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Abstract 

The study consists of qualitative data with quantitative elements in which the collection of empirical data 

was conducted through semi-structured interviews and web surveys. The purpose of the study was to 

study the perceptions of principals, teachers, special needs teachers, special educators and pupil 

assistants in compulsory school and compulsory special needs school in a county in Sweden, about the 

interaction between compulsory school and compulsory special needs school. Also, what are the 

prerequisites for collaboration between school forms, and how does it affect students in compulsory 

special needs school? The results showed that the respondents' perception of collaboration is positive 

and that it is important with collaboration as it can strengthen value-based work and contribute to 

increased understanding of differences, increased consensus and collegial learning. However, the 

respondents pointed out that collaboration must not be the aim, there must be a clear purpose and goal 

of collaboration which the school staff together strive to achieve. Collaboration can, for the students in the 

compulsory special needs school, contribute to greater goal achievement, development and social 

exchange. However, in cases where there is a lack of structure, or if the activities are not adapted to the 

students' ability and needs, collaboration can lead to exclusion and reduced participation. It was also 

stated that some students may feel insecure if there are too many different people around them, and that 

there may be a risk that the pupils of the compulsory special needs school become objects for others to 

learn about disabilities. Prerequisites for collaboration are a clear leadership that is positively set for 

collaboration, clear goals and an organization with enough resources and meeting structures that provide 

time and opportunity for planning and collegiate learning. Obstacles stated by the respondents may be 

the staff's attitudes towards collaboration and lack of time. The results were analysed on basis of socio-

cultural concepts, systems theory and KASAM.  
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Förord 

 

Från idé till färdig studie har det varit en guppig väg kantad av såväl glädje som nyfikenhet, 

men också en hel del frustration. Vi har följts åt under hela processen i med och motgång 

och kompletterat varandra i ett gott samarbete där vi delat uppgifterna mellan oss för att till 

slut gemensamt komma fram till ett färdigt resultat.  Detta har inneburit att vi båda sökt och 

samlat in underlag för litteraturgenomgång och tidigare forskning, för att därefter dela upp 

skrivandet av utkast till de olika avsnitten mellan oss och sedan gemensamt bearbeta dem 

till det slutliga resultatet. Intervjuguiden och webenkäten utformade vi tillsammans men 

intervjuerna genomförde vi hälften var. Bearbetningen av resultatet från intervjuerna och 

enkäten gjorde vi dock gemensamt. 

Det finns en hel del personer som har betytt otroligt mycket för att vi skulle ro detta i hamn.  

Ett stort och innerligt TACK vill vi först och främst rikta till alla våra respondenter för att 

ni tagit av er dyrbara tid för att dela med er av er kunskap, viktiga tankar och erfarenheter. 

Utan er hade den här studien inte kunnat genomföras! 

Tack också till Lotta Anderson, vår handledare som under hela processen bidragit till 

trygghet genom din stora erfarenhet och kunskap, men som också genom konstruktiv kritik 

och ibland besvärliga frågor utmanat oss att tänka vidare och utvecklas i vårt skrivande.  

Tack till våra kollegor som har fått täcka upp för oss på arbetet vid de tillfällen vi har varit 

tvungna att träffas för att arbeta med vår studie.  

Sist men inte minst tack till våra älskade sambos och barn för att ni stått ut med vår ibland 

mentala frånvaro och att ni under delar av processen inte fått den uppmärksamhet ni 

förtjänat.  

 

/Gabriella och Maria
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1. Inledning  

 

När vi började diskutera med varandra vad denna studie skulle handla om framstod det 

ganska snart att trots att vi arbetade i olika kommuner på grundsärskolor vilka har 

lokalplacering i grundskolan, så var våra erfarenheter och upplevelser av samverkan 

mellan skolformerna likvärdiga. Med samverkan menar vi i detta fall att personalen 

arbetar över gränserna mellan skolformerna. Enligt vår uppfattning kan också samverkan 

finnas på olika nivåer, dels kan det innebära samverkan mellan skolformerna på 

individnivå kring en elev, dels kan det innebära samverkan mellan grundskola och 

grundsärskola på grupp och organisationsnivå.  

I samtal med kurskamrater på speciallärarutbildningen inriktning utvecklingsstörning, 

vilka arbetar på grundsärskolor spridda runtom i landet, visade det sig att de flesta hade 

samma erfarenheter som vi, det vill säga att samverkan mellan skolformerna inte är 

särskilt väl utvecklad. Endast ett fåtal skolor verkar enligt de samtal vi haft ha en väl 

utvecklad samverkan mellan grundsärskola och grundskola, och då handlar det om de 

skolor där grundsärskolans elever är integrerade i de ordinarie klasserna i grundskolan. 

Vår uppfattning är alltså att många grundsärskolor och grundskolor idag har 

gemensamma lokaler, men att samverkan ofta saknas eller finns i liten skala. Detta har 

skapat en nyfikenhet hos oss att undersöka om vår uppfattning verkligen stämmer, hur 

uppfattningarna kring samverkan är bland personalen i grundskola och grundsärskola, i 

vilka olika former samverkan förekommer och inte minst vilken betydelse det har för 

eleverna.  

Den tidigare forskning som belyser just samverkan mellan skolformer är begränsad vilket 

kan tyda på att det finns en kunskapslucka kring detta. Däremot finns en hel del forskning 

kring integrering, inkludering, och delaktighet utifrån begreppet en skola för alla. Detta 

hänger dock tydligt samman med vårt problemområde då det krävs olika former av 

samverkan för såväl integrering, inkludering som delaktighet. Vår förhoppning är att vår 

studie kan vara ett kunskapsbidrag i skolors arbete för samverkan mellan grundsärskola 

och grundskola.  
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 Bakgrund 

 

Genom alla tider då vi haft någon form av skola och utbildning i Sverige kan skolans 

organisation och innehåll kopplas till olika skeenden, förändringar och ideologiska 

strömningar i samhället såväl inom Sverige som internationellt. Internationella 

konventioner som Barnkonventionen (2009) vilken blev lag från och med den 1/1 2020, 

Konventionen för personer med funktionsnedsättning (2008), Salamancadeklarationen 

(2006), och Sveriges skollag (SFS 2010:800) poängterar alla barns och elevers rätt till en 

god utbildning, och att barn och elever ska utvecklas så långt som möjligt efter sina egna 

förutsättningar. Alla elever ska även bemötas med respekt, och värdegrunden 

(Skolverket, 2018) ska uttrycka det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. 

Såväl i Barnkonventionen (2009) som i Salamancadeklarationen (2006) framhålls att alla 

barn och unga vuxna oavsett förutsättningar ska ha tillgång till likvärdig utbildning i 

inkluderande miljöer. De barn som är i behov av extra stöd ska få det. Detta innebär att 

skolan ska utgå från att alla elever har olika förutsättningar och behov, och att varje 

enskild elev har rätt till en likvärdig utbildning i gemenskap med andra. Inkludering är 

alltså vad som eftersträvas. Med detta avses enligt Ahlberg (2007) att skolan ska vara en 

miljö där all personal accepterar och möter alla elever, mångfald välkomnas och elevers 

olikheter ses som en tillgång. Nilholm (2007) påstår i likhet med Skolinspektionen (2016) 

att det är kommunala och lokala förutsättningar som ligger till grund för att varje skola 

utvecklar de former för inkludering och samverkan som passar dem. Det är dock viktigt 

att undervisningen planeras och anpassas efter elevens behov och förutsättningar, och att 

lärmiljön är tillgänglig så att det skapas delaktighet för alla elever i det pedagogiska och 

sociala sammanhanget (Skolinspektionen, 2016). 

I och med integrationsutredningen, vilken påbörjades 1978 (SOU 1980:34), infördes i 

Lgr 80 begreppet ”en skola för alla” vilket är en politisk vision om att den svenska skolan 

ska vara tillgänglig för alla elever, oavsett individuella förutsättningar. I Carlbeck-

kommitténs slutbetänkande (SOU 2004:98) skriver kommittén om vikten med en 

sammanhållen skola där barn och ungdomar får möjligheter att mötas och utveckla sin 

förståelse för och tolerans mot olikheter, samt att det även är lika viktig för skolans 

ledning och personal att få dessa möjligheter, för att kunna närma sig ”en skola för alla”. 
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Enligt Nilholm (2007) har ”en skola för alla” i vissa fall blivit ett begrepp där grundskola 

och grundsärskola innebär varandras motpoler. Faran med två skolformer kan då bli att 

olika synsätt, det vill säga för eller mot inkluderande eller exkluderande skolmiljöer, ställs 

mot varandra. Gadler (2011) skriver att det finns en stor tendens i vårt samhälle att 

kategorisera och generalisera individer efter den grupptillhörighet som de tilldelas. Därför 

anser hon att det är viktigt i en skola för alla att även elever med funktionsnedsättningar 

räknas med, eftersom möjligheter till lärande och socialisation för eleverna ökar om deras 

olikheter bemöts som naturliga variationer inom skolan. Idag har vi dock både 

exkluderande och inkluderande lösningar i form av särskola, särskilda 

undervisningsgrupper och elever med särskilda behov integrerade i vanliga klasser, något 

som är gemensamt för i stort sett alla EU länder samt Norge enligt Egelund (2012). Han 

framhåller också att även om en inkluderande organisationsform är den ideologiskt 

korrekta lösningen så kan en specialskola eller specialklass ge personalmässig kompetens 

och en möjlighet för eleven att ha andra elever att känna igen sig i och ha socialt utbyte 

med vilket gör denna lösning attraktiv.  

Alla barn är olika och undervisande lärare samt övrig personal i skolan har till uppgift att 

värna om alla elevers förutsättningar till en likvärdig utbildning (Skolverket, 2014). 

Specialläraren med sin kompetens har en viktig roll i att leda och utveckla arbetet mot en 

väl anpassad lärmiljö som skapar delaktighet för elever med funktionsnedsättningar. I 

examensordningen (SFS 2011:186) för speciallärare beskrivs de färdigheter och 

kunskaper som ska finnas för godkänd examen. Några av uppdragen är att undanröja 

hinder, utveckla och anpassa lärmiljön samt göra pedagogiska utredningar. En del i 

arbetet för specialläraren skulle då också kunna vara att arbeta för en ökad samverkan 

mellan skolformerna.  

 

 Syfte 

Syftet är att studera vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, speciallärare, 

specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola inom ett län har 

kring samverkan mellan grundskola och grundsärskola, vilka förutsättningar som finns 

för samverkan mellan skolformerna, och hur de anser att samverkan påverkar eleverna i 

grundsärskolan. 
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 Frågeställningar 

• Vilka uppfattningar kring samverkan mellan skolformerna uttrycker rektorer och 

personal inom grundskola och grundsärskola? 

• Hur bedrivs samverkan mellan skolformerna? 

• Vilka förutsättningar behövs för samverkan, finns det några hinder? 

• Vilka konsekvenser kan samverkan mellan skolformerna ge för elever i 

grundsärskolan enligt rektorer och personal i grundskola och grundsärskola? 

 

 Studiens avgränsning 

Vår intention var från början att skicka förfrågan om deltagande i föreliggande studie till 

samtliga skolor i Sverige där grundskola och grundsärskola finns i samma lokaler. Vi 

insåg dock att det skulle bli ett alldeles för omfångsrikt material att bearbeta alla skolor 

under den begränsade tid vi har till förfogande, därför valde vi att begränsa studien till ett 

län. Studien inriktas på vilka uppfattningar som finns kring samverkan, hur samverkan 

sker och vad det kan få för konsekvenser för eleverna. Av denna anledning har vi även 

valt att avgränsa respondenterna till rektorer, lärare, specialpedagoger, speciallärare och 

elevassistenter. 

 

 Centrala begrepp 

Centrala och återkommande begrepp i studien är samverkan, samarbete, delaktighet, 

inkludering och integrering. Samverkan beskrivs av Socialstyrelsen (2013) som ett 

organisatoriskt sätt att lösa uppgifter och som ett systematiserat samarbete. Haraldson 

(2016) skriver också att vid samverkan har det gemensamma handlandet ett mål, medan 

samarbete innebär att man arbetar tillsammans och hjälps åt med olika uppgifter. 

Samarbete handlar då om en mer avgränsad uppgift enligt Socialstyrelsen (2013). 

Delaktighet innebär enligt Szönyi och Söderqvist Dunkers (2015a) att ”höra till” och vara 

del i ett sammanhang där den egna känslan är av stor betydelse. I skolan kan delaktighet 

handla såväl om att vara en del i ett gemensamt lärande i undervisningen som att ha en 

social delaktighet i kamratgemenskapen. Inkludering är ett begrepp som ligger nära 

begreppet delaktighet, då delaktighet är en förutsättning för inkludering och inkludering 

i sin tur bidrar till delaktighet. Enligt Nilholm och Göransson (2016) finns flera olika 
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definitioner av inkludering, men den gemenskapsorienterade definitionen är den som är 

mest förankrad i de ideal som inkluderingens förespråkare för fram. Enligt denna 

definition ses olikhet som en tillgång, och samarbete och gemenskap är centralt. Inga 

segregerande lösningar ska finnas och alla elever ska känna sig socialt och pedagogiskt 

delaktiga. Integrering är ett begrepp som författarna (Nilholm och Göransson, 2016) 

menar framförallt har kommit att handla om placering av elever i behov av särskilt stöd, 

där eleverna ska anpassas till skolan och inte tvärtom.  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för det vi funnit i forskning och litteratur som vi anser är av 

relevans för studien. Eftersom vi för att få ett tydligt sammanhang har valt att blanda 

forskning med litteratur har vi i de fall det är forskning angivit detta. När vi har sökt efter 

tidigare forskning i de utbildningsvetenskapliga databaserna ERIC, Summon och Swepub 

gällande samverkan mellan grundskola och grundsärskola har vi endast fått ett fåtal 

träffar. Då vi istället tänkt hur begreppet samverkan kan förstås och definieras i stort, 

utvidgade vi vårt sökande och använde bland annat begreppen collaboration och co-

operation.  Då fick vi även fram begreppet interprofessionell samverkan vilket Dunér och 

Wolmesjö (2015) i sin artikel beskriver som att olika aktörer skapar en gemensam 

kunskapsbas tillsammans, utvecklar en bättre förståelse för varandras kunskaper för att 

kunna förstå varandra i ett samarbete samt fördjupa sin egen profession. Då det har varit 

svårt att finna aktuell forskning av specifik inriktning för studien (samverkan mellan 

grundskola och grundsärskola) har vi valt att även ha med viss äldre forskning då den 

ändå är av relevans för de frågeställningar studien avser att besvara. 

 Samverkan och samarbete 

2.1.1 Olika perspektiv bidrar till kunskap 

Germundsson (2011) beskriver i sin studie att interprofessionell samverkan mellan 

verksamheter genom interaktion mellan olika yrkesgrupper vilka har gemensamma mål 

kan bidra till förbättrad kvalitet. Denna typ av samverkan är ofta förekommande inom 

hälso- och sjukvårdsområdet, men även inom social omsorg och kan även överföras till 

skolans värld. Meyers, Tobin, Huber, Conway och Shelvin (2015) framhåller i sin artikel 

att samverkande interaktioner mellan vuxna med olika roller och yrkesprofessioner kan 

ge fördelar för eleverna. Detta gäller på lokal nivå för samverkan kring enskilda elever, 

såväl som på systemnivå då man arbetar för mer systematiska skolförändringar vilka 

indirekt påverkar eleverna.  Skolverket (2009) skriver att olika perspektiv kan bidra till 

kunskap och förståelse för vad som sker mellan elevens förutsättningar och omgivningens 

krav, en förutsättning är då att det finns samverkan mellan olika yrkesroller vilka kan 

bidra med olika perspektiv.  Detta kan kopplas till Ketterlin – Geller, Baumer och Lichon 

(2015) som i sin artikel framhåller att samarbete kan gynna både lärare och elever då det 

kan leda till gemensam ansvarskänsla för elevernas utveckling. Det innebär även chans 
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till högre måluppfyllelse för eleverna då samarbetet kan bidra till ökad anpassning av det 

specialpedagogiska stödet i undervisningen.  

