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Sammanfattning 
Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap och fördjupad förståelse för lärares kollegiala samarbete 
kring inkluderande arbete genom att studera lärares uppfattningar av det. Även av möjligheter och 
svårigheter och vilken betydelse specialpedagogen ges i arbetet. Vi valde att genomföra en kvalitativ 
studie med en fenomenografisk ansats, där vi gjorde sju lärarintervjuer på två olika skolor. I vår analys 
fann vi tre beskrivningskategorier, frånvaro av inkludering, skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och 
begrepp och utbildning för inkluderande arbete. I resultatet ser vi i första kategorin en frånvaro av 
kollegialt samarbete när det gäller inkluderande arbete. Det kollegiala samarbetet sker mer i respektive 
ämne och lärare uttrycker att det handlar för lite om inkluderande arbete. Vi ser i den andra kategorin 
ett skiftande innehåll när det gäller kollegialt samarbete kring inkluderande arbete, men vanligtvis pratar 
lärarna om anpassningar för elever med särskilda behov. Lärarna har en huvudsaklig samsyn när det 
gäller inkluderande arbete och det gemensamma är att alla elever ska få vara delaktiga och känna 
gemenskap. Det finns en problematik i att lärare uppfattar begreppet inkludering som svårt och det finns 
en önskan att det ska finnas en samsyn på skolorna kring detta begrepp. Vår tredje kategori visar att 
lärarna vill ha utbildning kring inkluderande arbete och lärarna ser en möjlighet att få lära tillsammans 
i det kollegiala samarbetet. Lärarna efterfrågar också mer stöd från specialpedagogen genom utbildning 
men även genom kompetens. Vår slutsats är att lärare efterfrågar kollegialt samarbete för att kunna 
utveckla inkluderande arbete. Där specialpedagogen visar sig ha en viktig roll som lärare efterfrågar, 
däremot krävs det en tydlighet med vad specialpedagogen ska göra och att lärare behöver känna 
förtroende.    

Nyckelord 
Inkludering, inkluderande arbete, kollegialt samarbete, lärares uppfattning, specialpedagogens 
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Inledning och bakgrund 
Det är skolans uppdrag att erbjuda en likvärdig utbildning för alla. I Läroplanen (Skolverket 2011) står 
uttryckligen att skolan ”[...] ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenheter, språk och kunskaper” (s.8). För lärare blir det att verka för samhällets intresse och förhålla 
sig till styrdokumentens krav och förväntningar samtidigt som de upplever att möjligheterna att leva 
upp till intentionerna är begränsade (Olsson, 2016). Att skapa en likvärdig skola är komplext, där det är 
många faktorer som måste samspela (Ainscow, Dyson, Goldrick & West, 2012). Vi vill mena att skolors 
arbete med inkludering är en betydande faktor för likvärdig utbildning. Vårt forskningsintresse är lärares 
uppfattningar av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete, möjligheter och svårigheter med det 
samt specialpedagogens betydelse i detsamma. 

Inkludering fick sitt erkännande när Förenta Nationerna lade fram en idé om undervisning för alla 1990 
och många länder följde efter. I och med att FN tog upp det blev det vedertaget på såväl internationell 
som nationell nivå, vidare till kommunalnivå och skolnivå i länder som anammade begreppet. Dock 
blev begreppet inte definierat, utvecklat eller överenskommet med lärare (Gidlund, 2018). Samtidigt 
som det är ett problem att det inte finns någon passande definition menar O'Rourke (2015) i sin studie 
som bygger på metaanalyser av elever med funktionshinder och deras skolresultat. Så länge konceptet 
inkludering är oklart för lärare skapar det frustration och frågor om hur lärare ska arbeta med det. 
Dessutom bidrar lärares olika syn till ytterligare dilemman. För att en skola ska lyckas med inkludering 
krävs det att lärare delar samma innebörd i begreppet (Gidlund, 2018).  

De flesta som arbetar inom pedagogik är överens om att skolor ska förespråka mångfald och elevers 
olikheter. Det är därför svårt att stå emot och inte hålla med om skolors arbete med inkludering, oavsett 
vilken innebörd som läggs i begreppet (Gidlund, 2018). Barow (2013) resonerar om mångfald, 
differentiering och inkludering där han pekar på att ”[i]nkludering är en pedagogisk målsättning, 
utbildningspolitisk riktlinje och etisk förpliktelse som nu framförts i drygt två årtionden. Samtidigt är 
den praktiska realiseringen i svenska skolor långt ifrån tillfredsställande. Oavsett det är lärarstudenter 
och verksamma lärare ofta positivt inställda: ”Jag vill gärna undervisa på ett inkluderande sätt, men hur 
gör man…?” (s.17). Kottes (2017) studie om lärares uppfattningar om inkluderande arbete visar 
detsamma. 

Enkäten innehåller en fråga, där lärarna uppmanas att bidra med eventuella 
kommentarer beträffande inkluderande undervisning. En lärare skriver: ”Jag har 
fortfarande inte en definition av inkludering, jag vet endast att det är ett ’nytt’ 
tankesätt” och en annan lärare uttrycker ”Reagerar starkt på att det inte finns några 
frågor om hur man ska kunna genomföra allt detta. Jag vill självklart att alla ska känna 
delaktighet och gemenskap. Men för att jag ska kunna underlätta så att alla gör det och 
för att jag ska kunna undervisa så att alla lär sig på sin nivå måste det finnas 
förutsättningar för att göra det. Med ökat antal uppgifter och ökat antal elever i behov 
av särskilda insatser måste också planeringstiden öka. Vilket det inte görs i skolans 
värld idag.” (s. 185-186) 

Lärare ska arbeta och implementera inkludering vare sig de tycker att det är bra eller dåligt och ofta 
även med bristande resurser (Gidlund, 2018). Lärare kan känna en frustration för hur de ska organisera 
sin undervisning när det gäller att anpassa den för alla elevers olikheter. Enligt Gidlund (2018) ligger 
det en problematik bland annat i om lärare och politiker inte har samma förståelse och kunskap om 
begreppet. Hon menar utifrån en studie med diskursteoretisk ansats att det finns en lucka mellan retorik 
kring hur man ska arbeta för inkludering och skolans praktik. Detsamma visar Nilholm och Göransson 
(2013) i en rapport från Specialpedagogiska skolmyndigheten där de resonerar om begreppet 
inkludering. Resonemanget sträcker sig från vilken innebörd som läggs i begreppet till hur inkludering 
formas i praktiken. De menar att det i dagens skola finns en mängd åsikter om en inkluderande skola. 
Åsikterna sträcker sig allt ifrån att pedagogik och specialpedagogik inte ska skiljas åt till att det finns 
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ett uttalat stödsystem av specialpedagogik. Det gemensamma i rörelsen mot den inkluderande skolan är 
dock elevers olikheter som en tillgång, elevers rätt att vara en del av gemenskapen (social rättvisa) och 
betydelsen av demokratiska processer. Ytterligare gemensamt är en kritik mot en traditionell syn på 
specialpedagogik (Haug, 1998; Nilholm & Göransson, 2013). Oavsett åsikt visar Skolinspektionen 
(2014) att skolor behöver utveckla arbetet med inkludering. 
 
Problematiken med att definiera begreppet inkludering, lärares uttryckta vilja att arbeta inkluderande 
och frågan efter förutsättningar väcker vårt intresse. Det är därför vi vill undersöka lärares uppfattningar 
av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete, möjligheter, svårigheter och specialpedagogens 
betydelse i arbetet. I vår studie formulerar vi lärares uppfattningar som uppfattningar av eftersom Uljéns 
(1989) skriver om uppfattningar i fenomenografiska studier och om skillnaden mellan uppfattningar om 
och uppfattningar av. Han menar att uppfattning av handlar om människans grundläggande förståelse 
av någonting medan uppfattning om handlar om att människan medvetet reflekterar och samtidigt 
värderar någonting. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap och fördjupad förståelse för lärares kollegiala 
samarbete kring inkluderande arbete genom att studera lärares uppfattningar av det. Vi studerar även 
lärares uppfattningar av möjligheter och svårigheter i kollegiala samarbetet kring inkluderande arbete, 
samt specialpedagogens betydelse i det. 
 

● Vilka uppfattningar har lärare av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete? 
● Vad uppfattar lärare som möjligheter och svårigheter med kollegialt samarbete kring 

inkluderande arbete? 
● Vilken betydelse ges specialpedagogen i lärares uppfattningar av kollegialt samarbete kring 

inkluderande arbete? 

Begreppsdefinitioner  
Kollegialt samarbete innefattar en mängd olika begrepp däribland kollegialt lärande. Övergripande 
innefattar begreppen lärares gemensamma lärande, deras professions- och kompetensutveckling för att 
främja elevers lärande (Langelotz, 2017), vilket även är vår förståelse av begreppet.  
 
I likhet med Kotte (2017) och hennes förståelse av termerna inkludering och inkluderande undervisning 
med hänvisning till Ainscow et al. (2012) och Nilholm och Göransson (2013) tolkar vi inkluderande 
arbete “[...] i den mening att koncepten ska betraktas som en handlingsprocess i undervisande 
sammanhang” (s. 33). I inkluderingsbegreppet är delaktighet och gemenskap centralt. Delaktighet 
handlar om att vara erkänd och att få förutsättningar för deltagande i lärmiljön, att vara en del i ett 
sammanhang och i en gemenskap, det vill säga samhandling. För att vara delaktig krävs också att bli 
lyssnad på och att få uttrycka sin åsikt och sitt engagemang (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
2018). Gemenskap i en skola eller kanske framför allt i ett klassrum handlar om att man har tillit till 
varandra och de regler som gäller, samtidigt som det finns gemensamma mål (Nilholm & Göransson, 
2013). 
 
Specialpedagogens roll är bland annat att arbeta med att ta bort hinder och svårigheter för elever i olika 
lärmiljöer, samt analysera dessa svårigheter på både organisations-, grupp- och individnivå. 
Specialpedagogens roll är även att vara en kvalificerad samtalspartner och en person att fråga om råd i 
pedagogiska frågor. Den ska också leda pedagogiskt utvecklingsarbete för att bidra till tillgängliga 
lärmiljöer för alla elever (SFS 2007:638). 
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Tidigare forskning  
Lärare vill arbeta inkluderande men efterfrågar ökad kunskap om inkluderande arbete (Kotte, 2017). En 
rumänsk enkätstudie av Marin (2014) pekar på att många lärare känner sig oförberedda inför arbete med 
elever i behov av stöd i sitt klassrum. Många lärare efterfrågar utbildning för att klara av att arbeta med 
dessa elever i en inkluderande miljö. Lärare efterfrågar olika undervisningsmetoder och mer 
specialpedagogisk kunskap. Kotte (2017) pekar i sin avhandling med avstamp i Deweys pragmatiska 
perspektiv på att lärare visar tilltro till sin egen ämneskompetens. Däremot har de inte tillräckligt med 
pedagogiska och specialpedagogiska kunskaper för att undervisa och nå varje enskild elev utifrån dess 
förutsättningar. Även Marin (2014) nämner att lärarna kan sitt ämne och har goda ämneskunskaper, men 
saknar grundläggande kunskaper när det gäller att arbeta med inkludering. Hennes studie visar att 48 % 
av lärarna känner sig någorlunda förberedda att arbeta med elever i behov av stöd, medan bara 8 % 
känner att de är mycket väl förberedda. Dock uttrycker 91% av lärarna att de vill utveckla kunskap i 
bland annat undervisningsteknik och kunskap om elever i behov av stöd för att kunna undervisa dem i 
klassrummet. Ytterligare en studie lyfter fram samma problematik och menar att lärare inte känner sig 
förberedda med den kunskap de har när de är färdiga lärare, vilket gör att de tvivlar på sin förmåga att 
bemöta elever i behov av stöd (O´Rouke, 2015). Gidlund (2018) menar även hon att lärare i dagens 
skola inte är helt bekväma och fullt anpassade för att ta hand om elever i behov av stöd. Det finns en 
osäkerhet i hur man ska göra för att nå eleverna och det finns ett dilemma i vilka elever lärare ska 
prioritera (Gidlund, 2018).  
 
Forskning visar inte bara på lärares upplevda behov av kunskap och specialpedagogisk kompetens. Den 
lyfter även fram betydelsen av lärares relationsskapande arbete (Ainscow et al., 2012) och engagemang 
i arbete med inkludering (Graham & Harwood, 2011; Morningstar, Shogren, Lee & Born, 2015). En 
problematik som ofta påtalas är motsättningar i kollektiva (gruppens) och individuella (elevens) 
intressen (Gidlund, 2018; Haug, 1998; Kotte, 2017; Olsson, 2016) och att lärare efterfrågar 
förutsättningar för att arbeta inkluderande (Gidlund, 2018; Graham & Harwood, 2011; Kotte, 2017). 
Bland lärares önskade förutsättningar finns tid för enskilda samtal med elever (Gidlund, 2018; Kotte, 
2017).  Graham och Harwood (2011) visar utifrån två fallstudier att det finns en stor framgång för skolor 
om lärarna har tid att engagera sig med eleverna. De menar att om lärarna har tid att se och träffa eleverna 
mer, kan de också hjälpa dem med exempelvis ett negativt beteende. Deras studie visar att “The teachers 
actively joined in with the children and, through the vehicle of gamesmanship, taught students more 
appropriate ways to interact with each other […]” (s. 143). Andra förutsättningar som lärare efterfrågar 
är tid för fortbildning (Marin, 2014; O´Rouke, 2015) och tid för kollegialt samarbete (Graham & 
Harwood, 2011). Ainscow et al. (2012) pekar på att skolor måste utveckla sitt arbete inom sin egen 
skola, utveckla arbetet med andra skolor och även undersöka hur det ser ut utanför skolan, med bland 
annat demografin, ekonomin, kulturen och historien i området. Ett exempel på att skolor kan hjälpa 
varandra är när en skola som lyckas bättre hjälper en skola som har större problem. Det kan då 
exempelvis handla om hur man arbetar med elever i behov av stöd, genom professionella 
utvecklingsprogram. Graham och Harwood (2011) beskriver två framgångsrika skolor där de såg att för 
att en skola ska bli mer inkluderande krävs det ett kollegialt samarbete. Det fanns på de båda skolorna 
och kännetecknades av att “[…] the teachers were enthusiastic, cheerful and cooperative […]” (s.141). 
 
