver vara aktivt delaktig 

samt leda och styra arbetet i en riktning som gör att samverkan kan utvecklas. En god idé kan 

vara att kartlägga skolans behov, problem, förutsättningar och hinder, som stöd för det 

fortsatta utvecklingsarbetet. Det behövs också tid och utrymme för personalen att utveckla 

samarbete i olika konstellationer. Tidigare forskning har påvisat vad samverkan kan 

åstadkomma på elevnivå och det verkar även studiens deltagare samtycka till. Att elever från 

grundsärskolan skulle gynnas mer när det gäller kunskapsutveckling verkar de flesta 

instämma till. Likaså i att eleverna från grundskolan kan komma att se olikheter som 

berikande och en tillgång och få en ökad empati.    

 

6.4. Förslag på framtida forskning 

Under tiden jag har arbetat med den här studien har en hel del funderingar uppkommit. Jag 

har fått en ökad förståelse för att begreppet skolutveckling är ett flertydigt och kan ses från 

olika perspektiv. Genom att välja det ena eller det andra synsättet innebär att processens 

fortsatta färdväg stakas ut, men att det också medför att andra möjliga färdvägar väljs bort. 

Flera forskare verkar vara överens om att skolkulturen är en viktig variabel i skolutveckling. 

Vilken eller vilka skolkultur/er som råder på en skola tror jag kan ha betydelse för vilket 

synsätt man har. Jag tycker därför att det vore intressant att undersöka vilken skolkultur som 

råder på en skola där båda skolformerna finns.    

Jag tror också att det kan vara fortsatt intressant att undersöka ”vägen” till mål och syfte med 

samverkan och främst då det här med hinder. 

Slutligen skulle det vara intressant att undersöka hur elever på en skola med båda skolformer 

upplever och uppfattar samverkan. 
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                                                                                                                        Bilaga 1 

 

Pedagogers och rektorers uppfattningar om samverkan mellan 

grundsärskolan och grundskolan 

 

Jag heter Susanna Edling och läser min sista termin på Speciallärarprogrammet med 

specialisering utvecklingsstörning, på Mälardalens högskola. Den här terminen ska jag skriva 

ett examensarbete, ”Självständigt arbete i specialpedagogik”. 

 

Syfte 
Studiens övergripande syfte är att på en skola, undersöka hur pedagoger och rektorer med 

erfarenhet av samverkan mellan grundsärskola och grundskola, uppfattar denna samverkan. 

Ett delsyfte med studien är att kunna ta fram och bidra med ett underlag till skolans fortsatta 

utvecklingsarbete. 

 

Vilka deltar och vad innebär ett deltagande i intervjustudien? 

Jag vänder mig till rektorer och till Dig som ingår i skolans ”inkluderingsgrupp” på en utvald 

grundskola med en lokalintegrerad grundsärskola. Den här intervjustudien utgör en delstudie i 

mitt examensarbete. Jag kommer också att genomföra en enkätstudie med skolans övriga 

pedagoger för att kunna jämföra deras och era uppfattningar. 

Varje intervju beräknas ta 45-60 minuter och kommer att genomföras under v.9 och v.11.  

 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis helt frivilligt, men ditt svar är mycket viktigt 

och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt. 

 

Områden som intervjun kommer att ta upp är: 

 Syften med samverkan 

 Resultat av samverkan på elevnivå 

 Uppfattningar kring olika former av samverkan 

 

 

Full konfidentialitet 
Alla intervjusvar kommer att behandlas med full konfidentialitet, vilket gör att enskilda 

informanter inte går att identifiera eller missbrukas. 