2.1.2 Förutsättningar för samverkan 

Haraldson (2016) för i sin studie fram skillnader mellan samarbete och samverkan. Båda 

delarna innebär att man arbetar tillsammans, men vid samverkan har det gemensamma 

handlandet ett mål. Viktigt för att samverkan ska vara framgångsrik menar hon är att det 

finns en planering och organisation för samverkan, samt tydligt uppsatta mål vilka känns 

motiverade. Det behövs ofta också administration och någon form av ledning och 

gemensamma utgångspunkter. Aspelin och Persson (2011) tar även upp begreppet 

samvaro, och menar då att samvaro och samverkan har olika innebörd. De menar att 

samvaro är ett dynamiskt möte mellan människor i nuet, det utmärks av oförutsägbarhet 

och sker i stunden. Samverkan däremot är en socialt organiserad aktivitet som är mer 

förutsägbar. Haraldson (2016) skriver vidare att det är vanligt att samverkan sker mellan 

olika professioner. Det utgår då från att allas insatser är nödvändiga, men att en tydlig 

skillnad mellan olika yrkesgrupper och professioner ändå bevaras. Suc, Bucovec och 

Karpljuk (2017) framhåller i sin artikel att det är viktigt att känna till varandras 

kompetenser och yrkesmässiga egenskaper samt att ha en god kommunikation både 

formellt och informellt då det bidrar till bättre förutsättningar att lösa gemensamma 

problem. Haraldson (2016) påstår att det inte är ovanligt att konflikter och maktkamper 

uppstår mellan olika professioner beroende på att dessa har olika kunskaper, beteenden 

och föreställningar med sig i ryggsäcken. Vissa kunskaper har större stöd än andra i 

samhället, vilket kan ge vissa professioner högre status än andra vilket även Suc et.al. 

(2017) nämner.  Haraldsons (2016) studie visar också att en grundläggande förutsättning 

för givande samverkan är viljan till samarbete, och att se varandras kunskaper som 

komplementära. Om någon tar eller får tolkningsföreträde ökar risken för negativa 

upplevelser av samverkan. Vidare skriver Haraldson (2016) att det inte är helt ovanligt 

att det upplevs som lättare att prata med andra i samma profession eftersom en del i 

samtalet kan vara underförstått då man har liknande erfarenheter utifrån sin yrkesroll, 

utbildning och vetenskapliga bas.  

Germundsson (2011) visar i sin studie att samverkan som begrepp används i många olika 

sammanhang, men att det inte alltid upplevs som något positivt. Även Danermark (2000) 

skriver att ordet ”samverka” kan ge upphov till både olust och oro, men att det ofta beror 
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på att det är svårt att i förväg veta hur resultatet blir och att det är en förändring mot det 

okända. Oklarheter och förståelsen för syftet med samverkan kan bli en grund för 

irritation samt att det är tidskrävande, och kan gå ut över lärarens dagliga arbete med 

eleverna. Önskvärt med samverkan är att kunna samarbeta tillsammans, uppnå 

gemensamma mål, samt använda varandras resurser och kompetenser från olika 

verksamheter. Enligt Germundsson (2011) kan god samverkan inte uppnås på en gång 

och sedan fortgå i all framtid, utan måste vara en process som måste utvecklas och 

förändras hela tiden. Även Widmark, Sandahl, Piuva och Bergman (2011) menar i sin 

artikel att hinder för samarbete uppkommer när tydligheten brister i hur ansvar ska 

fördelas, samt när det inte finns mötesstrukturer eller förtroende för varandra. En 

engagerad ledning som delar upp ansvar skulle stödja sin organisation till samarbete, så 

att det inte faller enbart på några enstaka personer. Författarna skriver även att det är 

viktigt att ha kunskap om varandra för att undvika orealistiska förväntningar och 

gränsöverskridande åtgärder som också kan skapa hinder för samarbete. Danermark 

(2000) och Assarson (2009) anser även de att ansvaret för att ge grundläggande 

förutsättningar till samverkan är ledningens och inte enskilda medarbetares. Danermark 

(2000) skriver att ledningen ska inge både insiktsfullhet, engagemang samt ha en aktiv 

roll och avsätta tid för processen. Engagemang och delaktighet på alla nivåer samt ett stöd 

och samarbete med elevhälsan är enligt Assarson (2009) viktiga faktorer för framgångsrik 

samverkan. Haraldson (2016) lyfter i sin studie fram de personliga relationerna som en 

viktig del för samverkan. Trygghet i gruppen är viktig och kan skapas genom informella 

samtal, eller genom aktiviteter utanför arbetsplatsen. Förtroende och förmåga att bygga 

förtroende för varandra, samt vilka förväntningar som finns är då viktiga för samarbetet. 

2.1.3 Former för samverkan 

Enligt Blossing (2003) finns det olika former av samarbetskultur i skolan vilka benämns 

som individualistisk kultur, särbokultur, påtvingat kollegial kultur samt samarbetande 

kultur. Författaren beskriver den individualistiska kulturen som att lärarna möts i 

lärarrummet på raster och stämningen är god men ytlig. Lärarna sköter sitt arbete själva 

och de samtal som förs är ofta lustigheter om elever, föräldrar och skolans organisation. 

Den mest vanliga kulturen enligt Blossing (2003) är särbokulturen där några lärare blir 

goda vänner genom till exempel gemensamma intressen eller umgås på fritiden. De bildar 

olika grupper i skolan och kan även bli inbördes konkurrenter om status. När det gäller 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widmark%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22125502
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandahl%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22125502
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den påtvingade kollegiala kulturen finns förutsättningar för ett gott samarbete, men 

utnyttjas inte av lärarna. Rektor har schemalagt mötestid för att möjliggöra samarbete 

mellan olika lärargrupper, men flertalet deltagare förstår inte nyttan med det. I den 

samarbetande kulturen däremot är det lärarna själva som driver på och anser att samarbete 

är så viktigt att det präglar hela vardagsarbetet (Blossing, 2003). Germundsson (2011) tar 

i sin avhandling också upp fem olika samarbetsformer mellan verksamheter där den första 

graden är att verksamheterna känner till varandra, men inte tar hänsyn till varandras 

agerande. Den andra graden är att verksamheterna börjar agera tillsammans, men deras 

ursprungsmål behålls och samverkan sker parallellt.  Samverkan av tredje graden innebär 

att verksamheterna genomför sina arbetsuppgifter tillsammans där mål och normer 

formas gemensamt. I den fjärde graden har ett samarbete påbörjats och man arbetar 

tillsammans då värderingar och normer kan förändras. Femte graden uppnås med ett 

fördjupat samarbete och en samsyn har skapats. Där är verksamheterna inne i varandras 

områden och gemensamma attityder och uppfattningar har skapats (Germundsson, 2011).   

 

Göransson, Stéenson, Roll-Pettersson, Stenhammar och Thorsson (2000) beskriver olika 

tillvägagångssätt om hur grundsärskola och grundskola kan närma sig varandra och 

samverka. Något som lärare tycker är viktigt, är att besöka och få kännedom om varandras 

verksamheter, att få göra gemensamma planeringar och ha gemensamma temadagar. 

Även att få diskutera hur undervisningen kan behovsanpassas, hur elever kan få välja 

arbetssätt, material och redovisningsformer nämns som önskvärt. Haug (1998) nämner 

det ”demokratiska deltagarperspektivet” där alla går i samma skola och förhandlar 

tillsammans. Det minskar avstånd och bidrar till en friare samvaro menar Haug (1998) 

och poängterar att detta är en process som kräver anpassning, acceptans, samverkan och 

inkludering. Tanken är då att olika variationer och behov ska normaliseras, det vill säga 

att olikheter är det normala. Carlbeck-kommitténs slutbetänkande (SOU 2004:98) slog 

fast att kontakter och samverkan i gemensamma verksamheter och aktiviteter mellan 

elever, med och utan funktionsnedsättning ska öka, och att skolformerna ska närma sig 

varandra. Vidare ansåg kommittén att samverkan ska underlättas och stimuleras mellan 

de olika skolformerna. Hinder ska röjas som kan ligga i skillnader i regelsystem och 

onödiga gränsdragningar inom och mellan skolformerna. Även ville Carlbeck-kommittén 

ersätta begreppet integrering med inkludering, som definieras som den totala miljöns 

samspel med individen snarare än individens anpassning till en grupp (SOU 2004:98). 
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Genom att utföra något tillsammans med andra för att nå ett gemensamt mål kan man nå 

bättre kvalitativa och kvantitativa resultat skriver Sahlberg och Leppilampi (1998). Ett 

samverkande arbetssätt leder också till en förbättrad självkänsla och ökar den sociala 

förmågan som i sin tur utvecklar interaktionsfärdigheter hos eleverna. Berg och Scherp 

(2003) skriver att ingen vet hur nära visionen ”en skola för alla” vi kan komma, men en 

samverkan mellan de båda skolformerna kan utvecklas mycket mer, och det måste ges tid 

för personalen att kunna skapa de förutsättningar som krävs för det.  

2.1.4 Skolans ledarskap och utvecklingsarbete 

Som nämnts ovan är ledningen och skolans inre arbete en viktig del för framgångsrik 

samverkan. Ketterlin - Geller et.al (2015) skriver i sin artikel att tid krävs för många av 

de aktiviteter som stöder samarbete. Här har skolledarna en viktig roll i att tillsammans 

med lärare och övrig skolpersonal skapa en gemensam vision för samverkan, samt ge 

förutsättningar i form av den tid och resurser som behövs. Hargraves och Fink (2008) 

skriver att skolan är en stor professionell arena där många olika aktörer samspelar kring 

utveckling, lärande och elevernas behov. Då krävs ett hållbart ledarskap som inte stänger 

in sig inom skolbyggnadens fyra väggar, utan tar kontakt med andra skolor, tar emot hjälp 

och även i sin tur ger råd. Ett hållbart ledarskap innebär även att rektor måste samverka 

med all personal på skolan, såväl som med eleverna och deras föräldrar. Vidare menar 

författarna att ett starkt ledarskap inser att lärarnas repertoar breddas genom 

forskningsbaserad fortbildning vilken i sin tur bidrar till en utveckling av kvalificerad 

undervisning. Även Granberg (2013) framhåller att i alla organisationer är cheferna och 

deras ledarskap viktigt, där sättet att leda är nyckeln till hur livet i organisationen 

utvecklas, och skolan är inget undantag. I en organisation är det de anställda som ger den 

liv genom arbetet de utför, och de relationer och samarbete som skapas och utvecklas. 

Bruce, Rubin, Thimgren och Åkerman (2016) pekar på vikten av reflektion och kollegialt 

lärande för pedagogisk utveckling och ökat lärande och utveckling hos eleverna. De 

menar att möjligheter till kollegial reflektion och lärande ska vara en självklar del av 

skolans inre struktur. För detta krävs en skolledning som är lyssnande och lyhörd för hur 

utveckling och lärande kan möjliggöras för alla elever. Skolledningen måste skapa 

förutsättningar för professionella samtal, eftersom det annars kan vara svårt att initiera på 

grund av tidsbrist. För att kunna avgöra vilken kvalitet verksamheten har så är det viktigt 

att pedagoger kan dela med sig av sina olika erfarenheter och göra dem synliga för 
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varandra. Hultberg Ingridz (2014) påpekar vikten av mod och vilja för att kritiskt granska 

det egna förhållningssättet, sina egna reaktioner och agerande för att sedan diskutera det 

tillsammans med sina kollegor. Dokumentation av utvecklingsarbetet är viktigt för att det 

kollegiala lärandet ska bli hållbart i längden. Det kan ses som ett medel och ett 

arbetsredskap för att genomföra lärarens och verksamhetens uppdrag, och för 

professionsutveckling (Bruce et. al., 2016).  

 

2.2 Delaktighet 

Vilka egenskaper och förutsättningar man än har, är det viktigt att få känna sig delaktig 

(Jakobsson och Nilsson, 2011). Hansson och Nordmark (2015) skriver att delaktighet har 

kommit att bli ett samlingsbegrepp för hur allas röster och perspektiv ska kunna mötas i 

samhället. Att kunna få sina drömmar uppfyllda och bli en del av vårt samhälle är varje 

människas rättighet, och skolan ska också vara en plats för delaktighet och kunna 

tillgodose elevers behov.  Ineland, Molin och Sauer (2013) framhåller dock att delaktighet 

kan vara svårt att tolka. Hur vet man att någon är delaktig, och innebär det samma sak för 

alla?  Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att delaktighet enligt ICF (Internationell 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa) handlar om en persons 

engagemang i den egna livssituationen.  

2.2.1 Elevers delaktighet och inkludering 

Szönyi och Dunkers (2015b) beskriver att det inom skolan finns olika kulturer, 

undervisningskulturen, omsorgskulturen och kamratkulturen, vilka på olika sätt påverkar 

elevernas möjlighet till delaktighet då interaktionen mellan lärare, annan personal och 

kamrater ser olika ut i de olika kulturerna. Författarna framhåller också att delaktighet är 

i ständig förändring då olika situationer och sociala sammanhang skapar olika 

förutsättningar. Detta innebär att en elev i en aktivitet kan ha hög delaktighet, medan 

delaktigheten i en annan situation är låg eller saknas helt. Delaktigheten påverkas av 

omgivningens förhållningssätt, och utgörs av ett samspel mellan individuella 

förutsättningar och miljö. 

Jacobsson och Nilsson (2011) beskriver två olika typer av delaktighet i skolan; 

pedagogisk och social delaktighet. Pedagogisk delaktighet är när eleverna är i en 

arbetsgemenskap, att de gör samma arbetsuppgifter som övriga elevgruppen, eller att 
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olika elever arbetar med olika uppgifter. Social delaktighet innebär att eleverna har 

delaktighet i den sociala gemenskapen, även vid fria aktiviteter på raster och fritid, och 

inte enbart när skolpersonal är med och styr upp aktiviteter. Erikson, Welander och 

Granlund (2007) menar dock i sin artikel att barn med funktionsnedsättning ofta har lägre 

deltagande i både strukturerade och ostrukturerade aktiviteter, samt svårt att få vänner då 

deras funktionsnedsättning kan bli ett hinder. Jacobsson och Nilsson (2011) skriver att 

det kan bli problem när elever som har behov av särskilda insatser som till exempel stöd, 

träning eller behandling även ska ha ett deltagande i den gemensamma gruppen då det 

alltså kan innebära hinder för deltagande i den sociala gemenskapen. 

2.2.2 Lärares betydelse för delaktighet 

Ahlberg (2015) anser att det perspektiv läraren utgår ifrån leder till skillnader i hur denne 

ser på orsaker till, och konsekvenser av, elevers svårigheter. Hon skriver också att 

elevernas behov av stöd kan bero på hur den pedagogiska verksamheten är utformad. En 

tydlig skolledning, tillgång till kompetent personal på olika nivåer i verksamheten och 

olika traditioner och koder på skolan är av betydelse. Tänkbara orsaker till svårigheter är 

i skolans arbete relaterade till varandra, det är alltså inte bara undervisningen och 

elevernas olika förutsättningar som påverkar elevens skolsituation. En helhetssyn är 

viktigt för att kunna ge eleven det stöd den behöver. Om läraren enbart fokuserar på den 

enskildes funktionsnedsättning och diagnoser ger det inte så mycket vägledning i hur 

undervisningen bör bedrivas på bästa sätt. Den medicinska diagnosen kan ge vägledning 

i det pedagogiska arbetet, men kommunikationen mellan olika individer och professioner 

är avgörande. Det handlar alltså om att hitta en balans mellan elevens individuella 

förutsättningar och förmåga, och den omgivande lärmiljön samtidigt (Ahlberg, 2001).  