Det är inte bara kollegialt samarbete som är betydande utan också specialpedagogiskt stöd. Morningstar 
et al. (2015) visar genom sina klassrumsobservationer att inkludering fungerade bättre om det var två 
lärare i klassrummet. I många klassrum var den andra läraren specialpedagog. De arbetade i lag och 
organiserade arbetet tillsammans. I andra klassrum som de observerade kunde det vara så att 
specialpedagogen kom och gick för att hinna vara i flera klassrum. Specialpedagogen var då ett stöd till 
läraren i klassrummet. O´Rourki (2015) menar att den specialpedagogiska kompetens som finns behöver 
samverka med lärare för att kunna ge dem kunskap i inkluderande lärstrategier.  
 
Mot bakgrund av talet om inkludering, begreppets skiftande innebörd och hur det visar sig i skolans 
vardagliga praktik (Gidlund, 2018; Haug, 1998; Nilholm & Göransson, 2013; Skolinspektionen, 2014) 
ställer vi oss frågan vilken betydelse lärares uppfattningar om inkluderande arbete har.  Även mot 
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bakgrund av forskning som visar behovet av lärares gemensamma förståelse (Gidlund, 2018), att lärare 
efterfrågar mer kunskap och specialpedagogisk kompetens (Gidlund, 2018; Kotte, 2017; Marin, 2014; 
O´Rouke, 2015) och att skolor behöver utveckla arbetet med inkludering (Gidlund, 2018; 
Skolinspektionen, 2014) finner vi motiv till att studera lärares kollegiala samarbete. Särskilt eftersom 
forskning visar betydelsen av lärares tid för fortbildning (Marin, 2014; O´Rouke, 2015), samarbete inom 
och mellan skolor (Ainscow et al., 2012) samt kollegialt samarbete (Graham & Harwood, 2011). 

Kollegialt samarbete som kollegialt lärande och 
kompetensutveckling  
Langelotz (2017) studerade kollegialt lärande utifrån ett praktiskt teoretiskt perspektiv med stöd i 
begreppet praktikarkitektur. Arkitekturen i en praktik innefattar den specifika skolans lokala kontext i 
en viss tid, kultur, tradition och specifika sammanhang. Lärares sätt att handla och forma till exempel 
undervisning beror dels på lärares egna pedagogiska och didaktiska kunskaper, idéer och ambitioner 
dels på vilken den omgivande arkitekturen är, det vill säga vilken kultur som råder och vilka 
förutsättningar som finns på skolan. Langelotz (2017) använder begreppet för att kritiskt analysera och 
bidra till att synliggöra vad som behöver förändras i en professionell praktik. Hennes studie visar att 
kollegialt lärande är komplext. Det bidrar till utvecklande processer och positiva förändringar för både 
lärare och arbetslag men också till disciplinering och stigmatisering.  Hon pekar på en förskjutning från 
informellt kollegialt lärande som utgår från lärares vardagliga praktik, spontana samtal och specifika 
frågor till ett mer formellt kollegialt lärande. Den formella formen tenderar att bli ett 
undervisningssammanhang där mål och syften formuleras av andra än lärarna själva (Langelotz, 2017). 

Langelotz (2017) beskriver kompetensutveckling som ”[…] att man vill öka en individs eller grupps 
kunskaper och färdigheter för att på så vis nå ett uppsatt mål” (s. 43). Hon beskriver den som en glidning 
mellan formell och informell samt relaterar till lärares professionella utveckling. Internationellt är 
begreppen teacher learning community (TLC) eller professional learning community (PLC) vanliga för 
lärares formella, kollegiala och kollektiva kompetensutveckling. Begreppen innefattar medvetet och 
planerat lärande och kännetecknas av ett systematiskt och kontinuerligt arbete för att utveckla 
undervisning. Modeller för lärandet är exempelvis lesson studies och learning studies. Lesson studies 
handlar om att en lektion eller ett specifikt moment i undervisningen uppmärksammas. Lärarna arbetar 
tillsammans för att förändra och utveckla med stöd i varandras erfarenheter. Learning studies är en form 
av lesson studies och handlar om att lärare gemensamt planerar en lektion, filmar och analyserar efteråt 
för att sedan förändra lektionsinnehåll och utveckla strategier i undervisningen. Informell 
kompetensutveckling med hänvisning till Lave och Wengers begrepp community of practice översätts 
i det närmaste till lärandegemenskaper. De innebär att lärare med ett gemensamt intresse för att utveckla 
undervisningen spontant söker sig till varandra för att ömsesidigt utbyta erfarenheter, ett utbyte mellan 
både nyutbildade och mer erfarna lärare (Langelotz, 2017). 

I en studie av lärares professionella utveckling (professional learning communities, PLC) i USA riktades 
särskilt intresse mot utveckling av lärares kompetens att arbeta inkluderande i klassrummet 
(Cunningham, Huchting, Fogarty & Graf, 2017). Arbetet skedde mellan lärare och utbildade coacher 
med återkommande lektionsobservationer och personlig återkoppling. Studiens resultat visar att flertalet 
lärare hade begränsat med utbildning för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Studien visar 
också att lärarna uppskattade samarbetet och att det bidrog till deras möjligheter att utveckla 
inkluderande klassrumsmiljöer. De fann mer effektiva och kreativa metoder i planering och 
genomförande av lektioner och de erbjöd eleverna en ökad variation, anpassad efter deras olika 
förutsättningar. Lärarna beskrev att förändringen från ett lärarcentrerat till studentcentrerat arbetssätt 
ökade elevernas motivation och engagemang (Cunningham, et al., 2017). Även om det har blivit vanligt 
med PLC-program och att de visar sig effektiva så räcker det inte med att lärare förs samman under 
gemensam tid utan det krävs att skolor organiseras på ett sådant sätt att lärare får ut maximalt med tid 
för samarbete (Spencer, 2016).  
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Studierna av PLC-program kan jämföras med en kanadensisk studie som undersökte lärares 
uppfattningar om genomförandet av en universell design för lärares lärande, treblocksmodellen (Katz, 
2015). Modellens första block innefattar klassrumsklimat som främjar elevers självständighet, känsla 
av tillhörighet och respekt för varandras olikheter. Andra blocket handlar om lärares planeringsprocess 
med hänsyn till elevers olika förutsättningar, behov av variation och elevcentrerad undervisning. Det 
tredje blocket är inriktat mot strukturer och frågor om till exempel resurser. Studiens resultat visar 
elevers minskade utmanande beteenden, bättre samspel mellan elever, ökat engagemang och lärande. 
Lärare uppfattade dessutom att modellen bidrog till ökad inkludering, minskad arbetsbelastning och mer 
nöjda lärare. I resultatet lyfte lärarna dock fram hinder för inkluderande praktiker såsom exempelvis 
skillnader i resurser. De efterfrågade ökat stöd, formulerade behov av mer tid för att samarbeta kring 
planering, professionella lärandemiljöer och utbildning (Katz, 2015). 
 
De positiva effekterna i den kanadensiska studien har likheter med de framgångsfaktorer som lyfts fram 
i en studie från Serbien. I studien identifieras utifrån Bronfenbrenners ekologiska modell 
framgångsfaktorer för inkluderande arbete (Pavlovic Babic, Simic & Friedman, 2018). Resultatet pekar 
på två olika kärnkategorier, dels betydelsen av konkreta handlingar och relationer i förhållande till 
individualisering och samarbete. Dels betydelsen av gemensamma värderingar och normer för att 
utveckla lärares och skolors professionella lärandemiljöer. Värderingar och normer behöver präglas av 
vilja att skapa livslångt lärande, att förhålla sig proaktivt, känsla av lagarbete, idéer om utveckling och 
lärande samt acceptera olikheter (Pavlovic Babic, Simic & Friedman, 2018). 
 
Även om kollegialt lärande och kompetensutveckling visar på flera positiva effekter för lärares 
inkluderande arbete så finns det också risker med det. Langelotz (2014/2017) påtalar en fara med att 
kollegialt lärande kan bli kollegialt korrigerande och stigmatiserande. I till exempel kollegahandledning 
kan osynliga maktstrukturer och förgivettaganden som inte utmanas påverka. Detsamma gäller om inte 
det kollegiala lärandet eller undervisningen sätts i ett större sammanhang. Det kan exempelvis handla 
om homogena lärargruppers syn på vad som är rätt och viktig kunskap samt kategorisering och 
stigmatisering av elever eller elevgrupper. Om det då saknas en kritisk blick på undervisningen riskerar 
det att leda till att social orättvisa upprätthålls. Korrigering och stigmatisering kan även handla om 
lärares antaganden om varandras pedagogiska skicklighet eller frånvaro av sådan där enskilda lärare 
stigmatiseras som “oskickliga” och korrigeras av mer “skickliga” (Langelotz, 2014/2017). 

Lärares uppfattningar av specialpedagogens roll  
I en enkätstudie undersökte Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och Nilholm (2015) bland annat 
lärares syn på vad som är specialpedagogens uppdrag. Studien visar att lärare ser samverkan med 
elevhälsan och hemmet som en uppgift för specialpedagogen men också att dokumentera, utreda och 
skriva åtgärdsprogram samt undervisning med enskilda elever. von Ahlefeld Nisser (2014) studerade 
materiellt-diskursivt samhandlande som är hämtat från Karen Barads teori om agentisk realism och 
innebär att det inte bara är personer som har ett agentskap utan även exempelvis styrdokument, 
föreställningar, händelser, tid och plats. von Ahlefeld Nisser (2014) undersökte lärares föreställningar 
av specialpedagogers och speciallärares roller och uppdrag. Resultatet visar att lärare förväntar sig att 
specialpedagoger framför allt ska arbeta med individuellt stöd till elever eller i mindre grupper av elever. 
Det har likheter med en enkätstudie i Lindqvists (2013) avhandling där hon studerar bland annat 
förskollärares och lärares syn på specialpedagogiskt arbete och där insatserna och stödet huvudsakligen 
riktas mot barnets individuella brister. 

Specialpedagogens roll i kollegialt samarbete 
kring inkluderande arbete  
I Berglund, Malmgren, Riddersporre och Sandén, (2007) intervjustudie med rektorer kommer 
problematiken fram i hur specialpedagoger ska användas på en individ-, grupp- och organisationsnivå. 
Det framkommer att en av uppgifterna som en specialpedagog har, är att handleda lärare, men det kan 
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vara problematiskt eftersom vissa lärare kan se denna handledning som en kritik på deras sätt att vara 
lärare. von Ahlefeld Nisser (2014) tar upp i sin studie att i examensförordningen står det att 
specialpedagoger ska vara kvalificerad samtalspartner. För specialpedagoger betyder detta även att delta 
i kvalificerade samtal med skolledningen där det kan diskuteras organisationsfrågor utifrån ett 
specialpedagogiskt synsätt. Dock anser inte specialpedagoger att det görs tillräckligt, vilket de menar 
leder till att det blir svårt att garantera en likvärdig skola för alla. Specialpedagoger trycker i studien på 
att det måste planeras för att det ska finnas tid för kvalificerade samtal. Specialpedagoger och 
speciallärare uttrycker i studien att de arbetar med kvalificerade samtal med arbetslag vilket kan vara 
ett förebyggande arbete, men de anser inte att det prioriteras tillräckligt mycket på en organisatorisk 
nivå.   
 
En specialpedagog ska vara en länk mellan rektor och arbetslag och vara den som är med och driver 
pedagogiska samtal, vilket tas upp i Berglund et al. (2007) studie om specialpedagogers arbete med 
skolutveckling. Detta kan se väldigt olika ut på olika skolor och skolor har olika utvecklingsområden. 
På vissa skolor har specialpedagogen en viktig roll i detta utvecklingsarbete som exempelvis att öka den 
specialpedagogiska kompetensen eller bidra till mer varierade arbetssätt.  I en fallstudie av Löfqvist 
(2015) studerar hon skolutveckling utifrån en ramfaktorteori och en organisationsmodell. Hon frågar 
sig hur projekt kan främja eller missgynna skolutveckling och hur de kan leda till hållbara förändringar. 
Hon intervjuar rektorer och lärare om deras erfarenheter av och uppfattningar om de projekt som de 
deltog i. Hennes resultat visar att lärares ökade kunskap och kompetens, arbetssätt baserat på forskning, 
specialpedagogisk och relationell kompetens samt att personalens inställning, deras engagemang och 
samarbete är betydande för framgång. De faktorer som missgynnar skolans utveckling är när det 
kommer direktiv “uppifrån”, lärares varierande inställning och ekonomi (Löfqvist, 2015). 
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Fenomenografisk ansats  
I en uppsats krävs att redogöra för teoretiska och metodologiska överväganden. Vi är inspirerade av 
fenomenografi som enligt Marton och Booth (2000) är ”[…] en ansats för att identifiera, formulera och 
hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som framför allt uppmärksammar frågor som 
är relevanta för lärande och förståelse i en pedagogisk miljö” (s. 147). I vår studie relaterar vi lärande 
och förståelse till lärares kollegiala samarbete kring inkluderande arbete där vi ser kollegialt samarbete 
som en form av kollegialt lärande. Ett fenomenografiskt sätt att se på lärande handlar om förändring 
mellan individen och fenomenet på så sätt att individen utvecklar en förmåga att ”[…] urskilja aspekter 
som hon inte kunde urskilja tidigare […]” (s. 184). 

