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Lärares erfarenheter av och förhållningssätt till samverkan mellan elever 

från skolformerna grundsärskola och grundskola 

Cecilia Josefsson & Sofi Andersson 

Sammanfattning 

Med intentionen om en skola för alla väcktes intresset för studien. Studien syftade till att undersöka 

lärares erfarenheter av och förhållningssätt till samverkan mellan elever i grundsärskola och 

grundskola och i relation till de erfarenheter och förhållningssätt som lärarna gav uttryck för analysera 

vad som tenderar främja respektive hindra samverkan skolformerna emellan. Frågeställningarna som 

undersöktes var: vid vilka tillfällen samverkan sker mellan elever från de båda skolformerna samt i 

vilket syfte och vilka för- och nackdelar lärarna upplever att samverkan mellan skolformerna ger för 

eleverna. Även vilka förhållningssätt till samverkan mellan elever från de båda skolformerna lärare 

gav uttryck för undersöktes samt vad som tenderar att främja respektive hindra samverkan mellan 

elever från de båda skolformerna. Med en fenomenografisk metodansats intervjuades lärare från de 

båda skolformerna. Analys av empirin gjordes i enlighet med fenomenografin samt med teorin om 

lärande som deltagande i praxisgemenskap som teoretisk utgångspunkt. Resultatet visar att traditioner 

styr när och var samverkan bedrivs samt vilka elever som väljs ut att delta. Samverkan sker främst i 

praktiskt/estetiska ämnen och har ett syfte som primärt är socialt. Enskilda elever från grundsärskolan 

deltar när samverkan sker. Det råder ett överlag positivt förhållningssätt till samverkan bland lärarna 

där sociala fördelar för samtliga elever lyfts. Samtidigt visar resultatet att upplevda nackdelar, som 

brist på tid, resurser och svårigheter för den enskilda eleven, väger över och speglas i den samverkan 

som bedrivs. En tydlig skiljelinje mellan grundsärskolan och grundskolan synliggörs. Skolformerna 

representeras av två skilda praxisgemenskaper. Slutsatsen är att praxisgemenskapen som lärarna 

arbetar i, samt bidrar till att utveckla och upprätthålla, kan fungera antingen främjande eller hindrande 

för samverkan skolformerna emellan. 
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Förord 

Nu står vi här efter tre års halvfartsstudier som snart färdigutbildade speciallärare. Studietiden har varit 

en både lång och kort resa sett ur olika perspektiv. Visst är vi lättade över att närma oss målet men 

samtidigt känns det lite vemodigt att denna studie sätter punkt för vår tid på Stockholms universitet. 

Åtminstone för en tid framöver. Vad framtiden sedan har att erbjuda kan man aldrig veta. 

På våra resor till Stockholm har vi under de tre år som passerat hunnit med många roliga stunder vilka 

gjort de mest krävande examinationstillfällena till positiva minnen. De minnena ska vi vara rädda om! 

Vi vill tacka de informanter som ställde upp med sin tid och delgav oss sina värdefulla tankar och 

erfarenheter. Utan er hade vi inte haft något att skriva om. Vi vill också tacka deltagarna i 

responsgruppen och Inga-Lill Matson för många kloka synpunkter som ledde oss framåt i 

skrivprocessen. Vår handledare Fia Andersson har varit ett ovärderligt stöd för oss genom hela arbetet. 

Tack för att du delat med dig av din kunskap och fina personlighet! 

Vi vill även tacka släkt och vänner som välkomnat oss i sina hem varje gång vi haft våra träffar på 

universitetet. Sist men inte minst vill vi rikta ett stort tack till våra familjer för den tid och den 

uppmuntran de gett oss under dessa tre år. Ni är toppen! 

Slutligen intygar vi att vi båda tagit solidariskt ansvar för studiens samtliga delar och att arbetsinsatsen 

mellan oss varit likvärdigt fördelad. 

 

Trevlig läsning! 

Cecilia & Sofi 

Stockholm maj 2017 
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Inledning 

Den äldsta sonen, till en av oss som skrivit detta arbete, funderade på vad hans mamma höll på med 

hela tiden. Varför mamma läser och skriver och läser ännu mer och stänger in sig i garaget för att få 

jobba ifred. Funderingar som ledde till att studiens problemområde växte fram. 

-Mamma varför pluggar du så mycket egentligen? 

-Jag ska bli speciallärare. 

-Vad är det? 

-Det är att man blir extra duktig på att lära barn som har svårt i skolan.  Jag blir speciallärare i 

grundsärskolan. 

-Grundsärskolan… Vad är det?  undrade sonen. 

-Ja… det är ju skolan där mamma jobbar. Där det finns klasser för elever som har en 

utvecklingsstörning. Elever som behöver lite mer tid, och hjälp… 

-Vadå utvecklingsstörning… Vad är det för något?... 

-Ja… (tänk, tänk, tänk, vad kan han relatera till...) Du vet farbrorn som går runt i kvarteret och 

alltid frågar vilken dag det är? Han som mamma och grannarna får påminna att ta på varma 

kläder. Han som haltar. Han har en utvecklingsstörning. Han lär lite långsammare än andra och 

om han hade varit liten hade han säkert gått på grundsärskolan. 

-Aha. 

Den korta dialogen var tankeväckande. Hur kommer det sig att sonen inte vet vad grundsärskolan eller 

elever med utvecklingsstörning är? Kan det bero på att han helt enkelt inte deltagit i naturliga möten 

med elever från grundsärskolan? Dialogen fortsatte och det framkom att sonen inte träffat en enda elev 

med utvecklingsstörning under sin skolgång. Ändå går han på en skola med 500 elever. Intresset växte 

därmed fram att undersöka hur samverkan mellan elever från de båda skolformerna egentligen ser ut. 

I Sverige undervisas elever i två skilda skolformer; grundsärskola och grundskola. Grundsärskolan tar 

emot elever som har en konstaterad utvecklingsstörning (Skolverket, 2013). Möjlighet finns för dessa 

elever att gå i en grundskoleklass men de flesta elever med en utvecklingsstörning går i 

grundsärskolan. Internationellt sett är Sverige unikt med de två skolformerna som existerar sida vid 

sida. Många länder har en mer inkluderande skolverksamhet. I Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) som Sverige skrivit på rekommenderas att alla barn ska undervisas inom en skola 

oberoende av skillnader dem emellan. Placering av elever i särskilda undervisningsgrupper eller 

klasser baserat på utvecklingsnivå eller behov av särskilt stöd bör i det längsta undvikas. 

Organisatoriskt existerar grundsärskolan och grundskolan sida vid sida och ibland, men inte alltid, 

befinner de sig i samma byggnad vilket Stefansson (2011) kallar lokalintegration. Samtidigt finns 

politiska visioner om en skola för alla med inkludering som mål. I Carlbeck-kommitténs (2004) 

slutbetänkande För oss tillsammans – om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) lyftes 

ökad samverkan mellan skolformerna som medel för en mer inkluderande skolverksamhet. Det 

stannande dock vid en vision som aldrig verkställdes. 
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Denna uppsats ämnar undersöka samverkan mellan elever från de båda skolformerna och inkluderar 

därför erfarenheter och uppfattningar av lärare verksamma i både grundsärskolan och grundskolan. 

Som blivande speciallärare med specialisering utvecklingsstörning är dock vår kommande profession i 

grundsärskolan och med elever som är mottagna där. Fokus är därför främst på grundsärskoleeleven 

vilket visar sig i urval av litteratur, styrdokument och forskning som presenteras, i resultatet och i den 

följande diskussionen. Arbetet skulle bli alltför omfattande om grundskolans organisation och 

grundskoleleven skulle belysas till lika stor del. 

Genom att ta reda på lärares erfarenheter och undersöka vilka förhållningssätt till samverkan som 

uttrycks är vår förhoppning att denna undersökning kan bidra med ökad kunskap om vad som främjar 

respektive hindrar samverkan skolformerna emellan. Så att inte någon annan behöver ställa frågan: 

- Grundsärskolan… Vad är det?  

Syfte 

Syftet är att undersöka lärares erfarenheter av och förhållningssätt till samverkan mellan elever i 

grundsärskola och grundskola och i relation till de erfarenheter och förhållningssätt som lärarna ger 

uttryck för analysera vad som tenderar främja respektive hindra samverkan skolformerna emellan.  

Frågeställningar 

Vid vilka tillfällen sker samverkan mellan elever från de båda skolformerna samt i vilket syfte? 

Vilka för- och nackdelar, för eleverna, upplever lärarna att samverkan mellan skolformerna ger?  

Vilka förhållningssätt till samverkan mellan elever från de båda skolformerna ger lärare uttryck för? 

Vad tenderar att främja respektive hindra samverkan mellan elever från de båda skolformerna? 
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Bakgrund 

Bakgrunden inleds med definitioner och databassökning och följs av en historisk tillbakablick av 

grundsärskolans framväxt med politiska intentioner och styrdokument.  

Definitioner 

Samverkan kan definieras på olika sätt beroende på vilken typ av samverkan som avses. En generell 

definition av samverkan är “att handla eller fungera för ett visst gemensamt syfte” 

(www.socialstyrelsen.se). Samverkan innebär i denna studie: möten mellan elever från grundsärskolan 

och grundskolan på skolans arena. 

I följande studie används även begreppet samspel. Medan samverkan innebär möten mellan elever från 

de båda skolformerna, innebär samspel hur möten mellan deltagarna (elever, lärare, grupper) fungerar. 

Nationalencyklopedin (http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samspel) definierar samspel 

som ”gemensamt handlande” vilket överensstämmer med vår definition. 

Grundsärskola(n) är en skolform som tar emot barn och ungdomar som inte når upp till grundskolans 

kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning (2010:800). Inom grundsärskolan finns även 

inriktning träningsskola som är till för elever som bedöms ha svårigheter att tillgodogöra sig hela eller 

delar av grundsärskolans utbildning. Inom grundsärskolan läser eleverna ämnen och med inriktning 

träningsskola läser eleverna ämnesområden och möjlighet finns att kombinera dessa 

(https://www.skolverket.se/skolformer/grundskoleutbildning/grundsarskola). Begreppet 

grundsärskola, som alltså omfattar både grundsärskola och träningsskola, blev ett vedertaget begrepp i 

och med att en ny skollag (2010:800) samt ny Läroplan för grundsärskolan 2011 (Skolverket, 2011) 

trädde i kraft. Begreppet särskola förekommer i den forskning och litteratur som finns presenterad i 

studien men är ändrad till grundsärskola(n) i vår text. Risk för otydlighet finns om 

begreppsdefinitionen inte är konsekvent. Undantaget från att benämna skolformen grundsärskola(n) är 

i citat där ingen ändring gjorts.   

Begreppet utvecklingsstörning har samma innebörd som intellektuell funktionsnedsättning och innebär 

enligt American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, signifikanta 

begränsningar i intellektuell funktion och adaptivt beteende. Begränsningarna ska ha visat sig före 18 

års ålder. För att få diagnosen utvecklingsstörning ska flera kriterier uppfyllas varav ett av dem är ett 

IQ-värde på cirka 70 eller under (http://aaidd.org/intellectual-disability/definition/faqs-on-intellectual-

disability#.WS571GjyjIU).  

I studien används begreppet förhållningssätt vilket i denna studie innebär hur lärare förhåller sig till 

samverkan skolformerna emellan. I litteratur och forskning används ofta synonyma begrepp som 

inställning och attityd. I den här studien betyder begreppen samma sak.  

En praxisgemenskap är en konstellation av människor, deltagare, som över tid strävar mot 

gemensamma mål med ömsesidigt engagemang och uppgifter som följer en gemensam repertoar, en 

repertoar som i skolans värld kallas skolkod (Wenger, 1998). En skolkod är den gemensamma 
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repertoaren av normer, rutiner, tillvägagångssätt och traditioner, som råder inom en praxisgemenskap i 

skolans värld, och som styr hur verksamheten är utformad (a.a.). 

Databassökning 

Vetenskapligt granskad forskning (peer rewied) har främst sökts via databasen Ebscohost. Sökning har 

gjorts på både svenska och engelska med sökorden: särskola*, attityd*, lärare, elever, samverkan, 

skolformer, inkludering, integrering, teachers, attitude*, students, disabilities, mental retardation, 

inclusion, with, to. En del av forskningen har hittats genom kedjesökning. Det finns begränsat antal 

vetenskapligt granskade artiklar och rapporter om den svenska grundsärskolan. Därför har 

internationell forskning om inkludering och dess effekter använts om de bedömts ha relevans. 

Styrdokument, politiska dokument och rapporter där problemområdet behandlas har studerats.  

Utbildning av barn med utvecklingsstörning 

Historiskt perspektiv 

År 1866 startades Sveriges första hem för barn med utvecklingsstörning, då kallade sinnesslöa, av 

Emanuella Carlbeck (1829–1901). Tio år efter starten utökades verksamheten och barnen undervisades 

i läsning, skrivning, räkning och praktiskt arbete (Carlbeck-kommittén, 2004). I samband med 

industrialiseringens framväxt förändrades samhällets syn på personer med utvecklingsstörning. De 

ansågs kunna bli goda arbetare och mer självständiga samhällsmedborgare genom att utbildas på de 

sinnesslöanstalter som vid den här tiden inrättades runt om i landet. Sinnesslöanstalterna fanns kvar i 

Sverige fram till mitten av 1900-talet (Berthén, 2007; Ineland, Molin & Sauer, 2013). 1894-års 

Betänkande och Rappes bok från 1903 var de dokument som styrde undervisningen under den tid 

sinnesslöanstalterna var verksamma. Mycket talar för att det var institutionsmiljöer barnen vistades i 

(Berthén, 2007). 

Grundsärskolan som skolform har funnits sedan 1954 (Berthén, 2007). De barn som ansågs obildbara 

fick rätt till utbildning först år 1967 då omsorgslagen trädde i kraft. Inriktning träningsskola infördes 

året därpå. Landstinget var huvudman för grundsärskolan fram till 1995. Skolformen hade egna 

rektorsområden och egen läroplan men var då, precis som idag, oftast lokalintegrerade i kommunala 

grundskolor. När 1994 års läroplan antogs fick grundsärskolan, med vissa tillägg, samma strävansmål 

som grundskolan (Stefansson, 2011) vilket också råder i den nuvarande Läroplan för grundsärskolan 

2011 (Skolverket, 2011a). 

I Propositionen; Om ändrat huvudmannaskap för särskola och särvux (1991/92:94) behandlades 

frågor om den då kommande kommunaliseringen av grundsärskolan. En fördel med 

kommunaliseringen som lyftes fram var att grundsärskolan och grundskolan skulle ha bättre möjlighet 

att närma sig varandra: ”Ett erfarenhetsutbyte med andra skolformers skolledare och lärare bör kunna 

bli ömsesidigt fruktbärande” (s. 19). Samtidigt visade utredningen att samverkan mellan skolformerna 

var bristfällig även om möjligheten fanns. 

Carlbeck-kommittén bildades år 2001 med uppgift att se över utbildningsmöjligheter och dess 

kvalitéer för personer med utvecklingsstörning. I kommitténs slutbetänkande För oss tillsammans – 

om utbildning och utvecklingsstörning (SOU 2004:98) beskrevs visionen om en skola för alla. En 

ökad samverkan mellan skolformerna beskrivs i betänkandet som ett mål mot en skola med likvärdig 
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utbildning och gemensam värdegrund. Rekommendationen var att elever med utvecklingsstörning ska 

undervisas tillsammans med grundskolans elever (Carlbeck-kommittén, 2004). Rekommendationen 

och hela utredningen blev dock förkastad av dåvarande utbildningsministern som menade att särskilda 

undervisningsmiljöer för elever med utvecklingsstörning behöver finnas kvar 

(https://www.svd.se/sarskolan-ska-inte-integreras).   

Sveriges Regering har dock under de senaste åren gjort ett flertal insatser för att öka jämlikheten i alla 

skolformer genom att betona vikten av samverkan, varav en insats är Samverkan för bästa skola – ett 

samarbete mellan Skolverket och 65 utvalda skolor i syfte att stötta huvudmän att förbättra det 

systematiska kvalitetsarbetet. Fortbildning i specialpedagogik är en annan insats för att lärare bättre 

ska kunna möta elever med olika förutsättningar och behov (Regeringen, 2016; Skolverket, 2016). 

Skolkommissionens slutbetänkande: ”Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och 

likvärdighet” (SOU 2017:35) offentliggjordes i april 2017. I slutbetänkandet framkommer att 

huvudmannens kapacitet och lärarens tillämpning av forskningsbaserade arbetssätt med elever i behov 

av särskilt stöd är faktorer som spelar stor roll för en mer jämlik skola (a.a.). 

Internationella dokument 

Av internationella styrdokument för barns utbildnings- och mänskliga rättigheter är 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) och Barnkonventionen (UNICEF, 2009) av 

relevans. En rekommendation i Salamancadeklarationen är att alla barn helst bör undervisas i samma 

skola oberoende skillnader dem emellan. Placering av elever i särskilda undervisningsgrupper eller 

klasser, baserat på utvecklingsnivå eller behov av särskilt stöd, bör i det längsta undvikas. En 

motivering är att barns sociala samspel och kunskapstillägnande bäst tillgodoses inom den ordinarie 

skolformen (Svenska Unescorådet, 2006). 

Grundsärskolan idag - mottagande av elever 

I Skolverkets allmänna råd för mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola (Skolverket, 2013), 

vilken grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser, beskrivs att målgruppen som tas emot i 

grundsärskolan är de barn och ungdomar som inte når upp till grundskolans eller gymnasieskolans 

kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning. I 2§ i kapitel 11 beskrivs utbildningens syfte: 

2 § Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger 

kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva 

livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet (Skollagen 2010:800, kap 11. 2§). 

För att avgöra om en elev har rätt att gå i grundsärskolan ska elevens förmågor utredas genom en 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Det är elevens hemkommun som ansvarar 

för beslut om mottagande i grundsärskolan men vårdnadshavare ska godkänna både att utredning sker 

och bevilja att barnet tas emot i grundsärskolans skolform. Utan vårdnadshavares medgivande har 

barnet rätt att fullfölja sin utbildning i grundskolan. Om oenighet råder om hur skolgången för en 

grundsärskoleelev ska utformas säger Skollagen (2010:800) att huvudmannen har rätt att anpassa 

utbildningen, så att eleven utvecklar sina förmågor att tillägna sig kunskaper och värden. Utbildningen 

ska även i största möjliga mån motsvara grundskolans. Intentionen är att eleven ska ges grund för 

fortsatta gymnasiala studier (Skolverket, 2013). 
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Läroplan för grundsärskolan samt Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 

Skolan har ett kunskapsuppdrag och elever i såväl grundsärskolan som grundskolan har rätt att få en 

undervisning som förbereder dem för framtiden. I Läroplan för grundsärskolan 2011 står att: ”Skolan 

har ett kunskapsuppdrag vars syfte är att förbereda eleverna kunskapsmässigt och socialt för ett 

kommande vuxenliv” (Skolverket, 2011a, s. 9). Vidare hör det till skolans uppdrag att ge eleverna 

kommunikativa utvecklingsmöjligheter genom samtal och text samt att eleverna ges möjlighet att 

utveckla samarbetsförmågor. Skolans miljö ska gynna elevernas utveckling och lärande genom att: 

“sträva efter att vara en levande och social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära” 

(Skolverket, 2011a, s.10). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

formuleras det framtidsförberedande uppdraget med att; ”Skolan har i uppdrag att överföra 

grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och 

verka i samhället” (Skolverket. 2011b, s. 9). 
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Aspekter som kan relateras till samverkan – vad 

lyfts i forskning och litteratur? 

Vad innebär det egentligen att samverka? Den frågan diskuterar Danermark (2000), professor i 

sociologi, i boken Samverkan – himmel eller helvete? Med den polariserade titeln ”himmel eller 

helvete” sammanfattar Danermark hur samverkan kan uppfattas både positivt och negativt. De positiva 

aspekterna kan vara kompetensutveckling för den enskilde och en utveckling av verksamheten. Till de 

negativa aspekterna hör en känsla av att samverkan tar tid och att syftet kan upplevas oklart vilket kan 

leda till osäkerhet och irritation (a.a.).  

För läsaren – den resterande bakgrundens uppbyggnad 

Den resterande delen av bakgrunden är uppdelad i olika tematiska avsnitt. Genom den forskning och 

litteratur som studerats har ett urval aspekter som rör samverkan mellan skolformerna valts ut. 

Presentationen sker tematiskt från ett mer övergripande perspektiv till ett mer konkret. Aspekter som 

lyfts inom det övergripande perspektivet handlar om vad samverkan kan leda till på lång sikt, medan 

aspekter som lyfts inom ett mer konkret perspektiv handlar om hur samverkan kan påverka 

grundsärskoleeleven: språkligt, kunskapsmässigt, delaktighetsrelaterat och socialt. Intentionen med de 

aspekter som lyfts är att presentera en bakgrund som visar varför samverkan mellan grundsärskolan 

och grundskolan är ett relevant område att undersöka. Bakgrunden avrundas med några exempel på 

förhållningssätt till samverkan skolformerna emellan som uttrycks i den forskning och litteratur som 

har valts ut. Avslutningsvis presenteras ett urval av främjande och hindrande aspekter för samverkan 

skolformerna emellan som framkommer i forskning och litteratur. Den tematiska uppdelningen av 

resterande bakgrundens uppbyggnad innebär att samma författare kan återkomma under olika avsnitt.  