 

Hernandez, Hueck och Charley (2016) påvisar i sin studie att elever med olika 

funktionsnedsättningar får större möjligheter att främja sina studier om de får gå i en 

verksamhet som erbjuder stöd och har lärare som har förståelse för deras problematik. De 

lärare som inte känner motivation eller har drivkraft att genomföra inkludering hämmar 

elever med funktionsnedsättning att utvecklas och nå full potential. Även Jakobsson och 

Nilsson (2011) påtalar att delaktighetsinskränkningar kan uppstå genom bristande 

möjligheter och attityder. Genom en låg förväntan på elever med intellektuell 

funktionsnedsättning riskerar man att inte ta tillvara på deras utvecklingsmöjligheter och 
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därigenom begränsa deras livskvalitet. Träning i att använda sin kunskap i flera miljöer 

och naturliga situationer bidrar till att öka elevernas delaktighet. Lärares kunskaper och 

förhållningssätt, samt stämningen på skolan är avgörande för om eleverna ska känna att 

de erbjuds delaktighet menar författarna. Klang, Göransson, Lindqvist, Nilholm, Hansson 

och Bengtsson (2019) skriver i sin artikel att lärarna kan vara oroliga för att kunna 

tillhandahålla rätt anpassningar för elever i behov av stöd, samt brist på kompetens för att 

stödja dem. Här visar Petterson och Ström (2019) i sin studie att specialpedagogisk 

konsultation med fokus på samarbetsstrategier kan stärka lärarnas professionella 

utveckling och förutsättningar att skapa gynnsam inlärningsmiljö för elever med särskilda 

behov. Speciallärare ska bidra med specialpedagogiskt stöd, då det i 

examensförordningen (SFS 2011:186) står att de ska ha förmåga att stödja barn och elever 

samt utveckla verksamhetens lärmiljöer. I Kottes (2017) doktorsavhandling framkom att 

läraryrkets mångsidiga utövande kan innebära komplicerade undervisningssituationer när 

elever med skilda villkor samtidigt ska ges lika möjlighet att lyckas. Målsättningen och 

förväntningarna på lärares uppdrag överensstämmer inte alltid med deras förutsättningar 

att förverkliga det.  

 

2.2.3 Grundsärskola hinder för delaktighet och utveckling? 

Mineur, Bergh och Tideman (2009) skriver att studier som gjorts med elever påvisar 

dubbla upplevelser av att vara elev i särskolan. Fördelarna eleverna nämner är trivsel och 

möjligheter till kamratrelationer inom gruppen samt möjligheter till stöd genom 

undervisningen, samtidigt som placeringen begränsar deras utvecklingsmöjligheter. 

Avståndstagandet till placeringen i särskola som en del studier påvisar handlar inte om 

missnöje med undervisningen utan mer om upplevelser till följd av de begrepp som 

används (till exempel ”särare” till följd av särskola) och som kan ge kränkande 

upplevelser. Jakobsson och Nilsson (2011) antyder att det saknas vetenskapliga 

utvärderingar av vad placering i särskola innebär på lång sikt för kunskapsinhämtning 

och den egna identiteten. De menar dock att forskning runt utvecklingsstörning pekar på 

att det finns risker för att verksamheter som byggs upp kring personer med 

utvecklingsstörning i sig utgör hinder för individernas utvecklingsmöjligheter. De 

förmågor en person med utvecklingsstörning kan utveckla är inte enbart en 
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individegenskap, utan beror till stor del på faktorer i omgivningen. Det har också visat 

sig att varierat stöd i flera miljöer ger bäst resultat (Jakobsson och Nilsson, 2011).  

När det gäller identitetsutvecklingen hos personer med intellektuell funktionsnedsättning 

menar Ineland et. al. (2013) att det sker efter samma mönster som hos andra människor, 

men påverkas av en rad omständigheter som skiljer dem från andra, som till exempel 

begåvningen, beroendet av andra, och hinder i strävan efter självständighet. Individens 

förståelse av sig själv utgörs av ”jag-identiteten”, men när den skapas i interaktion med 

andra utgör de föreställningar som intellektuell funktionsnedsättning (den sociala 

identiteten) också en del i den enskilda individens bild av sig själv. Kategorisering kan 

skapa en självuppfyllande profetia då avvikelse skapas av reaktioner från omgivningen. 

Tidigare forskning beskriver sammanfattningsvis hur det finns en ambivalens i att sträva 

efter det normala men samtidigt acceptera det avvikande. Det handlar om en balansgång 

kring hur mycket inramning och styrning man som personal behöver ge eleverna utan att 

man inkräktar på en individs självbestämmande, men samtidigt utan att riskera för låg 

grad av hjälp och stöd (Rosenqvist, 2007). 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att samverkan mellan olika yrkesroller är 

positivt då det skapar en gemenskap kunskapsbas (Dunér och Wolmesjö, 2015) och att 

olika yrkesroller kan bidra med olika perspektiv på kunskap (Meyers et. al., 2015). 

Samverkan kan bidra till fördelar för eleverna genom att det ger en gemensam 

ansvarskänsla för elevernas utveckling och högre måluppfyllelse, samt genom ökad 

anpassning av det specialpedagogiska stödet i undervisningen (Ketterlin-Geller et.al., 

2015). Meyers et.al. (2015) framhåller att fördelarna med samverkande interaktioner 

mellan vuxna med olika roller och yrkesroller gäller på såväl lokal nivå för samverkan 

kring enskilda elever, som på systemnivå då det handlar om mer systematiska 

skolförändringar. Forskningen visar dock också att samverkan inte alltid är så lätt, och att 

det inte alltid upplevs som något positivt (Germundsson, 2011). Förutsättningar för 

framgångsrik samverkan är viljan till samarbete, personliga relationer (Haraldson, 2016), 

god kommunikation och kunskap om varandras yrkesmässiga kompetenser och 

egenskaper (Haraldson, 2016; Suc et.al.,2017) då det bidrar till bättre förutsättningar att 
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lösa gemensamma problem. Andra förutsättningar för god samverkan som framkommit i 

forskningen är ett hållbart och tydligt ledarskap där skolledarna har en viktig roll i att 

skapa en gemensam vision för samverkan och ge förutsättningar i form av den tid och 

resurser som krävs (Ketterlin - Geller et.al., 2015). Brist på mötesstrukturer och otydlighet 

kring hur ansvar ska fördelas, samt dåligt förtroende för varandra kan vara hinder för 

samverkan (Widmark et.al., 2011). Hur verksamheten är strukturerad och anpassad får 

betydelse för elevernas delaktighet och måluppfyllelse, om aktiviteterna inte är tillräckligt 

anpassade efter elevernas förmåga kan det innebära svårigheter för eleverna (Erikson 

et.al.2007). Hernandez et. al. (2016) påvisade i sin studie att lärarnas inställning och 

förståelse för elevernas problematik påverkar det stöd eleverna får, vilket i sin tur 

påverkar de möjligheter elever med olika funktionsnedsättningar har att främja sina 

studier. Klang et. al. (2019) skrev i sin artikel att lärare kan känna oro över brist på 

kompetens och förutsättningar för att tillhandahålla rätt stöd och anpassningar för elever 

i behov av särskilt stöd. Specialpedagogisk konsultation med fokus på samarbetsstrategier 

kan dock stärka lärarnas professionella utveckling och förutsättningar att skapa gynnsam 

inlärningsmiljö för elever med särskilda behov (Pettersson och Ström, 2019).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Bryman (2016) skriver att det är teorierna som utgör en ram för hur sociala företeelser 

kan förstås och hur forskningsresultat kan tolkas. Som grund för vår analys har vi utifrån 

de teman vi sett i resultatet valt systemteori, begrepp inom den sociokulturella teorin och 

KASAM. Detta för att belysa och förklara resultatet ur olika perspektiv. Här nedan ges 

en övergripande beskrivning av de olika teoretiska utgångspunkterna som sedan avslutas 

med en sammanfattning som belyser hur de i denna studie kompletterar varandra.  

 

 Systemteori 

Bronfenbrenner (1979) studerade under många år hur miljön påverkar barns utveckling. 

De resultat som visades blev en övergripande teoretisk modell som hjälper oss i vår 

förståelse av miljöns påverkan av individen. Den teori som han utvecklade, baseras på att 

barnet (individen) ska uppfattas utifrån ett sammanhang, och han menar att alla system i 

samhället kan påverka både direkt och indirekt. För att förstå barnet är det viktigt att vi 

ser till alla dessa delar och inse att barnet ständigt påverkas av sin omgivning, som kan 

vara förändringar i familjen, kamratrelationer eller bemötandet i skolan. De delar som 

ingår i modellen är enligt Bronfenbrenner (1979) Mikrosystemet som beskriver det som 

är nära barnet, men kan påverka som till exempel familj, kamrater och skola. I 

mikrosystemet ges barnet olika förutsättningar för hur de utvecklas både känslomässigt, 

socialt och kognitivt. Barnet är i centrum tillsammans med sin närmiljö som till början 

kan vara familjemedlemmar och jämnåriga men utvecklas sedan, och kan då gälla till 

exempel skolan. Mesosystemet beskriver hur de olika mikrosystemen samspelar, 

samarbetar och kommunicerar med varandra och de erfarenheter som barnet får med sig 

från den skolmiljö som den befinner sig i, påverkar i sin tur hur barnet samspelar med 

andra. Exosystemet består av det lokala samhället, massmedia, syskons och kamraters 

miljöer samt föräldrars arbete och det kan påverka barnet både primärt och sekundärt på 

olika sätt. Makrosystemet är det övergripande systemet och innehåller olika faktorer 

såsom biologiska, psykologiska och sociala. Det kan vara ekonomi, religion, politik, lagar 

och kultur.  Öquist (2003) skriver att systemteori är att världen ses i helheter, relationer, 

sammanhang och mönster, där ingen del är viktigare än någon annan, utan alla delar 

hänger samman. Genom att ändra perspektiv från personen, till personen i sitt 



 

22 

 

sammanhang, möjliggörs nya sätt att behandla och lösa problem och hur man då blir som 

person beror på hur man blir bemött i ett sammanhang. I relation till lärande förklarar 

Svedberg (2007) sin syn på systemteorin och menar att barnet inte är ensamt bärare av ett 

problem, utan det kan vara det valda arbetssättet som är problemet, och då kan 

pedagogerna istället utgå från möjligheter istället för hinder.  

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv skriver Abrahamsson och Aarum Andersen (2005) 

att organisationen också kan ses som en del av ett samhälleligt system och är beroende 

av både systemet och omvärlden. Organisationen ska försöka anpassa sig och motsvara 

olika krav från utomstående, som kan vara politiska riktlinjer. I skolans organisation kan 

det vara styrdokument och lagar som är en part, rektorn är en part och lärarna en annan. 

Svedberg (2007) skriver att systemteorin kan vara till hjälp att beskriva processen mellan 

individer i grupp, olika grupper i en organisation, eller mellan olika organisationer. 

I Bronfenbrenners (1979) modell är mikrosystemet närmast eleven och i vår studie är det 

skolan som verksamhet och innefattar pedagoger, klasskamrater och övrig skolpersonal. 

Mesosystemet är de former av samverkan som finns mellan grundsärskolan och 

grundskolan och som kan vara lokaler, gemensamma aktiviteter, temaarbeten och utbyte 

kring elever. I exosystemet finns rektor och skolchef medan makrosystemet som är 

övergripande (Bronfenbrenner, 1979) består av styrdokument, lagar och politikerbeslut. 

 

 

Figur 1. Systemteoretiska delar (fritt efter Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, 

1979)  
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 Sociokulturella begrepp 

Dysthe (2003) skriver att under de senaste årtiondena har sociokulturell teori fått mer 

utrymme i det specialpedagogiska kunskaps- och forskningsområdet, denna teori har sitt 

ursprung i Vygotskijs tankar om kunskapsprocessen. Det sociokulturella perspektivet 

utgår från bland annat Vygotskijs tanke att lärande är en funktion av interaktion med 

andra, lärande i ett socialt sammanhang. Vidare skriver Dysthe (2003) att om barnen får 

använda kunskaper i ett meningsfullt sammanhang, går de från yttre kunskaper till inre. 

Kunskaper som de vuxna ”ger” barnen blir då till förståelse hos barnen.  

Inom den sociokulturella teorin finns det en rad olika begrepp och här förklarar vi de som 

vi fann mest relevanta för föreliggande studie. Internalisering beskriver Dysthe (2003) 

som en process där individen lär sig i samverkan med andra och internaliserar dessa 

erfarenheter, alltså mentala processer, som utvecklas från en social samverkan till 

individuella medvetenhetsfunktioner. Ett annat centralt begrepp är den proximala 

utvecklingszonen och Säljö (2005) skriver att Vygotskij menade att individen trots olika 

skäl, som tex mognad, inte har några begränsningar i sitt lärande, bara den får rätt stöd 

och hjälp. Utvecklingszonen är den zon som ligger utanför individens egen kunskap och 

där den kan lära genom stimulans från någon annan i omgivningen. När individen har 

tillägnat sig kunskapen så flyttas den närmaste utvecklingszonen ett steg. Lärandet ska 

utmana barn i skolan att lära sig lite mer, och det är viktigt att de får uppgifter som varken 

är för lätta eller för svåra eftersom det kan vara förödande för barnets motivation (Säljö, 

2005). Mediering är samverkan mellan människor och olika redskap, artefakter. Språket 

är enligt Säljö (2005) det viktigaste redskapet och får mening genom interaktion med 

andra. Om individen ska få kunskap i, och kunna urskilja vad som är viktigt och 

intressant, samt uppfatta hur andra individer ser på världen, måste delaktighet finnas i 

kommunikation i olika situationer. Det är språket vi främst använder för att kommunicera 

om erfarenheter och iakttagelser och det är genom språket som vi kan få kunskaper om 

andra individers sätt att tänka. Genom språket kan man få både färdigheter och insikter 

av andra (Säljö, 2005). 
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 KASAM 

KASAM, eller känsla av sammanhang kommer ifrån det salutogena perspektivet 

(Antonovsky, 1991). Detta innebär att uppgifter och lärande för eleverna ska vara 

hanterbart, möjliga att klara av och meningsfullt ur elevens perspektiv. Då lärandet blir 

meningsfullt ökar motivationen till att ta till sig innehållet (Swärd & Florin, 2014). 

Nyckelorden i KASAM är alltså begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet och 

Gärdenfors (2006) förklarar att begriplighet handlar om att eleven kan tolka och förstå 

innehållet genom yttre och inre stimuli, samt att det är strukturerat. Hanterbarhet innebär 

att saker utvecklar sig som förväntat, och att de resurser som är nödvändiga för att hantera 

det som sker finns tillgängliga. Meningsfullhet betyder känslor av delaktighet och att det 

även känns värt att engagera sig i de utmaningar som följer med livet. Antonovsky (1991) 

skriver att dessa begrepp inte ska ses som självständiga enheter, utan ska stå i relation 

med varandra. Vidare anser han att med en hög grad av KASAM blir inte individen ett 

offer utan kan påverka sin situation, och för att utveckla hög KASAM krävs att individen 

känner sig delaktig. Om endast ett fåtal saker betyder något för individen kommer ett lågt 

KASAM till utryck. Alla tre faktorerna hänger starkt samman, men den enskilt viktigaste 

faktorn är enligt Antonovsky (1991) meningsfullheten. 