Medvetandet struktureras och fenomenet ges 
mening 
Vi inspireras av en fenomenografisk ansats eftersom den enligt Marton och Booth (2000) intresserar sig 
för världen och den mening den ges genom individers olika erfarande. Fenomenografin utgår från idén 
om att man kan nå kunskap genom att studera hur människor erfar olika fenomen. I vår studie handlar 
det om lärares erfarande av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete, möjligheter, svårigheter och 
specialpedagogens betydelse i det. I fenomenografiska studier riktas ett särskilt intresse mot individers 
olika sätt att erfara, hur och vad de erfar och den variation som finns i deras uppfattningar. De olika 
sätten att erfara handlar om att delar av en helhet skiljs ut för individers fokuserade medvetande, där en 
eller flera aspekter av ett fenomens alla aspekter erfars. Det som får betydelse för erfarandet är hur 
medvetandets struktureras. Strukturen handlar om vilka delar som skiljs ut och fokuseras, vilket 
förhållande delarna har till varandra, till fenomenet som helhet och till sammanhanget (strukturell 
aspekt). Det som för tillfället inte fokuseras är frånvarande eller tas för givet. Även den olika mening 
som individer lägger i fenomenet får betydelsen för erfarandet och bidrar till variation (referentiell 
aspekt). Individers specifika sätt att erfara något kan handla om strukturella och referentiella aspekter 
”[…] men det kan också återspegla ett utmärkande drag för en kultur i det förgångna eller i samtiden” 
(s.152). Fenomenografiska studier har länge visat att individers skiftande sätt att erfara ändå logiskt 
relaterar till varandra och bildar helhet vilket kallas, utfallsrum. Det är “[...] den sammansättning 
beskrivningskategorier som omfattar distinkta grupperingar av aspekter av ett fenomen samt 
relationerna dem emellan” (Marton & Booth 2000, s. 163).  

Medvetandets struktur, fenomenets urskiljning 
och relation till sammanhanget 
Den strukturella aspekten av medvetandet delas in i extern och intern horisont. Den externa horisonten 
handlar om hur fenomenet skiljs ut från och också relaterar till sammanhanget. Den interna horisonten 
handlar om de aspekter som individen urskiljer från fenomenet och hur de relaterar till varandra (Marton 
& Booth, 2000). Fenomen kan delas upp i primära fenomen som är konkreta, avgränsade, stabila och 
med en i det närmaste bestämd mening. Sekundära fenomen är mer abstrakta, svårare att avgränsa, 
instabila och med mer skiftande mening (Uljéns, 1989). Vi menar att kollegialt samarbete i sin formella 
skepnad med bestämda mötestider och innehåll kan jämförs med ett primärt fenomen. Däremot anser vi 
att kollegialt samarbete i en informell form närmar sig ett sekundärt fenomen, liksom inkluderande 
arbete som vi anser har en mer uttalad sekundär karaktär. Då blir sammanhanget och den strukturella 
aspektens externa horisont på erfarandet centralt, det vill säga hur människan skiljer ut och relaterar 
fenomenet till sammanhanget (Uljéns, 1989). 
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Metod och tillvägagångssätt 
Vi är intresserade av lärares uppfattningar och vill studera deras erfarande av kollegialt samarbete och 
inkluderande arbete. För att studera lärares uppfattningar menar vi att det är lämpligt att använda intervju 
som metod och för att samtidigt beakta forskningsetiska aspekter tar vi stöd i Kvale och Brinkmanns 
(2009) idéer kring etikprotokoll. De menar att protokollet är ett sätt att hantera forskningsetiska frågor 
och dilemman i kvalitativa intervjuundersökningar. Protokollet följer genom hela forskningsprocessen, 
från planering till slutlig rapport av studiens resultat. 

Planerat urval och intervjuer samt 
forskningsetiska frågor 
Ett första steg i planeringen var att fundera över vilket urval vi ville ha och vad vi behövde göra för att 
hantera deltagarnas informerade samtycke. Vi behövde förvissa oss om konfidentialitet och beakta 
konsekvenser med att delta i intervjuerna, vilket Kvale och Brinkmann (2009) menar behöver ingå i 
planeringen. Urvalet av deltagare var dels strategiskt i den meningen att vi strävade efter variation, dels 
ett bekvämlighetsurval på så sätt att vi kände till rektorer som var positiva till vår studie och till att fråga 
lärare om de ville delta.  Denscombe (2009) menar att det är rimligt att välja de som är lätta att nå och 
som är öppna inför studien. Vi skickade informationsbrev till rektorerna som skickade vidare till lärare. 
Sju lärare var intresserade av att delta och gav informerat samtycke. Vårt strategiska och 
bekvämlighetsurval ledde till att lärare från två olika grundskolor och stadier deltog. Den ena skolan är 
en F-9 skola med ca 600 elever och vi har valt att kalla denna skola 1. Den andra skolan är en 4 - 9 skola 
med ca 700 elever som vi valt att kalla skola 2. På skola 1 gjorde vi tre intervjuer, varav alla var kvinnor 
med mer än 10 års erfarenhet som lärare. På skola 2 gjorde vi fyra intervjuer, varav två kvinnor och två 
män. En lärare hade mer än 10 års erfarenhet medan de andra hade arbetat mindre än 10 år i skolan.   

När vi hade urvalet klart började vi planera intervjuerna och hur vi ville gå tillväga med dem. I 
fenomenografiska studier är intervjuerna vanligtvis halvstrukturerade, tematiska och kan med fördel 
innehålla bilder (Dahlgren & Johansson, 2009). Det innebar att vi formade en intervjuguide (bilaga 1) 
som innehöll ett fåtal frågor men som ändå kunde vara ett stöd för oss i intervjusituationerna. Vi delade 
in den i teman och använde “bilder” för att stimulera till och försöka komma åt variation i lärarnas 
uppfattningar. Våra övergripande teman var kollegialt samarbete och inkluderande arbete. Bilderna var 
i form av mentala bilder där vi ville inspirera med att vi beskrev konkreta exempel på lärares vardagliga 
situationer där någon form av kollegialt samarbete kan förekomma. I vår konstruktion av intervjuguide 
inspirerades vi även av Charmaz (2014) intervjumodell som bygger på inledande frågor och syftar till 
att ”sufficiently detailed to convince evaluators that no harm will befall research participants yet open 
enough to allow unanticipated material to emerge during the interview” (s. 66). Vidare fortsätter den 
med mellanliggande frågor som gräver djupare i ämnet. I en intervjustudie som är inspirerad av 
fenomenografi är det särskilt viktigt att fördjupa och utvidga för att få så uttömmande svar som möjligt 
och variationsrikedom. Frågorna har en uppföljande karaktär som till exempel, kan du utveckla 
(Dahlgren & Johansson, 2009). Charmaz (2014) intervjumodell avslutar med frågor som gör att 
deltagarna återvänder till ett vardagligt samtal. 

Genomförda intervjuer och forskningsetiskt 
ansvar 
Inför intervjusituationen behövde vi överväga vilka personliga konsekvenser situationen kunde leda till 
för intervjupersonernas så som exempelvis stress (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi ställde oss frågan vad 
det innebär för lärarna att delta i vår studie och hur studien påverkar dem, men också lärarkåren som 
helhet. Vi ville då finna lugna platser att sitta på och tider så att lärarna kunde sitta i lugn och ro utan att 
behöva “skynda vidare” till nästa arbetsuppgift. Vi fick möjlighet att sitta i avskilda samtalsrum på tider 
som passade lärarna bra. Intervjuare behöver visa intresse, lyssna, följa upp och uppmuntra samt 

https://docs.google.com/document/d/1rzTU7qMYsmINYkNhFHt9PwFFFQ4hVh1Kao1bbklzTVg/edit?disco=AAAAChNrrX0&ts=5c5f00a8&usp_dm=false#_msocom_3
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observera både verbal och icke verbal kommunikation (Charmaz, 2014; Dahlgren & Johansson, 2009). 
Vi strävade efter att lyssna intresserat, följa upp våra frågor och uppmuntra till lärares reflektioner. Det 
gjorde att vi ibland samtalade om sådant som explicit inte berörde våra intervjufrågor men som bidrog 
till behagligt samtalsklimat. Samtidigt var vi uppmärksamma på att intervjuerna inte skulle dra ut på 
tiden med respekt för lärarnas arbetstid. Vi ville också beskriva intervjusituationen som ett möjligt 
reflektions- och lärandetillfälle för lärarna där de fick tid att reflektera över frågor som är centrala i deras 
arbete. Detta var ett sätt för oss att balansera den tid vi tog i anspråk från lärarnas arbetstid. I vårt sätt 
att förhålla oss till lärares arbetssituation där vi beaktade stress, samtalsklimat, reflektionstid och 
arbetstid, såg vi det samtidigt som respekt inför lärarkåren.  

Efterarbete med utskrifter, analys och strävan 
efter transparens 
Inför transkribering av insamlade ljudupptagningar var det viktigt att reflektera över ett flertal frågor. 
Dahlgren och Johansson (2009) betonar betydelsen av att fenomenografiska intervjuer transkriberas och 
skrivs ut i sin helhet. Det bidrar till att analysarbetet blir mer grundligt och tillförlitligt. Det är viktigt att 
transkriberingen och den inledande tolkningen som börjar redan då går till på ett likartat sätt, för att 
materialet ska vara jämförbart i analysarbetet. Det gjorde att vi valde att en av oss transkriberade alla 
intervjuerna. Viktigt är också att ta ett forskningsetiskt ansvar genom hela processen och hantera 
intervjupersonerna konfidentiellt och deras utsagor med respekt (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi valde 
att transkribera den största delen av innehållet, men inte sådant som kom upp under intervjuerna som 
“sidospår”. En annan fråga vi behövde fundera över var om transkriptionerna och utsagorna skulle 
återges i formellt skriftspråk för att vara läsbara eller om de skulle återges i talspråksform för att försöka 
fånga interaktionen i intervjun. Det finns en risk att utsagor som är återgivna ordagrant uppfattas som 
osammanhängande och att de ”förlöjligar” deltagarna (Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2009). 
Ett sätt för oss att respektera intervjupersonerna och deras utsagor var att återge i formellt 
sammanhängande skriftspråk.  

Det är viktigt att i möjligaste mån redogöra för tillvägagångssätt inte bara i transkriptionsprocessen utan 
också i analysprocessen för att öka studiens transparens och därmed studiens validitet.  I kvalitativa 
studier lyfter Lind (2014) med fördel fram begreppen autenticitet, pålitlighet och träffsäkerhet. ”Med 
autenticitet avses dataunderlagets äkthet med pålitlighet att forskningsarbetet genomförs på ett 
konsekvent sätt och att utomstående kan bedöma de procedurer som använts, och med träffsäkerhet att 
underlaget faktiskt belyser de fenomen som undersökningen avser” (s. 132).  

Inom fenomenografin skiljer man på första och andra ordningens perspektiv när det gäller människors 
erfarande. Den första ordningens perspektiv innebär att forskaren själv erfar aspekter av fenomen. Den 
andra ordningens är när forskare beskriver hur andra människor erfar aspekter av fenomen (Marton & 
Booth, 2000; Uljéns, 1989). Det kräver att ”[…] forskaren medvetet försöker ta ett steg tillbaka och sätta 
parentes om sitt eget erfarande av fenomenet och sin egen förförståelse av fenomenet” (Larsson 2013, 
s. 96). Vi anser att det blev väsentligt för oss att iaktta vår egen specialpedagogiska kunskap, förståelse 
och vårt särskilda intresse för lärares kollegiala samarbete och inkluderande arbete så att vi ändå öppet 
kunde studera lärares olika sätt att tänka. 

I vår analys inspireras vi av den fenomenografiska analysmodell i sju steg (kursivt) som Dahlgren och 
Johansson (2009) beskriver. De sju stegen är ”att bekanta sig med materialet, kondensation, jämförelse, 
gruppering, artikulera kategorierna, namnge kategorierna och kontrastiv fas” (s.127-131). I 
analysprocessen samspelar de olika stegen med varandra. Det första steget innebar att vi bekantade oss 
med materialet och började läsa transkriptionerna om och om igen samt anteckna i dem. Vi valde att 
läsa intervjuerna var för sig till att börja med för att stryka under sådant som vi tyckte var intressant och 
relevant.  I det andra steget, kondensation började den egentliga analysen och det innebar att vi plockade 
ut kännetecknande och mest betydande passager eller avsnitt i dialogen. De skulle representera hela 
dialogens innehåll i relation till det studerade fenomenet, lärares uppfattningar av kollegialt samarbete 
kring inkluderande arbete, möjligheter, svårigheter och specialpedagogens betydelse i arbetet. När vi 
hade läst igenom intervjuerna ett par gånger började vi vårt analysarbete med att söka kännetecken. Vi 

https://docs.google.com/document/d/1rzTU7qMYsmINYkNhFHt9PwFFFQ4hVh1Kao1bbklzTVg/edit?disco=AAAAChNrrX0&ts=5c5f00a8&usp_dm=false#_msocom_6
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riktade in oss särskilt på externa strukturella aspekter, det vill säga vilka delar av fenomenet som lärare 
skiljde ut och fokuserade samt hur det skiljdes ut från men också relaterade till sammanhanget. För att 
analysarbetet skulle bli hanterbart koncentrerade vi oss först på uppfattningar av kollegialt samarbete 
kring inkluderande arbete, sedan på möjligheter och svårigheter och till sist på specialpedagogens 
betydelse. Vi använde oss av färgpennor för att underlätta arbetet och markerade olika kännetecken i 
olika färger. I det tredje steget skedde en jämförelse mellan de olika passagerna och vi sökte efter 
likheter och skillnader. Det mest centrala i fenomenografiska studier är att skilja ut variationer och 
skillnader i uppfattningar. För att komma åt skillnader behövde vi även söka efter likheter. I detta steg 
använde vi oss av våra färgade koder och började klippa ut och lägga i högar, för att få en lättare 
överblick. I det fjärde steget skedde en gruppering av de skillnader och likheter som visade sig i 
materialet, vilka bildade våra kategorier. Utifrån det material som nu låg i olika högar och 
färgkombinationer kunde vi titta på likheter och skillnader. I det femte steget artikulerade vi 
kategorierna vilket betydde att kärnan i de olika kategoriernas likheter fördes samman. Här fanns en 
svårighet och utmaning i tolkningsarbete som handlar om ”[...] var gränserna mellan olika uppfattningar 
ska dras, det vill säga hur stor variationen inom en kategori kan vara utan att man behöver etablera en 
ny kategori” (s.130). I den här delen av analysarbetet visade sig precis det som Dahlberg och Johansson 
(2009) pekar på. Vi hade först några få kategorier som sedan blev flera. Vidare förde vi samman 
kategorier, ändrade och till sist fångade in de kategorier som vi ansåg tydligt visade variationen i de 
delar av fenomenet som lärare skiljde ut, fokuserade och samtidigt skiljde ut från men även relaterade 
till sammanhanget. Därefter i det sjätte steget namngav vi kategorierna så att de i möjligaste mån skulle 
uttrycka det mest betydelsefulla. Slutligen i det sjunde steget skulle passager jämföras med varandra för 
att se om någon av dem befann sig i flera kategorier. Det ledde till att exempelvis två kategorier fördes 
samman och bildade en ny kategori som gav plats för passager som tidigare fanns i de två olika. Detta 
analysarbete ledde sedan fram till våra tre beskrivningskategorier, frånvaro av inkluderande arbete, 
skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp samt utbildning för inkluderande arbete. I 
fenomenografiska studier talar man då om exklusiva kategorier i betydelsen uttömmande. 
Beskrivningskategorierna och dess relation till varandra leder sedan fram till det fenomenografiska 
utfallsrummet (Dahlgren & Johansson, 2009).  