Samverkan – i relation till grundsärskoleelevens framtida delaktighet  

I forskning och i litteratur där samverkan skolformerna emellan behandlas ligger fokus på 

grundsärskoleelevens delaktighet i flertalet fall. Den framtida delaktigheten kan ses vara ett 

övergripande mål med vad samverkan skolformerna emellan kan leda till. Genom samverkan 

förbereds elever för en framtid där olikheter möts. 

Regeringens proposition 1999/2000:79; Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för 

handikappolitiken (Regeringen, 2000) syftade till att komma med förslag och riktning i den svenska 

politiken för situationen för personer med funktionsnedsättning. I propositionen beskrivs hur 

situationen för personer med funktionsnedsättningar förändrats genom åren. Under lång tid har dessa 

personer blivit diskriminerade och utestängda från stora delar av samhället vilket har begränsat 

möjligheterna till ett självständigt liv som utformas på egna villkor. Diskrimineringen har haft olika 

syften, dels att skydda personer med funktionsnedsättning och dels att skydda samhället från dem. I 

propositionen ställs denna historiska segregation i kontrast till de politiska målen: ”full delaktighet, 

jämlikhet och alla människors lika värde” (a.a. s. 11).  

Molin (2004) har i sin doktorsavhandling studerat delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan. 

Hans syfte med studien var dels att göra en begreppsanalys av det så frekvent använda ordet 

delaktighet och dels att genom en fältstudie studera på vilka olika sätt delaktighet gestaltar sig hos 36 

ungdomar i övre tonåren inskrivna på en gymnasiesärskola. Molin menar att personer med 
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utvecklingsstörning, till skillnad från förr, växer upp i en tid då de förväntas vara delaktiga. 

Delaktighet beskrivs vara mer än integrering. Begreppets innebörd tycks ”ge uttryck för en mer aktiv 

viljeinriktning i den bemärkelsen att människor med funktionshinder förväntas att aktivt delta i 

samhällslivet” (a.a. s. 16). 

Hos elever med utvecklingsstörning uttrycks dock oro för framtida delaktighet. I en FoU-rapport 

redovisar Holtay (2007) hur tonåringar och unga vuxna upplever diagnosen lindrig 

utvecklingsstörning. Studien, som är både kvantitativ och kvalitativ, innefattar bland annat intervjuer 

med fyra unga vuxna som i tonåren fått diagnosen utvecklingsstörning. Resultatet visar tre skilda 

upplevelser av att få diagnosen: som en lättnad, resistent eller deprimerande. Några ungdomar 

uttryckte farhågor för framtiden. De trodde att möjligheterna för dem att få ett arbete skulle vara sämre 

än för andra utan diagnos (a.a. 2007).  

I Szőnyis (2005) avhandling redovisas liknande farhågor hos eleverna. Studien som är kvalitativ har 

syftet ”att öka kunskapen om vad det kan betyda för elever att gå i en särskoleklass” (s. 5). Genom 26 

observationer i grundsärskoleklassers olika stadier samt i gymnasiesärskolan, 24 elevintervjuer med 

elever i åldrarna 7–22 år, samt gruppintervjuer med lärare och föräldrar, dras slutsatsen att 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan upplevs både som en plats för delaktighet och utanförskap. I 

intervjuerna hade framtiden en central roll. Särskilt de äldre eleverna funderade över sitt kommande 

vuxenliv. Förhoppningar fanns att delta i samhället på samma villkor som alla andra. Det beskrivs hur 

elever önskar kunna ”skaka av sig sitt påtvingade utanförskap och de inskränkningar som ”sär” 

innebar för deras önskan om att leva ett vanligt liv” (a.a. s. 208). Samtidigt upplevde vissa elever 

framtiden som en ”hotfull begränsning” (a.a. s. 208). 

Grundsärskolans undervisningstraditioner – elevers möjlighet att 

utveckla förmågor i grundsärskolan  

Skolan har ett kunskapsuppdrag och eleverna ska rustas med förmågor som förbereder dem för 

framtiden. Vilka undervisningstraditioner synliggörs i grundsärskolan, vilka förmågor ges elever 

möjlighet att utveckla, och vilka förmågor krävs för en framtid där eleverna som vuxna är delaktiga i 

samhällslivet?  

Berthén (2007) har undersökt grundsärskolans pedagogiska arbete. Med en verksamhetsteoretisk 

metodansats studerade hon grundsärskolans arbete inifrån genom att följa två klasser, en klass från 

träningsskolan och en klass från grundsärskolan, under loppet av två år. Observationerna 

kompletterades med intervjuer av berörd personal. Syftet var ”att utforska vari det särskilda med 

särskolans pedagogiska arbete består och vilket lärande som möjliggörs” (s. 37). Resultatet visade att 

de kunskapsutmaningar eleverna fick i grundsärskolan var begränsade. Två olika traditioner tycktes 

prägla lärarnas undervisning i träningsskolan och grundsärskolan. I träningsskolan syftade en stor del 

av undervisningen till att göra eleverna ”vardagsförberedda”. Förberedelsen kretsade kring situationer 

och aktiviteter som lärarna menade är av vikt att behärska, till exempel påklädning och att uppföra sig 

i offentliga miljöer på ett icke avvikande sätt. I grundsärskolan syftade undervisningen till att göra 

eleverna ”undervisningsförberedda”. Stor tid lades exempelvis på att träna eleverna att bli så kallade 

bänkelever. Uppgifterna var i regel så lätta att eleverna skulle klara av att utföra dessa själv. Resultatet 

visar att kunskapsuppdraget står tillbaka för ett omsorgsuppdrag. Paralleller dras mellan 

grundsärskolan av idag och hur undervisningen bedrivits i ett historiskt perspektiv. Grundsärskolans 
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undervisning tycktes, enligt Berthén, ha fastnat i traditioner som inte är förenliga med det 

kunskapsuppdrag som verksamheten har (a.a. 2007).  

För att bli en aktiv och delaktig medborgare synliggörs i forskning att ett antal förmågor krävs för att 

kunna ta del av information, samhällsdebatt och fungera i ett yrkesliv. Elevens skriftspråkliga förmåga 

är en av de viktigaste. Berthén (2012) diskuterar hur elever i grundsärskolan får undervisning i 

skriftspråkliga förmågor som behövs för framtida delaktighet. Hon menar, i likhet med Molin (2004), 

att personer med utvecklingsstörning är mer delaktiga i samhället än tidigare. Berthén (2012) 

benämner dagens elevgrupp i grundsärskolan som den nya ”särskolegenerationen”. Personer med 

utvecklingsstörning, som växer upp idag, känner till sina rättigheter, tar plats och syns i samhället. 

Berthén (2012) menar att elever i grundsärskolan måste få läsa olika slags texter och ges chans till 

reflektion för att kunna ta del av samhällsinformation och aktuell debatt som förs. Den skriftspråkliga 

undervisningen i grundsärskolan beskrivs vara bristfällig: ”Den skriftspråksundervisning som erbjuds i 

studiens grundsärskola har liten möjlighet att bidra till utvecklingen av elevernas skriftspråkliga 

kompetenser och därmed också liten möjlighet att skapa förutsättningar för ett reellt demokratiskt 

deltagande för elever med utvecklingsstörning” (a.a. s. 23). 

Samverkan mellan elever från de båda skolformerna 

I forskning synliggörs att grundsärskolans undervisningstraditioner präglas av ett omsorgsuppdrag 

snarare än ett kunskapsuppdrag (Berthén, 2007, 2012). Kan samverkan mellan skolformerna bidra till 

att ge elever i grundsärskolan bättre förutsättningar att tillägna sig förmågor som behövs för 

framtiden? Vilka intentioner med samverkan mellan skolformerna finns och vilka effekter kan 

samverkan ge för grundsärskoleeleven, språkligt, kunskapsmässigt, delaktighetsrelaterat och socialt? 

Inkludering som mål 

Det har blivit allt vanligare att samverkan, mellan elever med och utan utvecklingsstörning, beskrivs 

genom begreppet inkludering. Inkludering förknippas ofta med en skola för alla. I en 

kunskapsöversikt har Nilholm (2006) undersökt hur inkludering som begrepp används, vad det betyder 

och innebär. Resultatet visar att innebörden av inkludering som begrepp kan variera beroende på i 

vilken kontext begreppet ingår. I skolsammanhang innebär inkludering att alla elever, oavsett 

olikheter, förmågor och funktionsnedsättningar, ingår som en naturlig del i den sociala gemenskapen 

och i skolmiljön. Det är alltså inte någon som ska inkluderas utan inkludering innebär en grundsyn 

som förutsätter att alla är med (a.a.). 

Språklig utveckling och kunskapsutveckling – genom undervisning i 

inkluderande miljöer 

Internationella studier om inkludering visar att elever med utvecklingsstörning kan gynnas av att 

undervisas i grundskolans lärmiljö. I en engelsk kvantitativ studie av Buckley, Bird, Sacks och Archer 

(2006) undersöktes kunskapsutvecklingen samt språket hos 28 elever med Downs syndrom som gick i 

specialskola och deras kunskapsutveckling jämfördes med 18 elever som undervisades inkluderade i 

en ordinarie skolklass. Studien som gjordes 1999 var en replikering av en liknande studie utförd 1987. 

I resultatet framkommer att inkluderade elever får bättre språklig förmåga, social utveckling och 

skolmässiga kunskaper än elever som går i segregerade lärmiljöer (a.a.). I en amerikansk artikel av 

Kleinert et al. (2015) redovisas resultat av en stor kvantitativ undersökning som omfattade 15 delstater 
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och hela 39 387 elever. Syftet var att undersöka i vilken omfattning elever med svåra kognitiva 

funktionsnedsättningar har tillgång till den ordinarie lärmiljön samt om det finns ett samband mellan 

tillgång till vanliga klassrum och språklig-, läs- och matematisk förmåga. Resultatet visade att 71 

procent av elever med svåra kognitiva funktionsnedsättningar hade någon aktivitet i samverkan med 

den ordinarie skolan, tre procent av eleverna var helt inkluderade, medan resterande elever fick all 

undervisning i separat lärmiljö. Studien visar att det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan 

språklig förmåga, läsförmåga, matematisk förmåga och inkludering (a.a.).  

Forskning visar alltså ett samband mellan inkludering av elever med utvecklingsstörning och elevernas 

språk- och kunskapsmässiga utveckling (Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2006; Kleinert et al., 2015). 

En anledning till förbättrade resultat kan vara att utmaningarna i grundskolan, av tradition, är fler, 

vilket belyses i svenska studier (Mineur & Tideman, 2008; Szőnyi, 2005). I en kvalitativ fallstudie av 

Mineur och Tideman (2008), vars syfte var att nå ökad förståelse för grundskoleplacerade 

grundsärskoleelevers upplevelse av sin skolvardag, studerades två grundsärskoleelevers upplevelser av 

sin skolvardag mer ingående. Eleverna, vilka i studien kallas Patrik och Oscar, fick en del av 

undervisningen i grundskolan där de utsattes för utmaningar i lärandet. De fick möta ämnesstoff som 

Mineur och Tideman menar kan betraktas vara något över deras förmåga och gavs därmed möjlighet 

att delta i dialoger som de kan ha användning av i möten med människor även senare i livet (a.a) I 

forskning intervjuar Szőnyi (2005) en flicka som i studien kallas Jenny. Jenny gick på grundsärskolan 

men hade några lektioner i veckan i grundskolans mellanstadieklass. Enligt Jenny lär hon sig mer på 

lektionerna i grundskolan. Hon menar att undervisningen i grundsärskolan har för lite utmaningar, för 

lätta uppgifter, men att hon där får mera stöd. 

Socialt samspel och delaktighet i miljöer där skolformer möts 

Ett samband mellan inkludering av elever med utvecklingsstörning och elevernas språk- och 

kunskapsmässiga utveckling synliggörs alltså i forskningen (Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2006; 

Kleinert et al., 2015). Forskning och litteratur visar också hur det sociala samspelet fungerar när elever 

från olika skolformer möts samt hur grundsärskoleelever upplever delaktighet (Holtay, 2007; Mineur 

& Tideman, 2008; Molin, 2004; Szőnyi, 2005). Tre områden framträds i den forskning och litteratur 

som har studerats; för det första att samspelet mellan skolformerna är kontextuellt betingat, för det 

andra att grundskolans miljö kan upplevas både skrämmande och lockande och för det tredje en känsla 

av att inte passa in. 

Ett kontextuellt betingat samspel  

I Molins studie (2004), vars syfte var att bland annat undersöka delaktighet hos en grupp elever på 

gymnasiesärskolan, visar resultatet att den delaktighet eleverna ingick i var inom den egna 

grundsärskolegruppen. Grundsärskolan ansågs vara segregerad och en avsaknad av interaktion med 

grundskolans elever konstateras. Detta trots att matsal och gemensamma utrymmen delades. På sin 

höjd planerades en gemensam friluftsdag per år. Molin menar att det är minimal form av samverkan 

skolformerna emellan och kallar den kontextuellt betingad. Kontakten mellan elever från de båda 

skolformerna beskrevs av lärare som ”visuell och obefintlig” (a.a. s. 177). I en intervjusekvens med en 

grundsärskoleelev bekräftas den minimala kontakten med grundskolans elever: ”En gång var det en 

tjej som sa hej” (s. 178). Molin menar att kommentaren visar på den åtskillnad mellan de två 

skolformerna som finns.  
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Även i Szőnyis (2005) forskning påvisas hur samverkan skolformerna emellan är kontextuell. 

Observationer i två grundsärskolor på två olika skolor, vilka i studien kallas Solskolan och Ängskolan, 

visar att de arenor där elever från de båda skolformerna möts är begränsade. På Ängskolan var den 

enda mötesplatsen, under lång tid, skolans entré. På Solskolan tillbringade grundsärskoleeleverna den 

största delen av dagen i det egna klassrummet. På Solskolan pågick dock ett medvetet arbete från 

pedagogernas sida med att förändra de begränsade mötestillfällena. Genom organiserade temaarbeten 

mellan skolformerna bröts befintliga strukturer och scheman upp så att eleverna gavs fler tillfällen att 

mötas och samspela med varandra (a.a.). 

En skrämmande miljö och en längtan dit  

Grundskolans miljö upplevs både skrämmande och lockande för grundsärskolans elever. I Mineur och 

Tidemans (2008) studie är eleverna Oscar och Patrik organisatoriskt integrerade i grundskolans 

lärmiljö. Även om de till stor del upplevt socialt samspel av positiv karaktär vittnar de om negativa 

upplevelser av mötet med grundskolans elever. Exempelvis taskiga kommentarer och skämt som skett 

på deras bekostnad (a.a.). Även i Szőnyis (2005) forskning lyfts negativa upplevelser. Några 

grundsärskoleelever blev retade för att de gick i en annan skolform. ”Stefan menade att de andra, de 

som retade honom, inte förstod vad särskola egentligen var” (a.a. s. 119). Samtidigt som elever 

beskriver ett utanförskap med elever från grundskolan, och uttryckte trivsel med den egna 

grundsärskoleklassen, gav flera elever uttryck för en önskan om att ”tillhöra den vanliga skolan och 

om att vara en vanlig elev” (a.a. s. 205). 

I Holtays (2007) studie beskrivs att grundsärskoletillhörigheten upplevs vara kategoriserande då alla 

vet att elever som går där har en utvecklingsstörning. Elever vittnar om utsatthet på gemensamma 

arenor, som på väg till och från skolan, i skolans korridorer och i skolans matsal. De elever som var 

drabbade upplevde sig vara i underläge och hade svårt att komma undan de som plågade dem. Flera av 

eleverna hade skrivits in i grundsärskolan relativt sent och hos vissa fanns en stark önskan om att 

komma tillbaka till grundskolan där de tidigare gått och vara som “alla andra” (a.a.). En önskan om att 

vara som ”alla andra” lyfts även av Molin (2004) som bevittnat hur elever från grundsärskolan visat 

motstånd mot att identifiera sig med grundsärskolans elevgrupp genom att exempelvis sätta sig vid 

andra matsalsbord än de reserverade. Eleverna drar sig mot arenor i skolan där grundsärskolan normalt 

inte vistas men söker sig dock snabbt tillbaka, till det Molin kallar ”tryggheten”, på grundsärskolan.  

En känsla av att inte passa in  

Elever som intervjuats av Szőnyi (2005) vittnar om en känsla av att inte passa in. I berättelser, om 

tiden före inskrivning i grundsärskolan, berättas det om att inte vara delaktig med resten av klassen, att 

bli lämnad ensam och att inte bli vald. Känslan av att inte passa in gällde både i sociala relationer och i 

undervisningssituationer där eleverna upplevde brister i den egna förmågan och brist på stöd från 

skolans sida. För flera elever upplevdes dock inskrivning i grundsärskolan ”som en lyckad lösning på 

tidigare skolproblem” (a.a. s. 89).  
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Lärares förhållningssätt till samverkan 

skolformerna emellan 

”Det är få ord som väcker sådana känslor av förhoppning, förväntningar men även ibland olust som 

ordet samverka” beskriver Danermark (2000, s. 8). I den forskning och litteratur som studerats 

synliggörs olika förhållningssätt till samverkan skolformerna emellan. Av de förhållningssätt som 

synliggörs presenteras nedan ett urval exempel. 

”Segregationen är ett problem som bör lösas” och ”Det blir smidigast om 
grundsärskolan är för sig själv”  

I Molins studie (2004), om delaktighet i gymnasiesärskolan, synliggörs två förhållningssätt till 

samverkan: att segregationen är ett problem som bör lösas och att det blir smidigast om 

grundsärskolan är för sig själv. Pedagogerna som i studien beskrev graden av samverkan mellan 

skolformerna som ”visuell och obefintlig” menar samtidigt att den bristfälliga samverkan är ett 

problem som bör lösas. Lösningen skulle kunna vara att lärarna tar ansvar för att elever från de båda 

skolformerna ses mer på exempelvis raster. Andra pedagoger oroade sig över vad grundskolans elever 

skulle tycka om grundsärskolans elever tog mer plats. Förhållningssättet synliggjordes vid 

tillställningar där hela skolan deltog, exempelvis vid examenslunchen, där pedagoger från 

grundsärskolan valde att deras elevgrupp skulle äta lunchen för sig själva för att ”det blir smidigast så” 

(a.a. s. 180). 

På låg- och mellanstadieskolan Solskolan, i studien av Szőnyi (2005), har lärarna inte bara 

uppmärksammat segregationsproblemen mellan skolformerna utan också gjort något åt det. Genom 

planerade temaarbeten över skolforms- och klassgränserna organiseras tillfällen där elever från 

grundsärskolan och grundskolan samverkar i syfte att eleverna ska ges chans att förstå 

kunskapsinnehållet, samarbeta och lära känna varandra. Lärarna ”tonade ner den differentierande 

innebörden av elevernas administrativa tillhörigheter till olika skolformer” menar Szőnyi (s. 104). 

Istället för fokus på extra hjälp och avvikelser framhölls ”den normala variationen bland alla 

människor” (a.a. s. 120). I exemplet synliggörs ett lösningsfokuserat förhållningssätt på det 

segregationsproblem som skilda skolformer kan innebära.  

”Alla har rätt att vara med” och ”vissa elever mår bäst av att särskiljas från 
andra”  

I Nilholms kunskapsöversikt (2006) lyfts argument både för och emot inkluderingens betydelse för 

elever med utvecklingsstörning. Ett argument som används för inkludering är att: ”Barn tränas att 

fungera med alla sorters barn i inkluderande miljöer; de speglar hur samhället ser ut, barn lär sig av 

andra barn, dvs. de integrerade barnen lär sig av de andra och vice versa” (s. 40). Ett förekommande 

argument emot låter: ”Inkluderade barn har ofta en dålig social situation, i speciellt anpassade miljöer 

får de mer uppmärksamhet, kamrater och trygghet” (a.a. s. 40). Genom argumenten framhävs två 

förekommande förhållningssätt till samverkan skolformerna emellan: alla har rätt att vara med och 

vissa elever mår bäst av att särskiljas från andra. 
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”Samverkan fungerar om eleven har rätt förutsättningar”  

I studien av Mineur och Tideman (2008) diskuteras integrering av Oscar, Patrik och andra 

grundsärskoleelever. Pedagogerna menar att elevens sociala förmåga är en förutsättning för att fungera 

på ett tillfredsställande sätt i grundskolans miljö. Någon menar att det till och med vore förkastligt att 

placera en grundsärskoleelev i grundskolans klassrum, om denne inte har den sociala kompetens som 

krävs, att eleven då riskerar få sitta i klassrummet likt en öde ö (a.a.). Förhållningssättet präglas av att 

elevens förmågor styr om eleven får delta eller inte. Szőnyi (2005) kallar sådan typ av delaktighet för 

villkorad och beskriver det med exemplet Stefan som skulle samverka i en klass med äldre elever men 

fick gå därifrån om han gjorde störande ljud. Szőnyi menar att ”gemenskap med klassen blev något 

som kunde erbjudas eller begränsas” (a.a. s. 93). Samverkan ses således inte vara en rättighet.  