 

 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Den övergripande teoretiska utgångspunkten är i föreliggande studie systemteorin då den 

förklarar hur skolan som organisationen kan ses som en del av ett samhälleligt system 

(Aarum Andersen, 2005) där alla delar hänger samman och ingen del är viktigare än 

någon annan (Öqvist, 2003). Bronfenbrenners (1979) modell visar hur alla delar i 

organisationen, vilken i föreliggande studie är skolan, samverkar med varandra och hur 

det i sin tur kan påverka eleven både direkt och indirekt. I analysen av studiens resultat 

kan detta användas för att förklara samverkansarbetet i de olika organisationsnivåerna, 

hur arbetet i de olika nivåerna hänger samman och påverkas av varandra, samt hur det 

påverkar såväl personal som elever i organisationen. Då systemteorin enbart bidrar med 

redskap för att analysera förhållandet mellan de olika nivåerna i organisationen och dess 

påverkan på individen såg vi att det behövs fler teoretiska utgångspunkter för att analysera 

resultaten gällande personalens uppfattningar samt konsekvenser av samverkan för 

eleverna. Alltså det som sker med och mellan individerna inom de olika delarna i 
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organisationen. För att analysera resultaten kring personalens uppfattning, attityder och 

motivation till arbete med samverkan används KASAM (Antonovsky, 1991) då teorin 

utgår ifrån att människan har ett behov av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

i tillvaron. Då KASAM (Antonovsky,1991) även har betydelse för lärande kan detta 

parallellt med begrepp från den sociokulturella teorin användas i analysen kring 

konsekvenser av samverkan för elever, då begreppen kan bidra till förståelse kring hur 

elever i föreliggande studie lär sig i interaktion med andra.  Sammanfattningsvis kan vi 

se att de olika teoretiska utgångspunkterna kompletterar varandra för analysen av 

resultatet utifrån studiens frågeställningar.  
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4.  Metod  

 Metodval  

Kvalitativ forskning innebär enligt Bryman (2016) en studie av enskilda eller flera 

individer som har vissa egenskaper gemensamt, och syftar till djupare kunskap och 

förståelse av människors tankar, föreställningar och uppfattningar. I likhet med Bryman 

(2016) skriver Backman (2016) att kvalitativa metoder kan vara lämpliga för att 

undersöka deltagarnas uppfattning, kontextuell förståelse, naturliga miljöer och förståelse 

för vad som görs och varför detta görs. Vidare skriver Bryman (2016) att kvalitativ 

forskning bygger på ett induktivt tolkningsinriktat synsätt vilket innebär att teorin blir ett 

resultat av forskningen, där stor vikt läggs på att kunna tolka och förstå utifrån den 

intervjuades perspektiv vid insamling och analys av data. Repstad (2007) skriver att 

kvalitativa data också handlar om att karaktärisera, och att det till skillnad från 

kvantitativa data handlar mer om att gå på djupet och studera en eller några få miljöer, 

men utifrån en helhet. Om forskningsfrågan innehåller ett ”hur” är kvalitativa 

forskningsmetoder relevanta hävdar Kvale och Brinkmann (2014). Repstad (2007) påstår 

också att kvalitativa datainsamlingsmetoder är flexibla vilket innebär att man under 

arbetets gång kan ändra och anpassa frågorna efterhand som man får information från 

sina respondenter för att få svar på nya frågeställningar som kan dyka upp. Eftersom vårt 

syfte var att studera vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, speciallärare, 

specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola inom ett län har 

kring samverkan mellan grundskola och grundsärskola, samt vilka förutsättningar som 

finns för samverkan mellan skolformerna valde vi med ovanstående som grund att göra 

en kvalitativ studie, dock med kvantitativa inslag genom insamling av vissa kvantitativa 

data via webenkät. Bryman (2016) skriver att även fast det är skillnader mellan kvalitativa 

och kvantitativa strategier så är de inte oförenliga. En kombination av kvalitativa och 

kvantitativa metoder kan genom att kompensera varandra bidra till en mer fullständig 

redogörelse av det som studeras.  Vår avsikt med de kvantitativa inslagen var att de kunde 

bidra med en ökad bredd till resultatet, då tiden för att samla in en stor mängd kvalitativ 

empiri genom intervjuer var begränsad. Repstad (2007) hävdar att metodtriangulering, 

det vill säga användande av flera olika metoder i en studie, kan bidra till ett bredare 

underlag för empirin vilket kan ge en säkrare grund för tolkningen. Vi använde oss i vår 
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studie även av respondenttriangulering (respondenter med olika yrkesroller) samt 

teoritriangulering då vi använde oss av tre olika teoretiska modeller för analys av 

resultatet.  

4.1.1 Intervju och webenkät 

Vår tanke var från början att vi endast skulle använda oss av intervju som metod, men då 

vi befarade att dataunderlaget skulle kunna bli för litet valde vi att även använda oss av 

webenkät eftersom vi då hade möjlighet att nå ut till fler respondenter och fler skolor. Vi 

kunde se att dessa två metodval för denna studie kompletterade varandra väl eftersom 

intervjuerna gav en möjlighet att gå mer på djupet medan enkäterna bidrog till större 

bredd. Vi tillfrågade också respondenter med olika yrkesroller inom skolan, vilket bidrog 

med erfarenheter och tankar ur flera olika perspektiv.  

Som intervjumetod använde vi semi-strukturerade intervjuer vilka utgick ifrån ett i förväg 

fastställt frågeschema (bilaga 3), men där ordningsföljden vid behov kunde variera och 

där intervjuaren även fick frihet att ställa följdfrågor (Bryman, 2016). Denna 

intervjumetod passade oss väl då vi eftersträvade en viss struktur för att få svar på våra 

frågeställningar, men ändå ha möjlighet att vara flexibla och kunna ställa följdfrågor eller 

fler frågor för att få ut mesta möjliga information från intervjuerna. Eftersom vi delade 

upp intervjuerna mellan oss så var det också extra viktigt med en grundstruktur för att 

intervjuerna skulle bli likvärdiga.  

För utformningen av webenkäten (bilaga 4) använde vi oss av Google formulär. 

Anledningen till att vi valde just detta var att biblioteket på högskolan i Kristianstad 

tipsade om detta genom en instruktionsfilm, det fanns fritt att använda på webben, gick 

att dela mellan varandra och den var också väldigt enkel att utforma och använda. 

Ytterligare en stor fördel var att enkäten var enkel att distribuera via en länk i missivbrevet 

(se bilaga 1) som mejlades ut till respondenterna. Svaren samlades in direkt i Google 

drive vilket gjorde svaren helt konfidentiella, eftersom vi då inte hade möjlighet att avgöra 

vilka respondenterna var. Sammanställningen skedde automatiskt i programmet vilket 

underlättade vårt arbete mycket. Trost (2016) skriver att forskaren i enkäter kan använda 

sig av olika typer av frågor beroende på vilken information som eftersöks. Sakfrågor skiljs 

åt från attityd- eller åsiktsfrågor, där sakfrågorna är direkta och ger ett givet svar, som till 

exempel ”Vilken är din yrkesroll?” medan attitydfrågorna ofta handlar om att påvisa vad 

respondenterna tycker och upplever i en viss fråga, till exempel ”Hur upplever du att 
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inställningen till samverkan är på din skola?”. Trost (2016) menar också att man i en 

enkät kan använda både öppna och icke-öppna svarsalternativ, där de öppna 

svarsalternativen ger möjlighet för respondenterna att svara fritt medan de icke öppna 

endast erbjuder fasta svarsalternativ. Repstad (2007) skriver att öppna frågor kan vara 

svåra att sammanställa, det kan också göra att vissa respondenter avstår från att svara på 

dessa frågor om de inte vet hur de ska formulera sig vilket kan bidra till bortfall. Han 

påpekar dock att öppna frågor kan vara positivt då man därigenom kan få kännedom om 

hur respondenterna associerar. I studien avsåg vi att undersöka respondenternas 

uppfattningar och arbete kring samverkan, därför utformades enkäten avsiktligt med 

frågor där respondenterna fick uttrycka sin uppfattning på en skala, öppna frågor där de 

kunde svara fritt men även frågor där fasta svarsalternativ fanns men med möjlighet att 

lägga till eget alternativ. Trost (2016) påpekar att öppna frågor i enkäterna försvårar för 

att ange frekvenser, men det ger däremot ett bra underlag för kvalitativa analyser. En 

fördel med öppna frågor är också att det ger utrymme för oförutsedda svar och reaktioner, 

vilket kan ge forskaren information som denne kanske inte hade kunnat förutse vid 

utformningen av frågan (Bryman, 2016). 

 Urval 

Trost (2016) nämner slumpmässiga och icke slumpmässiga urval som olika alternativ för 

val av respondenter. Eftersom föreliggande studie hade ett särskilt syfte där vi avsåg att 

få svar på givna frågeställningar från skolpersonal var ett icke slumpmässigt urval det 

enda alternativet. Även inom det icke slumpmässiga urvalet finns olika typer av urval, 

och det som passade bäst för denna studie var det strategiska urvalet vilket Trost (2016) 

förklarar som att man väljer ut ett antal variabler eller karakteristika vilka är av betydelse 

för studien, och utifrån dessa sedan gör sitt urval. Repstad (2007) skriver att då det gäller 

urval av respondenter för en kvalitativ studie bör utgångspunkten vara att de är relevanta 

för frågeställningen och att de därigenom har något gemensamt. Då vi med denna studie 

avsåg att undersöka uppfattningar och förutsättningar för samverkan mellan grundskola 

och särskola, var ett givet urvalskriterium att arbeta inom grundskola eller grundsärskola 

vilket alltså blev det gemensamma kriteriet. För att begränsa oss valde vi att vända oss 

till de skolor där grundskola och grundsärskola har gemensamma lokaler. Vår tanke var 

att det är större sannolikhet att det då förekommer någon form av samverkan än om de 

båda skolformerna begränsas av ett fysiskt avstånd. En första tanke var att begränsa oss 



 

29 

 

till enbart undervisande lärare och rektorer inom grundskola och grundsärskola, men efter 

diskussioner kom vi fram till att även andra yrkeskategorier som speciallärare, 

specialpedagoger och elevassistenter är av betydelse för resultatet då de också kan ha en 

viktig del i samverkan. Repstad (2007) påpekar att det är en fördel att ha så stor spridning 

som möjligt mellan respondenterna för att få ett så brett och generellt underlag som 

möjligt. Spridningen kan då avse ålder, kön eller yrkesroll. Då vi ansåg att ålder och kön 

inte är av betydelse för studiens syfte och frågeställningar valde vi att endast notera 

respondenternas yrkesroll.  

Vi tänkte från början skicka ut förfrågan om deltagande i studien till samtliga grundskolor 

och grundsärskolor i Sverige där skolformerna har gemensamma lokaler. Vi insåg dock 

snart att det skulle bli ett alltför omfattande arbete och valde därför att begränsa oss till 

ett län. Bryman (2016) skriver att urvalsstorleken ofta blir en kompromiss mellan olika 

faktorer som till exempel tid, pengar och behov av precision. Så blev det även i vårt fall 

där framförallt den begränsade tiden till stor del fick begränsa urvalet. Vidare beskrivning 

av hur urvalet gick till kommer under rubriken genomförande och datainsamling.  

 Genomförande och datainsamling 

Vi hade redan från början ganska klart för oss att vår studie på något sätt skulle handla 

om samverkan mellan grundskola och grundsärskola. Efter vidare diskussioner oss 

emellan och med vår handledare formulerade vi så småningom ett syfte och de 

frågeställningar studien avser att besvara. Parallellt med detta började vi söka tidigare 

forskning, litteratur och teori relevant för studien. Studierna av dessa har sedan löpt 

parallellt med insamlingen av empiri. Vi sökte med hjälp av skolverkets register upp alla 

skolor vi kunde hitta i ett län där grundskola och grundsärskola har gemensamma lokaler. 

Därefter sökte vi via skolornas hemsidor upp mailadresser till samtliga rektorer (35 

stycken) på dessa skolor. Till dessa 35 rektorer skickade vi ut ett mejl där vi kort 

presenterade oss själva och vår studie samt att vi sökte efter respondenter. Vi bad om 

hjälp att vidarebefordra det bifogade missivbrevet (bilaga 1) till undervisande lärare, 

speciallärare, specialpedagoger och assistenter samt en önskan om att rektorerna skulle 

meddela oss hur många de skickat ut missivbrevet till. I missivbrevet fanns all nödvändig 

information om syftet med studien, att vi följer Vetenskapsrådets (2002) etiska kod, sista 

svarsdatum, våra kontaktuppgifter samt en länk till enkäten. Av de 35 rektorer vi skickade 

ut mejl till svarade 2 att de på grund av hög arbetsbelastning just nu valde att avstå från 
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deltagande i studien. Sex rektorer svarade att de vidarebefordrat missivbrevet till 

sammanlagt 231 personal. 27 rektorer svarade inte alls, och vi vet då inte om de 

vidarebefordrat missivbrevet eller ej till sin personal, men räknar med dessa som bortfall. 

Ungefär en och en halv vecka efter att vi skickat ut det första mejlet till rektorerna 

skickade vi en påminnelse via mejl till samma rektorer. Trots att bortfallet fortfarande var 

stort valde vi att inte skicka ut fler påminnelser för att undvika irritation.  

När sista svarsdatum passerat hade vi fått in 31 svar på enkäterna, och 9 hade svarat via 

mejl att de ville delta i intervju. Dessa 9 respondenter arbetade på 3 olika skolor inom 

samma län. Vad gäller respondenterna på enkäterna vet vi inte hur många olika skolor 

som är representerade då svaren var konfidentiella och vi därigenom alltså inte vet vilka 

som svarat. Av de 9 respondenter som hade tackat ja till deltagande i intervju tackade en 

respondent senare nej på grund av förhinder. Av de respondenter som kvarstod för 

intervju var 2 rektorer varav 1 var rektor för både grundsärskola och grundskola, och 1 

var rektor för enbart grundsärskola men med ett tätt samarbete med rektorn för 

grundskolan, 1 undervisande lärare i grundskola och 5 undervisande lärare i 

grundsärskola, varav 2 även hade speciallärarexamen inriktning utvecklingsstörning, och 

en hade både speciallärar- och specialpedagogexamen.  

Vi delade upp intervjuerna mellan oss så att vi genomförde 4 intervjuer vardera utifrån 

samma intervjuguide, men där vi beroende av de svar vi fick ställde följdfrågor. Alla 

intervjuer utom en utfördes på gemensamt överenskommen tid på respondenternas skola 

och av dem vald plats. Av avståndsskäl gjordes en av intervjuerna som en telefonintervju. 

Innan intervjun startade informerades respondenterna återigen om att vi följer 

vetenskapsrådets etiska principer för forskning (Vetenskapsrådet, 2002) gällande 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande samt var arbetet kommer att 

publiceras. Samtyckesblankett samlades också in (bilaga 2). Samtliga intervjuer spelades 

in med diktafon efter godkännande av respondenten, dessa överfördes sedan till ljudfil 

för lagring på dator. Intervjuerna blev mellan 12 och 60 minuter långa beroende på hur 

mycket respondenterna pratade. Tack vare ljudinspelningen behövde vi inte föra några 

anteckningar under intervjuerna vilket enligt Repstad (2007) kan vara en fördel för att 

kunna ha fullt fokus och närvaro under intervjun. 
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 Bearbetning – analys av data 

Stensmo (2002) skriver att oavsett om forskaren använt sig av kvalitativa eller 

kvantitativa data så är det inte möjligt att redovisa precis allt, utan ett urval av de data 

som samlats måste göras så att det kan presenteras på ett sätt som blir läsbart för den som 

tar del av studien. Detta urval görs genom det som Stensmo (2002) benämner som 

kodning vilket i korthet innebär att man i flera steg sorterar och analyserar data utifrån 

olika kategorier eller begrepp. Eftersom utformningen av frågor i intervju och enkät 

skiljde sig åt valde vi att först bearbeta resultaten ifrån dessa var för sig. Detta gjordes 

genom att vi först lyssnade igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger och 

transkriberade 2 intervjuer i sin helhet. Vi valde dock sedan att istället sammanställa 

intervjuerna skriftligt och endast transkribera det innehåll vi ansåg vara av relevans 

utifrån studiens frågeställningar.  Citat kring det vi såg stack ut från svaren eller som 

kunde användas för ytterligare förtydligande eller förstärkning av resultatet 

transkriberades också ordagrant. Bearbetningen av data gjorde vi dock på samma sätt, de 

svar vi fick jämförde vi mot våra frågeställningar och kategoriserade sedan upp dem 

under olika rubriker som utgick ifrån frågeställningarna – uppfattningar, förutsättningar 

samt konsekvenser för elever. I den andra omgången sökte vi efter likheter och skillnader 

i resultaten från intervjuer och enkäter, vi kunde då också urskilja olika teman som 

genomsyrade resultaten. De teman vi kunde urskilja var organisation, syfte och mål med 

samverkan, former för samverkan, personalens inställning och attityder, samt 

konsekvenser för grundsärskolans elever. Bryman (2016) skriver att det är forskarens 

uppgift att tolka och analysera under bearbetningen av empirin samt se mönster som kan 

kategoriseras, och allteftersom forskningen går framåt, kunna använda teorierna för olika 

tolkningsprocesser. Vi hade från början en tanke om vilka teorier vi skulle kunna använda 

oss av som grund för analysen av resultatet, men har under bearbetningens gång fått söka 

nya teorier för att kunna tolka resultatet. Det är alltså resultatet som har fått styra de 

teoretiska utgångspunkter vi har utgått ifrån (Bryman, 2016). Vi valde också att använda 

oss av tre olika teoretiska utgångspunkter för att kunna belysa och analysera resultatet ur 

flera perspektiv.  