 

Resultat 
Studien kommer endast att användas i forskningssyfte till min uppsats och all datainsamling 

kommer att kasseras när det har bearbetats färdigt. Resultaten från undersökningen kommer 

att redovisas i min uppsats, vilken Du som informant gärna får ta del av. 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

Med Vänlig Hälsning                     Du kan även kontakta min handledare på  

                                                        Mälardalens högskola om Du har några  

Susanna Edling                               funderingar kring själva studien: 

 

                                                         Kerstin Göransson 

                                                         Docent i specialpedagogik 

                                                         Akademin för utbildning, kultur & kommunikation 

                                                         e-mail: kerstin.goransson@mdh.se Tel: 070-859 39 47 

mailto:kerstin.goransson@mdh.se
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    Intervjuguide 

 

 Hur ser samverkan ut mellan grundsärskolan och grundskolan på er skola? I vilka 

former? 

 Vad innebär samverkan för dig? 

 Hur ser du på ”samverkansuppdraget” i förhållande till andra uppdrag såsom 

måluppfyllelse, nationella prov, skriftliga omdömen, individuella utvecklingsplaner 

etc.? 

 Hur förhåller sig samverkan med grundsärskolan till hur ni bemöter elever i behov av 

särskilt stöd i grundskolan? 

 Vad är anledningen till att elever går i grundsärskolan? 

 I vissa kommuner har man avskaffat grundsärskolan som placering i en särskild klass, 

dvs. alla går i grundskoleklasser men läser enligt grundsärskolans kursplaner. Hur 

tänker du kring det? Vad tycker du om gemensam undervisning för elever från båda 

skolformerna? I vilka ämnen/aktiviteter skulle det kunna vara möjligt? 

 Vilket/vilka syften uppfattar du finns med samverkan mellan grundsärskolan och 

grundskolan på er skola? 

 Vilken uppfattning har du kring vad samverkan kan uppnå på elevnivå? 

 Vilka förutsättningar finns eller måste finnas enligt dig, för att samverkan ska kunna 

ske och fungera mellan de båda skolformerna? 
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                                                                                           Bilaga 3                            

 

Pedagogers uppfattningar om samverkan mellan grundsärskolan och 

grundskolan 
 

Jag heter Susanna Edling och läser min sista termin på Speciallärarprogrammet med 

specialisering utvecklingsstörning, på Mälardalens högskola. Den här terminen ska jag 

skriva ett examensarbete, ”Självständigt arbete i specialpedagogik”.  

 

Syfte 

Studiens övergripande syfte är att på en skola, undersöka hur pedagoger och rektorer 

med erfarenhet av samverkan mellan grundsärskola och grundskola, uppfattar denna 

samverkan. Ett delsyfte med studien är att kunna ta fram och bidra med ett underlag 

till skolans fortsatta utvecklingsarbete. 

 

Vilka deltar? 

Jag vänder mig till Dig som arbetar som pedagog på en grundskola och på en 

grundsärskola där grundsärskolan är lokalintegrerad på grundskolan. Den här enkäten 

utgör en delstudie i mitt examensarbete. Jag kommer också att genomföra en 

intervjustudie med skolans rektorer och de som ingår i skolans ”inkluderingsgrupp”, 

för att kunna jämföra era och deras uppfattningar. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis helt frivilligt, men ditt svar är mycket 

viktigt och bidrar till att undersökningens resultat blir tillförlitligt.  

Jag ber Dig därför att svara på frågorna och skicka tillbaka frågeformuläret så snart 

som möjligt men senast onsdag den 26/3 2014, med internposten till: Susanna Edling-

Särskolan 

 

Om Du har några problem med att besvara frågorna eller har några synpunkter är du 

välkommen att kontakta mig på 073-0517860 eller via mail 

susanna.edling@soderhamn.se Du kan även kontakta min handledare på Mälardalens 

högskola om du har några frågor kring själva studien: 

 

Kerstin Göransson 

Docent i specialpedagogik 

Akademin för utbildning, kultur & kommunikation 

e-mail: kerstin.goransson@mdh.se Tel: 070-859 39 47 

 

Dina svar är skyddade 

Svaren har inga identitetsuppgifter och kan därför inte kopplas till dig som person. De 

insamlade uppgifterna kommer endast att redovisas i tabeller där ingen enskild 

personas svar kan utläsas. Efter databehandlingen kommer enkäterna att förstöras. 