”Jag är inte förberedd”  

I en irländsk artikel av Doody och Connor (2012) behandlas en lärarstudents erfarenheter, tankar och 

känslor av att oväntat få ta emot elever med utvecklingsstörning till sin klass i ämnet slöjd. Initialt 

präglades lärarstudentens förhållningssätt av känslan att inte vara förberedd: 

Initially when I learned that there would be pupils in my woodwork class with Down’s syndrome and 

autism I was anxious, for a number of reasons. I felt that I would not be able to manage pupils with a 

disability as I had very little knowledge of their disability and quite limited experience of interacting 

with pupils with a disability. (a.a. s. 114)  

Praktiken avslutades med att lärarstudenten fick en mer avslappnad inställning till elevernas närvaro 

efter att han mött eleverna upprepade gånger, lärt sig om anpassningar och tillägnat sig kunskap om 

funktionsnedsättningen (Doody & Connor, 2012).  

”Samverkan kan fungera bra i praktiska ämnen men vara svårare i teoretiska”  
 

När den irländska studenten, som nämns ovan, tillägnat sig mer kunskap och inte längre var orolig för 

undervisning av elever med utvecklingsstörning erhöll han ett mer positivt förhållningssätt till 

samverkan elevgrupperna emellan. I artikeln diskuteras utmaningar med samverkan i undervisning och 

slutsatsen dras att: samverkan kan fungera bra i praktiska ämnen men vara svårare i teoretiska (Doody 

& Connor, 2012). Att samverkan kan ses vara svårare i teoretiska ämnen än praktiska synliggörs av 

Nilholm (2006) där förekommande argument emot inkludering lyfts: ”Även om barn inkluderas under 

förskole- och tidiga skolår, så håller inte denna lösning i längden, då både studiekraven och de sociala 

kraven ökar” (s. 40).  

Vad främjar samverkan, samspel och delaktighet 

I Nilholms (2006) kunskapsöversikt redovisas vad som främjar inkludering generellt vilket beskrivs 

vara komplext då en fungerande inkludering beror på ett stort antal faktorer. Yttre faktorer är politiska 

intentioner och resursfördelning som ger riktning och förutsättningar för verksamheten. På skolnivå 

lyfts ledarskapets betydelse, samarbete mellan personalgrupper, flexibilitet i lokalanvändning och stöd 

till läraren. På klassrumsnivå betonas lärarens attityd till olikheter, lärarens kunskap om 

funktionsnedsättningar, anpassning av kursplaner och undervisning samt lärarens förmåga att stärka de 

sociala relationerna eleverna emellan (a.a.).  
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I en norsk forskningsrapport av Dolva (2009) undersöks vilka förhållanden som främjar delaktighet 

hos elever med Downs syndrom som inkluderas i grundskolans lärmiljö. Forskningen bestod av fyra 

delstudier där 43 familjer med barn med Downs syndrom deltog. I resultatet framhålls att delaktighet 

främjas av att eleven med funktionsnedsättning tillbringar tid i klassrummet och inte särskiljs från de 

övriga. Eleven ska delta i traditioner med övriga för att ingå i klassens ”historia”. Uppgifter bör 

anpassas men temat ska vara samma. Ska eleven lära sig strategier för interaktion med kamrater måste 

de alltså ingå i klassens sammanhang (a.a.).  

Tiden med klassen och dess betydelse, för elevens samspel och delaktighet, lyfts av Mineur och 

Tideman (2008). Eleverna Patrik och Oscar, som var mottagna i grundsärskolan, tillbringade olika 

mycket tid i en grundskoleklass och uppvisade social interaktion och delaktighet på olika sätt. Oscar 

hade färre lektioner med grundskoleklassen än Patrik och samspelet Oscar ingick i verkade främst 

handla om ett slags omhändertagande från övriga elever. Patrik däremot, hade nästan all tid med 

grundskoleklassen, och uppvisade högre grad av social interaktion med andra på delvis jämlika 

villkor. I rapporten diskuteras att den acceptans som fanns för Patrik, och som gjorde honom mer 

delaktig, kan bero på hans sociala förmågor som inte var alltför avvikande mot grundskolelevernas. 

Att Patrik hade mer utbyte med grundskolans elever kan också bero på att han tillbringade mer tid i 

klassrummet än Oscar. Detta på grund av att rastaktiviteter ofta förhandlas under lektionstid (a.a.). 

I Szőnyis (2005) forskning exemplifieras hur organisatoriska förändringar kan främja samverkan 

skolformerna emellan. På Solskolan pågick ett skolforms- och klassöverskridande samarbete som 

syftade till att elever från grundsärskolan och grundskolan skulle samverka och lära känna varandra. 

När eleverna samverkade observerades att vissa aspekter underlättade samspelet mellan eleverna och 

andra fungerade försvårande. Främjande aspekter var om eleverna hade en konkret uppgift att samlas 

kring. När uppgiften skulle lösas samarbetade alla elever med varandra. Vid mer fria aktiviteter, som 

förflyttningar och väntan, grupperades eleverna utifrån kamratskap och klasstillhörighet vilket kunde 

leda till att elever från grundsärskolan, som i regel är färre, blev utanför den sociala gemenskapen med 

övriga elever (a.a.).  

Vårt problemområde 

Med politiska visioner om en skola för alla kan samverkan mellan skolformerna ses i riktning mot en 

mer inkluderande skolverksamhet, mot en skolverksamhet som är för alla och med alla även om två 

skolformer finns. Med grundsärskoleeleven i fokus har styrdokument, forskning och litteratur inom 

området studerats. Vi har sett att politiska intentioner och argument för samverkan har funnits och 

finns men att samverkan i realiteten inte alltid tycks komma till stånd. I forskning och litteratur 

redovisas en komplex bild av samverkan där både positiva och negativa aspekter, för 

grundsärskoleeleven, verksamheten och lärares sätt att förhålla sig, lyfts.  

Det var svårt att finna forskning och litteratur som har som syfte att beskriva samverkan mellan 

skolformerna. Forskningen och litteraturen har fokus på inkludering, integrering, upplevelser av 

diagnosen, grundsärskolans pedagogiska arbete och elevers samspel och delaktighet. Samverkan 

mellan skolformerna behandlas i de flesta fall sekundärt. Det finns därmed utrymme att ha samverkan 

som problemområde i fokus och primärt. Som nämnts inledningsvis är förhoppningen med denna 

studie att utifrån lärares erfarenheter, och utifrån de förhållningssätt som uttrycks, bidra med ökad 

kunskap om vad som tenderar främja respektive hindra samverkan skolformerna emellan. 
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Teoretiskt perspektiv 

Studien tar sin utgångspunkt i Etienne Wengers sociala teori om lärande, teorin om lärande som 

deltagande i praxisgemenskap, vars innebörd han förklarar med följande: ” learning is, in its essence, a 

fundamentally social phenomenon, reflecting our own deeply social nature as human beings capable of 

knowing” (Wenger, 1998, s. 3). Wengers teori ligger i linje med Vygotskijs teori om lärande, såtillvida 

att lärande sker i samspel mellan människor och att interaktionen dem emellan beror på hur de sociala 

sammanhangen runt omkring motiverar till fortsatt lärande (Wenger, 1998; Vygotskij, 2001).  

En praxisgemenskap kännetecknas av att en konstellation av människor, deltagare i någon form av 

gemensam verksamhet, strävar mot gemensamma mål över tid med ett ömsesidigt engagemang och 

gemensamma uppgifter som följer en gemensam repertoar. I skolans värld kallas en sådan repertoar för 

skolkod och innebär att rutiner och traditioner styr hur uppgifter inom verksamheten utförs (Wenger, 

1998). Rådande skolkod bland lärare på en arbetsplats kan bidra med ny kunskap till gemenskapen 

men kan också fungera som en boja om exempelvis nya handlingsmönster hindras av gruppens sedan 

länge inarbetade traditioner (a.a.). Wenger framhåller att alla människor ingår i flera olika 

praxisgemenskaper i vilka vi ibland har huvudrollen och ibland en mindre biroll som kan komma att 

påverka vilket lärande som möjliggörs. Beroende på vilken roll en individ har inom en 

praxisgemenskap måste därför ett flertal andra sociokulturella inlärningsteorier beaktas parallellt med 

teorin om lärande som deltagande i praxisgemenskap (a.a.). I vår studie framträder lärarnas roller 

genom de förhållningssätt lärarna ger uttryck för. De mest framträdande och betydelsefulla teorierna 

att relatera lärarnas roller till är, enligt Wenger (1998), teorier om praktik: vilket lärande som utvecklas 

genom handling, och teorier om identitet: vilka förhållningssätt som formar en människa socialt och 

vilken grupptillhörighet samt vilken roll hon då tilldelas inom en praxisgemenskap (a.a.). 

Enligt Wenger (1998) handlar lärande till stor del om det egna engagemanget att, inom en 

praxisgemenskap, gå från nybörjare till fullvärdig medlem. En föregångare, till teorin om lärande som 

deltagande i en praxisgemenskap, är idéer om situerat lärande och legitimt perifert deltagande vilka 

användes av Lave och Wenger (1991) i studier där de observerade lärande på exempelvis arbetsplatser. 

Förutom arbetsrelaterade uppgifter såg Lave och Wenger att deltagarna även lärde sig hur 

interaktionen och samspelet i gemenskapen fungerade genom att ta till sig: ”what they do; what 

everyday life is like; how masters talk, walk, work” (a.a., 1991. s. 95). 

Det är vanligt förekommande att stora företag, vilka en skolverksamhet kan jämföras med, 

representeras av: ”constellations of interconnected practices” (Wenger, 1998, s. 127). Det vill säga 

konstellationer av olika praxisgemenskaper verksamma sida vid sida men ändå sammankopplade över 

gränserna med andra gemenskaper. I vår studie relateras samverkan mellan skolformerna till lärarnas 

lärande inom de praxisgemenskaper de ingår i där rådande skolkod fungerar antingen främjande eller 

hindrande för samverkan skolformerna emellan.  

I relation till den här studiens syfte innebär teorin om lärande som deltagande i praxisgemenskap, att 

de erfarenheter och förhållningssätt lärarna ger uttryck för, används för att analysera samspelet på 

skolorna i syfte att få fatt i vilka praxisgemenskaper som synliggörs på respektive skola. De 

praxisgemenskaper som synliggörs på skolorna används i sin tur för att förklara och förstå studiens 

resultat utifrån frågeställningarna som besvarar studiens syfte.  
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Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metodansats, genomförande, analysmetod, etiska aspekter samt 

vilka överväganden som gjorts i förhållande till studiens trovärdighet. 

Fenomenografisk metodansats 

I studien används den kvalitativa metodansatsen fenomenografi där halvstrukturerade intervjuer 

genomfördes vid insamling av studiens empiri. Enligt Fejes och Thornberg (2015) lämpar sig både 

fenomenografi som metodansats och halvstrukturerade intervjuer väl för att studera individers 

variation av uppfattningar kring ett visst fenomen. Resultatet, vilket baseras på kategorier 

framanalyserade genom insamlad data, kallas inom fenomenografisk forskning för utfallsrum (a.a.). 

Studiens ansats är induktiv vilket innebär att mönster och slutsatser analyserats fram utifrån några 

enskilda intervjupersoners svar, inte från någon i förväg ställd hypotes (Hartman, 2004). 

Uljens (1989) påvisar att fenomenografisk forskning handlar om att relatera människors uppfattningar 

till varandra, inte bara räkna upp dem. Det är därför viktigt att intervjufrågorna är utformade så att 

möjlighet ges att lyfta fram olika uppfattningar och dess bakomliggande orsaker. Valet att utföra 

halvstrukturerade intervjuer grundades därför på det Trost (2005) lyfter nämligen att halvstrukturerade 

intervjuer har karaktären av ett samtal vilket lämpar sig bra för att få fram människors uppfattningar. 

Fejes och Thornberg (2015) menar dock att det är en utmaning för intervjuaren att ställa frågor på ett 

sådant sätt att informanten ger djupa och uttömmande svar under intervjuns gång. Det kräver en 

intervjuteknik med rätt typ av uppföljande frågor och ett äkta engagemang som bekräftar 

intervjupersonen. En av de största utmaningarna inom fenomenografi är att tolka uttryckens innebörd 

det vill säga tolka vad informanten menar (a.a.). 

Datainsamling 

Datainsamlingen har skett genom tio halvstrukturerade intervjuer med fem lärare i grundsärskolan och 

fem lärare i grundskolan. Intervjuerna pågick mellan 23 och 37 minuter med ett medelvärde på ca 31 

minuter. Uljens (1989) rekommenderar att minst tio intervjuer genomförs för att ge ett mättat utfall 

kring ett visst fenomen. Intervjuformen, halvstrukturerad intervju, är konstruktivistisk då ingen 

objektiv, allmän sanning framkommer ur insamlad data utan är ett resultat utifrån rådande situation 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

En intervjuguide (Bilaga 2) har använts som underlag vid intervjutillfällena i enighet med Kvale och 

Brinkmanns (2009) rekommendation. Intervjufrågorna grundades på forskningsfrågorna men ställdes 

på ett talspråkligt enklare sätt (se Bilaga 2) vilket gav oss som intervjuare bättre möjlighet att ställa 

följdfrågor. Trost (2005) menar att stora och inte alltför många frågeområden i intervjuguiden är att 

föredra. Intervjuaren ska vara så påläst att hon kan sina områden utantill. Då blir det naturligt att ställa 

konkreta frågor under pågående intervju och således låta intervjupersonen styra i vilken ordning de 

olika frågeställningarna diskuteras. Frågorna i intervjuguiden ska bidra med fler nyanser och djupare 

förståelse i det efterföljande analysarbetet (a.a.). Dessa råd har följts och tidigare forskning som 

behandlar olika aspekter av samverkan skolformerna emellan har studerats i förväg. För att pröva om 

intervjuguiden höll god kvalitet för studiens ändamål genomfördes inledningsvis en provintervju. Den 

blev innehållsrik och fungerade bra och togs därför med i studien vilket enligt Trost (2005) är korrekt 
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att göra. Apples app Röstmemon användes för att ljudinspela intervjuerna och samtliga intervjuer 

transkriberades ordagrant. 

Urval 

Urvalet gjordes i en mellanstor kommun i Sverige och genom ett så kallat bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär enligt Trost (2005) att man tillfrågar de personer som finns tillhands. Det 

innebär dock inte att informanterna är vilka som helst. Hartman (2004) poängterar att urvalet i 

kvalitativa undersökningar bör tänkas igenom än mer noggrant än i kvantitativa undersökningar då 

antalet informanter är få. För vår studie innebar noggrannheten att informanterna uppfyllde vissa 

kriterier. Kriterierna var att informanterna skulle vara verksamma lärare i grundsärskolans eller 

grundskolans år 1–6, bedriva undervisning i olika klasser, arbeta på skolor som har både grundsärskola 

och grundskola i samma byggnad samt gärna inneha mentorskap i sin befattning. Samtliga informanter 

uppfyllde dessa kriterier och hade minst fem års arbetslivserfarenhet på sin nuvarande anställning. De 

elever lärarna i grundsärskolan ansvarar för är elever som läser antingen enligt grundsärskolans eller 

träningsskolans kursplaner.  

Via telefon kontaktades rektorerna på de två skolorna som var aktuella för studien och informerades 

samt tillfrågades om tillstånd att söka informanter bland lärarna. Efter samtalet mailades ett 

informationsbrev (Bilaga 1) till dem. Samtliga rektorer ansåg att studien var utformad på ett sådant sätt 

att den fick genomföras på deras respektive skolor. Sökandet av informanter skedde genom att vi 

besökte de utvalda skolornas personalrum och informerade om studien. Det resulterade i att några 

deltagare anmälde sig direkt. Informationsbrevet, med information om studien, lämnades i 

personalrummen till vilka vi återkom efter någon dag. När vi besökte skolorna igen anmälde sig fler 

lärare som frivilliga deltagare. På så vis fick vi tag på totalt tio informanter. På skola A intervjuades två 

lärare i grundsärskolan och tre lärare i grundskolan. På skola B intervjuades tre lärare i grundsärskolan 

och två lärare i grundskolan. 

Analysmetod 

Redan när intervjuguiden utformades har frågorna, i enighet med Fejes & Thornbergs (2015) 

rekommendation, baserats på det teoretiska perspektiv som tillämpats i studien. Analys av data vilar 

likaså mot detta teoretiska perspektiv. Som tidigare nämnts har denna studie ett teoretiskt perspektiv 

med riktning mot lärande som deltagande i praxisgemenskaper. Analysarbetet kännetecknas av att de 

kategorier och utfallsrum som framträtt relaterats till den sociala och kulturella kontext lärarna ingår i 

med främsta fokus på identitet och praktik. Syftet med analysen är att, genom lärarnas erfarenheter och 

de förhållningssätt som uttrycks, få fatt i hur den sociala skolmiljön kan främja respektive hindra 

samverkan skolformerna emellan. 

Fenomenografin som metodansats följer en strukturerad analysmodell. Vi valde att följa Fejes och 

Thornbergs (2015) sjustegsmodell i vårt analysarbete (s.167): 

1. Bekanta sig med transkriberad, alltså ordagrant nedskriven, data genom flertalet genomläsningar. 

2. Kondensation av materialet för att hitta passager, vilket innebär meningsbärande enheter, av 

intervjupersonernas uttalanden. Kondensationen gjordes i relation till tre av de fyra frågeställningarna:  

 Vid vilka tillfällen sker samverkan mellan skolformerna och i vilka syften? 

 Vilka för- och/eller nackdelar med samverkan ser lärarna? 
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 Vilka förhållningssätt till samverkan ger lärarna uttryck för? 

3. Jämförelse och kategorisering av passagerna. 

4. Gruppering av passagernas skillnader och likheter. 

5. Artikulering av kategorierna vilket innebär att hitta väsentliga likheter och skillnader i passagerna 

samt namnge kategorierna efter känslan av hur något uppfattas. 

6. Den kontrastiva fasen i analysen genomförs genom granskning av alla passager för att se vilken 

kategori de tillhör. 

7. Redovisa studiens utfallsrum. Utfallsrummet är den variation av erfarenheter och uppfattningar som 

framkommer genom datamaterialet. Utfallsrummet ger ett resultat av studiens tre första 

frågeställningar. Dessa frågeställningar analyseras därefter vidare och utmynnade i att svara på 

studiens fjärde frågeställning:  

 vad som tenderar främja och/eller hindra samverkan skolformerna emellan.  

Ett exempel på tillvägagångssättet vid analysarbetet finns att se i bilaga (Bilaga 3). 

Etiska överväganden 

Skriftlig information om att studien följer Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer och 

deras innebörd lämnades till informanterna. Dessa principer innefattar bland annat 

individskyddskravets fyra delar: Informationskravet: Informationsbrevet delades ut till rektorer och 

intervjupersoner om studiens syfte och innehåll. I brevet gavs också information om att deltagandet är 

frivilligt och att intervjupersonen har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Vi lämnade våra 

och handledarens kontaktuppgifter för att informanterna skulle kunna ta kontakt och få svar på 

eventuella frågor. Samtyckeskravet uppfylldes genom att samtliga deltagare fick information om och 

skrev under att de förstått studiens syfte och genomförande samt att de samtyckte till deltagande i 

studien. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att avidentifiera skolorna och deltagarna i studien 

och genom att utesluta att namnge informanterna i studiens resultat. Detta för att så långt som möjligt 

säkra den anonymitet som utlovades vid studiens början. Nyttjandekravet garanterades genom 

information om att det insamlade datamaterialet endast kommer användas för denna studies ändamål. 

Under studiens gång förvarades materialet på ett säkert ställe. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets 

riktlinjer (2011). 

Intervjuerna har utförts mellan en intervjuare och en informant. Valet att endast en intervjuare 

genomförde intervjun baserades på omsorg för informantens välbefinnande. Om vi båda, som gjort 

denna studie, samtidigt intervjuat informanterna hade risken för en obekväm och asymmetrisk 

situation ökat. Intervjupersonen kunde känt sig alltför granskad och trängd. Trost (2005) nämner det 

faktum att intervjuaren redan har ett övertag i situationen genom att denne vet vilka frågor som ska 

ställas. 