 Tillförlitlighet 

Stensmo (2002) skriver att oavsett vilken metod som används för att samla in data så 

måste de data som används i studien vara tillförlitliga och giltiga. Vi har i vår studie 
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använt oss av flera metoder och respondenter med olika professioner vilket bidrar till att 

öka tillförlitligheten. Enligt Stukat (2011) kan trovärdigheten ökas genom transparens 

genom hela processen, det vill säga att forskaren motiverar och synliggör hur denne tänkt 

och genomfört studien och att tillförlitligheten i resultatet diskuteras öppet. Vi har försökt 

att vara så tydliga som möjligt med hur vi genomfört denna studie, hur vi bearbetat, tolkat 

och analyserat resultaten men är medvetna om att våra egna förkunskaper, dagsform och 

andra faktorer kan påverka tolkningen. Våra förkunskaper och erfarenheter som lärare 

kan dock bidra med ytterligare dimensioner och underlätta vid insamlingen av empirin 

genom till exempel ett gemensamt yrkesspråk, så länge det beaktas att resultatet inte blir 

en förutsägande profetia av våra egna uppfattningar. Stukat (2011) nämner detta och även 

att respondenterna kan feltolka frågor som möjliga brister för tillförlitligheten vid 

kvalitativa och studier. Vårt syfte var dock att studera respondenternas uppfattningar 

kring samverkan mellan skolformer, samt förutsättningar och hinder för detta och genom 

att vi har ett urval av respondenter vilka är verksamma inom grundskola och 

grundsärskola har vi ändå fått en bild av just deras verklighet (Repstad, 2007). 

Fördelningen av respondenter var övervägande delen yrkesverksamma inom 

grundsärskolan (27), medan yrkesverksamma inom grundskola (15) och 

grundskola/grundsärskola (10) var något färre. Vi kunde också se att det bland 

respondenterna var en övervägande del lärare inom grundsärskolan jämfört med de övriga 

yrkeskategorierna, vilket kan ha inverkat på resultatet. Då enkäten var konfidentiell hade 

vi ingen kännedom om några av respondenterna som deltog i intervju även svarat på 

enkäten. Om så var fallet skulle även detta kunna haft inverkan på resultatet, men då vi 

genom uteslutningsförmåga kunnat se att övervägande delen respondenter i enkäten ej 

har deltagit i intervju bedömde vi att det var av ringa betydelse för tillförlitligheten.  

Studien är avgränsad till ett län, och intervjuer genomfördes med respondenter på tre olika 

skolor. När det gäller enkäten kunde vi på grund av att svaren var konfidentiella inte 

avgöra hur många skolor som fanns representerade där. Hur uppfattningen kring 

samverkan är, och hur man arbetar med samverkan kan skilja sig mycket åt mellan skolor, 

och skulle vi ha gjort studier på fler skolor runt om i landet hade variationerna i resultatet 

troligtvis blivit större. Studien kan dock trots att den är avgränsad anses vara relaterbar, 

då andra skolor kan ha möjlighet att jämföra och känna igen sig (Stukat, 2011).  
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 Etiska överväganden 

I denna studie har vi utgått från de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav gällande 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). 

Deltagarna har fått information om syftet med undersökningen och deras del i den, vi har 

också informerat att deltagandet är helt frivilligt och att de närsomhelst har rätt att avbryta 

sin medverkan. Alla uppgifter om respondenterna har avidentifierats och lagrats på ett 

sådant sätt att utomstående ej kan ta del av dem. De data som samlats in för denna studie 

kommer endast att användas i denna studie och raderas i samband med publicering. 

Resultaten redovisas på ett sådant sätt att det inte är möjligt för utomstående att identifiera 

enskilda personer eller verksamheter (Stensmo, 2002). Då vi skickade ut förfrågan om 

deltagande till ett stort antal respondenter funderade vi över hur vi etiskt skulle förhålla 

oss till urvalet om vi hade fått svar från ett större antal respondenter än vi skulle ha 

möjlighet att intervjua. Om så hade varit fallet ansåg vi att samtliga respondenter ändå 

hade fått möjlighet att göra sin röst hörd genom webenkäten. Vi beslutade oss också för 

att i de fall någon av oss eventuellt på något sätt kände till någon respondent dela upp 

intervjuerna mellan oss så att vi enbart intervjuade för oss okända respondenter. Detta för 

att inte riskera att påverka eller påverkas av eventuellt förutfattade meningar. En del av 

de uttalanden och citat vi skrev ut i resultatet kan anses vara något kontroversiella, därför 

övervägde vi noga om vi skulle ta med dem eller ej. Vi gjorde dock det etiska 

övervägandet att de var av betydelse för resultatet, och att det inte fanns risk för att de 

respondenter som uttalat sig kunde identifieras, därför valde vi att inte utelämna något. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

5.  Resultat 

Samtliga respondenter, oavsett om de deltog i intervju eller svarade på enkäten, arbetade 

inom samma län. Eftersom enkäten var konfidentiell hade vi ingen kännedom om hur 

många olika skolor som fanns representerade där. De respondenter som deltog i intervjun 

arbetade på tre olika skolor. Fördelningen av respondenterna presenteras i tabellen nedan: 

Tabell 1. Fördelning av respondenter. 

Yrkesroll Intervju Enkät 

Rektor grundsärskola 1 1 

Speciallärare grundsärskola 2 4 

Specialpedagog grundsärskola  2 

Speciallärare och specialpedagog grundsärskola 1  

Lärare grundsärskola 2 8 

Elevassistent grundsärskola  5 

Arbetsterapeut/elevassistent grundsärskola  1 

Totalt antal respondenter grundsärskola: 27   

Rektor grundskola och grundsärskola 1 2 

Lärare grundskola och grundsärskola  1 

Elevassistent grundskola och grundsärskola  1 

Totalt antal respondenter grundskola och grundsärskola: 5   

Lärare grundskola 1 5 

Undervisande i fritidshem  1 

Totalt antal respondenter grundskola: 7   

   

Vi valde att inte skilja de olika yrkeskategorierna åt i resultatbeskrivningen eftersom det 

inte var av betydelse för våra frågeställningar då avsikten inte var att jämföra de olika 

yrkeskategoriernas uppfattningar, utan att få en bred och samlad bild av samverkan.  

Sammanställningen av resultatet redovisar vi istället efter olika kategorier som 

framkommit vid bearbetningen av resultatet. Då vi använt oss av metodtriangulering 
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bearbetade vi först intervjusvaren och frågeformulären var för sig, för att sedan 

sammanställa dem i ett gemensamt resultat vilket presenteras nedan.  

De respondenter som citerats presenteras nedan och förses med en bokstav (kod) som 

sedan används för att förtydliga fördelningen av citaten. Respondenter som deltagit i 

intervju markeras med I, respondent som svarat på enkät markeras med E. 

I: Rektor grundsärskola (A) 

I: Lärare grundsärskola (B) 

I: Rektor grundskola och grundsärskola (C) 

I: Lärare grundskola (D) 

E: Elevassistent grundskola och grundsärskola (E) 

 

  Samverkan i sig får inte vara syftet 

När det gäller samverkan och vad det innebar för respondenterna så kunde vi se ett 

gemensamt drag i samtligas svar vilket var att samverkan handlade om att göra saker 

tillsammans, och att hjälpas åt. Samverkan lyftes av en av respondenterna fram som ett 

positivt ord. Det framgick också hos samtliga respondenter att grunden för samverkan 

måste vara ett tydligt mål som man tillsammans strävar efter att uppnå. En av 

respondenterna framhöll också att samverkan är ett svårt begrepp att definiera eftersom 

det kan finnas på flera olika nivåer, respondenten nämnde då personalnivå och elevnivå, 

och det kan innebära att samplanera, samordna eller samverka och först efter att man har 

rett ut vad det är man vill uppnå kan man veta vilken nivå man ska lägga sig på. Av 

enkäten framgick att merparten av respondenterna ansåg att samverkan var viktigt eller 

mycket viktigt, vilket vi tolkade som att de också var positivt inställda till samverkan (se 

diagram 1, där 1 stod för inte viktigt, 5 för mycket viktigt). 
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Diagram 1. Vikten av samverkan mellan skolformer (N=31). 

 

Bland motiveringarna i frågeformuläret till varför samverkan är viktigt kunde vi urskilja 

följande:  

• Utveckling av verksamheten genom arbete mot gemensamma mål, ökad samsyn, 

kollegialt lärande och insyn i varandras verksamheter, samt ökat nyttjande av 

befintliga resurser.  

• Ökad trivsel för såväl personal som elever genom socialt utbyte, ökad förståelse 

för olikheter och tydligare pedagogik för alla elever, vilket i sin tur leder till ökad 

delaktighet.  

Här kunde vi se att ovanstående kan sammanfattas i det som respondenterna i intervjuerna 

angav som syfte med samverkan vilka är gemensam värdegrund, acceptans för olikheter, 

ökat socialt utbyte, samt att utmana eleverna att komma vidare i sin utveckling - det vill 

säga ökad måluppfyllelse. Flera av respondenterna framhöll att det är viktigt att 

samverkan i sig inte får vara själva syftet, det handlar inte enbart om att vara tillsammans 

utan det måste finnas ett mål med det som görs och varför saker ska göras tillsammans. 

En av respondenterna sade att om mål för samverkan kunde påvisas i respektive ämnes 

kursplan så skulle samverkan förmodligen öka, eftersom syftet då skulle bli tydligt genom 

styrdokumenten. En annan av respondenterna (A) uttryckte sig så här: 

Historiskt sett så tänkte jag då att man ska integrera elever med varandra, gå in på 

lektioner hos varandra svenska, matte, idrott, slöjd och så vidare. Men nu med mer 

erfarenhet så är det inte bara det jag tänker utan det blir mindre av sådana saker för 

att eleverna som går på särskola hos mig dom har större och större behov av stöd så 
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ibland blir det ingen nytta av det här med integrerande utan det är mer bara för att 

det ska låta lite fint att vi jobbar så. Och mer för mig just nu det är att vi är i samma 

byggnad, vi äter i samma matsal vi har raster samtidigt, vi har storsamlingar 

tillsammans exempelvis. Sedan har vi samverkan i och med att vi har samma EHT 

som vi jobbar tillsammans i och vi har samma ledningsgrupp så på det sättet så är 

det vi har samarbete istället och jobbar med riktlinjer för hela skolan. 

En av respondenterna ansåg att syftet med samverkan var otydligt på skolan. Denne tyckte 

att det inte skulle kallas samverkan utan att de mer ” sam bor” och delar lokaler, mer än 

så var det inte. Av detta kunde vi utläsa att tydligheten kring vad samverkan innebar och 

hur olika skolor arbetade med det skiljde sig åt.  

 Former för samverkan 

Som nämnts ovan var samverkan olika långt utvecklad på de olika skolorna. De olika 

former för samverkan som uppgavs förekomma har vi sammanställt i följande tabell: 

Tabell 2. Former för samverkan. 

Former för samverkan Skola 1 

(intervju) 

Skola 2 

(intervju) 

Skola 3 

(intervju) 

Enkätsvar         

Gemensamma aktiviteter, t.ex. 

aktivitetsdagar, julpyssel 

x x x x (27av 31) 

Gemensamt firande av högtider x x x x (27av 31) 

Samverkan kring gemensamma 

salar 

x x x  

Temaarbeten  x x x (27av 31) 

Utbyte kring elever   x x x (10av 31) 

Gemensam ledningsgrupp  x x  

Pedagogiskt forum, kollegialt 

lärande 

 x  x (9 av 31) 

Insyn i varandras planeringar 

(gemensam lärplattform) 

 x   
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Samverkan med 

gymnasiesärskolan 

 x   

Gemensam skolcafeteria x    

Gemensamt elevhälsoteam   x  

Gemensamma planeringar    x (7 av 31) 

Auskultering i varandras 

verksamheter 

   x (3 av 31) 

Inga former för samverkan    x  

(2 av 31) 

   

Här kunde vi se att de vanligast förekommande formerna av samverkan var gemensamma 

aktiviteter, firande av högtider, temaarbeten och samverkan kring gemensamma salar. 

Mer ovanligt var auskultering i varandras verksamheter eller att man inte hade några 

former alls för samverkan.  

På två av de tre skolor där vi gjorde intervjuer var respondenterna nöjda med den 

samverkan som fanns. Respondenterna kunde också se att det fanns möjlighet till ökad 

samverkan om man skulle vilja det. En av respondenterna på en av dessa skolor ansåg 

dock att ökad samverkan mellan grundskolans och grundsärskolans fritids vore önskvärt, 

medan en annan respondent önskade mer samverkan mellan grundsärskolans olika 

grupper. Samverkan mellan skolverksamheten i de olika skolformerna var 

respondenterna dock på det stora hela nöjda med. På den tredje skolan uppgav samtliga 

respondenter att det fanns ett ökat behov av samverkan eftersom det skulle ge en ökad 

förståelse för olikheter. Respondenterna gav exempel på att ha mer samverkan genom till 

exempel elevens val, gemensamma matematik och svensklektioner samt friluftsdagar. 

Även mer samverkan kring bedömning och hur man kan använda varandra som resurser 

uppgavs vara önskvärt.  

Av enkäten kunde vi utläsa att majoriteten upplevde att samverkan fungerade dåligt eller 

ganska dåligt. Endast en respondent angav att samverkan fungerade mycket bra, medan 

sammanlagt tolv ansåg att det fungerade ganska bra eller bra (se diagram 2 där 1 står för 

fungerar dåligt, 5 fungerar mycket bra).  
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Diagram 2.  Upplevelse av samverkan mellan skolformerna (N=31).  

                                                                         

 Organisationen styr samverkan 

När det gäller vilka förutsättningar som finns och vad som behövs för att samverkan ska 

bli av och fungera såg vi att såväl respondenterna i intervjuerna som respondenterna vilka 

svarade på enkäten var eniga om att en organisation där ledningen är positivt inställd och 

en tydlig struktur för hur samverkan ska bedrivas behövs. I enkäten kunde vi även se att 

övervägande respondenter tyckte att det är all skolpersonals ansvar att se till att 

samverkan blir av, två respondenter kommenterade dock att det i grunden är rektors 

ansvar, men att all skolpersonal sedan måste vara delaktig. Tio respondenter svarade att 

det är rektors ansvar. Endast en respondent svarade att det är lärares ansvar.  Vad som 

stack ut från svaren var att två respondenter skrev som egna kommentarer att det är 

föräldrar, allmänhet och samhällets ansvar med samverkan mellan skolformerna. Detta 

hade vi önskat få en vidare förklaring till, men hade inte möjlighet till det eftersom svaren 

i frågeformulären var konfidentiella.  

Resultatet visade också på att skolorganisationen kan vara ett hinder eller en möjlighet 

beroende på hur den är uppbyggd. Detta kan gälla lokaler, mötesstrukturer med mera. En 

övervägande del av respondenterna uppgav i enkäten att gemensamma mötestider, tid för 

samplanering och strukturer för uppföljning och utvärdering är viktigt för samverkan. 

Förståelse för varandras verksamheter och en tillgänglig skolmiljö är andra faktorer som 

av majoriteten i enkäten lyftes som viktiga.  Ett par av respondenterna hade i intervjuerna 

också nämnt resurser i form av personal som en förutsättning för att samverkan ska kunna 
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fungera, detta nämndes då i de sammanhang där elever från grundsärskolan skulle delta i 

grundskolans verksamhet.  

Tiden var det som samtliga respondenter i intervjuerna framhöll som ett hinder. En 

respondent (B) uttryckte sig så här gällande tid:  

Tid finns, men frågan är vad man fyller tiden med. Ofta kommer annat upp som man 

måste lösa innan man kommer till den gemensamma planeringen och diskussioner. 

En av respondenterna menade också att mycket tid går åt till planering, genomförande, 

utvärdering och bedömningar. Grundverksamheten måste hinnas med först, sedan kan 

sådant man kan göra tillsammans med andra läggas in. En av respondenterna (D) uttryckte 

sig så här kring detta:  

Man slits mellan de olika delarna som lärare, att gräva på djupet i sin del men att 

också ha det kollegiala lärandet och samverkan. 