Att verifiera studien och rapportera resultat            
Det är viktigt att ta hänsyn till ytterligare en forskningsetisk fråga och den handlar om att verifiera analys 
och tolkning. Helgesson (2015) betonar att ”[...] hederlighet och uppriktighet kommer in vid 
bedömningen av om de slutsatser forskarna är benägna att dra också har tillräckligt stöd i empirin” 
(s.24). Det kan jämföras med när Uljéns (1989) menar att hur väl resultatet kommuniceras och 
beskrivningskategorier återger datamaterialet så att det förstås av andra är ett mått på validitet. Ett sätt 
att verifiera är som vi ser det, att vi analyserade och tolkade tillsammans. Det bidrog till att vi kunde 
kritiskt granska varandras förståelse av innehållet och fråga oss om slutsatserna var rimliga, vilket 
Denscombe (2009) poängterar som viktigt i frågor om att verifiera. ”Det är forskarens etiska skyldighet 
att redovisa kunskap som är säkrad och verifierad så långt det är möjligt” (Kvale & Brinkmann 2009, 
s.79). Forskare har även skyldigheter när det gäller att rapportera studiens resultat. ”När forskare ska 
rapportera offentligt om privata intervjuer aktualiseras åter frågan om konfidentialitet, liksom frågan 
om vilka konsekvenser som den publicerade rapporten kan få både för intervjupersonerna och för den 
grupp som de tillhör” (Kvale & Brinkmann 2009, s. 79). Vi såg det därför som viktigt för oss att beskriva 
och redogöra på ett sådant sätt att det inte går att “känna igen” intervjupersonerna. Vi strävade också 
efter att redogöra nyanserat och med respekt för lärare och lärarkår där vi utgick från att lärare arbetar i 
linje med läroplan och skollag när det gäller att inkludera.  
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Resultat 
Vi redogör för resultatet i fenomenografiska beskrivningskategorier. De är vår förståelse av betydande 
variationer i lärarnas erfarande av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete. Fenomenografiska 
beskrivningar är “[...] avskalade i den meningen att de inte innehåller individers enskilda röster utan 
beskriver fenomenets innebörder på en strukturell och kollektiv nivå” (Marton & Booth 2000, s. 150). 
Kategorierna behöver enligt Marton och Booth (2000) uppfylla följande kriterier; varje kategori bör 
tydligt relatera till det fenomen som undersöks, logiskt relatera till varandra och vara få för att kunna 
fånga in det som inom fenomenografin kallas en kritisk variation. Det kritiska är som vi tolkar det dels 
att det finns mer eller mindre komplexa, omfattande eller specifika sätt att erfara och sätt som är att 
föredra framför andra för pedagogisk utveckling, dels att det trots variation finns ett begränsat antal sätt 
att erfara fenomen, vilket gör det möjligt att känna igen och kunna kommunicera. 

Kollegialt samarbete visar sig i vår tolkning och med Uljéns (1989) begrepp huvudsakligen som ett 
primärt fenomen på så sätt att det är konkret, avgränsat, stabilt och med en begränsad mening. Lärarna 
beskriver framför allt formella möten som arbetslagsmöten i respektive årskurs och ämneskonferenser 
med bestämda mötestider och innehåll.  I arbetslagsmöten kan idéer utbytas och man kanske 
samplanerar temadagar för sin årskurs. I ämneslagsmöten diskuteras framförallt utveckling av ämnena. 
Skola 1 hade arbetslagsmöte varje vecka på 60 min och ämneslagsmöte varannan vecka på 60 minuter. 
Skola 2 hade både arbetslagsmöte och ämneslagsmöte varje vecka på vardera 45 min.  Kollegialt 
samarbete kring inkluderande arbete tolkar vi med Uljéns (1989) begrepp mera som ett sekundärt 
fenomen som abstrakt, instabilt och mer obestämt i sin karaktär. Sekundära fenomen är mer beroende 
av sammanhang (Uljéns, 1989), vilket i vår studie är lärarnas konkreta skolor, där möjligheter, 
svårigheter och specialpedagogens betydelse blir en del av det sammanhanget.  

I resultatet redogör vi för tre beskrivningskategorier som vi fann utifrån vår analys. De är frånvaro av 
inkluderande arbete, skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp samt utbildning för 
inkluderande arbete. I redovisningen av resultatet använder vi beteckningarna L1- L7 i utdragen från 
de sju intervjuade lärarna och I för intervjuare. Utdragen återges i formellt sammanhängande skriftspråk 
med respekt för de intervjuade lärarna och för en ökad läsbarhet. När vi redovisar resultatet kursiverar 
vi beskrivningskategorierna, och det som lärarna uttrycker som möjligheter, svårigheter och 
specialpedagogens betydelse i det kollegiala samarbetet kring inkluderande arbete.  I slutet av vårt 
resultat relaterar vi beskrivningskategorierna till varandra, fördjupar analysen och det fenomenografiska 
utfallsrummet.  

Frånvaro av inkluderande arbete 
I vår första kategori frånvaro av inkluderande arbete, beskrivs hur lärare uppfattar kollegialt samarbete 
kring inkluderande arbete och vad det innebär för dem. Vi tolkar en samstämmighet i att de strukturerar 
medvetandet och erfar kollegialt samarbete med koppling till skolämnen. Alla lärarna är inne på att 
kollegialt samarbete är att man samarbetar om exempelvis ämnesplanering och att lärare hjälps åt med 
bedömning och utvärderingar. Följande utdrag är ett exempel på det kollegiala samarbetets koppling till 
skolämne. Vi tolkar samarbetet som informellt och att det inte enbart är ämnet som bidrar utan också att 
lärarna delar rum. 

 
Hon delar rum med mig, vi planerar upp alla uppgifter alla examinerande moment. Vi undervisar 
om samma stoff mer eller mindre. Sen har vi alltid utvärdering när det gäller prov, examinerande 
moment, vi bedömer på samma sätt. Så det finns en röd tråd där och hela tiden bolla tankar och 
ändra uppgifter och revidera. (L 4) 

 
Denna uppfattning av kollegialt samarbete kan också kännas igen i följande utdrag: “Då brukar vi ofta 
sitta och diskutera planeringen och vilka saker vi ska ta upp och kanske utbyta en viss information och 
material med varandra. Även sen i efterarbete i rättning ” (L6).  Ett kollegialt samarbete kan också vara 
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“någon att bolla idéer med”, att få och ge tips och idéer och berätta för varandra vad som fungerar och 
inte fungerar, menar lärare.  En lärare uttrycker det så här: 
 

Jag kom på en bra övning ska vi inte testa den tillsammans eller jag har testat den förra veckan 
och den var superbra vill du testa den. Så att man delar med sig av både och. Det här testade 
jag och det gick åt helvete, testa inte det. (L3) 

 

Vi tolkar det som att lärarna har en gemensam syn på att kollegialt samarbete bland annat kan vara 
samarbete kring ämnesplanering och sambedömning, samt att ge tips och råd kring olika uppgifter som 
lärarna testat och vill dela med sig av. Kategorin visar lärares gemensamma uppfattningar om att det 
finns kollegialt samarbete. Dock inte med tydlig koppling till inkluderande arbete, vilket följande utdrag 
ur våra intervjuer visar: 

 
I: - “På de här träffarna tar ni upp det som man skulle kunna koppla till inkludering eller till 
inkluderande arbete?   

L5: - Nä det tycker jag inte, så det är kanske något man kan ha mer, typ hur man inkluderar 
elever i klassrummet.”  

 

En annan lärare svarar på liknande sätt när hon får frågan om de diskuterar inkluderande arbete 
tillsammans. “- Nä det gör vi inte. Vi gör det alldeles för lite tycker jag” (L 1). Vi kan vidare se i våra 
intervjuer att när frågan om kollegialt samarbete kring inkluderande arbete under planerad mötestid 
kommer på tal är svaret från samtliga lärare; att det inte är så ofta detta görs, utan det är istället 
diskussioner om annat. När vi vidare i intervjuerna fördjupar frågan om inkluderande arbete i det 
kollegiala samarbetet växer det fram en bild av ett skiftande innehåll. Först tycks inte lärarnas tankar 
leda till inkludering men efter att ha funderat en stund så associerar de till inkluderande arbete och till 
inkluderande begrepp. 

Skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och 
begrepp 
I en andra kategori skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp, visar sig lärares uppfattningar 
av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete som mångfacetterat i förhållande till det pedagogiska 
arbetet. Det gemensamma är att arbetet kan vara “allt möjligt” men vanligtvis kopplat till anpassning. 
En lärare resonerar sig fram till vad som kan menas med kollegialt samarbete kring inkluderande arbete 
på följande sätt: 

I - I det kollegiala samarbetet uppfattar du att ni någon gång samarbetar kring inkludering hur 
ni ska göra i ert arbetslag för att inkludera? 
L 6 - Inkludera vad? 
I- Inkludera elever? 
L 6 - Tänker du på elevanpassningar?  

 

Utdraget visar att när begreppet inkludering kommer på tal tillsammans med kollegialt samarbete så 
finns det en osäkerhet kring det, och att när det gäller att inkludera elever pratar läraren om 
elevanpassningar.  

För vissa lärare handlar det om att de får hjälp med material de kan använda i klassrummet, som 
exempelvis olika arbetsblad. För andra lärare handlar det om att få hjälp med olika dataprogram eller 
filmer som de kan använda för enskilda elever eller i klassen. För ytterligare andra lärare kan det vara 
att diskutera hur de ska arbeta varierat på sina lektioner och det har då funnits studiedagar och 
föreläsningar där lärarna har fått lärdom kring hur de kan arbeta mer varierat för eleverna. En lärare 
uttrycker: “- jag sitter med i ledningsgruppen till exempel och där har vi ju jobbat mycket med hur vi 
ska få in ett varierat arbetssätt på skolan” (L 2). En annan lärare uttrycker att kollegialt samarbete kring 
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inkluderande arbete är att lärarna diskuterar hur de ska anpassa för elever med specifika behov. 
Diskussionerna kan också handla om olika klasser och hur lärarna ska arbeta med dem. En annan lärare 
tar upp att det kan vara att lärarna får information i början av läsåret om vilka som exempelvis har läs 
och skrivsvårigheter och vilka som har datorer som hjälpmedel och annan information om elever. Detta 
för att sedan själva kunna anpassa i klassrummet.  

Kategorin beskriver lärares skiftande uppfattningar av det kollegiala samarbetet kring inkluderande 
arbete i relation till det pedagogiska arbetet. Det är som vi tolkar det, dock inte bara olika uppfattningar 
kring det kollegiala samarbetet och det pedagogiska arbetet utan också kring hur man tänker kring 
inkludering. En lärare pekar på detta och poängterar samtidigt betydelsen av det kollegiala i arbetet med 
att inkludera. 

För det är ju en variation av lärare som kanske tänker inkluderande och sen finns det kanske 
lärare som inte tänker så inkluderande. Och det är därför att det inte riktigt finns där och då är 
det väl alldeles utmärkt, i ett sånt forum. Och vissa lärare kan tycka att det är svårt också och 
det är ju inte lätt alltid att tänka inkluderande och ha en klass runt sig. Nu har vi inte så stora 
klasser här, men vi har 23 elever per klass, men om man tänker sig att man ska vara ensam i 
klassrummet och ändå hinna med alla då tycker jag att det finns en bra hjälp av sina kollegor. 
(L 1) 

Lärarens uppfattning säger att det finns en problematik bland lärare, att vissa tycker att inkludering är 
svårt och kanske inte har det i sig, medan för andra lärare är det en självklarhet. Läraren menar då att 
det är bra om det finns kollegialt samarbete kring inkludering för att kunna hjälpa de lärare som tycker 
att det är svårt.  

Vi ser i våra intervjuer att lärare uppfattar begreppen inkludering och inkluderande arbete som vida och 
svårdefinierade begrepp. De flesta lärare uttrycker en samsyn när det gäller att alla elever ska vara 
delaktiga och att de ska få ta del av undervisningen oavsett förutsättningar och behov. Lärare beskriver 
det som att alla elever ska vara delaktiga och att lärarna ska variera sitt arbetssätt för att eleverna lättare 
ska kunna vara ta del av lektionerna. För vissa lärare är det svårare att beskriva vad inkludering och 
inkluderande arbete är och de är själva osäkra på begreppet. En lärare beskriver inkludering på följande 
sätt: 
 

Först tänker jag att alla ska vara i samma klassrum, men det behöver ju inte alltid vara så. Utan 
jag tror att jag börjar tänka mer, eller jag vill tänka mer, för att det funkar bättre för mig att 
tänka och att se inkludering som något mer positivt. Att skapa det som en inkludering och kan 
vara med från samma start så som jag sa från början, att alla har samma nästan utgångspunkt 
ja nästan att liksom skapa förutsättningar för eleverna att inkludera dom i arbetet på något sätt 
om det blir tydligt. (L 5) 

 
Utdraget visar att läraren till en början hade en tanke om att inkludering innebär att alla måste vara i 
samma klassrum, men att den senare ändrat sin bild av detta och tänker mer att det gäller att skapa 
förutsättningar för eleverna så de kan vara med från början i ämnet.  
 
I våra intervjuer växer det fram en bild av att det inte finns någon tydlig struktur eller något tydligt 
tankesätt kring hur skolan ska tänka kring begreppet inkludering.  
 