I resultatet presenteras informanterna som antingen lärare i grundsärskolan eller som lärare i 

grundskolan/grundskollärare. Befattning, ämnesbehörighet eller vilken klass lärarna arbetar i nämns 

inte. Valet att inte heller benämna dem som till exempel lärare 1 och lärare 2 gjordes efter noggrant 

etiskt övervägande då risken finns att informanternas rätt till anonymitet går förlorad genom en sådan 

benämning. Anledningen till det är att studien gjordes i en kommun som har ett fåtal skolor där både 

grundsärskola och grundskola finns representerade. Trost (2005) poängterar att ”Ingen forskning i 

världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven.” (a.a. s. 103). 
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Studiens trovärdighet 

Tio informanter intervjuades vilket enligt Alvesson (2011) anses vara ett lagom stort antal intervjuer 

att transkribera, sett ur en tidsmässig aspekt. Vid ett större antal intervjuer måste forskaren ibland, på 

grund av tidsbrist, välja att endast transkribera specifika delar ur intervjuerna. Risk för feltolkning och 

förutfattade meningar ökar dock vid ett sådant förfarande vilket kan påverka studiens trovärdighet 

negativt (a.a.). Genom att denna studie utgår från ett mindre antal intervjuer har ordagranna 

transkriberingar kunnat göras, vilket anses bidra till studiens ökade trovärdighet (a.a.). Både Fejes och 

Thornberg (2015) och Uljens (1989) betonar att ljudinspelade intervjuer och ordagranna 

transkriberingar av insamlad data är faktorer som ökar en studies trovärdighet. 

Uljens (1989) poängterar att etiska aspekter spelar stor roll för studiens trovärdighet. Exempel på detta 

är noggrann tolkning av informanternas uttalanden och klarhet i vilka uttalanden som tillhör vilken 

kategori. Denna tolkning bör ske så pass korrekt att det kan säkerställas att uttalandena har samma 

innebörd genom hela intervjun. Ska studien bli tillförlitlig måste man alltså, i linje med Uljens (1989), 

som intervjuare vara säker på att man förstår vad informanten menar (a.a). I denna studie har 

innebörden av informantens uttalanden säkerställts genom att samma frågeställning bearbetades på 

olika sätt under intervjuns gång. Även uppföljningsfrågor ställdes där informanten gavs möjlighet att 

besvara om intervjuaren förstått dess uttalanden korrekt. Under analysarbetets gång säkerställdes 

uttalandenas innebörd genom att markerade passager tolkades utifrån det sammanhang de ingick i. 

För trovärdigheten är det även av stor vikt att studien har god kommunicerbarhet. Det innebär att det 

ska finnas en transparens genom arbetets gång så att en utomstående person ska kunna se hur data 

samlats in, bearbetats och presenteras (Uljens, 1989). Intentionen med presentationen av den här 

studien har varit att beskriva arbetsgången på ett konkret sätt så att läsaren kan förstå 

tillvägagångssättet och få kännedom om vilket teoretiskt perspektiv studien utgår från. Läsaren ges då 

möjlighet att bedöma om trovärdigheten kan sägas vara god nog. 
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån de frågeställningar som svarar mot studiens syfte. Varje frågeställning 

representerar ett utfallsrum där den variation av erfarenheter och uppfattningar om den aktuella 

frågeställningen redovisas. I studien intervjuas lärare från två olika skolor, båda relativt stora skolor, 

med grundsärskola och grundskola i samma byggnad. Dessa skolor benämns med skola A och skola 

B. Av etiska skäl redovisas inte vilken lärare som säger vad utan enbart i vilken skolform som 

respektive lärare är verksam.  

Resultatet från skola A och skola B presenteras var för sig då det resultat som framträder relateras till 

den sociala och kulturella kontext lärarna verkar i, det vill säga till de praxisgemenskaper, lärarna 

ingår i. Som tidigare har framgått kännetecknas en praxisgemenskap enligt Wenger (1998) av att 

deltagarna strävar mot samma mål, att deltagarna bidrar med olika slags kunskap, att olika identiteter 

antas samt att praxisgemenskapen delar en skolkod med gemensamma rutiner, normer, traditioner och 

arbetssätt (a.a.). I slutet av varje avsnitt, där frågeställningarna besvaras, redovisas vad samspelet på 

skola A respektive skola B kännetecknas av. Resultatet sammanfattas med en presentation av vad som 

främjar respektive hindrar samverkan skolformerna emellan som, utifrån övriga frågeställningar och 

teorin, har analyserats fram. Avslutningsvis redovisas vilka praxisgemenskaper som framträder på 

skolorna följt av en avslutande tolkning och analys.   

Tillfällen när samverkan mellan skolformerna sker 

samt i vilket syfte 

Figuren visar den variation av tillfällen där samverkan sker på skola A och skola B och i vilka syften. I 

texten som följer under respektive skola presenteras variationen i kursiv stil. 

      

 

Tillfällen att 

samverka 

Praktiskt/Estetiska 

ämnen (skola A & B) 

 

Teoretiska ämnen  

(skola A & B) 

På gemensamma arenor 

(skola A & B) 

Inkludering (skola A) 

Syfte: Socialt utbyte & 

acceptans  

Syfte: Utmanande miljö 

& kunskapsutmaningar 

 

Syfte: Socialt samspel 

& inget uttalat 

 

Figur 1: Variation av tillfällen när samverkan mellan skolformerna sker samt i vilket syfte, på skola A och skola 

B. 
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Samverkan i praktiskt/estetiska ämnen 

Skola A 

Samverkan där enskilda elever från grundsärskolan deltar i praktiskt/estetiska ämnen var vanligast 

förekommande tillfället att samverka i på skola A. Idrotten var vanligast åtföljt av musik och slöjd. 

Initiativ till samverkan tas av grundsärskolans lärare som kontaktar grundskolan om de har en elev 

som de tror skulle främjas socialt av att delta. Syftet beskrivs vara att eleven ska få socialt utbyte 

genom att vistas i grundskolans miljö:  

Det är ju bra för grundsärskolans elever att få positiva förebilder. Att kunna se och imitera       

(Lärare från både grundsärskolan & grundskolan). 

Lärarna beskriver att samverkan varit mer frekvent tidigare än det är nu. Lärarna på skola A har två 

skilda sätt att uppfatta samverkan i praktiskt/estetiska ämnen. Lärare i grundsärskolan ser dessa ämnen 

lämpliga för deras elever att samverka i medan grundskolans lärare upplever samverkan i 

praktiskt/estetiska ämnen vara svårare:  

Rollen för dig som lärare, att leda i en sal där de inte har fasta platser, är svårare. Det rör sig över en 

stor yta hela tiden, aktiviteterna, jämfört med när du är i ett klassrum och du har din plats. Du kan 

individualisera på annat sätt då, i ett klassrum, med uppgifter och så vidare, en kan jobba med nånting 

och en annan kan jobba med något annat (Lärare i grundskolan). 

Svårigheter som grundskolans lärare upplever har inte diskuterats med grundsärskolans personal. 

Informanterna beskriver att kontinuerliga samtal mellan lärare från de båda skolformerna inte förs när 

en elev deltar i grundskolans ämnen. Kommunikationen försvåras av att grundsärskoleeleven ofta följs 

av olika personal vid olika tillfällen.  

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola A kännetecknas av att samverkan i 

praktiskt/estetiska ämnen är vanligast, syftet beskrivs vara socialt och brist på kommunikation 

synliggörs mellan skolformerna. Av tradition initierar grundsärskolans lärare kontakten. 

Skola B 

Samverkan där enskilda elever från grundsärskolan deltar i praktiskt/estetiska ämnen, idrott, musik 

och slöjd, var vanligast förekommande på skola B. Initiativ har uteslutande tagits av grundsärskolans 

lärare vilket beskrivs av en lärare från grundsärskolan:  

Det har inte hänt någon gång på över 30 år att grundskolans lärare har frågat: skulle vi kunna 

samarbeta? (Lärare i grundsärskolan) 

Det primära syftet med samverkan beskrivs vara ett socialt utbyte för grundsärskoleeleverna, som ges 

möjlighet att dels möta grundskolans elever och därmed få ”förebilder”, samt att grundskolans elever 

får en ökad acceptans för olikheter. En lärare på grundsärskolan ser dock svårigheter med samverkan i 

praktiskt/estetiska ämnen: 

Ofta är det så att om man börjar integrera så börjar man integrera på såna ämnen som gymnastik och 

bild. Som egentligen, är de värsta för våra elever! För det finns ingen struktur. Eller det finns ju 

struktur men /…/ Gympan är ju ofta spel och regler och de hänger inte med. Och så samma med bild 

/…/ ja, konstnärligt hitta på nånting utan föreställningsförmåga, där är det ju samma sak!         

(Lärare i grundsärskolan). 
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De svårigheter grundsärskolans lärare uppmärksammat, att samverkan i praktiskt/estetiska ämnen 

kanske är det värsta för deras elever att inleda samverkan i, har inte diskuterats med grundskolans 

personal. Trots vissa svårigheter ser lärare i grundsärskolan sociala fördelar med att samverka i 

praktiskt/estetiska ämnen:  

Det blir jättebra stämning, för då är ju inte eleverna utanför utan de är som i ett sammanhang och 

eleverna lär känna eleverna, så att det blir naturligt att träffas i korridoren och säga hej             

(Lärare i grundsärskolan). 

Möten i praktiskt/estetiska ämnen upplevs ha avgörande betydelse för det sociala samspelet utanför 

klassrummet. Eleverna har exempelvis börjat leka på rasterna. Grundskollärarna menar att samverkan i 

praktiska ämnen kan främja empatin:  

Jag tycker att det är jätteviktigt för att skapa förståelse, för att skapa en acceptans för att vi är olika 

(Lärare i grundskolan). 

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola B kännetecknas av att samverkan i 

praktiskt/estetiska ämnen är vanligast och syftet beskrivs vara socialt. Sociala fördelar med samverkan 

uppmärksammas samtidigt som brist på kommunikation mellan skolformerna synliggörs eftersom 

grundsärskolans lärare observerat svårigheter med samverkan i dessa ämnen vilket inte lyfts med 

grundskolans lärargrupp. Av tradition initierar grundsärskolans lärare kontakten. 

Samverkan i teoretiska ämnen 

Skola A 
 

På skola A har samverkan i teoretiska ämnen, främst i ämnet svenska, förekommit mellan vissa elever 

från grundsärskolan och grundskolans yngre elever. Initiativ har tagits av både grundsärskolans och 

grundskolans personal. Syftet beskrivs vara både kunskapsrelaterat och socialt.  

Då har vi försökt hitta stunder då de (elever från grundsärskolan) kan gå in i klasserna, eller då vi kan 

gå till dem, då de har läst eller lekt (Lärare i grundskolan).  

Projekt har inletts efter att lärare från båda skolformerna gått på samma kurs. När syftet med 

samverkan är kunskapsrelaterat deltar elever från grundsärskolan som bedöms gynnas av att vistas i 

grundskolans mer utmanande miljö:  

Då hade vi tre eller fyra elever från särskolan som kom över. Som var med när vi hade ”Skriva sig till 

läsning”. Som var med i det projektet /…/ Jag tror de (grundsärskolans lärare) tänkte på elever som 

var på gång att börja läsa och skriva bokstäver (Lärare i grundskolan). 

Grundskolans miljö ses därmed gynna vissa av grundsärskolans elever kunskapsmässigt. Alla elever 

upplevs dock främjas socialt av att samverkan sker. Samverkan beskrivs ha varit mer vanligt förr. 

Intentionen att samverka finns än idag men lärarna beskriver att förutsättningarna har förändrats: 

På grund av personalen och av byten och lite sånt så är det inte nåt som fungerar fullt ut som man 

skulle önska (Lärare i grundsärskolan). 

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola A präglas av förändring då 

samverkan i teoretiska ämnen minskat. Syftet beskrivs vara både socialt och fylla en kunskapsmässig 

funktion för vissa elever. Samverkan upplevs vara socialt fördelaktigt för alla elever som deltar. 
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Skola B 

På skola B sker samverkan i teoretiska ämnen kontinuerligt varje vecka. Några elever från 

grundsärskolan har matematik och SO i en grundskoleklass. Syftet beskrivs vara både 

kunskapsrelaterat, genom att eleverna har möjlighet att få djupare förståelse, och socialt, då 

grundskolans elever kan fungera som förebilder:   

Vi har några elever som går in även i teoretiska ämnen och då har de ju större chans att få en djupare 

förståelse och genomgång (Lärare i grundsärskolan). 

Våra elever (grundsärskolans elever) har ju en möjlighet att kanske få en förebild. Att se hur 

”vanliga” elever jobbar (Lärare i grundsärskolan).  

Trots personalbyten genom åren har samverkan kvarstått:  

Jag tog kontakt med grundskollärare och hon som jobbade före mig hade också kontakt med dem och 

det gjorde att det blev ett naturligt samarbete mellan oss (Lärare i grundsärskolan). 

Det finns enligt läraren rutiner för samverkan som upprätthålls. Lärarna i grundskolan upplever dock 

att samverkan i teoretiska ämnen är svårt:  

Ämnesmässigt svårt, absolut. Och sen är det ju det där med tid, alltid! Man ska ju hinna planera 

(Lärare i grundskolan). 

Grundskolans lärare tror att svårigheter ökar ju högre upp i stadierna eleverna kommer på grund av 

ökade kunskapskrav. Inställningen är dock positiv, trots nämnda svårigheter, och lärarna i grundskolan 

välkomnar mer samverkan med grundsärskolan om ökade resurser och mer planeringstid tillkommer:  

Mindre undervisning, mindre arbetsuppgifter, mer planering, mer samverkan – ja! Absolut inga 

problem! (Lärare i grundskolan) 

Svårigheterna grundskolans lärare ger uttryck för, kunskapskrav och brist på tid, är inget som 

grundsärskolans lärare lyfter fram.  

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola B präglas av stabilitet gällande 

samverkan i teoretiska ämnen. Syftet beskrivs vara både socialt och fylla en kunskapsmässig funktion 

för vissa elever. Samtidigt kännetecknas praktiken av skilda uppfattningar bland lärarna. 

Grundsärskolans lärare ser kunskapsmässiga vinster, för de elever som bedöms gynnas av att delta, 

samtidigt som grundskolans lärare upplever olika kunskapskrav och brist på tid som försvårande.  

Samverkan på gemensamma arenor 

Skola A 

På skola A planeras gemensamma friluftsdagar som då tenderar ha ett syfte “kring det sociala” som en 

grundskollärare uttrycker sig. Samverkan sker också genom spontana möten på gemensamma arenor 

som i matsalen och på skolgården. Skolgården är stor och uppdelad för olika stadier. Lågstadiet delar 

utemiljö med grundsärskolan och har samma rasttider vilket enligt en lärare i grundskolan främjar lek 

över skolformerna:  

På raster och ute på gården, det har vi samtidigt. Och då har jag upplevt att barn från ettan, tvåan och 

trean har lekt med särskolans elever (Lärare i grundskolan.). 
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Förskoleklassen har en egen uteplats vilket grundsärskolans lärare tycker är synd:  

Nackdelen är att vi inte har samma utemiljö som förskoleklassen /…/ förskoleklassen passar många 

av våra elever bättre därför att många av våra elever ligger på förskolenivå                                

(Lärare i grundsärskolan). 

Mellanstadiets elever har senare tid för lunch och rast. På deras skolgård syns grundsärskolans elever 

på sin höjd:  

När de kanske passerar där nån gång när de ska någonstans (Lärare i grundskolan). 

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola A, omfattas av strukturella och 

miljömässiga ramar, som kan både underlätta och hindra spontana möten mellan elever från de båda 

skolformerna. Ramarna innebär att möten möjliggörs på friluftsdagar samtidigt som spontana möten 

hindras på skolan, då skolgården och tid för lunch och rast, är uppdelad.  

Skola B 

På skola B planeras gemensamma friluftsdagar, syftet beskrivs vara socialt, genom att elever från de 

båda skolformerna ges möjlighet att mötas. Grundskollärarna upplever dock att grundsärskolans 

medverkan tenderar vara lite åsidosatt. En av dem uttrycker så här:  

Så har vi ju våra friluftsdagar men jag kan ju som ändå känna att ja, de är med på friluftsdagar men de 

är ju för sig själv ändå (Lärare i grundskolan). 

Samverkan sker ibland på skolans gemensamma arenor. Lärare från de båda skolformerna berättar att 

eleverna ses i den gemensamma matsalen och att de ibland väljer att gå och sätta sig vid samma bord. 

En lärare på grundsärskolan menar att dessa möten har gett positiva effekter för elevernas spontana 

samverkan även på andra plan:  

Det har även blivit naturligt att gå in på grundskolans fritids och spela lite biljard och sånt där för alla 

elever, så det är jättekul (Lärare i grundsärskolan). 

Skolgården är ganska stor och har en utemiljö på skolans båda sidor. Grundskolan vistas oftast på ena 

sidan av skolan medan grundsärskolan har en egen del på andra sidan. I regel leker elever från 

grundsärskolan och grundskolan inte med varandra. En lärare på grundsärskolan ser dock att några 

grundskoleelever söker sig till den sida av skolgården där grundsärskolan för det mesta håller till:  

Kanske man hittar de här tjejerna och killarna från grundskolan som gillar att pyssla om (ta hand om 

elever från grundsärskolan) och så kanske de tar med dem i leken på rasterna                            

(Lärare i grundsärskolan). 

Läraren upplever att kontaktsökandet kan leda till något positivt för eleverna.  

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola B, omfattas av strukturella och 

miljömässiga ramar, som kan både underlätta och hindra spontana möten mellan elever från de båda 

skolformerna. Ramarna innebär att möten möjliggörs på friluftsdagar och i skolans matsal, där 

gemensamma lunchtider underlättar, samtidigt som en uppdelad skolgård försvårar spontant samspel 

mellan elever från de båda skolformerna. 
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Inkludering  

Skola A 

Vid intervjutillfällena togs inkludering spontant upp av informanterna på skola A. Inkludering togs 

inte upp av lärarna på skola B även om inkludering också existerar på skola B. Orsaken kan vara att 

det var mer tydligt vid intervjutillfällena på skola B, att syftet med denna studie är att undersöka 

samverkan mellan elever som har sin klasstillhörighet i grundsärskolan och elever som har sin 

klasstillhörighet i grundskolan. Därför redovisas bara resultatet, av inkludering, från skola A.  

På skola A har samverkan skett genom att enstaka elever från grundsärskolan inkluderats i 

grundskolans klasser. En lärare i grundskolan beskriver:  

Jag har också jobbat en hel del med inkludering. Vi har haft barn som har varit, som har gått i klassen 

då, som har varit inskrivna i särskolan (Lärare i grundskolan). 

Inkluderade elever sägs ha samverkat med grundskolans elever ”hela tiden” som en lärare uttrycker 

det. Samtidigt vittnar grundskolans lärare om att klassrumsmiljön kan vara svår för den inkluderade 

eleven:  

Det var ju så att vi hade ett grupprum alldeles bredvid.  Så till största delen var eleven ju där /…/ Det 

blev för mycket moment runt om, störde för mycket helt enkelt (Lärare i grundskolan). 

Samverkan har skett mellan lärare från de både skolformerna då erfarenheter och kunskaper utbytts. 

En lärare som ansvarat för en inkluderad elev beskriver: 

Vi samarbetade och planerade tillsammans jag och en pedagog från särskolan (Lärare i grundskolan). 

Samarbetet upplevs ha fungerat väl. Lärare från båda skolformerna beskriver dock att inkluderingen 

försvårats ju äldre eleverna blev. 

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola A präglas av en tudelad uppfattning 

om inkludering. Positivitet för inkludering uttrycks, kunskapsutbyte mellan lärare från de båda 

skolformerna har fungerat väl, samtidigt som inkluderingen upplevs ha försvårats av grundskolans 

miljö och elevernas stigande ålder.  
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Uppfattningar om för- och nackdelar för eleverna 

genom samverkan skolformerna emellan 

Samverkan kan vara fördelaktigt för eleverna 

Figuren visar den variation av uppfattningar, av positiva aspekter samverkan kan ha för eleverna, som 

lärarna ger uttryck för på skola A och skola B. I texten som följer under respektive skola presenteras 

variationen i kursiv stil. 

 

 

 
 
Skola A 

På skola A uppfattar lärarna att samverkan botar fördomar och främjar empati. En lärare i grundskolan 

beskriver:  

Ibland kan de känna rädsla när de möter särskoleelever, av olika slag, att de ska vara farliga. Men det 

avdramatiseras lite grann (Lärare i grundskolan). 

Samverkan ger grundskoleelever kunskaper för framtiden, som på sikt gynnar grundsärskoleelever, 

menar en lärare i grundsärskolan: 

En del som är väldigt viktigt, för grundskolans elever, är om man tänker rent samhällsmässigt. Att de 

en dag ska bli en beslutsfattare, de som går i grundskolan. Att de har TRÄFFAT barn som har olika 

funktionshinder för då har man lättare att förstå problematiken. Då kanske man sitter på soc, man 

kanske är kommunalråd eller vad än man är så vet man hur det är /…/ när man tänker tillbaka, är det 

ju inte så många år sen de fick vara hemma, de med utvecklingsstörning (Lärare i grundsärskolan). 