Flera av respondenterna uttryckte att den egna verksamheten måste vara stabil innan man 

kan börja samverka med andra.  

 Personalens inställning och attityder påverkar 

Majoriteten av respondenterna nämnde också personalens attityder och inställning till 

samverkan som viktig för att det ska realiseras. På svaren i enkäten kunde vi se att 

respondenternas egen inställning skiljde sig åt jämfört med hur den allmänna 

inställningen till samverkan mellan skolformerna uppfattades. Medan respondenterna 

som svarade på enkäten själva till övervägande delen tyckte att samverkan var viktig (se 

diagram 2) uppfattades den allmänna inställningen inte som lika positiv. (Se diagram 3 

där 1 står för negativ, 5 för positiv) 
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Diagram 3. Upplevelse av den allmänna inställningen till samverkan (N=31). 

 

Detta avspeglade sig i hur mycket samverkan respondenterna tyckte att man hade. (Se 

diagram 4 där 1 står för ingen samverkan, 5 mycket samverkan)  

Diagram 4. Omfattning av samverkan (N=31). 

 

När det gällde personalens inställning och attityder ansåg respondenterna, vilket nämnts 

tidigare, att det är viktigt att personalen kan se ett tydligt syfte och mål med samverkan 

för att de ska känna att det ger något. Ett par av respondenterna angav att bekvämlighet 

kan vara ett hinder eftersom det ofta krävs mer av personalen för att samverka och ta med 

barnen i en annan miljö.  
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 Konsekvenser av samverkan för elever i grundsärskolan 

När det gällde hur samverkan mellan skolformerna kan påverka eleverna visade såväl 

svaren från respondenterna i intervjuerna som svaren på enkäten (se diagram 5) att de 

ansåg att samverkan är positivt för eleverna. 

 

Diagram 5. Samverkan gynnsamt för eleverna (N=31). 

Endast en respondent (E) svarade i enkäten att eleverna inte gynnas av samverkan mellan 

skolformerna. Motiveringen till detta löd:  

Särskoleeleverna lever oftast i sin egen bubbla och störs oftast av varandra. Även 

om du har en lätt utvecklingsstörning så känner du dig ofta utanför då du inte hänger 

med du missförstår och blir missförstådd. Ironi kan bland annat bli fel. 

Även om respondenterna i intervjuerna och majoriteten som svarade på enkäten ansåg att 

samverkan mellan skolformerna var positivt för eleverna, kunde respondenterna även se 

att det ibland kunde innebära svårigheter för grundsärskoleeleverna. Det som i 

intervjuerna framhölls skulle kunna få negativa konsekvenser för grundsärskoleelever var 

då det vid samverkan mellan skolformerna inte finns tillräckligt med struktur, eller då 

aktiviteterna inte är anpassade efter elevens förmåga och behov. Grundsärskolans elever 

kan då missgynnas om de inte hänger med intellektuellt eller ”halkar efter” socialt. 

Svårigheter med anpassning av lektioner framkom även i enkäten, det uppgavs då kunna 

leda till att läraren missar syfte, ämnesinnehåll och kunskapskrav för integrerade 

grundsärskoleelever. I de fall aktiviteterna inte var tillräckligt anpassade kunde det leda 

till utanförskap och minskad delaktighet. Ett fåtal skrev i enkäten att samverkan mellan 

skolformerna skulle kunna leda till att elever blir utpekade för att de inte klarar av vissa 

saker och att vissa elever kan känna otrygghet om det blir för många människor runt dem.  
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När det gällde vilka konsekvenser samverkan mellan skolformerna kan få för 

grundsärskolans elever kunde vi se att det inte var någon skillnad mellan respondenternas 

svar på de tre skolorna. Även i enkäten stämde majoritetens svar väl överens med svaren 

vi fick av respondenterna i intervjuerna gällande ökad förståelse för olikheter, ökat socialt 

samspel och ökad måluppfyllelse. Uppfattningen var att samverkan stärkte 

värdegrundsarbetet genom ökad förståelse och kunskap om olikheter, samt att eleverna 

fick se saker ur fler perspektiv. En av respondenterna (C) framhöll dock att det är viktigt 

att grundsärskolans elever inte får bli objekt för att lära andra elever om 

funktionsnedsättningar:  

Jag tror att det gynnar eleverna att finnas i båda miljöerna. Gynnar elever från båda 

skolformerna men det får inte bli så att särskolans elever blir objekt för att 

grundskolans elever ska lära om funktionshinder. Syftet ska vara att eleven ska lära 

sig något i den andra miljön. 

 

Det ansågs också främja ett ökat socialt samspel mellan eleverna både i grundskolan och 

i grundsärskolan. Detta hade extra stor betydelse för grundsärskolans elever då de ofta 

behövde förebilder utanför den egna klassen att spegla sig mot och för att få ”draghjälp” 

av i sin utveckling. Tre av respondenterna berättade även om fall där detta bidrog till 

ökade sociala kontakter med andra barn även utanför skolan. Förutom en ökad social 

utveckling nämndes även att det hade bidragit till en ökad måluppfyllelse för de elever 

som haft delar av sin undervisning i grundskolan. Det hade också gett ringar på vattnet 

då eleven tagit med sig kunskaper som den kunde dela med sig av till sina kamrater i 

grundsärskoleklassen.  
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6.  Analys  

De teman som framkom genom bearbetningen av resultatet är organisation, syfte och mål 

med samverkan samt förutsättningar och konsekvenser för elever. Utifrån detta har vi 

analyserat resultatet med hjälp av systemteori, de sociokulturella begreppen 

internalisering, proximala utvecklingszonen, mediering och KASAM, vilka är de 

teoretiska utgångspunkter vi funnit relevanta. Då vi har analyserat resultatet utifrån flera 

av de teoretiska utgångspunkterna har vi delat upp analysen i rubriker efter de teman som 

framkommit i resultatet.  

 Syfte med samverkan 

Ytterst i Bronfenbrenners modell (1979) finns makrosystemet som innefattar det 

övergripande, bland annat politiska beslut, lagar och styrdokument. Många av 

respondenterna ansåg att samverkan i sig inte får vara syftet utan att det ska vara ett tydligt 

mål med samverkan. Här kan styrdokumenten som finns i makrosystemet ge tydliga 

riktlinjer i läroplanens kunskapskrav om vad vikten av samverkan är för att det ska bli ett 

tydligt syfte och mål.  

Nyckelorden i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 

1991). Detta kan vi se är av stor betydelse inte bara för eleverna utan även för personalen 

i arbetet med samverkan. En respondent framhöll att det står i målen att eleverna ska få 

en ökad förståelse för andra etniciteter, kulturer och funktionsnedsättningar. 

Respondenten menade att det skulle kunna gå att få in målen i olika sammanhang, för att 

sedan bocka av dem, och att det då skulle bli mer angeläget att genomföra det. Det bästa 

vore, sade respondenten, att få in det i ämnesspecifika mål, för på det övergripande så 

tänker skolpersonalen att det löser någon annan. Utifrån detta kan vi tolka det som att ett 

tydligt syfte och mål är avgörande för att personalen ska känna meningsfullhet och 

begriplighet för att det ska vara värt att engagera sig i de utmaningar som samverkan kan 

innebära (Gärdenfors, 2006). Respondenterna uttryckte att samverkan är något som är 

positivt och viktigt då det kan bidra till ökad förståelse för olikheter, ökad samsyn och 

kollegialt lärande. Detta tyder på att syftet med samverkan för respondenterna är 

begripligt (Antonovsky, 1991). Det framkom dock i resultatet att attityder och 

inställningar som finns till samverkan kan skilja sig åt bland personalen, och ett par 

respondenter tog upp bekvämlighet som ett hinder för samverkan, då de menade att det 
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krävs mer av personalen för att ta med eleverna i en annan miljö. Detta kan tolkas som 

att personalen i de fallen inte ser någon meningsfullhet med samverkan.  

 Organisation för samverkan 

I exosystemet (Bronfenbrenner, 1979) finns rektor som leder skolans organisation. De 

flesta av respondenterna ansåg att det är viktigt med en ledning som är positivt inställd, 

och att det finns en tydlig struktur för hur samverkan ska bedrivas. Av respondenterna i 

enkäten var övervägande delen överens om att det är all skolpersonals ansvar att se till att 

samverkan sker. Två menade dock att det i grunden är rektorns ansvar, men att alla ska 

vara delaktiga. Respondenterna framhöll vikten av en organisation som erbjuder 

mötesstrukturer, gemensamma mötestider, tid för samplanering, strukturer för 

uppföljning och utvärdering. Ett par av respondenterna nämnde även att det måste finnas 

resurser i form av personal. Många respondenter ansåg att det går åt tid att sätta sig in i 

varandras verksamheter och att det går åt tid för att göra planeringar i en samverkande 

verksamhet. Tid finns enligt en respondent, men frågan är vad tiden fylls med. Ofta 

kommer det upp annat som ska lösas innan man kommer till den gemensamma 

planeringen och diskussioner. I mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1979) finns i 

föreliggande studie lärarna vilka har en komplex roll. En respondent sade att man slits 

mellan de olika delarna som lärare, då man behöver gräva djupt i sin del men också ha 

det kollegiala lärandet och samverkan. Ett av nyckelorden i KASAM är som nämnts 

tidigare hanterbarhet (Antonovsky, 1991). Hanterbarheten kan i vår studie innebära att 

det finns tillräckliga resurser, mötesstrukturer och andra förutsättningar vilka 

respondenterna framhållit som viktiga för samverkan. Utan dessa förutsättningar ses inte 

samverkan som hanterbar.   

 Former för samverkan 

De vanligaste formerna för samverkan som framkommit i resultatet är gemensamma 

aktiviteter så som till exempel aktivitetsdagar, firande av högtider, temaarbeten och 

julpyssel. Sett i ett systemteoretiskt perspektiv (Bronfenbrenner, 1979) innebär det i vår 

studie att dessa aktiviteter bedrivs i mesosystemet. I exosystemet handlar samverkan om 

gemensamma lokaler, gemensam ledningsgrupp, gemensamt elevhälsoteam samt 

pedagogiska forum där det finns möjlighet till kollegialt lärande. För samverkan kring 

enskilda elever i mikrosystemet krävs även samverkan på exo- och mesonivå vilket kan 



 

46 

 

kopplas till Öqvist (2003) som skriver att systemteori är att världen ses i helheter, 

relationer, sammanhang och mönster där ingen del är viktigare än någon annan, utan alla 

delar hänger samman.  

 Konsekvenser av samverkan för elever i grundsärskola 

Då eleverna vistas i olika miljöer påverkas de och formas av det bemötande de får 

(Bronfenbrenner, 1979). Systemteorin enligt Bronfenbrenner (1979) baseras på att 

individen (eleven) ska uppfattas utifrån ett sammanhang, och han menar att alla system i 

samhället kan påverka både direkt och indirekt. I vår studie kan vi se att detta stämmer 

väl in på det resultat som framkommit gällande konsekvenser av samverkan för 

grundsärskolans elever, då det är samspelet mellan de olika systemen som påverkar hur 

samverkan blir, vilket i sin tur påverkar elevernas måluppfyllelse, utveckling och sociala 

utbyte.  

Svedberg (2007) förklarar sin syn på systemteorin i förhållande till lärande, och påpekar 

då att det är det valda arbetssättet som påverkar om det utgör hinder eller möjligheter för 

eleven. Några respondenter som intervjuats menade att det är viktigt med tydlig struktur, 

anpassade lektioner och uppgifter för elever i grundsärskolan eftersom det annars kan 

leda till svårigheter om eleverna halkar efter socialt, eller att det blir intellektuellt för 

svårt. Det i sin tur kan då innebära utanförskap istället för delaktighet för eleverna. 

Respondenterna ansåg att lärare som inte anpassar aktiviteter, lätt missar syfte, 

ämnesinnehåll och kunskapskrav vilket kan bidra till utanförskap (Gärdenfors, 2006). En 

respondent som inte tyckte att särskoleelever blev gynnande av samverkan alls, menade 

också att de eleverna kunde känna sig utanför och inte bli förstådda. Språket som 

mediering är ett viktigt redskap (Säljö, 2005) för att interagera med andra och förstå och 

tolka vad andra tänker. Det är också viktigt att ha en känsla av sammanhang (KASAM), 

där uppgifter och lärande ska vara hanterbart för eleverna (Swärd & Florin, 2011) detta 

ökar också deras motivation till att lära vilket även Säljö (2005) poängterar.  

Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Dysthe (2003) att barn lär bäst i interaktion med 

andra och genom ett meningsfullt sammanhang får barnet kunskaper och förståelse. Ett 

flertal av respondenterna i studien ansåg att syftet med samverkan är att elever ska få 

utvecklas och lära av varandra, samt komma vidare i sin egen utveckling och därigenom 

få en ökad måluppfyllelse. Genom socialt samspel kan elever i grundsärskolan få 
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draghjälp av elever utanför den egna klassen och få nya förebilder, och som tre 

respondenter berättade har bidragit till ökade kontakter med andra barn även utanför 

skolan. Dysthe (2003) skriver även att genom internalisering blir lärandet en kunskap, då 

mentala processer blir till en medvetenhet hos eleven. Här kommer även den proximala 

utvecklingszonen in när elever lär genom stimulans från någon annan (Säljö, 2005). 

Eleverna får se saker ur andra perspektiv ansåg några respondenter, härigenom kan 

eleverna lära av varandra, få ökad delaktighet, ha gemensam värdegrund samt komma 

vidare i sin utveckling.  

Med en känsla av delaktighet följer meningsfullhet (Antonovsky, 1991) och flera av 

respondenterna svarade att det måste finnas ett tydligt syfte med samverkan och att det 

inte fick vara på eleverna i grundsärskolans bekostnad som inte fick bli objekt för att lära 

andra elever om funktionsnedsättningar, utan alla ska lära sig något i varandras miljöer. 

Några av respondenterna som vi intervjuade ansåg att elever kan bli utpekade när de inte 

klarar av vissa saker och känna sig otrygga om det är för många människor runt dem. 

Individer med hög KASAM (Antonovsky, 1991) blir inte offer utan kan påverka sin 

situation.  Dysthe (2003) menar också att om barn får använda sina kunskaper i ett 

meningsfullt sammanhang, blir yttre kunskaper till inre hos barnen. Respondenterna 

menade också att det ger ökat socialt utbyte och acceptans för olikheter.  

 

 Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser vi kommit fram till utifrån studiens frågeställningar: 

Vilka uppfattningar kring samverkan mellan skolformerna uttrycker rektorer och 

personal inom grundskola och grundsärskola? 

• De flesta respondenterna uttryckte att samverkan mellan skolformerna är positivt 

och viktigt.  

• Samverkan kan stärka värdegrundsarbetet då det kan bidra till ökad förståelse för 

olikheter, ökad samsyn och kollegialt lärande. Respondenterna framhöll dock att 

samverkan i sig inte får vara syftet utan det måste finnas ett tydligt syfte och mål 

med samverkan som man tillsammans strävar efter att uppnå. Tydligheten kring 

vad syftet med samverkan är, och hur nöjda respondenterna var med den 

samverkan som fanns skiljde sig åt mellan skolorna.  
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Hur bedrivs samverkan mellan skolformerna?  

• De vanligaste formerna av samverkan låg på gruppnivå och innebar då 

gemensamma aktiviteter så som till exempel aktivitetsdagar, firande av högtider, 

temaarbeten och julpyssel.  

• På organisationsnivå handlade samverkan om gemensamma lokaler, gemensam 

ledningsgrupp, gemensamt elevhälsoteam samt pedagogiska forum där det fanns 

möjlighet till kollegialt lärande.  

• På individnivå innebar samverkan utbyte kring enskilda elever, vilket då innebar 

att elev från grundsärskolan deltog i viss undervisning eller aktivitet i grundskolan 

och vice versa.  

• Auskultering i varandras verksamheter, och att man inte hade någon samverkan 

alls förekom sällan.  