Det är ju ett väldigt stort begrepp, men det är väl att göra sitt klassrum tillgängligt för alla tänker 
jag. Så om jag då tar bara, nu generaliserar jag. Vi har dyslektiker, vi kan ha elever med 
språkstörning, i klassrummet, vi kan ha barn med diagnoser alltså autism eller ahdh eller add 
och alla ska samverka under samma tak. Och det finns ju självklart där, jag har också tankar 
och åsikter om det här med inkludering. Var går gränsen? Hur mycket kan man inkludera? Och 
vad innebär det? Innebär det att alla 23 ska sitta i samma klassrum hela tiden eller innebär det 
att man ska öppna upp och använda rummet utanför. Inkluderar det fortfarande eleverna om vi 
sätter dem vid ett bord utanför med resurs, det där tycker jag är svårt och det är väl någonting 
som man behöver diskutera mycket och komma fram till kanske på sin skola men även i större 
sammanhang vad det innebär. (L1) 

 
Samma lärare kommer sedan själv tillbaka till detta senare i intervjun när hon får frågan om hon vill 
lägga till något och vill då förtydliga sig. 
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Jag tänker bara just det här med vad som är inkluderande arbete, när du ställer den frågan är 
den inte klar för alla, inte för mig heller. Och att jag tänker att när man jobbar på en skola så 
kanske man måste vara överens om vad det är på den skolan till och börja med. [...] Så det tror 
jag att man måste vara överens om på sin egen skola, [...] här måste vi vara överens om vad det 
innebär, vad är ett inkluderande arbete här, vi måste komma överens om det, så att inte alla gör, 
så att det inte blir för spretigt, tycker jag, det är min åsikt. (L 1) 

 
Läraren tar upp problematiken med att begreppet inkludering är så “stort” och att det inte finns någon 
tydlig gräns på vad inkludering egentligen är. Läraren uppfattar att det finns många obesvarade frågor 
kring begreppet. För att göra begreppet mer tillgängligt uttrycker läraren att det ska diskuteras mer både 
på skolan men även i ett större sammanhang.  Läraren vill i intervjun gärna förtydliga att det är viktigt 
att en skola ska ha en samsyn om vad begreppet ska innebära för att det inte ska bli för spretigt och för 
att det kan ge en bra grund att stå på om alla på skolan har samma syn på begreppet. Vi kan vidare se 
från våra intervjuer att lärare efterfrågar samtal på skolan om vad inkludering är för att skapa en 
samstämmighet på skolan.  
 

I: (...) Skulle du vilja att ni hade samtal om vad inkludering är?  
L5 - Ja definitivt det hade varit jätteskönt. Men på något sätt ha mer “koll” för att även om jag 
har en uppfattning om, vad jag anser vara inkludering, så är det ju svårt att veta hur andra 
uppfattar det. Om vi delar samma uppfattning eller hur man ska arbeta? För det är lite svårt. 
Jag tycker att det är svårt att veta hur man ska arbeta på skolan generellt. Hur ser skolan på det 
här. (L5) 

 
Läraren visar i utdraget att det finns en efterfrågan om att samtala mer om vad inkludering är på skolan. 
Detta för att kunna se vad andra lärare har för uppfattning av begreppet, men också för att veta hur 
skolan ser på begreppet inkludering.  
 
I kategorin visar sig en önskan om mer samstämmighet på skolan när det gäller begreppen inkludering 
och inkluderande arbete. I lärares skiftande sätt att tänka syns en problematik som vi tolkar och vill 
relatera till frågor om skolors organisation när det gäller kollegialt samarbete kring inkluderande arbete. 
Lärare menar att exempelvis skolledning har fokus på mycket annat och har inte detta som en prioriterad 
fråga. Det finns erfarenhet och kunskap om hur lärare skulle kunna arbeta ihop, men skolledningen ger 
dem inte tiden. En lärare uttrycker sin uppfattning så här:  
 

Men har du kollegor som kan lära upp dig, kollegor som kan visa dig, kollegor som är erfarna 
och gamla i gemet och då kanske, nej boken ska du aldrig ha. Det är sånt. Det måste finnas 
utrymme och det är skolledarna som faktiskt ska göra så” (L2).  

 
Lärare uppfattar att det inte finns tid att samarbeta kring detta då det finns så mycket annat som de 
behöver göra som lärare som gör att tiden inte finns för denna form av kollegialt samarbete.  
 

För man har ju ambitionen, men sen är det ju tiden. Man har ju inte bara undervisningen utan du 
har ju en massa andra grejer också som äter upp den här tiden som du egentligen har. Det är 
telefonsamtal hem och det är elever som inte gör som de ska. Jag tycker att det är den disciplinära 
biten, den biten äter ju upp den här tiden som vi lärare har för att driva pedagogiken framåt. Så 
man blir mer, ibland känner man sig mer som en extramamma än lärare som man vill vara. (L 2) 

 
Tidsaspekter i viss mån måste man väl ändå säga och nu pratar jag om de närmaste dom som 
är SO-lärare kanske i viss mån Det är flera olika ämnen i flera olika lärare, vi har ett tight 
schema. Det är inte parallella lektioner heller, utan hitta tiden att verkligen sitta och diskutera 
dessa frågor kan jag väl se som väldigt begränsade. Eller att det säkert skulle finnas behov i att 
göra det ännu mer. (L 4) 

 
Lärarna uttrycker att de har ambitioner och vilja att ha mer av kollegialt samarbete när det gäller 
inkluderande arbete, men tiden räcker inte till. Den tiden lärarna har går till annat eller så finns inte tiden 
för att det schematekniskt inte är genomförbart att hitta tid att sitta ned tillsammans och diskutera 
inkluderande arbete. Vi tolkar en önskan från lärarna att de gärna skulle vilja ha tid att diskutera detta 
mer. De vill då gärna se att det finns inplanerat på sitt schema.  
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I - Skulle du önska mer av det? 
L 6 - Ja det skulle jag, det skulle jag om det fanns mer tid till det.  
I - Om du fick önska hur skulle du vilja att det såg ut då? 
L 6- Att det var schemalagt kanske det skulle kanske kunna vara två tre pass i veckan, så man 
kan sitta och diskutera mer schemalagd tid.  
I- Ja  
L 6 - Det kan vara lite svårt sedan man har så olika schema och få det att gå ihop. 

 
Lärarna uttrycker vilja och ambition till mer kollegialt samarbete kring inkluderande arbete, men menar 
att för att det ska gå att genomföra det så måste det finnas tid till det. För att det ska bli av behöver det 
exempelvis finnas schemalagd tid till detta. En annan organisationsfråga som vi tycker oss se är 
problematiken med resurstilldelning.  

 
I - Vad tror du är svårigheter när det gäller kollegialt samarbete, när det gäller inkluderande 
arbete? Är det att man tänker olika eller att man kan träffa sina kollegor eller att det inte finns 
någon tid eller att samverkan med elevhälsan som du pratar om?  
 
L 1 - Ja, jag tror egentligen att du plockar upp alla där och ekonomi skulle jag vilja säga också. 
Det handlar ju om att ta in resurser att kunna jobba med. Det hade väl varit fantastiskt om man 
hade fått samverka med en speciallärare och specialpedagog och kanske talpedagog att veta att 
möjligheten finns inom organisationen och att man kan boka.  

 
En annan lärare är inne på samma linje och menar att det är mycket ekonomin som styr.  

 
Jag anser att de flesta skolor idag är ju mer fokuserade på: […] Hur mycket ska man betala i 
hyra, hur mycket kostar lärarlönerna och vad kostar en elevs skolpeng osv. Än att egentligen 
säkerställa [...] de akademiska resultaten att man ska fokusera mycket mer på från 
ledningsgruppen. Hade man gjort det så hade man kanske också sett vad är det som gör att det 
blir bra här, men mindre bra här. Och då hade man kanske hittat någon gemensam nämnare, 
[...] (L3) 

 
Lärarna lyfter fram att det finns en problematik med resurstilldelning och att de resurser de vill ha inte 
finns på skolan och detta beror på ekonomin och att rektorer har mycket fokus på att få ekonomi att gå 
ihop.  
 
En ytterligare svårighet när det gäller kollegialt samarbete kring inkluderande arbete är att det kan finns 
problem med kommunikation mellan lärare. Exempelvis kan det vara att lärare inte gör det som de 
tillsammans kommit överens om.   
 

Ja men om vi diskuterar en klass en grupp eller specifika elever det här funkar bäst för den 
klassen eller den här individen. Nu ska vi alla göra så här och så märker jag att det inte sker på 
just den här lektionen för att den här läraren inte riktigt orkar ta det till sig eller är för osäker 
och vet inte riktigt hur hen ska göra det. Så det är ju där det faller (L 7). 
 

Vi tolkar detta utdrag som att det också kan vara en svårighet med kommunikation. Det har funnits ett 
kollegialt samarbete kring inkluderande arbete i detta exempel, men det har inte fungerat fullt ut på 
grund av att lärare inte gör samma sak som man kommunicerat och bestämt. Detta uppfattar läraren som 
att det kan bero på osäkerhet eller okunskap när det gäller inkludering.   
 
Kategorin beskriver lärares uppfattningar av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete som ett 
skiftande innehåll både till det pedagogiska arbetet och till inkluderande begrepp. Kategorin synliggör 
sådant som lärare erfar som svårigheter, vilket framför allt relaterar till organisatoriska frågor och 
skolledning. Det är tid, resurser och kommunikation lärare emellan som visar sig som försvårande för 
det kollegiala samarbetet kring inkluderande arbete. Lärare önskar samstämmighet i fråga om vilken 
innebörd som läggs i inkluderande begrepp och mer tid för kollegialt samarbete. Nästa kategori 
utbildning för inkluderande arbete tolkar vi som ett möjligt sätt att överbrygga en del av svårigheterna 
och att beskriva lärares önskningar.  
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Utbildning för inkluderande arbete 
En tredje kategori är utbildning för inkluderande arbete och i den är det gemensamma i lärares 
uppfattningar att kollegialt samarbete kring inkluderande arbete är en möjlighet för att lära tillsammans, 
insikt om lärares olika specialpedagogiska kunskap och erfarenhetsutbyte. I den här kategorin tolkar vi 
det kollegiala samarbete som ett uttryckligen kollegialt lärande och som en möjlighet för lärares 
utveckling av specialpedagogisk kompetens. Specialpedagogiskt stöd i lärares utbildning kring 
inkluderande arbete i det kollegiala samarbetet tolkar vi som centralt. 
 
Resultatet visar att lärare vill ha utbildning när det gäller inkluderande arbete. Vissa lärare uttryckte att 
det ibland fanns ett kollegialt samarbete kring utbildning om inkluderande arbete på deras skola. Det 
fanns dock en önskan om mer kollegialt samarbete kring inkluderande arbete. En lärare uttrycker ett 
önskemål och menar att det finns massor man kan göra tillsammans för att utveckla inkluderande arbete. 
Hon berättar om ett sätt som hon skulle vilja ha där lärarna tillsammans får sitta ned och planera och 
sen kommentera vad som är bra och dåligt. 

En idé som jag har som önskemål till nästa år, skulle vara att man till exempel får sitta med sitt 
arbetslag och där till exempel jobba utifrån Fishbowl där man presenterar olika typer av 
arbetsprojekt som man tänker driva. Där man får tid att läsa upp hur man tänkt och planerat 
och det kring den inkluderande undervisningen. Både och, det ena hållet och det andra hållet 
och sen hela klassen i sig. Och när man presenterat allting så har ju de andra bara lyssnat och 
gjort anteckningar och i sin tur får man tillbaka återkoppling. Har du tänkt på det här? Hur 
tänkte du där? Vad tänkte du göra med den? Och hur tänker du att det är inkluderande på det 
sättet? (L1) 

 
Läraren visar att hon har en tydlig tanke för hur hon skulle vilja utveckla det kollegiala samarbetet kring 
inkluderande arbete, där lärarna får möjlighet att ta upp sin planering och få hjälp och stöd hur de har 
tänkt kring det inkluderande arbetet.  
 
När lärare lyfter fram möjligheter med kollegialt samarbete kring inkluderande arbete handlar det om 
att lära tillsammans. De efterfrågar exempelvis studiecirklar där de tillsammans kan läsa gemensam 
litteratur som de sedan tar upp och diskuterar och ser vad som går att implementera på deras skola. En 
annan lärare tar upp att det finns försteläraruppdrag på skolan där fokus ska vara att arbeta på ett mer 
inkluderande sätt och i och med det finns det föreläsningar och studiedagar där fokus har varit på 
inkluderande arbete. Lärarna ser det då som ett kollegialt samarbete då de lär tillsammans. En annan 
möjlighet är att kunna lära ihop genom att lärarna kan ta hjälp av varandra.  
 

Ja det skulle vara bra ifall någon kollega kanske kommer och observerar någon lektion, sedan 
kan komma med tips och förslag på hur man skulle kunna förbättra sin undervisning och 
komma med konkreta tips. När det kommer just till inkludering, kanske komma med, förslag 
på hur man kunna göra undervisningen mer inkluderande. Ibland är det saker som man själv 
inte lägger märke till under lektion, för att man är så upptagen med planeringen och gå igenom 
det man har tänkt den lektionen. Så blir man kanske blind på det och då ser man inte alla elever 
som kanske inte hänger med eller inte förstår eller så. Så det skulle nog kunna vara bra. (L 6) 

 
Läraren tar upp att ett kollegialt samarbete kring inkluderande arbete skulle kunna fungera genom att 
lärarna observerar varandra och då ger tips och idéer hur de kan tänka på att inkludera elever mer. Vi 
tolkar det som att lärarnas uppfattning är att det är lätt att lärare själva blir “blinda” i sin egen 
undervisning.  
 
En annan lärare beskriver att det ibland finns temadagar som specialpedagogen och specialläraren 
planerar och genomför, som handlar om inkluderande arbete och även fast denna lärare är en erfaren 
lärare tycker hon att det rör upp tankar som hon sedan kan prata med sina kollegor om. Även en annan 
lärare nämner att det finns temadagar och att de haft föreläsningar i något som hon benämner som 
varierat arbetssätt.  En annan lärare upplever att hon fått lite grann av fortbildning när det kommer till 
inkluderande arbete i ett kollegialt samarbete, men skulle gärna vilja ha mer. Hon ville gärna ha mer 
utbildning där elevens perspektiv kommer fram ytterligare och uttrycker: “Jag tror snarare att, nu har vi 
fått lite grann, men att sätta sig in i den personens perspektiv på något sätt, och fråga; hur uppfattar den 
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personen att sitta i ett klassrum” (L 5). Ytterligare en lärare är inne på samma linje om att få sätta sig in 
i elevens perspektiv och frågar sig: ”Hur bearbetar den här personen informationen, det skulle kunna bli 
bättre för mig också, för att jag förstår och får den personens perspektiv” (L 4).  
 