Samverkan upplevs således ge alla elever social vinning när olikheter möts. Eleverna i grundskolan 

utvecklar empati, acceptans och kunskaper om funktionsnedsättningar vilket gynnar eleven med 
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Figur 2: Variation av uppfattningar om vilka fördelar 

samverkan kan ha för elever från de båda skolformerna, på 

skola A och skola B. 
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utvecklingsstörning, nu och i framtiden. För grundsärskoleeleven lyfts hur samverkan kan vara 

fördelaktigt för elevens känsla av delaktighet: 

Man får ändå en delaktighet med de andra. Och oavsett om jag inte förstår, egentligen, vad de gör 

eller arbetar med, men jag sitter ändå med och får ett högre självförtroende för att jag får bläddra i 

min bok. Även om jag inte får skriva i min bok (Lärare i grundsärskolan). 

Citatet visar att det lärarna bedömer fördelaktigt är elevens känsla av att få vara med snarare än att 

utveckla skolkunskaper. Samverkan ses även gynna grundskolans elever, särskilt elever i svårigheter.  

Vi har haft nåt barn som kommit hit också. Det är ju oftast barn med särskilda behov. Att man har 

sett att det är lugnt här och tydliggjort. De vet vad de ska göra och så där (Lärare i grundsärskolan). 

Fördelar som grundsärskolans miljö kan ha för grundskolans elever lyfts enbart av grundsärskolans 

lärare.  

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola A kännetecknas av att samverkan ses 

fördelaktigt för både grundsärskolans och grundskolans elever på ett socialt och delaktighetsrelaterat 

sätt. Delaktighet beskrivs på skola A i relation med att grundsärskoleeleven får uppleva känslan av att 

få lov att vara med.  

Skola B  

På skola B uppfattar lärarna att samverkan leder till acceptans för olikheter. 

Det är fördelaktigt för dem, det tror jag för då, annars är det som, särskolan, det är något jättemystiskt 

i nåt rum nånstans. Men de träffar våra elever och ser att; jaja de är inte /…/ Ibland kan det ju vara ett 

beteende som avviker men många beter sig ju som vem som helst. Att det blir inte så konstigt så, ja, 

man stöter på särskolans elever och man säger hej i korridoren. Ett naturligt möte                     

(Lärare i grundsärskolan). 

Genom möten med grundsärskolans elever, där avvikande beteenden avdramatiseras, utvecklar 

grundskolans elever därmed empati.  Lärarna menar även att samverkan främjar grundsärskoleelevers 

delaktighet. Att elever trots olika behov ingår i skolans miljö tillsammans med andra:  

Varför ska de vara på ett annat ställe? De har ju kanske behov av att sitta i lugn och ro och jobba och 

sånt men det är naturligt. Det ska som inte vara på något annat sätt (Lärare i grundskolan). 

Delaktighet ses vara självklart både i sociala och kunskapsrelaterade situationer. Även grundskolans 

elever gynnas av samverkan skolformerna emellan. Lärarna i grundsärskolan beskriver hur de kan dela 

med sig av anpassat material till elever som har svårt att nå kunskapsmålen och hur medföljande 

personal kan fungera som resurs:  

Jag delar ju med mig av mitt material /…/ En del behöver lite mer avskalat material, bara 

faktabaserat, enkla frågor och en del behöver lite svårare så att där är det jätteviktigt att det blir bra. 

Jag kan ju dela med mig av kunskapen till honom så att hans elever också når, faktiskt, målen 

(Lärare i grundsärskolan).  

Personalen som följer med på vissa av de teoretiska ämnena sitter inte bara med vår elev som är där 

utan vi går även runt till de andra eleverna. Så vi är ju som en resurs där (Lärare i grundsärskolan). 
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Fördelar för grundskolans elever, att ta del av anpassat material och att se medföljande personal som 

resurs för fler, beskrivs i intervjuerna sekundärt och lyfts bara av grundsärskolans lärare.  

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola B kännetecknas av att samverkan ses 

fördelaktigt för både grundsärskolans och grundskolans elever på ett socialt och delaktighetsrelaterat 

sätt. Delaktighet beskrivs på skola B i relation med att grundsärskoleeleven är accepterad och ska få 

vara med.   

Samverkan kan vara negativt för eleverna 

Figuren visar den variation av uppfattningar, av negativa aspekter samverkan kan ha för eleverna, som 

lärarna ger uttryck för på skola A och skola B. I texten som följer under respektive skola presenteras 

variationen i kursiv stil. 

 

 

 

Skola A 
 

På skola A ses grundskolans miljö vara ”rörig” för grundsärskolans elever. Materialet upplevs av 

grundsärskolans lärare vara svårt och inte anpassat:  

Vi har en bok här i lådan på 85 sidor, det blev att den elevassistenten som följde med då var den som 

fyllde i uppgifterna, det var ju inte anpassat (Lärare i grundsärskolan). 

Lärare i grundsärskolan ger här uttryck för att deras undervisning med grundskolan blir svår, för deras 

elever, eftersom materialet inte är tillrättalagt. Anpassningar som förväntas göras av grundskolans 

personal. 

Nackdelar med 

samverkan 

 

För elever i 

grundsärskolan  

För alla För elever i 

grundskolan 

Rörig miljö att vistas i 

(skola A & B) 

Elever hålls tillbaka –  

(skola A) 

Skillnader ökar med 

ålder (skola A) 

Ej anpassat material 

(Skola A) 

Olika kunskapsmål 

(skola B) 

Rädsla hos elever  

(skola B) 

Sporadisk samverkan  

försvårar (Skola A) 

Högt tempo, långa pass 

(skola B) 

 

Svårt trots anpassningar 

(Skola A) 

Figur 3: Variation av uppfattningar om vilka nackdelar samverkan kan 

ha för elever från de båda skolformerna, på skola A och skola B.  
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Lärare i grundskolan betonar att ansvar för eleven, när samverkan sker i teoretiska ämnen, ska tas av 

grundsärskolans personal. Anpassningar i praktiska ämnen, som idrott, ansvarar grundskolans lärare 

för. Moment upplevs trots anpassningar ändå bli för svåra för grundsärskoleeleven som då signalerar 

att kraven är för höga och ibland avbryter lektionen. Idrotten upplevs särskilt svår att anpassa för en 

enskild elev samtidigt som grundskolans elever också måste utmanas. En lärare i grundskolan 

beskriver att om anpassningar görs i en lek eller sport, så att det primära syftet blir att alla ska känna 

sig delaktiga, riskerar det sända ”jättekonstiga signaler” till grundskolans elever som vill ” kämpa och 

vill försöka göra mål”.  Läraren menar att grundskoleelevernas utveckling då kan hämmas. Sporadisk 

samverkan, när eleven från grundsärskolan ”inte är på alla pass” försvårar kontinuitet och delaktighet.  

Samverkan upplevs, av samtliga lärare, bli svårare ju äldre eleven blir:  

Det blir en brytningsperiod, då kommer de i puberteten och mognar och barn med 

utvecklingsstörning hänger ju inte med på samma sätt (Lärare i grundsärskolan). 

Så hände det nånting där i femman. Det är ju en sak i utvecklingen. Man börjar leka på andra sätt. Till 

slut börjar man ”hänga” med varann /…/ Och så försöker man ändå ställa upp på 

(grundsärskoleeleven) och då märkte jag på en del elever att dem hämmade sin egen utveckling lite 

grann, man fick stå tillbaks själv, på raster. Med de aktiviteter som man egentligen ville göra   

(Lärare i grundskolan). 

Samspelet upplevs ha fungerat väl, när eleverna var yngre, men beskrivs försvåras med stigande ålder 

eftersom eleverna utvecklas i olika takt och börjar leka på olika sätt. 

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola A präglas av, att de negativa aspekter 

som samverkan har för eleverna, handlar om att grundskolans miljö upplevs svår för grundsärskolans 

elever att vistas i. Oklarheter råder om vem som bär ansvar för att anpassningar görs vilket påverkar 

grundsärskoleelevens undervisning negativt. Praxisgemenskaperna kännetecknas även av att lärarna 

lyfter negativa aspekter för de elever de själva ansvarar för. Att samverkan försvåras med stigande 

ålder tycks det råda en samsyn om.   

 

Skola B 

På skola B upplevs grundskolans miljö vara rörig, för grundsärskolans elever, att vistas i. Större 

klasser, tempot i undervisningen, långa pass och för mycket rörelse kan vara påfrestande:  

Det blir för mycket för eleven /…/ Det kan ju vara för stora grupper. Det kan vara jättejobbigt! För 

mycket input, rörelse runt omkring och så (Lärare i grundsärskolan). 

Lärare i grundskolan menar att samverkan kan upplevas negativt då kunskapskraven mellan 

skolformerna skiljer sig åt. Det blir svårt att balansera grundskolans höga kunskapskrav med 

undervisning av elever på en lägre nivå. För att grundsärskolans elever ska kunna hänga med måste 

materialet vara tillrättalagt. Anpassningar beskrivs vara lärarna i grundsärskolans ansvar men detta 

upplevs inte alltid hinnas med. Utan anpassningar riskerar undervisningen bli för svår för eleven:  

De förstår inte riktigt vad de ska göra om man inte hunnit göra färdigt ett material innan eller gått 

igenom det (Lärare i grundsärskolan). 

En nackdel med samverkan, som lärare uppfattar, är att elever i grundskolan kan bli rädda.  
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De var livrädda för särskoleeleverna. Jag hade flickor som grät för att de tyckte att det fanns ett par 

pojkar där som var så på och de var jätterädda för dem. Det var otroligt svårt att hantera           

(Lärare i grundskolan). 

Grundskolans lärare upplever rädslan svår att komma tillrätta med. Lärarna beskriver att de försökt ta 

hjälp av grundsärskolans personal, när problem som rädsla uppstått, men upplever sig inte bli hörda: 

”det blev som ingenting”.  

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola B präglas av, att de negativa aspekter 

som samverkan har för eleverna, handlar om att grundskolans miljö upplevs svår för grundsärskolans 

elever att vistas i. Praxisgemenskaperna kännetecknas även av att kommunikationen mellan 

skolformerna brister då problem som uppstår inte reds ut.  

Vilka förhållningssätt, till samverkan mellan 

elever från de båda skolformerna, ger lärare 

uttryck för? 

Figuren visar den variation av förhållningssätt som lärarna ger uttryck för på skola A och B. I texten 

som följer under respektive skola presenteras variationen i kursiv stil. 

 

 

 

Skola A 

På skola A framträder följande förhållningssätt till samverkan skolformerna emellan: dörrarna är 

öppna, ledningens roll är av vikt, elevernas mående styr och gynnar bara en del, utbyta kunskaper, 

osäkerhet och rädsla för mer jobb. 

Lärare från båda skolformerna ger uttryck för ett förhållningssätt att dörrarna är öppna. 

Grundsärskolan menar att det är ”självklart” att man får komma in. Från grundskolans håll är öppna 

dörrar mest uttalat i lågstadiet. På skola A har samverkan minskat genom åren. Ett förhållningssätt 

som uttrycks är vikten av ledningens roll. En grundskollärare upplever att samverkan blivit 

nedprioriterat och numer ”inte är högst upp på listan” från kommunens och ledningens håll.   

Vi har ju bytt rektor också några gånger som också har rört till det här /…/ De (förra rektorerna) var 

ju väldigt mån om att det skulle vara en samverkan mellan särskolan och grundskolan. Det tycker jag 

Förhållningssätt till 

samverkan 

Dörrarna är öppna 

(skola A & B) 

Ledningens roll är av 

vikt (skola A & B) 

 

Osäkerhet 

(skola A) 

Allas lika värde 

(Skola B) 

Elevernas mående styr/ 

gynnar bara en del  

(skola A & B) 

Utbyta kunskaper 

(skola A & B) 

Rädsla för mer jobb 

(Skola A) 

Figur 4: Variation av förhållningssätt till samverkan mellan skolformerna som lärare ger uttryck för, på    

skola A och skola B. 
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har försvunnit. För visst är det så att om de vill så blir det ju så att det sprider sig neråt också (Lärare 

i grundskolan). 

Läraren uttrycker att vad rektorer och ledning prioriterar påverkar de prioriteringar lärarna har. Ett 

annat förhållningssätt som synliggörs är att elevens mående bör styra huruvida samverkan bör ske 

vilket förklaras av en lärare i grundskolan: 

Det gäller ju att man försöker samverka där det är möjligt och givet att samverka så att det inte drar 

för stora växlar och försöker samverka på områden eller arbetsmoment som blir för svåra. Så att det 

som blir motsatt verkan till det som man har tänkt. För den enskilde eleven (Lärare i grundskolan). 

Läraren ställer sig ifrågasättande till samverkan som drivs igenom för ”sakens skull” på bekostnad av 

eleven.  När samverkan sker väljs vissa elever från grundsärskolan ut. Vissa elever bedöms ha utbyte 

av samverkan och andra inte. Förhållningssättet präglas av att samverkan bara gynnar en del. 

Samverkan som medel för kunskapsutbyte är ett annat sätt att förhålla sig som lyfts. Grundsärskolans 

lärare menar att det är en vinning att få ”vävas in i” grundskolans läroplan. Samverkan upplevs också 

vara svårt. Lärare i grundskolan upplever att det, hos personalen, finns en känsla av osäkerhet:  

Det är svårt det där att våga, det är det för vuxna också, att veta hur man ska bemöta eleverna, i hur 

ska jag vara i mitt bemötande. Att prata till eleven istället för över huvudet på eleven                

(Lärare i grundskolan). 

De vittnar om kollegors rädsla för mer jobb om samverkan föreslås och upplevelsen är att kollegor 

”stänger dörren lite snabbt”. Läraren beskriver att den egna känslan att samverka, när kollegors dörrar 

stängs och andra ”inte känner som jag” leder till att ”då vill man inte heller”. 

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola A genomsyras av ett tudelat 

förhållningssätt. Å ena sidan sägs dörrar vara öppna och fördelar lyfts samtidigt som dörrar hålls 

stängda av rädsla för mer jobb och osäkerhet. Önskan om hänsyn till elevens mående uttrycks av 

grundskolans personal. Praxisgemenskaperna präglas av att samverkan bara gynnar en del. Det är 

alltid några av grundsärskolans elever som väljs ut att delta.  

Skola B 

På skola B framträds följande förhållningssätt till samverkan skolformerna emellan: dörrarna är 

öppna, ledningens roll är av vikt, elevernas mående styr och gynnar bara en del, utbyta kunskaper och 

allas lika värde. 

Lärare från båda skolformerna uttrycker ett öppet och inbjudande förhållningssätt till samverkan. De 

menar att dörrarna är öppna och att elever och lärare från den andra skolformen alltid är välkommen 

att komma in. Lärarna menar också att ledningen på skolan, rektorernas roll, är av vikt. 

Grundsärskolans rektor är ny och har tidigare arbetat på grundskolan. En lärare beskriver: 

De (rektorerna) jobbar för en helt annan helhetssyn än vad som har varit tidigare och det är mycket 

mer samverkan än vad vi haft hittills (Lärare i grundskolan). 

Att elevernas mående bör styra, om samverkan bör ske, är ett annat förhållningssätt lärarna ger uttryck 

för. Det kan finnas tillfällen när samverkan inte fungerar förklarar en lärare i grundsärskolan:   

Eleven mår inte bra av det här samarbetet. Jamen, då måste vi kanske backa och så provar vi lite 

senare när det lugnat ner sig och när eleven är beredd på att ta ett nytt steg. För det finns ju 
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svårigheter i en klass också och jag menar, då kan man inte stoppa in elever som inte vill samverka 

och då gäller det från båda hållen, både grundskolan och särskolan (Lärare i grundsärskolan). 

När samverkan sker väljs vissa elever från grundsärskolan ut. Några elever anses ha utbyte av 

samverkan och andra inte. Förhållningssättet präglas således av att samverkan bara gynnar en del. 

Genom samverkan utbyter lärare också kunskaper. Lärare från båda skolformer ger uttryck för ett 

positivt förhållningssätt till att kompetenser delas:  

Fördelar, ja men man får ju både utbyte av nya idéer och nya kunskaper. Det är jättebra utbyte, både 

mellan speciallärare, mentorer och lärare (Lärare från både grundsärskolan och grundskolan). 

Ytterligare ett förhållningssätt som synliggörs är allas lika värde.  Lärarna beskriver vikten av att 

skapa förståelse och acceptans för att alla är olika. 

Analys av datamaterialet visar att praxisgemenskaperna på skola B genomsyras av ett förhållningssätt, 

hos både ledning och hos personal, där dörrarna är öppna och allas lika värde är i fokus. Hänsyn tas till 

alla elevers mående när samverkan sker. Samtidigt präglas praxisgemenskaperna av att samverkan 

bara gynnar en del. Det är alltid några av grundsärskolans elever som väljs ut att delta.  

Praxisgemenskaper som synliggörs - två på varje skola   

Genom analys av det samspel som framträder på skola A och skola B har samspelet relaterats till 

studiens teoretiska perspektiv i syfte att ta reda på vilka praxisgemenskaper som synliggörs på 

skolorna. Resultatet visar att det finns två praxisgemenskaper representerade på varje skola, där den 

ena finns representerad inom grundsärskolan och den andra inom grundskolan. Resultatet visar en 

tydlig skiljelinje mellan skolformerna.  Lärarnas beskrivningar av erfarenheter av samverkan och 

förhållningssätt till samverkan mellan skolformerna visar att grundsärskolans och grundskolans lärare 

till stor del uppfattar olika mål och syften med att samverka. Lärare från de båda skolformerna 

uppfattar även delvis olika möjligheter och hinder som samverkan kan leda till för eleverna. Den 

tydliga skiljelinjen mellan grundsärskolan och grundskolan synliggörs av att lärarna förhåller sig till 

samverkan mellan skolformerna med utgångspunkt i den egna verksamheten. Skiljelinjen mellan 

praxisgemenskaperna kan användas för att förklara och förstå de traditioner som samverkan 

skolformerna emellan präglas av. 
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Vad tenderar främja respektive hindra samverkan 

mellan elever från de båda skolformerna? 

Utifrån resultatet och utifrån analys av samspelet mellan skolornas praxisgemenskaper, har vad som 

främjar respektive hindrar samverkan mellan skolformerna, analyserats fram. Presentationen sker i 

tabellform utan att skola A och skola B särskiljs, då det som främjar och hindrar samverkan mellan 

skolformerna, bedöms vara av relevans även i andra skolkontexter än specifikt i skola A och skola B.  

 

Vad främjar samverkan Vad hindrar samverkan  

Ledning positiv till samverkan & synliga rektorer Samverkan nedprioriterat av ledningen & 

osynliga rektorer 

Positivt förhållningssätt hos personal 

- Öppna dörrar 

- Ser allas lika värde & delaktighet 

- Kunskapsutbyte ses positivt 

Negativt förhållningssätt hos personal 

- Stängda dörrar 

- Osäkerhet i bemötandet 

- Rädd för mer jobb 

 

Upplever inte brist på tid och resurser 

 

Upplever brist på tid och resurser 

Kommunikation mellan skolformerna 

- Kontinuerlig samplanering 

- Samma fortbildning på båda skolformerna 

 

Brist på kommunikation mellan skolformerna 

- Ingen samplanering 

Samverka i klassrum med fasta platser 

- Lättare att individualisera 

- Anpassat material 

- Personal som följer med som extra resurs 

 

Samverka i lokaler med öppna ytor 

- Svårt att leda i en stor sal 

- Svårt att följa regler  

- Brist på struktur 

- Byten av personal som följer med 

 

Gemensam utemiljö 

- Samma tider för mat och rast 

Uppdelad utemiljö 

- Olika tider för mat och rast 

 

Kontinuitet 

- Samverkan sker på bestämda tider 

Brist på kontinuitet 

- Samverkan sker sporadiskt 

 

Grundskolans höga kunskapskrav 

- Högt tempo 

- Långa pass 

 

Samverka i högre åldrar 

- Elever utvecklas i olika takt 

- Skillnader ökar 
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Avslutande tolkning och analys 

Genom den variation erfarenheter av och förhållningssätt till samverkan skolformerna emellan, som 

lärarna gav uttryck för, samt i relation till studiens teoretiska perspektiv framträder sex aspekter som vi 

finner särskilt intressanta.  

Den första aspekten är att samverkan är vanligast förekommande i praktiskt/estetiska ämnen samtidigt 

som lärarna upplever samverkan i dessa ämnen vara svårast. På både skola A och skola B synliggörs 

en tradition av att samverkan initieras och är vanligast förekommande i praktiskt/estetiska ämnen. 

Samtidigt reflekterar lärare från båda skolformerna om dessa ämnen är lämpligast att samverka i. 

Åsikter som lärarna ger uttryck för har inte diskuterats med kollegor från den andra skolformen.  

Den andra aspekten är att det primära målet, med merparten av samverkan, beskrivs av lärarna ha ett 

syfte som är socialt. På både skola A och skola B beskriver lärarna att samverkan i första hand kan 

leda till ett socialt utbyte för grundsärskoleeleven. Elevernas kunskapsutveckling nämns i enstaka fall.  