 

Vilka förutsättningar behövs för samverkan, finns det några hinder? 

• Förutsättningar för samverkan är en skolorganisation vilken bidrar till möjligheter 

genom en tydlig ledning som är positivt inställd till samverkan, tillräckliga 

resurser, tillgänglig miljö samt mötesstrukturer som ger tid för samplanering och 

kollegialt lärande och utbyte av erfarenheter. Tydligt syfte och mål uppgavs vara 

av stor vikt för att personalen skulle känna mening med samverkan. En 

förutsättning som ett par av respondenterna nämnde var att den egna 

verksamheten måste vara stabil innan man kan samverka med andra.  

• Brist på tid samt personalens inställning och attityder till samverkan uppgavs 

kunna vara hinder för samverkan, personalens bekvämlighet likaså. Otydligt syfte 

och mål med samverkan nämndes vara ett annat hinder.  

 

Vilka konsekvenser kan samverkan mellan skolformerna få för elever i grundsärskolan? 

• För elever i grundsärskolan uppgavs ökad måluppfyllelse, utveckling och ökat 

socialt samspel och utbyte, både i och utanför skolan, vara positiva konsekvenser 

av samverkan mellan skolformerna. Negativa konsekvenser för elever i 

grundsärskolan kunde uppstå då det var brist på struktur eller om aktiviteterna inte 

var anpassade efter elevernas förmåga och behov vilket då kunde leda till 

utanförskap och minskad delaktighet. Det uppgavs också att vissa elever kan 
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känna otrygghet om det blir för många olika människor runt dem. En av 

respondenterna nämnde att det är viktigt att vara vaksam så att grundsärskolans 

elever inte blir objekt för att andra ska lära sig om funktionsnedsättningar.  
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7.  Diskussion 

Denna studies syfte var att undersöka vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, 

speciallärare, specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola har 

kring samverkan mellan skolformerna, vilka förutsättningar som behövs och vilka 

konsekvenser samverkan får för elever i grundsärskolan. Diskussionen består av en 

resultatdel och en metoddel. I resultatdelen, vilken vi delat upp efter våra frågeställningar, 

diskuteras resultatet av studien som kopplas samman med litteratur och forskning. 

Slutligen delges några tankar och förslag kring implikationer och fortsatt forskning. 

 Resultatdiskussion 

7.1.1 Uppfattningar kring samverkan 

Vad samverkan innebär som begrepp är något som kan vara svårt att definiera och när vi 

sökte i stort om begreppet fann vi interprofessionell samverkan, som enligt Dunér och 

Wolmesjö (2015) innebär att olika aktörer skapar bland annat en gemensam kunskapsbas 

tillsammans vilket stämmer bra in även i skolans organisation. En respondent ansåg att 

det är ett svårt begrepp, då de som ska samverka måste förstå vilken nivå samverkan ska 

ligga på och vad som ska uppnås. Germundsson (2011) anser att samverkan är en process 

som ska utvecklas och förändras under tidens gång. Enligt Haraldson (2016) sker 

samverkan ofta mellan olika professioner, allas insatser är viktiga, men vissa maktkamper 

kan uppstå utifrån olika erfarenheter. Suc et.al. (2017) framhöll i sin artikel att kunskap 

om varandras yrkesmässiga kompetenser och egenskaper, samt en god kommunikation 

är av stor betydelse för att tillsammans kunna lösa problem som uppstår. Skolverket 

(2009) såväl som Meyers et. al. (2015) skriver att olika yrkesroller som samverkar bidrar 

med olika perspektiv på kunskap. Som vi ser det är gemensamma beslut kring hur 

samverkan ska bedrivas gällande inkludering positivt för barn med funktionsnedsättning.  

Enligt Carlbeck-kommitténs slutbetänkande (SOU 2004:98) ska samverkan öka och 

elever med och utan funktionsnedsättningar ska få tillfällen att mötas och närma sig 

varandra. 

Utifrån detta perspektiv valde vi att ha med olika yrkesroller i studien, då vår tanke var 

att olika professioner kan bidra med olika kunskaper och perspektiv kring samverkan. Vi 

kunde i resultatet dock inte urskilja några skillnader mellan professionernas inställning 
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och samverkan, däremot framkom att en gemensam förståelse för betydelsen av 

samverkan var bidragande till hur samverkansarbetet utformades. Härigenom kan vi se 

att det är viktigt att alla professioner erbjuds möjlighet till gemensamma diskussioner och 

kompetensutveckling. 

Germundsson (2011) skriver att samverkan inte alltid upplevs som något positivt men ska 

förhoppningsvis leda till samarbete, att uppnå gemensamma mål och använda varandras 

kompetenser och resurser från olika verksamheter. Danermark (2000) skriver att ordet 

samverkan kan ge upphov till olust, då resultatet av samverkan i förhand är oklart. 

Irritation för att det ska vara något som blir tidskrävande uppstår, och det kan vara otydligt 

vilket syfte det ska ha. Vi kan i studiens resultat se att den negativa upplevelsen av 

samverkan inte stämmer med det respondenterna uttryckt. Övervägande andel av 

respondenterna uttryckte samverkan som positivt, men kunde i likhet med Danermark 

(2000) se att samverkan hindras genom brist på tid och otydligt syfte. Det framkom också 

i resultatet att personalens bekvämlighet kan vara ett hinder för samverkan, vilket skulle 

kunna kopplas till att det kan vara mer tidskrävande att samverka med andra utanför den 

egna verksamheten.  

När respondenterna i enkäterna svarade på varför de tyckte samverkan var viktigt mellan 

de olika skolformerna, ansåg de att det ger bland annat ökad samsyn i personalen, 

utveckling av målen, ökad delaktighet för eleverna samt ökad förståelse och insyn i 

varandras verksamheter. Göransson et. al. (2000) menar också att insyn i varandras 

verksamheter är viktigt för att lärarna ska kunna samverka och närma sig varandra. Det 

som framkom som ovanligt i respondenternas verksamheter var auskultering, varför har 

dock ej framkommit. Göranson et.al. (2000) skriver att lärare uppger att det är viktigt med 

besök i varandras verksamheter, men Haraldson (2016) menar att konflikter kan 

förekomma då alla har olika kunskaper och föreställningar om samverkan. Det är viktigt 

att viljan till samarbete finns och att de kunskaper alla har ska ses som komplementära. 

Haraldson (2016) skriver vidare att det är lättare att vända sig till de i samma profession 

där det finns liknande erfarenheter utifrån sin yrkesroll. En respondent uttryckte att denne 

ibland inte ser någon nytta med integrering, då elever från grundsärskolan behöver så 

mycket mer stöd, och att det bara ska låta lite fint med integrering. Detta skulle kunna 

bero på att insynen i varandras verksamheter brister, då personalen inte kan se hur 

verksamheterna på olika sätt skulle kunna komplettera varandra i ett samverkansarbete 
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kring eleverna. Enligt tidigare nämnda respondent handlade samverkan endast om att de 

är i samma byggnad, äter i samma matsal och har gemensamma raster. Vi tänker att det 

då kan finnas risk för att eleverna i grundsärskolan inte blir delaktiga, då de genom att 

enbart vistas i samma lokaler inte får chans till att utveckla relationer med elever och 

personal utanför den egna verksamheten. Att få vara delaktig, utvecklas efter sina 

förutsättningar och ha en likvärdig utbildning i gemenskap med andra är en rättighet 

(Barnkonventionen, 2009; Salamancadeklarationen, 2006). Ur ett samhällsperspektiv kan 

vi se att samverkan i skolan kan bidra till att öka delaktigheten för elever med 

funktionsnedsättning även utanför skolan, då den kan öka deras självförtroende och vana 

att vistas i andra miljöer än den egna. Samverkan i skolan kan alltså sägas ge ringar på 

vattnet som sprider sig utåt i samhället.  

De former av samverkan som respondenterna nämnde som de mest förekommande var 

gemensamma aktiviteter, firande av högtider, temaarbeten samt samverkan kring 

gemensamma salar. Här kan vi se att det är aktiviteter som inte kräver så mycket planering 

och insyn i varandras verksamheter. Haraldson (2016) anser att det ska finnas en 

planering för framgångsrik samverkan och Göransson et.al. (2000) skriver att lärare ska 

ha kännedom om varandras planeringar och diskutera hur undervisningen kan behovs 

anpassas för elever som behöver andra arbetssätt. Kotte (2017) skriver i sin avhandling 

att undervisningen, som ska anpassas till elevernas olika behov, för eleverna istället kan 

bli komplicerade undervisningssituationer. Det kan som några respondenter svarade leda 

till att elever i grundsärskolan blir utpekade, vilket i sin tur kan leda till utanförskap. 

Därför är det viktigt att det ska finnas kompetent personal på skolorna som till exempel 

speciallärare med specialisering utvecklingsstörning, som enligt examensförordningen 

(SFS 2011:186) ska utveckla, anpassa och undanröja hinder i elevernas lärmiljö. Med 

stöd av speciallärare kan det bidra till att lärare kan få en annan förståelse för elevers 

problematik och specialläraren kan ge förslag till hur samverkan kan underlättas utifrån 

allas förutsättningar, då vissa anpassningar kan behöva göras. Specialläraren ska ses som 

en tillgång för att stärka undervisningen för elever med särskilda behov och finnas 

tillgänglig som en samtalspartner när samverkan ska bedrivas mellan de olika 

verksamheterna för att alla elever ska känna delaktighet. Vi kan se att insyn i varandra 

verksamheter, gemensam planering, kompetent personal och diskussion kring 

anpassningar för elever är av största vikt för att samverkansarbetet ska leda till delaktighet 

istället för utanförskap.  
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7.1.2 Förutsättningar för samverkan 

Enligt Sahlberg och Leppilampi (1998) kan det nås bättre kvalitativa och kvantitativa 

resultat om man utför något tillsammans för ett gemensamt mål, och genom samverkande 

arbetssätt leder det även till bättre självkänsla och bidrar till social interaktion. Haraldson 

(2016) tar upp betydelsen av att bygga personliga relationer vilka är viktiga för att kunna 

arbeta tillsammans. Detta kan vi se är viktigt för såväl personal som elever då det utan 

förståelse för varandras förutsättningar är svårt att anpassa verksamheten och känna 

trygghet i nya situationer.  

Det framkom i resultatet att några syften med samverkan är den gemensamma 

värdegrunden, acceptans för olikheter och ökat socialt utbyte. Då en respondent menar 

att syftet på sin skola är otydligt, tolkar vi det som att samverkan och vad samverkan 

innebär skiljer sig åt mellan de olika skolorna. Här kan organisationen komma att bli 

viktig för att samverkan ska bli bättre på skolan och både respondenter i intervjuer och i 

enkäten ansåg att en positivt inställd ledning krävs för samverkan. Övervägande antal av 

respondenterna ansåg att det var all skolpersonals ansvar att samverkan kom till stånd, 

och då blir en undran vad som hindrar att det inte sker i större omfattning än vad det gör. 

Både Danermark (2000) och Assarson (2009) menar dock att det inte är medarbetarnas 

ansvar att samverkan ska ske utan att det är ledningen som måste skapa förutsättningar 

för samverkan. Hargraves och Fink (2008), Granberg (2013), och Ketterlin - Geller et.al 

(2015) skriver att det krävs ett hållbart ledarskap i skolan och Hargraves och Fink (2008) 

menar också att rektorn ska samverka med sin personal, och ge dem den eventuella 

kompetensutveckling som behövs för att bredda deras kunskaper kring elever i behov av 

extra stöd. Klang et.al. (2019) menar att det finns en oro hos lärarna om de anser sig ha 

bristande kompetens för att undervisa elever med särskilt stöd vilket vi ser skulle kunna 

vara ett hinder för att samverka kring elever. Resultatet visade att personalens inställning 

och attityder till samverkan är av betydelse för hur arbetet med samverkan bedrivs, samt 

att syfte och mål måste vara tydligt för att personalen ska känna att arbetet med samverkan 

är meningsfullt. Här tänker vi att kompetensutveckling kan bidra med kunskaper och 

förståelse för vilken betydelse samverkan kan få för elevernas utveckling och 

måluppfyllelse.  Hargraves och Fink (2008) skriver att vetenskapsbaserad forskning kan 

utveckla kvalificerad undervisning. Vi ser en vikt i att personalen tar del av resultat från 

olika studier och avhandlingar då det kan leda till att kritiskt granska sitt eget 
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förhållningssätt och agerande, samt bli till diskussioner med kollegor (Hultberg Ingridz, 

2014).  

Widmark et. al.  (2011) skriver i sin avhandling att brist på mötesstrukturer och otydlighet 

kring hur ansvar ska fördelas kan vara hinder för samverkan. Detta stämmer överens med 

resultatet i föreliggande studie där några respondenter uppgav otillräckliga 

mötesstrukturer, brist på tid till gemensamma möten för samplanering, uppföljning och 

utvärdering som hinder för samverkan. Detta kan vi se som en form av kollegialt lärande, 

vilket Bruce et. al. (2016) anser att ska vara en självklar del i skolans struktur och en 

viktig del i den pedagogiska utvecklingen. Samtliga respondenter i intervjuerna tog också 

upp tiden som ett stort hinder för samverkan. De menar att tid finns, men att frågan är vad 

den fylls med. Ofta kommer det upp annat som måste lösas och flera respondenter menade 

att det måste fungera i sin egen verksamhet innan samverkan med andra kan ske. Tid ska 

ges för professionella samtal där pedagoger kan utbyta erfarenheter med varandra vilket 

också kan öka kvalitén på verksamheten.  

7.1.3 Konsekvenser för elever i grundsärskolan 

Majoriteten av respondenterna har svarat att samverkan mellan skolformerna gynnar 

eleverna i grundsärskolan positivt genom ökad måluppfyllelse, utveckling och socialt 

utbyte med andra elever. En respondent i enkäten ansåg dock att de inte gynnas på grund 

av att eleverna stör varandra, och att de känner sig utanför. De negativa konsekvenser 

som togs upp av respondenterna var att brist på struktur kan bli svårt för eleverna, samt 

att de aktiviteter eleverna gör inte alltid är tillräckligt anpassade efter deras förmåga, 

vilket Erikson et. al.  (2007) tar upp i sin artikel. Jacobsson och Nilsson (2011) skriver att 

det kan finnas en låg förväntan på elever med funktionsnedsättningar, och lärarens 

kunskaper och förhållningssätt blir då avgörande för att ta till vara på elevernas 

utvecklingsmöjligheter. Sahlberg och Leppilampi (1998) menar dock att det inte är alltid 

den som avviker som ska kompenseras, utan här ska olika stöd och behov i stället 

normaliseras, och då måste läraren anpassa lärmiljön. Rosenqvist (2007) menar att det är 

en balansgång kring hur mycket eller lite stöd som behövs utan att inkräkta på personens 

självbestämmande vilket kan kopplas till Jacobsson och Nilsson (2011) som skriver att 

det finns en risk att elever kan definieras som avvikande om de blir beroende av vuxna 

som ska hjälpa. I resultatet framkom att det finns risk för att eleverna vid samverkan kan 

missgynnas och därmed halka efter socialt. Det finns då även risk att eleverna på 
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grundsärskolan kan bli utpekade. Ineland, Molin och Sauer (2013) skriver om jag-

identiteten och att reaktioner från andra kan bidra till att personer med 

funktionsnedsättningar känner avvikelse.  En respondent menade att grundsärskolans 

elever inte får bli objekt för att lära andra om funktionsnedsättningar. Detta kan vi se är 

otroligt viktigt inte bara i skolans värld utan även i samhället i stort. Det finns en positiv 

utveckling i samhällsdebatten där personer med funktionsnedsättning får synas mer och 

deras rättigheter uppmärksammas genom såväl massmedia som sociala medier. Det är 

dock en etisk balansgång i uppmärksamheten kring funktionsnedsatta personer, 

uppmärksamheten behövs för att stärka deras rätt i samhället och öka förståelsen för 

olikheter, men det får inte ske på ett sätt som gör dem till objekt.  