Att få elevens perspektiv och att skapa relationer med eleverna är något som kommer fram i flera olika 
intervjuer i förhållande till inkluderande arbete men inte i samband med kollegialt samarbete. Lärarna 
uppfattar det som viktigt att skapa en relation med eleverna för att kunna hjälpa dem och kunna förstå 
dem bättre.   
 
När det gäller kunskap och erfarenhet uttrycker lärare att det är viktigt att veta att man inte besitter all 
kunskap själv och att det är viktigt att kunna ta hjälp från andra och utbyta erfarenheter.  En lärare 
uttrycker det så här:  
 

Sen tror jag också viktigt att man har en mentalitet att man inte tror att man sitter på allt, jag 
kan inte det jag kan absolut inte allt jag är beroende av mina kollegor jag är beroende av att få 
nya idéer och tankar. (L 1)  

 
När det gäller att utbyta erfarenheter ser dock en lärare som arbetar både med yngre och äldre elever att 
lärare som arbetar med elever i yngre åldrar är bättre på att dela med sig. 
  

Jag har gjort på det här sättet det funkar jättebra. Att man liksom så länge man delar med sig 
hela tiden så ser inte jag det på olika sätt, så jobbar vi ganska mycket, att man delar med sig. 
Jag tycker att det är mer så i de lägre årskurserna det är mindre och mindre så ju högre och 
högre upp, känner jag. (L 2) 

 
Läraren tar upp att det finns möjligheter att kunna lära av varandra och dela med sig av olika 
erfarenheter, samtidigt som läraren uttalar att det finns mindre av ”att man delar med sig” ju äldre elever 
lärare har. Den minskade tendensen att ”dela med sig” framstår i vår tolkning som problematisk. 
 
I vårt resultat ser vi att lärare efterfrågar mer specialpedagogiskt stöd i form av utbildning och 
kompetens. De vill bland annat fortbilda sig i hur deras arbetssätt ska bli mer inkluderande utifrån 
elevens perspektiv. Där eleven ges ökade möjligheter att uppleva delaktighet och gemenskap.  I våra 
intervjuer ser vi att det är olika från lärare till lärare vilken betydelse den specialpedagogiska 
kompetensen har för lärarna. För vissa lärare är det klart och tydligt, vilken roll specialpedagogen har 
både när det gäller vad de kan ta upp och hur samt när de kan vända sig till specialpedagogen, både för 
stöd och för kompetensutveckling. En lärare säger: 
 

Någon att bolla idéer mer med. Hjälpa till att göra en utredning och sådana saker. Inte någon 
som kliver in, eller kanske i och för sig kommer till klassrummet för att observera en elev. 
Ingen som kommer in och gör jobbet åt mig. Utan en verktygsbank en idébank som vet ännu 
mer än mig än jag. Testa det här och om du gör så här vad händer då? Och någon som jag 
rapporterar tillbaka till så kan vi bolla och hjälpas åt att göra det bästa för eleven. (L 7) 

 
Läraren uppfattar specialpedagogen som en person som lärare kan vända sig till för att få råd och stöd 
och för att bolla idéer med men inte som en person som ska komma in och ta över lärarnas arbete i 
klassrummet. Andra lärare vänder sig hellre till sina kollegor än till specialpedagogen/specialläraren när 
de är i behov av stöd. En av anledningarna till detta kan vara att lärarna själv känner att de har 
kompetensen kring detta. En lärare formulerar det så här: “Det finns speciallärare på skolan men sedan 
jag själv har det intresset och har lite utbildning i det så har jag inte vänt mig dit. Jag har inte känt det 
behovet” (L 2). En annan anledning till att de hellre vänder sig till sina kollegor kan i vår tolkning handla 
om bristande förtroende för specialpedagogen/specialläraren eller svårigheter i dialogen med elevhälsan. 
Det kan även handla om problematik i kommunikationen mellan specialpedagog/speciallärare och 
lärare, förväntningar eller otydliga arbetsbeskrivningar. I intervjuerna uttrycker lärare att de inte får den 
hjälp de behöver. De uttrycker både frustration och undran över vad speciallärare eller specialpedagoger 
ska hjälpa till med. Samtidigt som en lärare också uttrycker att: “Jag tycker inte alltid att specialpedagoger 
och speciallärare vet vad de ska hjälpa till med” (L 3). Problematiken med kommunikationen mellan 
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specialpedagog/speciallärare och lärare vill vi delvis jämföra med problematik att kommunicera lärare 
emellan, som ses i beskrivningskategorin, skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp. Samtidigt 
visar resultatet att beskrivningskategorierna relaterar till varandra, vilket vi i en fördjupad analys redogör 
för i det fenomenografiska utfallsrummet.   
 

Det fenomenografiska utfallsrummet  
I utfallsrummet inryms lärares erfarande och strukturerade medvetande av ett fenomen (Marton & 
Booth, 2000; Uljens, 1989) och i vår studie är fenomenet kollegialt samarbete kring inkluderande arbete. 
Rummet innehåller följande tre distinkta grupperingar, beskrivningskategorier: frånvaro av 
inkluderande arbete, skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp samt utbildning för 
inkluderande arbete. I uppfattningar av frånvaro av inkluderande arbete erfars och uppfattas det 
kollegiala samarbetet huvudsakligen till det eller de ämnen som lärarna undervisar i och till 
sammanhang som arbetslagsmöten och ämneslagsmöten med bestämda mötestider. I kategorin där 
lärares skiftande sätt att tänka kring pedagogiskt arbete i relation till kollegialt samarbete och 
inkluderande arbete syns framför allt anpassning i undervisningen som centralt. Lärares olika 
uppfattningar av inkluderande begrepp handlar om att begreppen är svåra att definiera och att ge en 
innebörd. Problematiken kopplas dels till lärares olika sätt att tänka, dels till skolan som sammanhang 
och frågor kring organisation. Frågorna handlar då om tid, resursfördelning och kommunikation lärare 
emellan. I lärares uppfattningar av kollegialt samarbete och inkluderande arbete som utbildning blir 
särskilt synligt att det är en möjlighet för att lära tillsammans, utbyta erfarenheter, inse varandras 
kunskaper och betydelsen av specialpedagogiskt stöd, där specialpedagogen har en viktig funktion 
under förutsättning att lärare har förtroende för honom eller henne. 
 
För att fånga in hela utfallsrummet och fördjupa förståelsen krävs att relatera beskrivningskategorierna 
till varandra. De visar sig som jämbördiga, lika viktiga och på samma nivå, vilket Uljéns (1989) kallar 
ett horisontellt kategorisystem. De visar sig även i vårt resultat som sammanvävda, ömsesidiga och som 
varandras påverkansfaktorer. Den första kategorin frånvaro av inkluderande arbete i det kollegiala 
samarbetet ser vi kan bero på den andra kategorin skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp. 
Den andra kategorin visar att lärare associerar inkluderande arbete i det kollegiala samarbetet till “allt 
möjligt” även om det ofta handlar om anpassning i undervisningen. Kategorin visar även att lärare har 
svårt att definiera inkluderande begrepp och att de lägger olika innebörd i dem. Dock finns en gemensam 
riktning i lärarnas uppfattningar om begreppen som pekar på att elevers delaktighet och känsla av 
gemenskap är viktig i inkluderande arbete. När ett arbete uppfattas som mångtydligt och varierat finns 
det som vi tolkar det, en risk att det samtidigt tenderar att bli svårfångat och frånvarande. Detsamma 
gäller när begrepp är svåra att definiera och ge innebörd. De kan bli så vida i sin betydelse att de inte 
säger någonting. Då kan det vara lättare för lärare att kommunicera mer konkreta och specifika ämnen, 
vilket också syns i den första kategorin frånvaro av inkluderande arbete.  
 
Vidare tolkar vi att vår första kategori frånvaro av inkluderande arbete i det kollegiala samarbete även 
kan bero på svårigheter kring organisation och specialpedagogiskt stöd som visar sig i den andra 
kategorin skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp. På så sätt kan både den första och den 
andra kategorin relatera till den tredje kategorin utbildning för inkluderande arbete.  Utbildning kan öka 
möjligheterna till att det kollegiala samarbetet fokuserar på inkluderande arbete, så att det inte är så 
frånvarande som vår första kategori visar. Detta ser vi kan vara en organisatorisk fråga, då det är 
skolledningens uppgift att välja hur en skola utformar sitt kollegiala samarbete. I den andra kategorin 
skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp visar sig att lärare associerar inkluderande arbete 
till varierat innehåll. Det menar vi kan bero på dels att inkluderande arbete i sig är komplext och 
svårfångat. Dels på lärares olika kunskap och kompetens där utbildning och specialpedagogens stöd blir 
väsentligt, vilket är en del av innehållet i den tredje kategorin utbildning för inkluderande arbete.  
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Sammanfattning av resultat 
Vi har redovisat vårt resultat utifrån de tre beskrivningskategorier som vi sammanställde i vår analys, 
frånvaro av inkluderande arbete, skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp samt utbildning 
för inkluderande arbete.  Vi ser i vår första kategori frånvaro av inkluderande arbete att lärare har en 
samstämmighet i att kollegialt samarbete finns när det gäller planering av sitt ämne och de ger varandra 
tips och idéer på olika övningar. Däremot finns det en frånvaro av kollegialt samarbete när det gäller 
inkluderande arbete och lärarna uppfattar att det finns för lite av detta. I vår andra kategori skiftande 
innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp kommer vi fram till att kollegialt samarbete kring 
inkluderande arbete kan vara många olika saker, men vanligtvis kopplat till anpassningar. För vissa 
lärare kan det också vara att få hjälp med material till klassrummet eller för andra lärare kan det vara att 
få tips och idéer på hur de kan arbeta mer med ett varierat arbetssätt. En svårighet som vi ser i denna 
kategori är att flera av lärarna är osäkra på begreppet inkludering och tycker det är svårt att beskriva. 
Det finns en önskan från lärarna att skolan ska ha en samsyn på begreppen så att alla ska arbeta åt samma 
håll. Lärarna har dock en samsyn när det gäller att alla elever ska få vara delaktiga och ska få ta del av 
skolans undervisning oavsett förutsättningar och behov. Det finns svårigheter kring skolors organisation 
när det gäller kollegialt samarbete kring inkluderande arbete, menar vissa av lärarna. Lärarna skulle 
vilja arbeta mer med kollegialt samarbete kring inkluderande arbete om skolledningen gav dem tiden 
till det. Lärarna menar att detta inte görs så mycket idag på grund av att det är annat som prioriteras. I 
vår tredje kategori utbildning för inkluderande arbete ser vi i att lärare vill ha utbildning kring 
inkluderande arbete och att det finns en önskan från lärare att kunna utveckla det inkluderande arbetet. 
Lärarna ser det som möjligheter att lära tillsammans genom att samarbeta kollegialt. Lärarna vill också 
ha mer kunskap och utbildning där elevens perspektiv lyfts fram mer. Lärarna efterfrågar mer 
specialpedagogiskt stöd för vidare utbildning och ökad kompetens. De vill gärna få mer fortbildning i 
hur de kan arbeta mer inkluderande utifrån elevens perspektiv. För vissa lärare är det tydligt vilken roll 
specialpedagogen har och hur de kan vända sig till den. För andra lärare handlar det om att de hellre 
vänder sig till sina kollegor än till specialpedagogen eller specialläraren då de antingen känner att de 
har kompetensen själva eller att de saknar förtroende för dem.  
 
Våra beskrivningskategorier går att relatera till varandra. Vår första kategori frånvaro av inkluderande 
arbete menar vi kan bero på det vi ser i den andra kategorin skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och 
begrepp. Vi ser i denna kategori att lärare associerar det kollegiala samarbetet till många olika saker, 
men det kommer ofta upp att det handlar om anpassningar i undervisningen. Denna kategori visar också 
att lärarna har svårt att definiera begreppen inkludering och inkluderande arbete. När ett arbete uppfattas 
som svårfångat och svårt att definiera, finns det som vi ser det, en risk att det istället blir frånvarande i 
arbetet, vilket vår första kategori visar. Att vi i vår första kategori ser en frånvaro av inkluderande 
arbete i det kollegiala samarbetet, tolkar vi även kan bero på de svårigheter som kan finnas kring 
organisation, med fokus på ekonomi och inte tillgång till de resurser lärarna vill ha samt att det finns en 
svårighet kring specialpedagogiskt stöd. Genom detta anser vi då att både kategori ett och två kan 
relatera till vår tredje kategori utbildning för inkluderande arbete. Om lärarna skulle få mer utbildning 
kring inkluderande arbete skulle detta kanske också öka det kollegiala samarbetet kring detsamma. 
Inkluderande arbete skulle då inte bli så frånvarande som det visar sig i kategori ett. Att lärarna i vår 
andra kategori associerar inkluderande arbete till “allt möjligt” kan bero på att detta begrepp uppfattas 
som stort och svårt att definiera. Det kan också bero på vilken kompetens som lärarna besitter och där 
kan då specialpedagogiskt stöd och utbildning inom detta ämne som vår tredje kategori tar upp bli 
väsentligt i lärarnas arbete.   
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar vi först vårt resultat i förhållande till bakgrund, studiens syfte och frågeställning 
och därefter till tidigare forskning. Uljéns (1989) menar att ett sätt att ytterligare kontextualisera 
fenomenografiska beskrivningskategorier är att tolka ” […] implikationerna av resultatet eller genom 
en diskussion och analys av hur kategorierna kan förstås i det sammanhang där de förekommer” (s.82). 
I diskussionen kursiverar vi beskrivningskategorierna och det som särskilt framträder i resultatet i 
förhållande till bakgrund och tidigare forskning. Vidare diskuterar vi studiens bidrag till 
specialpedagogisk forskning och till specialpedagogisk verksamhet. Vi avslutar med att ge förslag på 
vidare specialpedagogisk forskning och till sist redogöra för de slutsatser vi drar.  