Den tredje aspekten är att samverkan kännetecknas, på både skola A och skola B, av att bara vissa 

elever från grundsärskolan väljs ut att delta när samverkan sker.  

Den fjärde aspekten är att grundskolans miljö upplevs svår för grundsärskolans elever att vistas i. Det 

kan tolkas vara motsägelsefullt att fördelar med samverkan som empati och acceptans lyfts av lärarna 

samtidigt som grundsärskolans elever inte upplevs ha de förutsättningar som krävs för att samverka i 

grundskolans miljö.  

Den femte aspekten är att de förhållningssätt till samverkan som lärare ger uttryck för speglar den 

praxisgemenskap som läraren ingår i. På skola A är deltagarna i praxisgemenskaperna överlag mer 

negativt inställda till samverkan och mindre samverkan bedrivs. På skola B är deltagarna i 

praxisgemenskaperna överlag mer positivt inställda till samverkan och mer samverkan bedrivs. 

Det sjätte aspekten är att den praxisgemenskap som läraren verkar i, samt bidrar till att utveckla och 

upprätthålla, kan fungera antingen främjande eller hindrande för samverkan skolformerna emellan. 

Den skolkod som råder inom praxisgemenskapen, med gemensamma rutiner, normer, traditioner och 

tillvägagångssätt, tillsammans med de identiteter1 lärarna i praxisgemenskapen har, påverkar hur 

samverkan mellan skolformerna bedrivs och hur samspelet mellan de praxisgemenskaper som finns på 

skolan fungerar. På skola B synliggörs identiteter överlag mer positiva till samverkan vilket kan 

fungera främjande för att samverkan kan komma till stånd. Samtidigt visar resultatet att samtliga 

praxisgemenskaper på både skola A och skola B, präglas av normer, traditioner och rutiner som inte 

kommuniceras eller ifrågasätts, vilket kan fungera hindrande för förändring och utveckling av den 

samverkan som bedrivs.  

                                                      
1

  De identiteter lärarna i praxisgemenskapen har, och antar, synliggörs genom det förhållningssätt 

läraren ger uttryck för. På både skola A och skola B synliggörs olika identiteter: ”drivande” lärare 

positiva till samverkan, lärare som gör ”motstånd” till samverkan genom att upplevda nackdelar och 

hinder väger över, är exempel på ett par identiteter som synliggörs.  
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Metoddiskussion 

Några reflektioner kring arbetsgången i användandet av fenomenografisk metodansats är att den har 

varit både lärorik och utmanade. Att få fatt i någons uppfattning om ett visst fenomen var inte helt lätt 

men har fungerat tillfredställande och gett en rik mängd variationer till vår studie. Troligtvis bidrog 

vårt noggranna förberedelsearbete med litteratursökningar, insamlande av data och analysarbetet till att 

vi kunde ställa frågor som gav oss denna rika mängd variationer. Då vi själva är yrkesverksamma 

lärare har vi mycket medvetet försökt att lägga förförståelse och förutfattade meningar åt sidan för att 

verkligen fokusera på vilka uppfattningar informanterna gett uttryck för. Intervjuguiden och dess 

utformning spelade i och med det en viktig roll. Den gjorde att vi kunde känna oss trygga i att alla 

bitar av studiens syfte och frågeställningar kom med och att vi höll oss till dem genom hela intervjun. 

Intervjuguiden gav oss också utrymme att låta informanten prata mer fritt mellan områdena vilket, 

enligt vår uppfattning, bidrog till mer uttömmande svar. Trolig anledning till det var att intervjun då 

fick karaktären av ett samtal vilket gjorde att informanten kände sig trygg. Fejes och Thornberg (2015) 

framhåller att en av utmaningarna inom fenomenografisk metodansats är just att få informanten att ge 

uttömmande svar. I varje intervjusituation var det av stor vikt att ha ett öppet förhållningssätt och 

tydligt inta rollen som intervjuare och inte som yrkeskollega till informanten. Det och vårt fokus på 

informantens välbefinnande, att de kände sig sedda och lyssnade på, har troligen spelat en viktig roll i 

vårt arbete med datainsamlingen. 

Inom den valda metodansatsen övervägdes datainsamlingen att kompletteras med deltagande 

observationer, vilket troligen bidragit med ytterligare en dimension till studien. Till exempel hade 

säkerligen vissa uttalanden kunnat styrkas och andra negligeras om vi kunnat relatera dem till vad som 

faktiskt skedde i praktiken. Olika varianter av uppfattningar ansågs, trots det, vara svåra att få fatt i 

genom deltagande observationer och uteslöts därför. Fokusgruppintervjuer med lärare från de båda 

skolformerna var en annan möjlig datainsamlingsmetod men bortvaldes på grund av risken att 

maktförhållanden och olika positioner lärarna emellan skulle kunnat hindra dem att uttrycka sina 

uppfattningar om samverkan på ett ärligt och öppet sätt inför varandra. Stor hänsyn togs alltså till de 

etiska aspekterna kring informanternas välbefinnande och konfidentialitet vilket ledde fram till valet 

av intervjuer mellan en intervjuare och en informant. Trost (2005) styrker att det är en viktig aspekt att 

ta hänsyn till för att minska den redan asymmetriska relationen som finns mellan intervjuare och 

informant. Asymmetrin menar han uppstår ur det faktum att intervjuaren är den som innehar makten 

över situationen och vet vad som komma skall under intervjutillfället. 

Ett öppet förhållningssätt har spelat en stor roll i analysarbetet precis som vid insamlandet av data. Det 

var en utmaning här, precis som vid intervjutillfällena, att lägga förförståelsen åt sidan och verkligen 

låta insamlat datamaterial grunda resultatets fynd av meningsbärande kategorier. Dock har vi i 

analysarbetet haft nytta av vår arbetslivserfarenhet i skolans värld. Informanternas uttalanden har 

kunnat sättas in i rätt sammanhang tack vare förförståelsen kring vissa språkliga uttryck inom skolans 

diskurs. Fenomenografisk metodansats gav oss tillgång till den analysmodell som använts. Modellen 

tillsammans med studiens teoretiska perspektiv har inneburit att vi genom studiens alla delar kunnat se 

en röd tråd. Man bör dock vara medveten om att det är en av många möjliga analysmodeller att 

använda sig av. Med det i åtanke är det möjligt att vårt resultat hade presenterats på ett annorlunda sätt 

om en annan analysmodell hade använts. Man bör också ha i åtanke att de lärare som intervjuades i 
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respektive skolform kanske inte alltid är de som samverkat mest frekvent inom respektive skolform 

och på respektive skola. Lärarna i grundsärskolan ansvarar för elever som läser antingen enligt 

grundsärskolans eller träningsskolans kursplan vilket kan påverka till vilken grad lärarna upplever att 

samverkan, skolformerna emellan, är fördelaktigt för eleverna. Därför kan en aningen skev bild mellan 

lärarnas inställningar till samverkan framkomma. Om så är fallet är svårt att sia om men en 

medvetenhet kring det, som påverkansfaktor, har funnits i framskrivandet av studiens resultat och 

resultatdiskussion. 

Studiens trovärdighet i relation till vald analysmetod stärktes genom tillämpningen av det Fejes och 

Thornberg (2015) kallar förhandlad samstämmighet. Då vi, som tidigare nämnts, är två studenter som 

gjort denna studie innebar förhandlad samstämmighet, för oss, att vi först analyserade transkriberad 

data var för sig och sedan jämförde analyserna med varandra. I de passager där olika tolkningar gjorts 

fördes ett resonemang så att överenskommelse mellan oss uppnåddes innan kategorisering skedde. 

Studiens syfte och frågeställningar har utifrån vår metodansats diskuterats i relation till det teoretiska 

perspektivet, Wengers teori om lärande som deltagande i praxisgemenskaper, vilket är ett mycket 

noga övervägt val. Ingående diskussioner har förts huruvida detta teoretiska perspektiv bidrar till 

tolkning av vårt resultat. Diskussionerna och en noggrann tolkningsprocess har gjort att det valda 

perspektivet anses svara väl mot studiens syfte och frågeställningar vilket mynnat ut i studiens resultat. 

Trots det finns en medvetenhet om att även andra teoretiska perspektiv hade kunnat fungera väl då 

analys av människors uppfattningar är en komplex process som innefattar olika teoretiska perspektiv. 

Det vi anser vara styrkan med Wengers teori relaterat till vår studie är att den kopplas till andra teorier 

om lärande vilket bidragit till en djupare förståelse av praxisgemenskapernas betydelse för lärarnas 

lärande. 

Ytterligare en reflektion kring metodvalet handlar om urvalet av våra relativt få informanter, tio 

stycken totalt varav fem på varje skola. Tack vare de kriterier vi hade anses urvalet av informanter som 

presenteras i studien ändå kunna ge en representativ variation av uppfattningar inom vårt specifika 

undersökningsområde. Vår ambition har varit att genom hela arbetet vara så tydliga att transparens 

finns genom alla studiens delar. Transparensen, och att studiens resultat har tolkats om och om igen i 

relation till det teoretiska perspektivet, har även bidragit till studiens trovärdighet. 

Genom användandet av en fenomenografisk metodansats är vår förhoppning av vi på ett tydligt sätt 

lyft fram lärarnas varierande uppfattningar om samverkan mellan skolformerna grundsärskola och 

grundskola. Vår ambition har genom hela arbetsprocessen varit att försöka se vilka uppfattningar som 

framträtt för att ur dessa kunna urskilja främjande och hindrande aspekter i relation till samverkan 

skolformerna emellan. Ett synliggörande av dessa aspekter kan sannolikt skapa förutsättningar för 

samverkan mellan skolformerna i enlighet med begreppet en skola för alla. 
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Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen inleds med en diskussion om vår analys av vilka praxisgemenskaper som 

representeras på skola A och skola B. Diskussionen fortsätter sedan med att intressanta aspekter ur 

resultatet diskuteras, tolkas och relateras till litteratur, tidigare forskning och till valt teoretiskt 

perspektiv. Resultatdiskussionen avrundas med studiens specialpedagogiska relevans, avslutande 

reflektioner, en slutsats dras och avslutas med förslag på fortsatt forskning. 

Två skolor – fler praxisgemenskaper 

När analysen av datamaterialet påbörjades (analyssteg 2 & 3 se s. 17) trodde vi inledningsvis att varje 

skola representerades av en praxisgemenskap var, att skola A, med grundsärskolans och grundskolans 

lärare utgjorde en enhet och därmed representerade en praxisgemenskap, och likaså på skola B. Störst 

skillnad tycktes till en början finnas mellan skola A och skola B. Den första tolkningen baserades på 

att skola B kännetecknades av en mer frekvent och mer positiv inställning till samverkan mellan 

skolformerna än skola A där samverkan dels minskat genom åren och där fler negativa aspekter lyftes. 

Genom att analyser av datamaterialet gjorts om vid upprepade tillfällen, och att tidigare tolkningar 

ifrågasatts, framträdde en annan bild av de praxisgemenskaper lärarna på skola A och skola B ingår i. 

Skolorna representerades inte av en praxisgemenskap var, utan (minst 2) två där den ena finns 

representerad inom grundsärskolan och den andra inom grundskolan. Störst skillnad fanns inte mellan 

skola A och skola B utan störst skillnad visade sig finnas mellan praxisgemenskaperna inom samma 

skola. 

Wenger (1998) menar att en praxisgemenskap kännetecknas av att deltagarna strävar mot 

gemensamma mål, att deltagarna bidrar med olika slags kunskap, att olika identiteter antas samt att 

praxisgemenskapen delar en skolkod med gemensamma rutiner, normer, traditioner och arbetssätt. En 

gemenskap där enbart vissa aktiviteter delas med andra räknas inte som en praxisgemenskap (a.a.). 

Analys av vårt material visade att två praxisgemenskaper existerar, på både skola A och skola B, då 

lärarnas utsagor tydligt visade att de associerar sin tillhörighet till den skolform de verkar i. En tydlig 

skiljelinje mellan grundsärskolan och grundskolan framträdde. Både grundsärskolans och 

grundskolans lärare, på både skola A och skola B, talar om samverkan och dess effekter i relation till 

sin verksamhet, sin arbetssituation, sina lokaler, sina elever. Även om några av lärarna, vid något 

tillfälle, lyfte aspekter gällande den andra skolformen så skedde det med utgångspunkt i den egna 

verksamheten, det vill säga den som de definierar sig själva att tillhöra.  

 

                                                      
2  Det är möjligt att fler praxisgemenskaper existerar på skolorna då lågstadiet och mellanstadiet på 

grundskolan beskrivs vara lite av ”skilda världar” men detta har inte analyserats vidare då det inte är 

relevant för studiens syfte. Likaså kan det finnas praxisgemenskaper inom grundsärskolans organisation, 

mellan klasserna, men detta har inte heller analyserats vidare då underlaget av informanter inte räcker 

till. Skiljelinjen mellan skolformerna är dock så tydlig att dessa praxisgemenskaper kan påvisas. 
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Grundsärskolan och grundskolan – verksamheter med olika traditioner 

Orsaken till att två praxisgemenskaper existerar sida vid sida på skola A och skola B kan ha att göra 

med det faktum att skolan är uppdelad i två olika skolformer, sprungna ur två olika traditioner, vilket 

resulterat i två olika verksamheter för lärarna (och eleverna) att ingå i. Grundskolans tradition är 

kunskapsinriktad medan grundsärskolan, enligt Berthén (2007), har en omsorgsinriktad tradition. Det 

är möjligt att den omsorgsinriktade traditionen, med de traditioner det medför, än finns kvar inom 

grundsärskolan trots att grundsärskolan fick en ny läroplan 2011 där kunskapsuppdraget betonas. 

Dessa traditionella skillnader menar vi kan förklara att två praxisgemenskaper utvecklats och 

bibehållits på både skola A och skola B eftersom praxisgemenskaper, enligt Wenger (1998) utvecklas 

ur historiska, sociala, kulturella, och institutionella kontexter.  

När Carlbeck-kommittén tillsattes med uppgift att se över utbildningen för barn, unga och vuxna med 

utvecklingsstörning, var direktiven för uppdraget inledningsvis att se över om ”särskolan /…/ skulle 

upphöra som egen skolform” (Carlbeck-kommittén, 2004. s. 90). I ett tilläggsdirektiv från 2003 togs 

det alternativet bort och istället ändrades uppdraget till att ”förbättra kvaliteten i utbildningen” (a.a. 

s.90). Rekommendationen var ändå att elever med utvecklingsstörning så långt som det är möjligt ska 

undervisas tillsammans med grundskolans elever (Carlbeck-kommittén, 2004). Det förslaget 

förkastades dock av dåvarande utbildningsministern som i samband med grundsärskolans 

rikskonferens år 2007, mer eller mindre, slängde utredningen i papperskorgen. Utbildningsministern 

menade att elever från de både skolformerna inte främjas av att undervisas tillsammans. Malmström 

(2007, 28 mars) citerar utbildningsministerns uttalande i Svenska Dagbladet: ”Det är en vacker tanke, 

men den fungerar inte i praktiken” (https://www.svd.se/sarskolan-ska-inte-integreras). Politiska beslut 

har således resulterat i att två skolformer finns kvar vilket kan bidra till den skiljelinje mellan 

skolformerna som vårt resultat visar finns. Möjligtvis kan bilden av två tydligt skilda skolformer se 

annorlunda ut i framtiden eftersom det i dagsläget pågår aktuella satsningar för att främja samverkan 

skolor emellan i syfte att öka utbildningens likvärdighet (Regeringen, 2016; Skolverket, 2016; & 

Skolkommissionen, 2017).  

En annan tänkbar orsak till att skolformerna representeras av olika praxisgemenskaper kan vara att 

eleverna läser enligt olika läroplaner vilket leder till att lärarna bedriver undervisning mot delvis olika 

mål. Trots den påtagliga skiljelinjen mellan skolformerna visar resultatet att viss samverkan sker.   

Samverkan i praktiskt/estetiska ämnen – vanligast men svårast 

Planerad samverkan sker främst i praktiskt/estetiska ämnen som idrott, slöjd och bild på både skola A 

och skola B. Att samverkan mellan skolformerna är vanligast i praktiskt/estetiska ämnen samstämmer 

med den irländska studien av Doody och Connor (2012) där författarna belyser hur elever med en 

utvecklingsstörning (intellectual disability) vanligtvis inkluderas på lektioner i praktiska ämnen. I 

studien beskrivs samverkan i teoretiska ämnen vara mer problematiskt (a.a.). Vårt resultat visar att 

samverkan i praktiskt/estetiska ämnen är vanligast förekommande men samtidigt visar resultatet att 

lärare från båda skolorna och båda skolformerna uppfattar att praktiskt/estetiska ämnen är svårast att 

samverka i. Ett resultat som för oss var överraskande. Lärarna som intervjuades menar att svårigheter 

för grundsärskolans elever består i att praktiskt/estetiska ämnen har en bristande struktur och kräver 

förmågor som grundsärskolans elever inte har. I idrott krävs, enligt lärarna, exempelvis förmågor som 

att fatta snabba beslut, röra sig obehindrat, samspela i lag, vara taktisk och ha kvick kommunikation 

och interaktion med kamrater. Den grundskollärare som håller i lektionen upplever sig ha svårigheter 
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att anpassa lektioner där elever rör sig över en stor yta i en stor sal. Lärarna tror att samverkan på 

teoretiska lektioner, som har mer struktur, skulle vara lättare att individualisera, anpassa och samverka 

i. Resultatet går således emot Doody och Connors (2012) resonemang om att praktiska ämnen är 

lättare att samverka i än teoretiska.  

En anledning till att vår studie gett ett motsatt resultat kan bero på att vi undersökt samverkan primärt 

medan merparten av den forskning vi studerat behandlat samverkan sekundärt. Lärarna, gavs i vår 

studie, tillfälle att reflektera över samverkan mellan skolformerna och dess effekter för eleverna, 

fokuserat och ingående, där följdfrågor ställdes för att uppmuntra lärarna till vidare reflektion. 

Intervjusituationen kan således ha lett till att lärarna reflekterade över frågor som de vanligtvis inte 

gör.  

Samverkan i teoretiska ämnen – när grundsärskolans lärmiljö inte 

räcker till? 

De elever som deltar på vissa av grundskolans teoretiska lektioner är elever som bedöms gynnas av att 

vistas i grundskolans mer utmanande miljö. Syftet med samverkan i teoretiska ämnen beskrivs både 

vara socialt och fylla en kunskapsmässig funktion. På skola A beskriver lärare att elever från 

grundsärskolan ”som var på gång att börja läsa och skriva” valts ut att delta på lektioner med 

grundskolans yngre elever. På skola B beskriver lärare hur äldre elever som behöver ”djupare 

förståelse och genomgång” deltar i vissa av grundskolans teoretiska lektioner. Samtidigt upplever 

grundskolans lärare samverkan i teoretiska ämnen problematiskt på grund av skilda kunskapskrav och 

brist på tid. Lärare i grundsärskolan initierar alltså samverkan när någon eller några av deras elever 

behöver kunskapsmässiga utmaningar.  

En orsak till att samverkan i teoretiska ämnen initieras kan bero på att grundsärskolans lärare, på både 

skola A och skola B, upplever att grundsärskolans lärmiljö kunskapsmässigt inte räcker till. Om 

samverkan på skola A initieras för elever som är ”på gång att börja läsa och skriva” kan man ställa sig 

frågan om lärarna i grundsärskolan behöver grundskollärarnas kompetens för att kunna erbjuda sina 

elever beprövad läs- och skrivundervisning? Om lärarna i grundsärskolan behöver grundskollärarnas 

kompetens för att några av eleverna ska få en ”större chans att få en djupare förståelse” som en lärare i 

grundsärskolan på skola B uttrycker, innebär det då att eleverna inte ges samma chans att nå ”djup 

förståelse” i grundsärskolans lärmiljö? Analyseras lärarnas berättelser ur det perspektivet går vårt 

resultat i linje med vad forskning visar, att grundskolans lärmiljö erbjuder fler kunskapsmässiga 

utmaningar än vad grundsärskolans lärmiljö gör (Berthén, 2007, 2012; Buckley, Bird, Sacks & Archer, 

2006; Kleinert et al., 2015; Mineur & Tideman, 2008; Szőnyi, 2005). Vår tolkning, att det kan finnas 

kunskapsmässiga brister i grundsärskolans lärmiljö, samstämmer med tidigare forskningsresultat där 

Berthén (2007, 2012) visar att grundsärskolan inte erbjuder eleverna tillräckliga skriftspråkliga 

utmaningar, Mineur och Tideman (2008) betonar att elever från grundsärskolan som deltar på 

grundskolans lektioner utmanas kunskapsmässigt genom att delta i undervisning något över deras 

förmåga, och elever som intervjuats av Szőnyi (2005) vittnar om att grundsärskolans lärmiljö, 

kunskapsmässigt, inte är utmanande nog. Internationella studier visar att elever med 

utvecklingsstörning som får sin undervisning i den ordinarie lärmiljön utvecklar sociala, språkliga och 

kunskapsmässiga förmågor bättre än elever som undervisas i en separat lärmiljö (Buckley, Bird, Sacks 

& Archer, 2006; Kleinert et al). Det internationella studier kallar separat lärmiljö kan relateras till den 

svenska modellen med grundsärskola. Samtidigt som internationella studier påvisar ett samband 

mellan inkludering av elever med utvecklingsstörning och förbättrade sociala, språkliga och 
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kunskapsmässiga förmågor, bör man beakta att inte samtliga av eleverna med utvecklingsstörning i 

dessa studier deltog i inkluderande undervisning. I den omfattande kvantitativa undersökningen av 

Kleinart et al. (2015) var det exempelvis enbart tre procent av eleverna med utvecklingsstörning som 

fick all undervisning i en ordinarie klass och 71 procent hade någon aktivitet i samverkan med den 

ordinarie skolan. Det innebär att 26 procent av eleverna med utvecklingsstörning inte hade någon 

samverkan med den ordinarie skolan alls. I vår undersökning framkommer i likhet med Kleinart et al. 