Enligt Ahlberg (2015) är en tydlig skolledning, kompetent personal samt helhetssyn kring 

eleven av stor betydelse, och den ska inte enbart fokusera på elevens funktionsnedsättning 

eller diagnos, även om den är en vägledning. Majoriteten av respondenterna i både 

intervjuer och enkäten menar att samverkan kan leda till ökad förståelse för olikheter, att 

det stärker värdegrundsarbetet och ökad måluppfyllelse. Tre av respondenterna i enkäten 

kunde se att eleverna på grundsärskolan fått ökade kontakter med barn även utanför 

skolan. Några respondenter kunde också se att elever i grundsärskolan tagit med sig 

kunskaper som de sedan kunde dela till sina kamrater, vilket vi kan koppla till den 

proximala utvecklingszonen (Säljö, 2005). Det blir ett ökat socialt samspel (Dysthe, 

2003) vilket är positivt då eleverna på grundsärskolan behöver förebilder.  

 Metod- och teoridiskussion 

Insamlingen av empiri gjordes genom att vi skickade ut förfrågan om deltagande till 35 

rektorer i ett län, de vidarebefordrade sedan missivbrevet till sin personal inom angivna 

yrkeskategorier. Det blev dock ett stort bortfall, både i responsen från rektorerna och 

bland de respondenter som vi vet har fått förfrågan. Detta tillvägagångssätt har en fördel 

ur tidsbesparingssynpunkt, men vi kan i efterhand se att personlig kontakt med varje 

respondent troligtvis hade bidragit till lägre bortfall då de flesta är mindre benägna att 

bortse från förfrågningar som är personligt adresserade. Det hade också varit en fördel 

om vi hade tillfrågat respondenterna i enkäten om de kunde tänka sig att lämna 

kontaktuppgifter om de var villiga att svara på kompletterande frågor, då det var några 

kommentarer i enkäterna vi hade önskat få förtydligande kring. Ett pilottest av 
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enkätfrågorna hade också kunnat hjälpa oss att förtydliga vissa frågor, vilket hade lett till 

mindre risk för misstolkning.  

Vi anser att intervju och enkät för insamling av empirin fungerade väl då de båda 

metoderna kompletterade varandra genom att intervjuerna gav djup, medan enkäterna gav 

bredd. Vårt val att rikta studien till respondenter i olika yrkesroller anser vi har bidragit 

till en bredd i svaren kring samverkan då olika yrkesroller har olika erfarenheter och 

perspektiv. Genom enkätens utformning med såväl sakfrågor som attitydfrågor med 

möjlighet till egna svarsalternativ fick vi fram såväl kvalitativa som kvantitativa data, 

men det försvårade sammanställningen av resultatet. Repstad (2007) skriver att öppna 

frågor kan vara svåra att sammanställa, det kan också göra att vissa respondenter avstår 

från att svara på dessa frågor om de inte vet hur de ska formulera sig vilket kan bidra till 

bortfall. Han påpekar dock att öppna frågor kan vara positivt då man därigenom kan få 

kännedom om hur respondenterna associerar. Vi kunde se att det inte var alla 

respondenter som hade svarat på de öppna frågorna, men mängden information vi fick 

fram genom respondenternas egna svar vägde dock upp både bortfallet och att 

sammanställningen försvårades.  Enkäten var helt konfidentiell vilket är en stor etisk 

fördel, det gjorde dock att det inte var möjligt att se om några av respondenterna som 

intervjuats även svarat på enkäten, vilket kan ha påverkat tillförlitligheten. Vi hade inte 

heller möjlighet att se hur många olika skolor som var representerade, eller att följa upp 

vissa svar som vi hade önskat få förtydligande och förklaring till. Detta hade kunnat bidra 

till ytterligare dimensioner i resultatet. Repstad (2007) skriver att resultaten från en 

metodisk triangulering inte alltid bildar en överensstämmande helhet vilket kan försvåra 

sammanställningen av resultaten. Vi upplever dock att resultaten från de olika metoderna 

i studien var väl överensstämmande.  

För analysen av resultatet använde vi oss av begrepp inom sociokulturell teori, 

systemteori och KASAM. Vi övervägde från början att även använda oss av 

organisationsteori då det skulle kunna bidra med förståelse kring hur organisationens mål 

har betydelse för samverkan, men valde att begränsa oss till de tre teoretiska 

utgångspunkter som nämnts ovan. Vi anser att de teoretiska utgångspunkterna vi valde 

har kompletterat varandra väl i analysen av studiens resultat.  
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 Studiens implikationer 

Som speciallärare ska vårt uppdrag enligt examensförordningen (SFS 2011:186), vara att 

bland annat utveckla elevernas lärmiljöer. Vi som speciallärare kan visa vägen till 

samverkan, hur den kan struktureras på bästa sätt, samt informera om hur elever i 

grundsärskolan kan utvecklas när fler utbildningssituationer med grundskolan erbjuds, 

här kan denna studie bidra med kunskap för detta arbete. Föreliggande studie om 

samverkan mellan grundskola och grundsärskola kan även bidra till att få personalen 

inom dessa verksamheter medvetna om hur viktigt och betydelsefullt det kan vara med 

samverkan. Även här kan specialläraren med kompetens av sin specialisering 

utvecklingsstörning, vara en tillgång och en rådgivare som med sin specialpedagogiska 

kunskap kan stärka den gemensamma kunskapssynen för eleverna, för att de lättare ska 

nå sina kunskapsmål och känna att de är inkluderade. Detta kan bidra till en högre känsla 

av KASAM (Antonovsky, 1991) för personal och elever, vilket studien visat är viktigt 

för att samverkansarbetet ska upplevas som meningsfullt. Studien kan även bidra med 

kunskap för personal som vill samverka, och kanske bli till ett stöd för argumentation 

kring positiva konsekvenser för elever i grundsärskolan. Studien visar att alla nivåer i 

skolorganisationen (Bronfenbrenner,1979) har betydelse för samverkansarbetet, och hur 

utbytet mellan nivåerna fungerar påverkar i slutänden elevernas utveckling och 

måluppfyllelse. I systemteorins (Bronfenbrenner, 1979) olika nivåer finns politiker, 

styrdokument, rektorer, lärare och övrig skolpersonal. Alla behöver ha en helhetssyn och 

ett samarbete för att det ska bli en samverkan på elevnivå. Rektor, som ska identifiera 

skolans utvecklingsbehov, bör sträva mot att få sin organisation att bli en helhet som 

hänger samman där alla får del av varandras kompetenser, samt få förståelse för att alla 

har ett gemensamt ansvar för att samverkan ska ske. Skolledarnas inställning har en 

betydelsefull roll till att samverkan utvecklas, därför kan de också ta del av denna studie 

för att få en uppfattning om skolpersonalens inställning till samverkan och vad de anser 

krävs för att det ska fungera gällande till exempel mötesstrukturer och resurser. Studien 

kan även bli en ögonöppnare och få verksam personal inom grundskola och grundsärskola 

att inse att det finns värdefull kunskap att ta tillvara på i varandras verksamheter, samt 

hur de kan samarbeta över gränserna.   
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 Fortsatt forskning 

Studien visade att samverkan mellan skolformer uppfattas som viktigt och positivt, och 

att det kan leda till utveckling för såväl skolpersonal som elever. Det finns dock få tidigare 

studier kring just samverkan mellan grundskola och grundsärskola, därför kan vi se ett 

behov av mer forskning för att ytterligare belysa forskningsområdet. I studien framkom 

att grunden för samverkan är ett tydligt syfte och mål för att personalen ska uppfatta 

arbetet med samverkan som meningsfullt, utifrån det kan vi se att det vore intressant med 

fortsatt forskning kring styrdokumentens betydelse för samverkan mellan skolformerna. 

Studiens resultat visade även på att ledningen har en viktig roll för att främja samverkan, 

därför anser vi att det också vore intressant med ytterligare forskning kring skolledares 

arbete för ökad samverkan mellan skolformerna. Vi kunde i studien också se att formerna 

för samverkan, och hur väl utvecklat arbetet med samverkan mellan skolformerna är 

skiljer sig åt mellan olika skolor. Det finns troligen skolor där samverkansarbetet är 

betydligt mer utvecklat än på de skolor vi besökte. Genom studier av deras arbete skulle 

även andra skolor kunna ta del av goda exempel på hur samverkan kan bedrivas. Man 

skulle också kunna tänka sig ett skolutvecklingsprojekt där samverkan mellan skolformer 

står i fokus, och att då studera elevernas måluppfyllelse, utveckling och känsla av 

delaktighet i början och i slutet av projektet. Här skulle studien även kunna utgå ifrån ett 

elevperspektiv. 
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8. Slutord 

Det som ledde oss fram till detta forskningsområde var att våra egna erfarenheter och 

uppfattningar efter samtal med kurskamrater på speciallärarutbildningen visade att 

samverkan mellan grundsärskola och grundskola inte var särskilt väl utvecklad. Mot 

bakgrund att såväl Sveriges skollag (SFS 2010:800) som andra styrdokument poängterar 

alla elevers rätt till en god och likvärdig utbildning efter sina egna förutsättningar i 

gemenskap med andra, kunde vi se att samverkan mellan skolformerna var av vikt för att 

bidra till detta. Utifrån detta utformades syftet och frågeställningarna för studien. Syftet 

var att studera vilka uppfattningar rektorer, undervisande lärare, speciallärare, 

specialpedagoger samt elevassistenter i grundskola och grundsärskola inom ett län har 

kring samverkan mellan grundskola och grundsärskola, vilka förutsättningar som finns 

för samverkan mellan skolformerna och hur det påverkar eleverna i grundsärskolan. Vår 

ursprungliga uppfattning att samverkan mellan skolformerna är viktigt stärktes genom 

studien då resultatet visade att det kan stärka värdegrundsarbetet genom ökad förståelse 

för olikheter, leda till kollegialt lärande och ökad samsyn, samt ökad måluppfyllelse, 

utveckling och socialt utbyte för eleverna i grundsärskolan. Trots detta, och att 

övervägande delen av respondenterna ansåg att samverkan mellan skolformerna var 

positivt och viktigt kunde vi se att samverkansarbetet inte var fullt utvecklat på någon av 

skolorna, vilket troligtvis beror på de hinder som framkom i studien, det vill säga otydligt 

syfte, brist på tid samt personalens inställning och attityder. Vad som egentligen är en 

självklarhet, men som ändå blev en ögonöppnare för oss var att det så tydligt framkom 

att samverkan i sig inte får vara syftet utan att det måste finnas ett tydligt syfte och mål 

med samverkan. Vanligt är att samverkan mellan skolformerna uppfattas som att man ska 

göra saker tillsammans för att det ska öka förståelsen för olikheter, en av respondenterna 

i studien framhöll dock att det kan finnas en risk för att eleverna i grundsärskolan då kan 

bli objekt för att andra elever ska lära sig om funktionsnedsättningar. Vi kan också se en 

risk med detta men anser också att utökad samverkan som blir en självklar del i 

verksamheten kan leda till mer personliga relationer mellan både personal och elever, 

vilket då minskar risken för ”objektifiering” av elever samt ”vi och dom känsla”. Någon 

som man har en personlig relation till ser man inte som ett objekt. Det största syftet med 

samverkan, och som all personal i skolan ska arbeta mot, är dock elevernas ökade 

utveckling och måluppfyllelse. Berg och Scherp (2003) skriver att ingen vet hur nära 

visionen ”en skola för alla” vi kan komma. Vi kan se att samverkan mellan skolformerna 
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är en stor del i att närma sig målet med en skola för alla, vilket innebär delaktighet för 

alla elever. Det kommer att ta tid då det måste finnas tillräckliga förutsättningar för 

samverkan på alla nivåer. Sammanfattningsvis har denna studie bidragit till ökad kunskap 

vilken vi kan använda i vår framtida profession som speciallärare. 
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Bilaga 1 

               

     Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

190924 

Hej!  

Våra namn är Gabriella Björk och Maria Eriksson. Vi läser nu den sjätte och sista 

terminen på speciallärarprogrammet med inriktning utvecklingsstörning vid Högskolan i 

Kristianstad och kommer att ta vår examen i januari 2020. Parallellt med vår utbildning 

är vi båda verksamma lärare i grundsärskolan. Denna termin ska vi skriva vårt 

examensarbete. Vi kommer att göra en kvalitativ forskningsstudie kring samverkan 

mellan grundskola och grundsärskola. Syftet med arbetet är att studera vilka 

uppfattningar rektorer, undervisande lärare och annan skolpersonal har kring samverkan 

mellan grundskola och grundsärskola, samt vilka förutsättningar som finns för samverkan 

mellan de två skolformerna.  

Våra frågeställningar kommer att vara:  

• Vilka uppfattningar kring samverkan mellan skolformerna har rektorer, 

undervisande lärare och annan personal inom grundskola och grundsärskola? 

• På vilka olika sätt bedrivs samverkan mellan skolformerna, vilka hinder och 

möjligheter finns? 

• Vilka konsekvenser kan samverkan mellan skolformerna få för grundsärskolans 

elever? 

 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Vår förhoppning är att studien kommer att bidra med kunskap om hur personal kan arbeta 

med samverkan mellan skolformer, vilken kunskap och vilka förutsättningar som krävs, 

samt inte minst vilka konsekvenser samverkan får för eleverna. 

 

Vår uppfattning är att du som rektor, undervisande lärare och annan personal i 

grundskola och grundsärskola kan bidra med viktig kunskap kring ovanstående 

frågeställningar. Vår förhoppning är därför att du är intresserad av att besvara en enkät 

samt eventuellt delta i en intervju kring dina erfarenheter och uppfattningar om 

samverkan mellan skolformerna. Din kunskap och dina tankar är viktiga! 

 

Vi följer vetenskapsrådets etiska principer vilket bland annat innebär följande: 

 

• Att delta är helt frivilligt och man kan när som helst avbryta sin medverkan i 

studien. 

• Alla svar behandlas konfidentiellt och alla medverkande samt verksamheter 

kommer att avidentifieras. 

• Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att 

förstöras när denna är examinerad.  

För vidare information se Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/att-forska-etiskt.html 

Dokumentation kommer att ske genom insamling av svar via webbenkät, samt 

anteckningar och/eller ljudinspelning, om du som respondent ger ditt samtycke till det, 

vid intervjuer. Privata mobiltelefoner används aldrig vid ljudinspelning då detta ej är 

tillåtet enligt GDPR. Endast undertecknade (Gabriella Björk och Maria Eriksson) samt 

vår handledare Lotta Anderson kommer att ha tillgång till materialet fram till dess att 

det förstörs då studien är examinerad. Efter godkänd examination kommer rapporten att 

publiceras på HKrs databas DIVA. 

Vänligen följ länken https://forms.gle/dVGYAwXWcyBZ9vDz7 för att svara på enkäten, 

samt maila dina kontaktuppgifter om du är intresserad att delta i intervju till -----------

eller ----------------  senast den 14 oktober 2019. Vid intresse om deltagande i intervju 

återkommer vi till dig via mail med eventuell bokning av tid för intervju.  

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor!  

 

Vänliga hälsningar 

Gabriella Björk               Maria Eriksson 

 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer Gabriella Björk ------------- , Maria Eriksson ------------- 

E-mailadress  

https://www.vr.se/utlysningar-och-beslut/villkor-for-bidrag/att-forska-etiskt.html
https://forms.gle/dVGYAwXWcyBZ9vDz7
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Ansvarig lärare/handledare: Lotta Anderson  

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien (intervju): 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Lämnas in vid intervjutillfället.  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Vilken är din nuvarande yrkesroll? 

 

Vad innebär samverkan för dig? Vad tänker du på när du hör begreppet... 

 

 

Hur ser samverkan ut mellan grundsärskolan och grundskolan på er skola? I vilka 

former? 

 

 

 

 

Vilket/vilka syften uppfattar du finns med samverkan mellan grundsärskolan och 

grundskolan på er skola? 

 

 

 

 

Vilken uppfattning/erfarenhet har du kring vad samverkan kan uppnå på elevnivå? Ge 

gärna konkreta exempel!  

 

 

 

 

   

Vilka förutsättningar bör finnas enligt dig, för att samverkan ska kunna 

ske och fungera mellan de båda skolformerna? Möjligheter/hinder? Vilka finns på din 

skola? 

 

 

Finns behov av ökad samverkan på er skola? I så fall på vilka sätt? Varför?  
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