Studiens resultat i relation till bakgrund, syfte 
och frågor  
Vi undersökte utifrån vårt syfte med studien lärares utsagor och uttryckta uppfattningar av kollegialt 
samarbete kring inkluderande arbete. Utifrån vår analys av lärares uppfattningar skapade vi ett system 
av följande beskrivningskategorier; frånvaro av inkluderande arbete, skiftande innehåll i pedagogiskt 
arbete och begrepp samt utbildning för inkluderande arbete.  I vår studie ställde vi även frågor om 
lärares uppfattningar av möjligheter och svårigheter i det kollegiala samarbetet kring inkluderande 
arbete samt vilken betydelse specialpedagogen har i det arbetet. Möjligheterna, svårigheterna och 
specialpedagogens betydelse visade sig i nära relation till beskrivningskategorierna och därför 
diskuteras de sammanvävda med varandra. Vi ser det som ett sätt att fördjupa beskrivningskategorierna 
och det fenomenografiska utfallsrummet. 
 
I vår bakgrund pekade vi på skolans uppdrag att erbjuda likvärdig utbildning och komplexiteten i det 
samt betydelsen av inkluderande arbete för att nå likvärdighet (Ainscow et al., 2012; Olsson, 2016; 
Skolverket 2011). Bakgrunden visade även en problematik med att definiera begreppet inkludering och 
att det många gånger är oklart för lärare vilken innebörd begreppet har (Gidlund, 2018; O'Rourke, 2015). 
Samtidigt uttalade lärare en vilja att arbeta inkluderande men en osäkerhet inför hur de ska göra 
(Barow, 2013; Kotte, 2017). I en jämförelse med vårt resultat ser vi något liknande, där vi vill diskutera 
alla våra tre kategorier utifrån samma problematik. Vår första kategori visar frånvaron av inkluderande 
arbete i det kollegiala samarbetet. Det behöver dock inte betyda att det inte finns men att det inte 
kommuniceras i begrepp av inkludering. Orsaker till att begrepp som inkludering och inkluderande 
arbete inte uttrycktes explicit kan tolkas i relation till svårigheter att definiera dem och den variationen 
av innehåll som syns i resultatets andra kategori, skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp. 
Lärares uttryckta vilja och osäkerhet som framträder i bakgrunden jämför vi med vårt resultat och den 
tredje kategorin utbildning för inkluderande arbete där lärares önskan om ökad specialpedagogisk 
kunskap och kompetens visar sig. 

Studiens resultat i relation till tidigare forskning 
Både Marin (2014) och Kotte (2017) är inne på i sin forskning att lärare har goda ämneskunskaper och 
känner sig trygga med sin ämneskompetens men att de efterfrågar mer utbildning när det gäller 
inkluderande arbete. Lärare vill bli tryggare i sin yrkesroll när det gäller att möta elever i behov av stöd. 
Vår studie visar på liknande resultat som Marins (2014) och Kottes (2017) studier. När vi frågade lärare 
om kollegialt samarbete nämnde de samarbete som en möjlighet att utveckla sitt ämne. Lärarna tog 
bland annat upp att de samplanerar och sambedömer samt ger varandra tips och idéer i fråga om hur de 
kan utveckla sitt ämne. När vi frågade om det finns kollegialt samarbete kring inkluderande arbete, 
behövde de flesta av lärarna tänka efter och komma fram till att det inte finns så mycket av detta på 
skolorna. Lärarna uttryckte att de ville få möjlighet till att utveckla och arbeta med det. De kom själva 
med konkreta exempel på hur de genom kollegialt samarbete kan lära sig mer genom studiecirklar eller 
att lära av varandra genom exempelvis klassrumsobservationer. Men lärarna pekade på att tid måste ges 



 
23 

på en organisatorisk nivå för att kunna utveckla detta. Det kan jämföras med tidigare forskning som 
visar på detsamma, att lärare efterfrågar förutsättningar för att arbeta inkluderande (Gidlund, 2018; 
Graham & Harwood, 2011; Kotte, 2017). Ainscow et al. (2012) nämner i sin studie att för att lyckas 
med inkluderande arbete måste skolor utveckla sitt arbete inte enbart inom sin egen skola, utan även ta 
hjälp av andra skolor och lära av hur de arbetar med elever i behov av stöd. För att en skola ska bli 
framgångsrik krävs det kollegialt samarbete, menar Graham och Harwood (2011). Vår studie visar att 
kollegialt samarbete finns men inte så mycket när det gäller inkluderande arbete. Vad beror det på att 
lärarna vid kollegialt samarbete lägger fokus på sitt ämne och inte på inkluderande arbete? Langelotz 
(2017) pekar i sin studie på risker med kollegialt samarbete i form av kollegialt lärande och 
kompetensutveckling, där hon menar att det kan bli kollegialt korrigerande och stigmatiserande. 
Exempelvis att lärare antar varandras olika pedagogiska skicklighet, och lärare tar för givet vad som är 
rätt och viktigt kunskap utifrån rådande traditioner på skolan. Utifrån vårt resultat ställer vi oss frågan 
om det är faktorer som dessa som gör att inkludering blir frånvarande så som det visar sig i vår kategori 
frånvaro av inkluderande arbete.  
 
Utifrån vårt resultat visade vi redan i relation till studiens bakgrund att det finns en problematik med att 
definiera begreppet inkludering. Här vill vi ytterligare fördjupa, diskutera och problematisera resultatet 
i förhållande till vad tidigare forskning säger och det konkreta sammanhang där våra kategorier 
förekommer. Vi relaterar då till framförallt förutsättningar som lärare efterfrågar och till kategorin 
skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp. Gidlund (2018) berör i sin studie att politiker och 
lärare kan ha olika förståelse och kunskap om begreppet inkludering. Det finns ingen tydlig röd tråd 
från beslutfattande på politisk nivå till den praktiska verksamheten i skolan. Även Nilholm och 
Göransson (2013) är inne på samma linje, när de menar att det finns en rad åsikter om inkluderande 
skola. Lärarna i vår studie uttryckte att det är ett så ”stort” begrepp och att det kan innehålla så mycket. 
Det leder möjligen i sin tur till att det blir svårt att prata om bland lärare. Samtidigt som det trots olikheter 
i att erfara ett fenomen dock finns ett begränsat antal sätt som gör det möjligt att kommunicera och som 
är att föredra för pedagogisk utveckling. Det är det som enligt Marton och Booth (2000) kallas den 
kritiska variationen i fenomenografiska beskrivningskategorier.  
 
Lärarna uttryckte även att det bör finnas en samsyn på den arbetsplats man arbetar på ifrån 
skolledningen, så att alla arbetar utifrån samma tankar och idéer när det gäller inkludering och 
inkluderande arbete. Det visar alltså att det inte bara är skillnad på synen på en politisk nivå som Gidlund 
(2018) visar genom sin forskning, utan problemet ligger även närmare än så, på den egna skolan. Om 
det inte finns en samsyn där tycks det bidra till problem att kunna kommunicera och genomföra 
inkluderande arbete på sin egen arbetsplats. Lärarna uttryckte att ledningen på skolan dels själva måste 
ha en samsyn kring inkludering och inkluderande arbete, dels ge lärarna tid i arbetslag att arbeta med 
detta. En fråga vi ställer oss är om lärare trots allt arbetar inkluderande och att det är förgivettagande 
utan att kommunicera det i begrepp. Är det en anledning till att skolledningar inte lägger ner tid på att 
låta lärarna tillsammans arbeta med detta, för att det bara är någonting som lärare ska kunna och 
förväntas göra. Frågan kan inte tydligt besvaras med stöd i vårt resultat mer än att lärare efterfrågar 
samsyn och tid för kollegialt samarbete på en organisatorisk nivå. Tydligt blir dock att lärare inte 
omedelbart finner svar på frågan om kollegialt samarbete kring inkluderande arbete utan först vid 
fördjupande intervjufrågor från oss associerar till exempelvis anpassningar för elever. 
 
Samstämmigheten i forskningen när det gäller inkludering menar Nilholm och Göransson (2013) ligger 
i att skolan ska se elevers olikheter som en tillgång och att elever har rätt att vara en del av gemenskapen. 
Vi ser i vårt resultat att det de flesta lärarna talar om när vi frågar om inkludering och inkluderande 
arbete är att alla elever ska känna delaktighet och få vara en del av ett sammanhang. Det ser vi har 
likheter med Nilholm och Göranssons (2013) resonemang. Däremot ser vi inte att lärare relaterar elevers 
delaktighet till ett intresse för elevens perspektiv, inte heller till innehåll i det kollegiala samarbetet. 
Däremot framkommer i några intervjuer lärares individuella intresse för elevens perspektiv och då som 
viktigt för en ökad förståelse för eleven och för att inkludera. Det väcker frågan om det kollegiala 
samarbetet som korrigerande eller stigmatiserande, i likhet med Langelotzs (2017) forskning om 
kollegialt lärande. Vi ställer oss frågan om ämnena som lärarna undervisar i möjligen har högre status 
och gör att annat betydande innehåll faller bort, så som till exempelvis, elevens perspektiv eller lärares 
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relationsskapande arbete. Ainscow et al. (2012) lyfter fram betydelsen av lärares relationsskapande 
arbete. Graham och Harwood (2011) är inne på detsamma och visar att skolor når framgång där det 
finns tid att engagera sig med eleverna. Det kan jämföras med Kottes (2017) studie som visar att lärare 
efterfrågar mer individuell tid med eleverna för att kunna skapa relationer och gynna inkluderande 
arbete. Detta är inte något som explicit uttrycks i vårt resultat. Däremot visar vårt resultat att lärarna 
önskar mer tid tillsammans med sina kollegor för att utveckla inkluderande arbete. Då är det kanske däri 
som möjligheterna ligger i fråga om att förändra synen på vad kollegialt samarbete kan innehålla och 
att utveckla inkluderande arbete så att det även inrymmer elevens perspektiv och lärares 
relationsskapande arbete.  
  
Ytterligare en fråga som vi vill diskutera är vilken betydelse specialpedagogiskt stöd har för ett mer 
uttalat och fokuserat inkluderande arbete. Tidigare forskning betonar betydelsen av specialpedagogiskt 
stöd och specialpedagogisk kompetens genom samverkan lärare och specialpedagog emellan 
(Morningstar et al., 2015; O´Rourki, 2015). I vårt resultat visar sig lärares uppfattningar av 
specialpedagogiskt stöd variera men vanligtvis kopplat till kategorin utbildning för inkluderande arbete. 
I resultatet ser vi att några av lärarna utifrån ett individuellt intresse efterfrågade mer specialpedagogiskt 
stöd i form av utbildning och kompetens. De ville bland annat fortbilda sig i hur deras arbetssätt kunde 
bli mer inkluderande utifrån elevens perspektiv där eleven ges ökade möjligheter att uppleva delaktighet 
och gemenskap.  I våra intervjuer såg vi att det var olika från lärare till lärare vilken betydelse den 
specialpedagogiska kompetensen hade. För vissa lärare var det klart och tydligt, vilken roll 
specialpedagogen har både när det gäller vad de kan ta upp och hur samt när de kan vända sig till 
specialpedagogen, både för stöd och för kompetensutveckling.  Samtidigt visar vårt resultat att lärare 
har olika uppfattningar om specialpedagoger och speciallärare samt när de ska vända sig till dem för 
stöd i inkluderande arbete. En del lärare väljer att vända sig till sina kollegor istället för att vända sig till 
speciallärare eller specialpedagog. Det tycks bero antingen på att man har egen erfarenhet när det gäller 
arbete med elever i behov av stöd och inte behöver specialpedagogiskt stöd eller på problem i 
kommunikationen. En lärare uttryckte att specialläraren inte alltid vet vad den ska göra. von Ahlefeld 
Nisser (2014) undersöker i sin studie lärares föreställningar om vad specialpedagoger och speciallärare 
ska arbeta med och lärarnas syn är bland annat att specialpedagoger ska arbeta med individuellt stöd till 
elever i mindre grupper. Det är dock inte något som tas upp i examensförordningen för specialpedagoger 
(SFS 2007:638). Kanske är det inte så tydligt för lärare vad en specialpedagog eller speciallärare 
förväntas göra och lärare väljer då hellre att vända sig till kollegor när de behöver specialpedagogiskt 
stöd. 
 
I examensförordningen (SFS 2007:638) står att en av uppgifterna som en specialpedagog har är att vara 
kvalificerade samtalspartners till lärare. Berglund et al. (2007) studie lyfter fram detta som en 
problematik då lärare kan se samtalet som en kritik mot deras lärarroll. Kanske kan detta också vara en 
av anledningarna till att lärare inte söker stöd hos specialpedagogen, då de är rädda att bli kritiserade. 
En annan problematik är att kvalificerade samtal kanske inte sker tillräckligt ofta. von Ahlefeld Nisser 
(2014), menar i sin studie att specialpedagoger anser att kvalificerade samtal är ett arbete som kan vara 
förebyggande, men att det inte prioriteras tillräckligt på organisationsnivå. Om specialpedagoger och 
lärare inte får tillräckligt med tid för förebyggande arbete som till exempel kvalificerade samtal utan 
dessa enbart sker sporadiskt, blir kanske inte specialpedagogens roll så betydande. Om däremot tiden 
ges för att utveckla kvalificerade samtal, kanske lärarna får en bättre relation och kontakt med 
specialpedagogen och dess roll. Det kan då leda till att de tillsammans utvecklar ett mer kollegialt 
samarbete. Vi tolkar kvalificerade samtal som en möjlig förutsättning för lärares professionella 
utveckling och lärares kollegiala samarbete kring inkluderande arbete. Flera studier (Cunningham et al., 
2017; Katz, 2015; Langelotz, 2017; Spencer, 2016) lyfter fram att arbete av olika slag för lärares 
professionella utveckling är betydande för skolors framgångsrika inkluderande arbete. 
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Metoddiskussion - en kritisk tillbakablick 
 
I vår studie inspirerades vi av en fenomenografisk ansats. Marton och Booth (2000) menar att 
fenomenografin intresserar sig för individers olika erfarande av fenomen. Syftet med vår studie var att 
undersöka lärares uppfattningar av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete. Även att studera 
lärares uppfattningar av möjligheter och svårigheter kring detta och specialpedagogens betydelse i det 
kollegiala samarbetet kring inkluderande arbete, vilket då blev vårt fenomen att undersöka.  
 