(2015) att enbart vissa elever väljs ut att delta när samverkan i teoretiska ämnen sker. Det är elever 

som av lärarna bedöms gynnas av grundskolans lärmiljö och bedöms ha behov av kunskapsmässiga 

utmaningar. Frågan kan därför ställas om sambandet mellan inkludering av elever med 

utvecklingsstörning och förbättrade förmågor beror på inkluderingen eller egentligen beror på att de 

elever som inkluderas helt enkelt är elever som har kognitiva förutsättningar för att inkluderingen ska 

ge ett positivt kunskapsrelaterat resultat?  

Oavsett anledning till att samverkan i teoretiska lektioner initieras, på skola A och skola B, så kan 

slutsatsen dras att samverkan, i linje med vad forskningen visar, tycks fylla en kunskapsmässigt positiv 

funktion för de elever från grundsärskolan som deltar på grundskolans teoretiska lektioner.  

Ett syfte som primärt är socialt 

Syftet med merparten av samverkan beskrivs, på både skola A och skola B, primärt vara socialt även 

om syftet med samverkan, i enstaka fall, är kunskapsrelaterat. När samverkan initieras är syftet i regel 

att grundsärskoleelevens sociala utveckling ska främjas. Det lyfts som positivt att elever från 

grundsärskolan kan få ”positiva förebilder” och får se hur grundskolans elever agerar i syfte att ”se 

och imitera”. Likaså upplevs grundsärskoleelevens känsla av delaktighet vara ett ändamål i sig även 

om eleven kunskapsmässigt ”inte hänger med”. Lärarna i vår studie menar dock att alla elever gynnas 

socialt när samverkan sker eftersom samverkan uppfattas leda till ökad empati och acceptans. Då 

resultatet visar att syftet med samverkan primärt är socialt kan det innebära att grundsärskoleelevens 

kunskapsutveckling uppfattas vara sekundär vilket i så fall inte går i linje med skolans 

kunskapsuppdrag. Om lärarna bedriver undervisning i ett syfte som primärt är socialt menar vi att det 

finns en potentiell risk att lärarna själva avgör vilken kunskap som är värdefull för eleverna att tillägna 

sig. Paralleller kan dras med den i dagsläget tio år gamla forskning där Berthén (2007) kom fram till 

att lärarna i grundsärskolan gjorde egna tolkningar av skolans uppdrag. Undervisningen bedrevs 

främst i syfte att träningsskolans elever skulle tillägna sig förmågor som gjorde dem 

”vardagsförberedda” och grundsärskolans elever skulle tillägna sig förmågor som gjorde dem 

”undervisningsförberedda”. Berthén (2007) menar att genom den undervisning som lärarna bedrev 

synliggjordes en alternativ tolkning till skolans kunskapsuppdrag som mer kunde liknas vid ett 

”fostransuppdrag” (a.a.). Vi drar slutsatsen att likheter finns mellan lärarnas intentioner med 

undervisningen i vår studie och lärarnas intentioner i Berthéns forskning. 

Praxisgemenskaper fast i traditioner – en skolkod som fungerar konserverande  

Verksamheten på skola A och skola B tenderar ha ett eget liv, man gör som man alltid har gjort, trots 

att lärarna uppfattar svårigheter, vilket i linje med Wengers teori innebär att det är deltagarna som 

bestämmer hur verksamheten ska utformas: ”communities of practice produce their practice” (Wenger, 

1998, s. 80). Vi kan se att praxisgemenskapernas skolkoder, på båda skolorna, tycks följa invanda 

traditioner som inte öppet ifrågasätts. Wenger (1998) menar att skolkoden som präglar en 

praxisgemenskap kan vara både konserverande och öppen för förändring. Skolkoder som präglar 
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praxisgemenskaperna, på både skola A och skola B, menar vi är fast i traditioner som fungerar 

konserverande. 

Empati och acceptans – fördelar av etisk karaktär  

Resultatet visar att de mest påtagliga fördelarna med samverkan, på både skola A och skola B, är ökad 

empati och acceptans. När elever från de båda skolformerna möts menar lärarna att grundskolans 

elever utvecklar kunskaper om funktionsnedsättningar, fördomar motverkas och empatin främjas 

vilket i sin tur antas gynna grundsärskoleeleven. En lärare från grundsärskolan, på skola A, menar att 

möten under skoltiden lägger grund för empati och acceptans som grundskolans elever kan bära med 

sig in i ett framtida yrkesliv. Sådana kunskaper anses grundsärskolans elevgrupp kunna ha nytta av i 

framtiden när de möter elever från grundskolan som kanske jobbar som ”beslutsfattare” som 

”kommunalråd” eller på ”soc”. Grundskolans elever tillägnar sig således kunskaper och 

grundläggande värden som de kan bära med sig i en framtida yrkesroll vilket kan ses i relation till 

både den demokratiska värdegrund som skolans läroplan vilar på och till grundsärskoleelevens 

möjlighet till framtida delaktighet i samhället. Samverkan mellan skolformerna, som leder till ökad 

empati och acceptans, vilket ligger i linje med skolans värdegrund: ”Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla” (Skolverket, 

2011a, 2011b, s. 7). Samverkan går därmed också i linje med de politiska mål som samhället vilar på 

”full delaktighet, jämlikhet och alla människors lika värde” (Regeringen, 2000, s. 11). Resultatet kan 

således ses i relation till att personer med utvecklingsstörning är mer delaktiga i samhällslivet nu än de 

var förr (Berthén, 2012; Molin, 2004). Alla elever kommer så småningom ut i ett samhälle där de lever 

sida vid sida och behöver ha respekt för varandra som medmänniskor, ha tolerans, empati och 

acceptans. Vi menar att samverkan som går i linje med politiska intentioner om allas lika värde har 

långsiktiga vinster av etisk karaktär, inte bara för den enskilda eleven, utan för hela det demokratiska 

samhället.  

Alla goda intentioner till trots vill vi dock lyfta en problematisk aspekt. När lärarna ger uttryck för att 

en elevgrupp (grundskolans) ska tillägna sig empati och acceptans för en annan elevgrupp 

(grundsärskolans) kan det ifrågasättas ur ett etiskt perspektiv. Frågan är om det förhållningssätt lärarna 

ger uttryck för verkligen präglas av allas lika värde eller om utsagorna visar ett förhållningssätt som 

egentligen präglas av omsorg om den svage? 

Upplevda fördelar - för alla eller vissa?   

Resultatet visar, på både skola A och skola B, att lärarna uppfattar att samverkan leder till ökad 

delaktighet för grundsärskolans elever. Resultatet visar dock att endast ett fåtal elever från 

grundsärskolan upplevs gynnas av att delta. Vi ser det problematiska i att bara vissa elever från 

grundsärskolan väljs ut att delta när samverkan sker. Eftersom forskning indikerar att grundskolans 

lärmiljö erbjuder fler kunskapsmässiga utmaningar än vad grundsärskolans lärmiljö gör (Berthén, 

2007, 2012; Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2006; Kleinert et al., 2015; Mineur & Tideman, 2008; 

Szőnyi, 2005) kan frågan ställas varför inte alla elever från grundsärskolan får delta? En annan fråga 

som kan ställas är vad det innebär för de elever från grundsärskolan som inte får vara med? Får de 

eleverna sämre möjligheter att känna sig delaktiga, tillägna sig sociala förmågor, språkliga utmaningar 

och ett kunskapsmässigt utmanande innehåll?  
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Upplevda nackdelar – delaktighet eller utanförskap? 

En annan problematisk aspekt som vi lagt märke till är de nackdelar som lärarna menar att samverkan 

mellan skolformerna kan leda till. Resultatet visar, på både skola A och skola B, att grundskolans 

miljö upplevs rörig och oförutsägbar för grundsärskoleeleven att vistas i. Grundskolans lärare upplever 

att det är svårt att anpassa lektioner när elever från de båda skolformerna har olika förutsättningar och 

läser mot olika kunskapsmål. När kraven blir för höga menar lärarna att eleven från grundsärskolan 

socialt och kunskapsmässigt inte hänger med vilket kan leda till att eleven avviker från lektionen. Det 

problematiska är att lärarna å ena sidan tycks uppleva att samverkan, per automatik, leder till ökad 

delaktighet samtidigt som resultatet å andra sidan visar att samverkan kan leda till ett utanförskap när 

eleven inte klarar av att uppfylla de krav grundskolans miljö ställer. Dolvas (2009) och Mineur och 

Tidemans (2008) forskning visar att om grundsärskoleeleven ska uppleva delaktighet och samhörighet 

med andra elever, i till exempel en grundskoleklass, spelar tiden som eleven tillbringar i klassrummet 

en stor roll. Dolva (2009) menar att eleven måste få delta i det ordinarie klassrummets traditioner för 

att ingå i klassens ”historia”. På skola A och skola B tycks samverkan snarare innebära att elever från 

grundsärskolan gästspelar i grundskolan under en lektion eller en kortare stund. Den sporadiska 

samverkan vårt resultat visar finns kan relateras till studien av Mineur och Tideman (2008) som visar 

att den tid grundsärskoleeleverna Oscar och Patrik tillbringade med en grundskoleklass resulterade i 

olika former av delaktighet. Oscar som hade färre lektioner med grundskoleklassen än Patrik hade ett 

samspel med grundskolans elever som kännetecknades av ett slags omhändertagande från 

grundskolelevernas sida, medan Patrik som tillbringade nästan all undervisningstid i en 

grundskoleklass, uppvisade högre grad av social interaktion med kamrater från grundskolan på villkor 

som var delvis jämlika (a.a.). Frågan är om den sporadiska samverkan som sker på skola A och skola 

B kan sägas leda till reell delaktighet eller egentligen synliggör ett utanförskap?  

En skola för alla – problematiskt ur ett etiskt perspektiv  

När lärarna upplever att de nackdelar som finns beror på grundsärskoleelevens tillkortakommanden 

menar vi att det blir problematiskt ur ett etiskt perspektiv. Vi menar att det kan strida mot politiska 

intentioner om en skola för alla där samverkan enligt Carlbeck-kommittén (2004) beskrivs vara medel 

mot en mer inkluderande verksamhet. En skola för alla är en intention som lever kvar och synliggörs i 

skolans styrdokument. Inkluderande verksamhet definieras av Nilholm (2006) med att alla elever 

oavsett förutsättningar, ingår som en naturlig del i den sociala gemenskapen och i skolmiljön. 

Nilholms definition av inkludering i skolan överensstämmer inte med hur samverkan bedrivs på skola 

A och skola B. Dels väljs bara vissa elever från grundsärskolan ut att delta när samverkan sker och 

dels uppfattas de negativa aspekter som samverkan kan leda till orsakas av att grundsärskoleeleverna 

inte klarar av undervisningen i grundskolans miljö. Vår tolkning är att grundsärskolans elevgrupp inte 

uppfattas ha de förutsättningar som krävs. Samverkan som upplevs problematisk på grund av elevers 

tillkortakommanden går således i linje med några av förhållningssätt till samverkan som lyfts av 

Mineur och Tideman (2008) och Szőnyi (2005). I studien av Mineur och Tideman (2008) menar en 

pedagog att det vore förkastligt att placera en grundsärskoleelev i grundskolans miljö om denne inte 

har de förutsättningar som krävs och i studien av Szőnyi (2005) kallas sådan delaktighet för 

”villkorad”. Passar eleven inte in socialt får eleven inte lov att vara med. Samverkan ses således inte 

vara en rättighet.  
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Öppna dörrar – öppet förhållningssätt? 

Resultatet visar att lärarna, på både skola A och skola B, säger sig ha ”öppna dörrar” mellan 

grundsärskolan och grundskolan. På skola A är dock lärarna överlag mer negativt inställda till 

samverkan vilket leder till att mindre samverkan bedrivs. På skola B är lärarna överlag mer positivt 

inställda till samverkan vilket leder till att mer samverkan bedrivs. På både skola A och skola B ger 

lärare dock uttryck för att samverkan inte alltid är av godo. Lärare från skola A uttrycker att 

samverkan inte bör ske för sakens skull så att man inte: ”försöker samverka på områden eller 

arbetsmoment som blir för svåra /…/ för den enskilde eleven”. Lärare från skola B menar att ”det finns 

ju svårigheter i en klass också och /…/ då kan man inte stoppa in elever som inte vill samverka och då 

gäller det från båda hållen, både grundskolan och särskolan”. Det förhållningssätt som synliggörs, kan 

relateras till det förhållningssätt som framträder i Molins (2004) studie där vissa pedagoger tycker att 

”det blir smidigast” (a.a. s. 180) om grundsärskolans elever är för sig själv. Det förhållningssätt lärarna 

på skola A och skola B ger uttryck för kan även relateras till argument som Nilholm (2006) menar 

förekommer mot inkludering, att inkludering inte alltid gynnar elevens utveckling samt att vissa elever 

mår bäst av att särskiljas från andra (a.a.).  

Lärarnas förhållningssätt kan relateras till den praxisgemenskap där lärarna ingår. De förhållningssätt 

lärarna ger uttryck för både påverkar, och påverkas av, den skolkod som råder inom 

praxisgemenskapen. Skolkoden inom den egna praxisgemenskapen, med de förhållningssätt som 

gemenskapen präglas av, påverkar även samspelet mellan praxisgemenskaperna på skolan. På skola A 

synliggörs ett förhållningssätt som till viss del speglar rädsla och osäkerhet vilket gör det svårt för de 

få lärare som ställer sig positiva till samverkan att driva arbetet framåt. På skola B synliggörs ett 

förhållningssätt där ”allas lika värde” framhålls vilket kan förklara att samverkan och samspel mellan 

praxisgemenskaperna är mer frekvent förekommande än på skola A. Praxisgemenskaperna på skola A 

verkar således sida vid sida medan praxisgemenskaperna på skola B kan sägas överlappa varandra. 

Trots att förhållningssättet generellt verkar vara mer positivt på skola B än skola A ställer vi oss frågan 

om de ”öppna dörrarna” är så öppna som lärarna säger att de är när samverkan trots allt inte alltid 

upplevs vara av godo? 

Lärarnas lärande – att våga ta språnget till nya gemenskaper  

Lärarna på skola A uttrycker en större osäkerhet till samverkan skolformerna emellan än lärarna gör på 

skola B. På skola B betonar lärarna vikten av ”allas lika värde” vilket inte lärarna på skola A lika 

uttalat ger uttryck för. I relation till studiens teoretiska perspektiv kan de förhållningssätt som uttrycks, 

inom praxisgemenskapen där läraren verkar, bero på identitetens viktiga betydelse. Att samverka 

innebär bland annat att inta medlemskap i en ny praxisgemenskap, med lärare yrkesverksamma i en 

annan skolform, vilket kan upplevas otryggt och skrämmande. Enligt Wenger (1998) går man inom en 

praxisgemenskap från nybörjare till fullvärdig medlem. Wenger menar att varje praxisgemenskap 

kännetecknas av att alla som ingår känner till de rutiner och arbetssätt som råder och antar olika 

identiteter beroende på vilka kompetenser de bidrar med (a.a). När samverkan kommer på tal eller ska 

praktiseras, på både skola A och skola B, innebär det med Wengers definition att lärarnas identitet och 

medlemskap inom den egna praxisgemenskapen utmanas.  När samverkan initieras och sker utmanas 

således de rutiner och arbetssätt lärarna är vana vid vilket utmanar den identitet läraren har. Dessa 

utmaningar kan förklara varför lärarna, främst på skola A, kan känna osäkerhet inför att samverka med 

en annan skolform än den de vanligtvis tillhör. Vågar lärarna däremot ta språnget, så utmanas 
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sannolikt lärarnas lärande inom den egna praktiken, när nya handlingsmönster skapas och nya 

identiteter antas.  

En ledning som påverkar lärarnas förhållningssätt? 

Redan för över tio år sedan föreslog Carlbeck-kommittén (2004) en gemensam huvudman för 

grundsärskolan och grundskolan för att underlätta samverkan skolformerna emellan. Så ser det dock 

inte alltid ut i dagsläget men det förekommer. I resultatet synliggörs att lärarna på både skola A och 

skola B anser att rektorns och ledningens roll har betydelse för att samverkan ska komma till stånd och 

upprätthållas. På skola A har samverkan minskat på grund av ledningsbyten eftersom de nya 

rektorerna nedprioriterat samverkan. På skola B har samverkan däremot ökat på grund av 

ledningsbyten eftersom nya rektorer prioriterar att samverkan kommer till stånd. Nilholm (2006) lyfter 

fram ledarskapets betydelse som en viktig faktor för vad som främjar inkludering generellt, en faktor 

som stämmer väl överens med vårt resultat. På skola A där samverkan från ledningshåll är 

nedprioriterat tappar lärare lusten att samverka och menar att: ”om de (rektorerna) vill så blir det ju så 

att det sprider sig neråt också”. På skola B där ledningen visar engagemang och samarbete får lärarna 

en ökad lust att samverka: ”De (rektorerna) jobbar för en helt annan helhetssyn än vad som har varit 

tidigare och det är mycket mer samverkan än vad vi haft hittills”. Däremot är det, enligt Wenger 

(1998), deltagarnas eget val att låta sig påverkas eller inte av ledning och av andra. Det är deltagarna 

inom praxisgemenskapen, i vårt fall lärarna, som väljer om de vill bidra till antingen utveckling av nya 

rutiner eller konservering av gamla invanda mönster (a.a.). Vi menar att skola A har sämre 

förutsättningar för samverkan mellan skolformerna, eftersom samverkan har tillåtits bli nedprioriterat 

av både ledning och lärare. Skola B har å andra sidan bättre förutsättningar för samverkan mellan 

skolformerna, eftersom en mer positiv inställning till samverkan har tillägnats hos både ledning och 

lärare. 

En praxisgemenskap som främjar eller hindrar 

Genom att analysera samtliga delar av vårt resultat, i relation med vald teori, gör vi tolkningen att den 

praxisgemenskap som läraren verkar i, samt bidrar till att utveckla och upprätthålla, kan fungera 

antingen främjande eller hindrande för samverkan skolformerna emellan. Den skolkod som råder inom 

praxisgemenskapen, med gemensamma rutiner, normer, traditioner och tillvägagångssätt tillsammans 

med de identiteter lärarna i gemenskapen antar, påverkar hur samverkan mellan skolformerna bedrivs. 

Praxisgemenskapen har således en avgörande roll i elevernas möjlighet till samverkan mellan 

grundsärskola och grundskola.  

Vårt resultat visar att samverkan mellan skolformerna främjas av bland annat en ledning som 

uppmuntrar till samverkan, ett positivt förhållningssätt hos personalen och god kommunikation mellan 

skolformerna. Samverkan som hindras kännetecknas av motsatsen, att samverkan är nedprioriterat av 

ledningen, ett negativt förhållningssätt hos personal och bristande kommunikation mellan 

skolformerna. Skola A kännetecknas av fler hindrande aspekter än vad som synliggörs på skola B. 

Även om fler främjande aspekter synliggörs på skola B än på skola A visar vårt resultat att 

samverkansarbetet skulle kunna förbättras på båda skolorna vilket startar i den egna 

praxisgemenskapen. Att förbättra samverkan mellan skolformerna genom att förändra skolkoden inom 

den praxisgemenskap där läraren ingår menar vi är motiverat eftersom forskning visar att ett samband 

mellan inkludering av elever med utvecklingsstörning och deras språk- och kunskapsmässiga 

utveckling finns (Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2006; Kleinert et al., 2015). Att främja samverkan 
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går också i linje med vad eleverna själva vill vilket Holtay (2007) och Molin (2004) lyfter genom den 

önskan grundsärskolans elever kan ha: att vara som alla andra. Hindras samverkan däremot riskerar 

vi få en skola där samverkan mellan skolformerna kännetecknas av det Molin (2004) kallar ett 

kontextuellt betingat samspel. Risk finns då att samspelet mellan grundsärskolans och grundskolans 

elever blir minimalt vilket exemplifieras i Molins studie genom citatet från en grundsärskoleelev: ”En 

gång var det en tjej som sa hej” (s. 178). Vår tolkning av resultatet som helhet går därmed i linje med 

Wenger (1998) som beskriver att en praxisgemenskap antingen kan bidra med ny kunskap som leder 

utvecklingen av arbetet framåt, eller fungera konserverande där införlivandet av nya handlingsmönster 

hindras (a.a.).  