 

Resultat 

Resultaten från undersökningen kommer att redovisas i min uppsats efter avslutad 

utbildning, vilken Du som informant gärna får ta del av. 

 

 

            Med Vänlig Hälsning Susanna Edling                                                                                                                                                                                  

mailto:susanna.edling@soderhamn.se
mailto:kerstin.goransson@mdh.se
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Enkät – Uppfattningar om samverkan mellan grundsärskolan och 

grundskolan 

 

Den här enkäten är en del av mitt examensarbete. Syftet är att undersöka pedagogers 

uppfattningar om samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan. Enkäten besvaras av 

pedagoger från både grundsärskolan och grundskolan. Först kommer det några 

bakgrundsfrågor och därefter följer 29 påståenden med fem svarsalternativ vardera. Du 

kryssar i det svarsalternativ som Du anser stämmer bäst. Sist i enkäten finns det några tomma 

rader där Du gärna får skriva ned dina egna tankar om vad du vill att samverkan på er skola 

ska resultera i.  

 

Vid vilken skolform är Du verksam? 

 

Grundsärskola          Grundskola 

 

 

Jag är: Man                Kvinna 

      

  

Om Du är verksam inom grundskolan, inom vilka årskurser? 

         F-3                      4-6                      7-9 

 

 

Om Du är verksam inom grundsär, inom vilka årskurser och/eller inriktning?  

Grundsär F-6       Grundsär 7-9       Inriktning träningsskola  

 

 

1. Samverkan innebär att olika verksamheter i en organisation känner till varandras 

arbete även om arbetet sker parallellt och ingen hänsyn tas till den andres arbete.  

Instämmer helt                             Varken/eller                               Instämmer inte alls  

     

   

2. Samverkan innebär att verksamhetens aktörer har sina egna grundläggande mål med    

tydliga gränser mellan de olika verksamheterna. 

Instämmer helt                            Varken/eller                               Instämmer inte alls 

          

 

3. Samverkan innebär att verksamheternas aktörer genomför arbetsuppgifter 

tillsammans.  

Instämmer helt                           Varken/eller                               Instämmer inte alls  

 

 5

5

5 
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4. Samverkan innebär att verksamheterna arbetar tillsammans och att gruppens 

värderingar och normer kan förändras. 

Instämmer helt                          Varken/eller                                Instämmer inte alls  

 

 

5. Samverkan innebär att det finns en samsyn mellan verksamheternas aktörer eftersom 

de har skapat gemensamma uppfattningar och attityder. Aktörerna deltar i varandras 

sfärer. 

Instämmer helt                        Varken/eller                              Instämmer inte alls 

 

 

6. Samverkan på vår skola syftar till att grundsärskolepersonal och grundskolepersonal 

ska få ett kunskapsutbyte och kännedom om varandras verksamheter och didaktiska 

diskussioner. 

Instämmer helt                      Varken/eller                               Instämmer inte alls 

 

 

7. Samverkan på vår skola syftar till att grundskolans elever ska få kunskap om 

grundsärskolan som skolform och att grundsär- och grundskolans elever ska få bättre 

kännedom om varandra. 

Instämmer helt                       Varken/eller                             Instämmer inte alls 

 

 

8. Samverkan på vår skola syftar till att enstaka elever ska kunna delta i lektioner på 

varaktig basis.  

Instämmer helt                            Varken/eller                        Instämmer inte alls  

 

 

9. Samverkan på vår skola syftar till att grundskoleeleverna ska uppnå sociala mål 

snarare än kunskapsmål.  

Instämmer helt                            Varken/eller                         Instämmer inte alls 

 

10. Samverkan på vår skola syftar till att hela skolan ska ha gemensamma aktiviteter.   

Instämmer helt                            Varken/eller                        Instämmer inte alls 

 

 

11. Samverkan på vår skola syftar till ett effektivt utnyttjande av och/eller förbättrade 

materiella resurser såsom material, läromedel och lokaler. 