För att få reda på lärares uppfattningar av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete valde vi 
enskilda intervjuer som metod. I fenomenografiska studier används ofta halvstrukturerade intervjuer, 
vilket var något vi också tog fasta på. Inledningsvis var vi inne på att använda oss av 
fokusgruppsintervjuer för att komma åt flera lärares uppfattningar och möjligen större variationer. Att 
valet föll på enskilda intervjuer istället berodde på att vi såg en viss problematik i att lärare tillsammans 
i grupp skulle diskutera kollegialt samarbete och då kanske inte våga säga sin åsikt när andra kollegor 
deltog i intervjun. Frågan som vi nu ställer oss är, om vi hade använt oss av fokusgruppsintervjuer och 
om vi då möjligtvis hade kommit åt något annat av intresse utifrån att vi studerar kollegialt samarbete.  
Vår intervjuguide med teman, inledande, fördjupande och avslutande frågor fungerade väl, dock visade 
sig inget behov av mentala bilder. Lärarna associerade och hänvisade med lätthet till konkreta situationer 
som innehöll olika former av kollegialt samarbete utan stöd av bilder. 
 
Vi valde att använda oss av dels strategiskt urval, där vi intervjuade lärare som hade arbetat olika länge 
som lärare. Från nyexaminerad till att ha arbetat över trettio år i yrket. Vi hade också lärare från olika 
stadier från årskurs 4 - 9 representerade i våra intervjuer, detta för att få en så stor spridning som möjligt. 
Vi använde oss dels av ett bekvämlighetsurval för att som Denscombe (2009) skriver att det kan vara 
både rimligt och minst tidskrävande att välja ett urval som är lätta att nå och öppna inför studien. Det 
finns dock en möjlig problematik i att vi inledningsvis tog kontakt med rektorer som var positiva till 
studien men där vi inte med säkerhet kan säga att lärarna var villiga att delta. Det finns en risk att de 
tackade ja utifrån att det var deras rektorer som förmedlade informationen.  Då studiens syfte var att 
undersöka lärares uppfattningar och att det inom fenomenografin är variationen av uppfattningar som 
står i centrum, hade ett större urval lärare på flera olika skolor möjligen kunnat utöka vårt resultat och 
bidragit till ytterligare variation, flera beskrivningskategorier och ett “större” utfallsrum. Dock gjordes 
inte detta då studiens storlek och tidsomfång begränsade detta. 
  
Vår redovisning av studiens resultat innehåller ett urval av utdrag från intervjuerna vilket är vanligt för 
att stödja analyser av insamlat material (Denscombe, 2009). Vi vill med en kritisk blick diskutera urvalet 
av utdrag. Sett utifrån frågor om validitet så menar Denscombe (2009) att utdrag riskerar att begränsa 
eftersom de presenteras som “[...] databitar som har plockats ut ur sin kontext, det vill säga resten av det 
inspelade materialet” (s. 264). Frågan är “[...] om det är ett rimligt urval som är representativt för 
helhetsbilden” (s. 264). Vi ser vårt urval som relevant för att underbygga vår analys och konkretisera 
beskrivningskategorierna i utfallsrummet. Samtidigt som vi inser att andra utdrag skulle kunna skildra 
andra nyanser av variationer i kategorierna. Vi ser även att vi behövde hantera känsliga uttryck särskilt 
i fråga om förtroende för specialpedagog/speciallärare, förväntningar och bristande kommunikation 
mellan specialpedagog/speciallärare och lärare. Vi strävade efter balans i att lyfta fram väsentliga 
aspekter som var betydande för vårt resultat i fråga om kollegialt samarbete kring inkluderande arbete 
och specialpedagogiskt stöd. Samtidigt som informanter ska skyddas så att de inte fara illa (Helgesson, 
2015), vilket gjorde att vi noga övervägde och valde bort utdrag som riskerade att intervjuade lärare 
och/eller specialpedagog/speciallärare kunde ”kännas igen” i relation till känsligt innehåll. 
 
Slutligen vill vi i vår förståelse av den fenomenografiska ansatsen lyfta fram förtjänster med den i likhet 
med Larsson (2013) som utifrån sitt avhandlingsarbete lyfter fram fenomenografins potential. Han 
menar att den dels tillhandahåller ett sammanhållet teoretiskt ramverk för att förstå människors 
erfarande av fenomen, dels erbjuder användbara begrepp och verktyg för att analysera insamlat 
datamaterial. Samtidigt så inser vi att utifrån andra syften och frågeställningar skulle ansatsen begränsa 
och andra val av ansatser eller perspektiv visa sig mer lämpliga.  
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Studiens bidrag till specialpedagogisk forskning 
Vi menar att vår studie utifrån en fenomenografiskt inspirerad ansats kan bidra med lärares varierade 
uppfattningar av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete. Resultatet stärker redan tidigare 
forskning om problematiken med att definiera inkluderande begrepp. Samtidigt visar det också på 
svårigheter att kommunicera inkludering och att inkluderande arbete riskerar att bli frånvarande i 
kollegialt samarbete. Det finns forskning kring både inkludering och kollegialt samarbete. Däremot ser 
vi att det finns begränsat med forskning när det kommer till att sätta samman dessa. Vårt bidrag till 
specialpedagogisk forskning anser vi därför vara att vi fört samman kollegialt samarbete med 
inkluderande arbete. Vi ser i vårt resultat att lärare vill samarbeta när det gäller inkluderande arbete. 
Lärarna uttrycker behov av kollegialt samarbete kring inkludering för att skapa samsyn på skolorna. 
Lärarna efterfrågar erfarenhetsutbyte, då de uttrycker att lärare har olika kunskap om och erfarenheter 
av inkluderande arbete. De efterfrågar kollegialt samarbete där de kan utbyta erfarenheter, vilket kan 
stärka dem i arbetet kring inkludering. 

Studiens bidrag för specialpedagogisk 
verksamhet 
Vi ser i vårt resultat att det finns en problematik med att lärarna ibland inte vet vad specialpedagogen 
ska göra. Utifrån resultatet ser vi betydelsen av att specialpedagoger, dels är tydliga med vad som ingår 
i deras yrkesroll dels skapar möjligheter att sätta kollegialt samarbete kring inkluderande arbete på 
skolornas agenda. Att formulera ett professionellt språk i relation till inkluderande begrepp som lärarna 
kan använda och vill arbeta med framträder som en central arbetsuppgift i specialpedagogens arbete. Vi 
ser i vår kategori utbildning för inkluderande arbete att lärarna vill ha mer kunskap om att arbeta 
inkluderande och ger också förslag på hur lärarna tillsammans kan arbeta med detta. Vi ser i vårt resultat 
att specialpedagoger behöver skapa relationer med lärarna för att få deras förtroende. Detta tycks som 
en förutsättning för att en specialpedagog ska kunna minska frånvaron av inkluderande arbete, hantera 
ett skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och ge inkluderande begrepp relevant innehåll kommunicerat 
och förankrat hos lärare samt att öka utbildningen för inkluderande arbete.    

Möjlig fortsatt specialpedagogisk forskning 
I vår studie har vi intervjuat lärare för att nå deras uppfattningar av kollegialt samarbete kring 
inkluderande arbete och vad det finns för möjligheter och svårigheter med detta, samt vilken betydelse 
specialpedagogen har i arbetet. Vår idé till möjlig fortsatt specialpedagogisk forskning är att göra en 
liknande intervjustudie fast med specialpedagoger. Detta för att få specialpedagogers perspektiv och 
jämföra det med lärares perspektiv. Studier utifrån de olika perspektiven ser vi som bidrag till att öka 
förståelsen för varandras lika och olika uppfattningar. Resultatet ser vi då som en möjlighet till ökad 
kunskap och förståelse som därigenom kan skapa förutsättningar för ett framgångsrikt kollegialt 
samarbete när det gäller inkluderande arbete.  
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Slutsats 
Vår studie är inspirerad av en fenomenografisk ansats och de slutsatser vi drar bygger på utfallsrummets 
beskrivningskategorier (Marton & Booth, 2000; Uljens, 1989) frånvaro av inkluderande arbete, 
skiftande innehåll i pedagogiskt arbete och begrepp samt utbildning för inkluderande arbete och hur de 
relaterar till varandra. Vi drar slutsatsen att lärare samarbetar kollegialt men inte nämnvärt kring 
inkluderande arbete. Det kollegiala samarbetet innehåller istället framförallt frågor kring hur lärarna kan 
utveckla sina ämnen. Det behöver dock inte betyda att inkluderande arbete saknas i lärares pedagogiska 
arbete men resultatet pekar på att det inte kommuniceras som ett sådant. Vi drar även slutsatsen att 
lärares uppfattningar av kollegialt samarbete kring inkluderande arbete innefattar ett skiftande innehåll 
i relation till pedagogiskt arbete och begrepp samtidigt som lärare efterfrågar en samsyn kring 
inkludering. Möjligen bidrar lärares skiftande uppfattningar till svårigheter att kommunicera 
inkluderande innehåll och som en konsekvens av det blir inkluderande arbete frånvarande i det 
kollegiala samarbetet. En ytterligare slutsats som vi drar är att lärare efterfrågar kollegialt samarbete 
som innehåller utbildning för en ökad specialpedagogisk kunskap och kompetens för att därigenom ges 
förutsättningar att utveckla inkluderande arbete. Utbildning i form av exempelvis erfarenhetsutbyte 
uppfattas som en möjlighet, dock kräver den tid på en organisatorisk nivå, vilket uttrycks som en 
svårighet om lärarna inte får den tiden. Avslutningsvis drar vi slutsatsen att specialpedagogens betydelse 
är väsentlig i den utbildning som lärare efterfrågar men att det bygger på att specialpedagogen är tydlig 
och klargör sitt uppdrag samtidigt som lärare behöver känna förtroende. En ökad utbildning ser vi som 
en möjlighet som kan leda till ett mer fokuserat kollegialt samarbete kring inkluderande arbete.  
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Bilagor  

Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
Intervjuguiden är inspirerad av fenomenografi med teman och bilder (Dahlgren & Johansson, 2009). 
Bilderna är i form av mentala bilder dvs. konkreta situationer som vi beskriver för att nå lärares 
varierade uppfattningar om kollegialt samarbete och inkluderande arbetssätt. Guiden är även 
inspirerad av Charmaz (2014) modell som inleder med öppna frågor för att leda in informanten på 
ämnet. Den fortsätter därefter med mellanliggande frågor som är specifika för studiens syfte och 
forskningsfrågor. Fördjupande frågor som ger möjlighet att klargöra eller förtydliga. Intervjun avslutas 
sedan med avslutande frågor.  
 
Inramning av intervjun 
-Presentation av oss och vilka vi är och syftet med intervjun 
-Informera om ljudinspelning, hur vi ska hantera det insamlade materialet och återkoppla till 
informanten. 
- Eventuella frågor från informanten 
- Tidsomfattning ca 35 min.  
 
Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap och fördjupad förståelse för lärares kollegiala 
samarbete kring inkluderande arbete genom att studera lärares uppfattningar om möjligheter och 
svårigheter i det arbetet. 
 
 
Forskningsfrågor:  

● Vad vill lärare få ut av kollegialt samarbete utifrån ett inkluderande perspektiv? 
● Vad uppfattar lärare är möjligheter och svårigheter med kollegialt samarbete när det gäller 

inkluderande arbete? 
 
TEMA 1 - KOLLEGIALT SAMARBETE 

● Vad innebär kollegialt samarbete för dig? Exempel på mentala bilder: Om ni sitter 
tillsammans i arbetsrummet och diskutera lektionsupplägg, om ni sitter i personalrummet och 
diskuterar en kollegas lärmiljö i klassrummet…. 

● Vilken sorts kollegialt samarbete har ni på er skola? Ge exempel. 
● Om inte vad skulle du vilja ha kollegialt samarbete om? 
● Vad ser du som möjligheter med kollegialt samarbete? Exempel: Kan ge en bättre 

arbetsbelastning för eleverna och lärarna om man exempelvis kan arbeta ihop en uppgift som 
blir bedömd i två ämnen.  

● Vad ser du som svårigheter med kollegialt samarbete? Exempel: Vi sitter inte i samma rum 
som våra kollegor så vi kan prata, vi har inte tiden att arbeta ihop något bra tillsammans.  
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TEMA 2 - INKULUDERANDE ARBETE 

● Vad innebär begreppet inkludering för dig?  Exempel på mentala bilder: Om några av dina 
elever väljer att sitta i grupprummet och arbeta, Om du väljer att klassen arbetar med 
grupparbete….. 

● Vad innebär begreppet inkluderande arbete för dig? (Skillnad och likheter på inkludering och 
inkluderande arbete) 

● Hur arbetar du med ett inkluderande arbete i ditt klassrum? 
● Vad tänker du att du behöver för att arbeta på ett inkluderande arbete? Exempel: Jag skulle 

vilja ha mer kunskap och fortbildning, jag skulle vilja att mitt klassrum var utformat på ett 
annat sätt osv.  

● Har ni någon form av kollegialt samarbete när det gäller inkluderande arbete, om ja ge 
exempel, om nej, vad tänker du det beror på? 

● Vilken är din uppfattning om möjligheter med kollegialt samarbete när det gäller inkluderande 
arbete? 

● Vilken är din uppfattning om svårigheter med kollegialt samarbete när det gäller inkluderande 
arbete? Exempel: En problematik kan vara att man inte träffar sina kollegor så ofta och inte 
hinner sitta ned och prata tillsammans.  

● När du tycker att du behöver hjälp och stöd när det gäller inkluderande arbete, vart vänder du 
dig då? Exempel: Du vänder dig till en kollega, du pratar med ledningen, du vänder dig till 
elevhälsan och specialpedagogen eller specialläraren.  

 
För att fördjupa och klargöra  
-Berätta mer om… -Förklara… -Hur menar du då? -Hur tänker du om …. 
 
Avslutande frågor 

● Är det något mer som du vill tillägga? 
● Är det något som du vill fråga oss om? 
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