Praktiska implikationer – alternativ som skulle kunna ge ett annat 

resultat 

På både skola A och skola B följer samverkan skolformerna emellan traditioner som inte öppet har 

ifrågasatts. Att samverkan i praktiskt/estetiska ämnen upplevs svårast kan ha att göra med att 

samverkan i dessa ämnen bedrivs på grundskolans traditionella sätt som elever från grundsärskolan 

ska anpassas till. Skulle dessa traditionella sätt omförhandlas är det möjligt att samverkan i 

praktiskt/estetiska ämnen inte skulle uppfattas lika ostrukturerat och problematiskt. Om samspelet 

mellan lärare från de båda praxisgemenskaperna skulle fungera bättre kan lektioner i 

praktiskt/estetiska ämnen i förväg planeras utifrån ett innehåll och en struktur som fungerar för 

samtliga elever. Likaså skulle tillvägagångssättet kunna omförhandlas när samverkan i teoretiska 

ämnen sker. Resultatet visar att det vanligast förekommande tillvägagångssättet är att grundsärskolans 

elever samverkar i grundskolans miljö. På skola A beskriver dock en lärare i grundskolan att 

samverkan som skett under tidigare år har kännetecknats av att båda skolformerna försökt hitta stunder 

då de besökt varandras klassrum och ”läst eller lekt”. Om samverkan mellan skolformerna i högre grad 

skulle kännetecknas av att samverkan till lika stor del sker i grundsärskolans lokaler tror vi att 

möjlighet finns att samverkan i samtliga ämnen skulle kunna komma fler elever till gagn. Dels kan alla 

elever från grundsärskolan ges möjlighet att delta när samverkan sker om eleverna möts på en arena 

som för grundsärskolans elever är hemmavid och dels kan fler elever från grundskolan gynnas av 

grundsärskolans mer tillrättalagda miljö. Vi ser att möjligheter finns men det kräver omförhandling av 

de konserverande traditioner som samspelet mellan praxisgemenskaperna präglas av.  

Att det går att förändra befintliga strukturer visar Szőnyi (2005) genom det förändringsarbete som 

Solskolan präglas av. Lärarna på Solskolan har dels uppmärksammat segregationsproblemet och 

därefter aktivt bestämt sig för att göra något åt det genom att planera och organisera tillfällen där 

elever från grundsärskolan och grundskolan samverkar i syfte att eleverna ska ges chans att förstå 

kunskapsinnehållet, samarbeta och lära känna varandra. Utöver förändrade handlingsmönster försökte 

lärarna på Solskolan i Szőnyis (2005) studie förändra den rotade kulturen som särskiljer på ”vi och 

dem”. Elevernas tillhörigheter till olika skolformer tonades ner och istället framhölls ”den normala 

variationen bland alla människor” (a.a. s. 120). Vi tror att en sådan förändring är möjlig även på skola 

A och skola B vilket i så fall skulle gå i linje med allas lika värde. Lärarna i vår studie menar att alla 

elever gynnas av att samverkan sker eftersom det leder till ökad empati och acceptans. Vi tror dock att 

om skillnader mellan elever från de båda skolformerna tonas ner, och variationer istället framhålls som 

positivt, skulle empati och acceptans kunna uppfattas tillägnas ömsesidigt istället för att elever från en 

skolform ska få empati och acceptans för elever från en annan. Således skulle även grundsärskolans 

elever kunna agera förebilder på det sätt som vår studie visar att grundskolans elever uppfattas göra. 

Ett sådant förhållningssätt skulle gå i linje med de argument för inkludering som Nilholm (2006) lyfter 
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vilket lyder att: ”Barn tränas att fungera med alla sorters barn i inkluderande miljöer; de speglar hur 

samhället ser ut, barn lär sig av andra barn, dvs. de integrerade barnen lär sig av de andra och vice 

versa” (s. 40). Ett förhållningssätt som vi menar bättre förbereder alla elever för det samhälle de 

tillsammans ska verka i.  

Den specialpedagogiska relevansen 

Studiens specialpedagogiska relevans grundas i visionen om en skola för alla oavsett om eleverna är 

mottagna i grundsärskola eller grundskola. För oss har samverkan skolformerna emellan visat sig ha 

ett viktigt undersökningsvärde eftersom forskning och litteratur indikerar på kunskapsmässiga, 

språkliga och sociala fördelar för elever med utvecklingsstörning som inkluderas i en ordinarie 

lärmiljö (Buckley, Bird, Sacks & Archer, 2006; Holtay, 2007; Kleinert et al., 2015; Mineur & 

Tideman, 2008; Molin, 2004; Szőnyi, 2005). 

Som blivande speciallärare anser vi att det är av stor vikt att känna till hur olika praxisgemenskaper 

kan fungera och hur de präglar och påverkar skolan som arbetsplats. Det är viktigt att ha kunskap om 

att den skolkod man ingår i kan fungera antingen som en utvecklingspotential för ny kunskap eller 

som ett hinder på grund av sedan länge invanda handlingsmönster. Eftersom vår speciallärarexamen 

har specialisering utvecklingsstörning kommer vi ha en betydande roll i att ge elever mottagna i 

grundsärskolan optimala förutsättningar och kunskapsutmaningar för att, precis som alla andra elever, 

nå så långt som möjligt i sin kunskapsmässiga, språkliga och sociala utveckling. Med vår studie 

hoppas vi kunna bidra med kännedom om att lärare ingår i olika praxisgemenskaper, vad de präglas 

av, och vad dessa kan innebära för samverkan skolformerna emellan. 

Några avslutande reflektioner  

Syftet med denna studie var att undersöka lärares erfarenheter av och förhållningssätt till samverkan 

mellan elever i grundsärskola och grundskola och i relation till de erfarenheter och förhållningssätt 

som lärarna gav uttryck för analysera vad som tenderar främja respektive hindra samverkan 

skolformerna emellan. Studiens problemområde växte fram efter att sonen till en av oss undrade varför 

hans mamma pluggade hela tiden. Dialogen som följde visade att sonen, en grundskolelev på en stor 

skola med 500 elever, inte visste vad grundsärskolan eller elever med utvecklingsstörning var. Med 

politiska intentioner om en skola för alla blev den korta dialogen tankeväckande. Som blivande 

speciallärare, med specialisering utvecklingsstörning, fann vi problemområdet yrkesmässigt intressant 

och etiskt relevant att undersöka vidare om intentionen är att ha en skola för alla och med alla. En 

intention som går i linje med skolans uppdrag att förbereda elever för en framtid där olikheter möts.  

Genom att använda en fenomenografisk metodansats, där stort fokus lagts på etiska aspekter som 

trygghet i intervjusituationen samt informanternas rätt till anonymitet, har vi fått fatt i en rik variation 

uppfattningar om de frågeställningar som undersökts. Variationen av erfarenheter av och 

förhållningssätt till samverkan mellan skolformerna har relaterats till studiens teoretiska utgångspunkt 

och de praxisgemenskaper skolorna präglas av. Vi finner att kombinationen metodansats och teori gett 

oss ett resultat som besvarar studiens syfte. Ett resultat som genom den teoretiska utgångspunkten, 

både kan förklaras och förstås. När endast två skolor deltagit i undersökningen kan dock studiens 

generaliserbarhet ifrågasättas. Trots att studien kan anses ”snäv” tror vi dock att likheter kan finnas 

mellan vårt resultat, från skola A och skola B, och liknande skolor med en jämförbar organisation och 

struktur.  
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Slutsats 

Vår undersökning visar att traditioner styr när och var samverkan bedrivs samt vilka elever som väljs 

ut att delta. Samverkan sker främst i praktiskt/estetiska ämnen och har ett syfte som primärt är socialt. 

Det råder ett överlag positivt förhållningssätt till samverkan bland lärarna där sociala fördelar för 

samtliga elever lyfts. Samtidigt visar resultatet att upplevda nackdelar, som brist på tid, resurser och 

svårigheter för den enskilda eleven, väger över och speglas i den samverkan som bedrivs. En tydlig 

skiljelinje mellan grundsärskola och grundskola synliggörs. Skolformerna representeras av två skilda 

praxisgemenskaper. Vi drar slutsatsen att praxisgemenskaperna som lärarna verkar i, samt bidrar till 

att utveckla och upprätthålla, kan fungera antingen främjande eller hindrande för samverkan 

skolformerna emellan.  

Vår förhoppning –  en avslutande tanke 

Ska samverkan mellan skolformerna främjas är det av största vikt att lärare vågar ifrågasätta invanda 

handlingsmönster som de praxisgemenskaper lärarna verkar i präglas av. Vi menar att ett kritiskt 

förhållningssätt till den egna praktiken kan leda till att den skiljelinje mellan skolformerna, som vårt 

resultat visar finns, kan suddas ut. Vi tror att en praktik som kännetecknas av ett öppet och 

förändringsbenäget förhållningssätt snarare än ett konserverande kan leda till en ökad samverkan 

mellan skolformerna, där möjligheter lyfts istället för hinder, och där samverkan börjar gälla alla 

elever. Vi tror även att ett öppet och förändringsbenäget förhållningssätt kan leda till att 

grundsärskoleelevens kunskapsutveckling intar fokus istället för att undervisningen i grundsärskolan 

även fortsättningsvis tillåts präglas av en omsorgstradition. Vår förhoppning är att vår studie, om än 

den är liten, kan bidra med ökad kunskap. Ökad kunskap tillsammans med ett kritiskt förhållningssätt 

tror vi kan leda till en förändrad praktik och en skola där samverkan främjas istället för hindras. 

Förhoppningen är att ingen ska behöva ställa frågan:  

- Grundsärskolan… Vad är det? 

Förslag på fortsatt forskning 

Vår studie pekar på brister i samverkan skolformerna emellan. Samtidigt visar forskning att elever 

med utvecklingsstörning gynnas av att undervisas inom grundskolans miljö. Det skulle vara intressant 

att se vilka effekter samverkan kan ge för ledning, lärare och elever, och för praxisgemenskaperna där 

deltagarna ingår, om ett utvecklingsarbete skulle bedrivas på någon utvald skola. Förslagsvis skulle 

utvecklingsarbetet kunna ske genom aktionsforskning där forskarna tillsammans med deltagarna på 

skolan utvecklar samverkan mellan skolformerna, och studerar verksamheten och dess effekter, över 

en längre tid.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Speciallärarprogrammet med inriktning 

utvecklingsstörning, vid Stockholms universitet. Vi ska under vårterminen 2017 skriva ett 

självständigt arbete om Lärares erfarenheter och förhållningssätt till samverkan mellan elever i 

grundsärskola och grundskola.  

 

Vi vänder oss till dig som arbetar som förskollärare eller lärare inom grundsärskolan och till dig som 

arbetar som lärare i grundskolan. Vi vill att Du ska ansvara för planering, undervisning och 

bedömning inom din befattning. Vi önskar komma i kontakt med dig oavsett om du har eller inte har 

erfarenhet av samverkan skolformerna emellan. 

 

Ett deltagande i studien innebär att Du avsätter ca 45 minuter till en timme för att delta i en intervju 

som kommer ske på en plats som känns bekväm för dig. Enligt vår planering kommer intervjun 

genomföras någon gång under vecka 8 eller 9. Tid och plats bestäms enligt överenskommelse. 

 

Vi kommer att ljudinspela intervjun för att kunna analysera den på ett tillförlitligt sätt. Alla 

intervjusvar kommer att behandlas med full konfidentialitet, vilket innebär att enskilda informanter 

inte kommer att kunna identifieras. När studien är publicerad kommer allt insamlat material kasseras 

då det endast är ämnat att användas i denna studie. 

 

Tveka inte att höra av dig till oss eller vår handledare vid eventuella frågor. Vi behöver få ditt svar om 

medverkan senast onsdag 15/2 via mail eller telefon. 

  

Tack på förhand!  

  

Sofi Andersson & Cecilia Josefsson 

 

 

Kontakt Telefonnummer Mailadress 

Sofi Andersson 070-xx xx xxx anderssonsofi@hotmail.com 

Cecilia Josefsson 070-xx xx xxx cecilia_lindgren81@hotmail.com 

Fia Andersson (handledare)  fia.andersson@specped.su.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Forskningsfrågor Intervjufrågor Kommentarer 
 Inled kort med syftet för studien. Att det spelas in, etiska aspekter, hur materialet 

ska användas, och att deltagandet är frivilligt. 
 

 Bakgrund: Befattning, antal år i yrket/på skolan, var läraren undervisar, vilka 
elever? 
Hur ser lokalerna ut? Placering av grundskola och särskola. 

 

Vad har en eventuell 
samverkan mellan elever i 
särskolan och grundskolan 
syftat till? 

Har du någon erfarenhet av samverkan (eleverna emellan) mellan skolformerna? 
Berätta mer…. 

 Hur har det gått till? 

 I vilka situationer/ tillfällen/ ämnen/ ämnesområden? Vad, var, hur, när? 
Hur länge? 

 På vems initiativ? 

 

   

Vilka fördelar, för eleverna, 

upplever lärarna att 

samverkan mellan 

skolformerna ger?  

Vilka nackdelar, för 

eleverna, upplever lärarna 

att samverkan mellan 

skolformerna ger? 

 
 
 
förhållningssätt, till 
samverkan mellan elever 
från de båda skolformerna, 
ger lärare uttryck för? 

 Vilka fördelar/ möjligheter ser du med den samverkan du haft? (eller 
inte haft) 

 för eleverna? 

 för dig som lärare? 

 annat? 

 Vilka nackdelar/ hinder/ svårigheter har du upplevt med samverkan? 

 för eleverna? 

 för dig som lärare? 

 annat? 

Ser du något som skulle kunna underlätta samverkan mellan 
skolformerna? Vad i så fall? 

 Ser du något som hindrar samverkan att komma till stånd? 

 Finns det/har det funnits någon planerad samverkan? 

 Finns det utrymme för spontan samverkan? (möts eleverna?) 

 Är samverkan något ni diskuterat i arbetslaget? 

 Hur upplever du inställningen till samverkan: 

- på din skola? 

- i ditt arbetslag? 

 

Vilka faktorer tenderar 
främja respektive hindra 
samverkan mellan elever 
från de båda skolformerna? 

  

  Har jag förstått dig rätt…. 

 Dina erfarenheter är... 

 Du ser på samverkan så här… möjligheter/ hinder 

 

 Är det något mer du vill berätta/ta upp?  

  Kändes den här intervjun okej för dig? 

 Känner du att du har fått fram det du vill berätta? 
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Bilaga 3 

Exempel på tillvägagångssätt vid analys 

 

Hela analysarbetet har skett med hjälp av dator. Dokument i Google Drive har använts. Stegen i 

analysprocessen nedan är direkt namngivna efter Fejes & Thornbergs (2015) rubriker. Från steg 2 

följer två exempel från våra transkriberade intervjuer. 

 

Steg 1 

Att bekanta sig 

med materialet 

När all data var ordagrant transkriberad påbörjades arbetet genom att vi läste igenom allt ett 

flertal gånger. Anteckningar fördes i utskrifterna om saker vi fann extra intressanta i denna första 

fas. 

 

Steg 2 

Kondensation 

Vid kondensationen av materialet klipptes meningsbärande enheter (passager) ut. Följande 

exempel är ett uttalande av en lärare i grundsärskolan: 

Ja…nog har det väl hänt under alla dessa år att ibland har man sagt att; nä, det här är inte okej. 

Att det blir för mycket för eleven. Och då har man sagt att; nä, det här samarbetet funkar inte. 

Det ger inte det man förväntar sig av det. Så det har hänt att: nä…det går inte. Eleven mår inte 

bra av det här samarbetet. Jamen, då måste vi kanske backa och så provar vi lite senare när det 

lugnat ner sig och när eleven är beredd på att ta ett nytt steg. För det finns ju svårigheter i en 

klass också och jag menar, då kan man inte stoppa in elever som inte vill samverka och då gäller 

det från båda hållen, både grundskolan och särskolan. Det är ju inte bara från ett håll utan man 

måste ju som se; vad är bäst och vilken nivå ska vi lägga det på. Så att visst, ibland är det inte 

bra. 

Detta exempel är ett uttalande av en lärare i grundskolan: 

Jamen, de är ju människor precis som alla andra. Alltså, vi måste ju vara och mötas och träffas. 

När man går ut på stan, hur många människor träffar man som är om man säger det med 

citationstecken speciella och lite annorlunda och så där. Jag menar; de finns ju runt oss hela 

tiden. Varför ska de vara på ett annat ställe? Men sen har de ju kanske såna behov att de måste 

få sitta i lugn och ro och jobba och sånt men när det finns möjlighet tycker jag att det är 

naturligt. Det ska som inte vara på något annat sätt. 

 

Steg 3 

Jämförelse 

För att lättare kunna gå tillbaka och leta i vår data namngav vi varje transkribering med en siffra, 

grund- eller grundsär samt skola A eller B. 

Exempel på likheter vi fann i passagerna ovan: 

Att det blir för mycket för eleven. Och då har man sagt att; nä, det här samarbetet funkar inte. 

Det ger inte det man förväntar sig av det. (2, grundsär, skola B) 

 

Men sen har de ju kanske såna behov att de måste få sitta i lugn och ro och jobba och sånt (6, 

grund, skola B) 

 

Dessa passager anger vad lärarna anser kan vara nackdelar med samverkan skolformerna 

emellan. I hela styckena i steg 2 hittades dock fler uttalanden som gav oss meningsbärande 

enheter även till andra kategorier i vårt resultat. 

 

Steg 4 

Gruppering 

Vi grupperade de likheter och olikheter vi hittade i passagerna genom att färgmarkera dem med 

olika färger beroende på vilka meningsbärande enheter som framkom. Anteckningar fördes inom 

varje färgkategori för att lättare kunna relatera passagerna till varandra. Exempel på 
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färgmarkeringar: 

Vad har en eventuell samverkan syftat till? 

Fördelar och/eller nackdelar med samverkan. 

Lärares förhållningssätt till samverkan. 

 

Exemplet som lyfter fram nackdelar med samverkan (se steg 3) sågs stå för likheter som gjorde 

att de placerades i samma kategori. De innehåller dock även olikheter då lärarna uttrycker olika 

anledningar till vad som kan vara nackdelar med samverkan. Därav grupperades de olika inom 

samma färgkategori. 

 

Steg 5 

Artikulera 

kategorierna 

Här hade vi stor hjälp av kommentarerna vi gjort vid grupperingen i steg 4. Att artikulera 

kategorierna innebar att vi tillsammans beslutade hur stor variation som rymdes inom samma 

kategori. Vid vårt exempel om nackdelar med samverkan hamnade de i samma kategori eftersom 

vi tolkade det som att likheterna var större än olikheterna. Tex: Att det blir för mycket för eleven 

och de måste få sitta i lugn och ro och jobba tolkas främst innehålla likheter och hamnade därför 

i samma kategori. 

Precis som Fejes & Thornberg (2015) skriver hade vi från början ett större antal kategorier som 

så småningom sattes ihop till ett färre antal, mer omfattande kategorier. En process som skedde 

genom upprepad analys. 

 

Steg 6 

Namnge 

kategorierna 

Från de stora färgkategorierna i steg 4 genom artikuleringen i steg 5 kunde vi i detta steg namnge 

kategorierna. Till exempel utmynnade alla våra underkategorier som behandlade nackdelar med 

samverkan slutligen i ett fåtal. Några exempel på dem är: ”rörig miljö att vistas i”, ”olika 

kunskapsmål ”och ”rädsla hos elever”. Dessa återfinns i studiens resultat. 

 

Steg 7 

Kontrastiv fas 

Här skedde jämförelse av alla passager för att se om de kunde passa under fler än en kategori. 

Det kunde till exempel följande passage göra: 

Jamen, de är ju människor precis som alla andra. Alltså, vi måste ju vara och mötas och träffas. 

När man går ut på stan, hur många människor träffar man som är om man säger det med 

citationstecken speciella och lite annorlunda och så där. Jag menar; de finns ju runt oss hela 

tiden. Varför ska de vara på ett annat ställe? Men sen har de ju kanske såna behov att de måste 

få sitta i lugn och ro och jobba och sånt men när det finns möjlighet tycker jag att det är 

naturligt. Det ska som inte vara på något annat sätt. 

Färgmarkeringarna visar att passagen beskriver både lärarens förhållningssätt till samverkan 

(grön) och vad som kan vara nackdelar för eleverna med samverkan (grå). De citat som lyfts 

fram i studiens resultat är några av de bärande citaten som symboliserar en hel kategoris 

innebörd. Vi har jämfört dem med varandra och har genom det tillvägagångssättet fått fram det 

Fejes & Thornberg (2015) kallar för exklusiva kategorier. Alltså att de är innehållsmässigt 

uttömmande inom sitt område. 
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