 

Instämmer helt                             Varken/eller                       Instämmer inte alls  
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12. Samverkan på vår skola syftar till att formulera gemensamma mål och planer för 

arbetsenheter/arbetslag samt hela skolan. 

Instämmer helt                               Varken/eller                                    Instämmer inte alls  

 

 

13. På elevnivå kan samverkan uppnå att främst grundsäreleverna upplever en ökad 

motivation och lust att lära. 

Instämmer helt                               Varken/eller                                 Instämmer inte alls  
 

 

14. På elevnivå kan samverkan uppnå att främst grundsäreleverna upplever ett ökat 

inflytande över sitt eget lärande. 

Instämmer helt                               Varken/eller                                Instämmer inte alls  

 

 

15. På elevnivå kan samverkan uppnå att främst grundsäreleverna upplever en ökad 

delaktighet i en gemenskap när det gäller exempelvis demokratiska processer och 

gemensamt lärande. 

Instämmer helt                                Varken/eller                                 Instämmer inte alls 

 

 

 

16. På elevnivå kan samverkan uppnå att främst grundskoleeleverna ser olikheter som 

berikande och som en tillgång. 

Instämmer helt                               Varken/eller                                  Instämmer inte alls 

 

 

 

17.  Det är svårt att få eleverna i grundsärskolan och grundskolan att samverka socialt 

vid gemensamma aktiviteter. 

Instämmer helt                              Varken/eller                                 Instämmer inte alls  

 

 

18. Det är svårt att få eleverna i grundsärskolan delaktiga i lärandet under samverkan. 

Instämmer helt                             Varken/eller                                 Instämmer inte alls 

 

19. För en bra och hållbar samverkan krävs det tydliga mål och en övergripande 

struktur som hör samman med olika styrdokument. 

Instämmer helt                            Varken/eller                                 Instämmer inte alls              

 

 

20. För en bra och hållbar samverkan krävs styrning och samsyn. 

Instämmer helt                           Varken/eller                                 Instämmer inte alls 
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21. För en bra och hållbar samverkan krävs det att ledningen är involverad. 

Instämmer helt                               Varken/eller                                 Instämmer inte alls  

 

 

22. För att samverkan ska fungera behöver den förankras i den vardagliga 

verksamheten och göra alla berörda delaktiga. 

Instämmer helt                               Varken/eller                                 Instämmer inte alls  

 

 

23. För att samverkan mellan grundsärskolan och grundskolan ska fungera, krävs det 

en fungerande kommunikation och att det finns tillfällen för alla berörda att träffas. 

Instämmer helt                              Varken/eller                                   Instämmer inte alls 

 

 

24. Ett hinder för samverkan är att det kan vara tidskrävande. 

 Instämmer helt                             Varken/eller                                    Instämmer inte alls  

   

 

25. Ett hinder för samverkan är att verksamheterna har olika mål och prioriteringar.  
Instämmer helt                             Varken/eller                                    Instämmer inte alls                                                                               

                                                                                 

 

26. Ett hinder för samverkan är att kunna arbeta med det kontinuerligt. 

Instämmer helt                             Varken/eller                                    Instämmer inte alls 

 

  

27. Ett hinder för samverkan är ekonomin. 

Instämmer helt                              Varken/eller                                 Instämmer inte alls  

 

 

Om Du instämmer till det, på vilket sätt är ekonomin ett 

hinder?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

28. Ett hinder för samverkan är att det finns andra uppdrag som är viktigare, såsom  

måluppfyllelse, nationella prov, skriftliga omdömen etc. 

Instämmer helt                              Varken/eller                                 Instämmer inte alls 

  

 

 

29. Jag ser samverkan på vår skola som något positivt och som gynnar både elever och 

personal. 

Instämmer helt                              Varken/eller                               Instämmer inte alls  
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På raderna nedan får du gärna skriva ned dina egna tankar om vad du vill att samverkan på er 

skola ska resultera i. Om Du vill lägga till andra tankar, positiva som negativa om samverkan, 

kan du även göra det här.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack så mycket för att Du har tagit dig tid att fylla i enkäten! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 


