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Sammanfattning  

Idag återfinns många särskolor och grundskolor i en gemensam skola där skolornas lokaler och 

omkringliggande miljö delas. När särskoleklasser finns i den reguljära skolans byggnader kallas det 

lokalintegration. Studiens syfte är att undersöka hur lärare, från både särskola och grundskola, 

upplever att arbeta i en verksamhet där båda skolformer finns. Genom halvstrukturerade 

intervjuer med åtta lärare har material samlats in rörande vilka svårigheter och möjligheter lärarna 

ser med lokalintegrerade särskoleklasser i grundskolan. Genom de teoretiska perspektiven 

Specialpedagogiskt dilemmaperspektiv och Översättning som organisationsmodell förs ett 

resonemang kring huruvida skolor där båda skolformerna verkar är inkluderande. Skolorna, där 

de intervjuade lärarna arbetar, anordnar specifika tillfällen och evenemang som frilufts- och 

temadagar där elever och personal från grund- och särskolan träffas. Utöver dessa gemensamma 

aktiviteter finns få tillfällen där skolformerna möts. Lärarna uttrycker att det kan bero på 

okunskap kring funktionsnedsättningar och en rädsla för ökad arbetsbörda. Samtidigt visar 

lärarna en bild som speglar en positiv inställning inför ett inkluderande arbetssätt.  

 

Nyckelord  

 

Lokalintegrering, Inkludering, Specialpedagogiska dilemman, Översättning som 

organisationsmodell 
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Inledning  

Under lärarutbildningen har jag vid återkommande tillfällen reflekterat över bristen på 

specialpedagogiska arbetsmetoder som jag i mitt kommande yrke kommer vara tvungen att 

behärska. Dessa tankar har blivit mer och mer närvarande ju längre jag har kommit i 

utbildningen. Under de senaste verksamhetsförlagda kurserna har behovet av perspektiv på 

lärandestrategier och kunskap om funktionsnedsättningar varit stort. Som lärare i Bild kommer 

jag dagligen möta en elevvariation vars förutsättningar för lärande är lika varierande som antalet 

elever. Av den anledningen valde jag att skriva om lärares upplevelser i verksamheter där särskola 

och grundskola båda finns representerade. Detta för att själv öka min förståelse för 

lärandestrategier och arbetssätt men även för att uppmärksamma de dilemman som lärare var dag 

måste ta ställning till. I skolor där lokalintegrerade särskoleklasser finns skapas en möjlighet för 

grundskolelärare att förstå och i sitt dagliga arbete möta skolformen som aktivt arbetar med 

specialpedagogiska arbetssätt. Mötet mellan skolformerna, och den dagliga samvaron, skapar en 

förutsättning för lärande lärare emellan på ett sätt som är svårt att återskapa i skolor där en 

skolform finns representerad.  
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Bakgrund  

1994 antog Sverige tillsammans med 91 andra regeringar och 25 internationella organisationer 

Salamancadeklarationen. Deklarationen fastställer att varje enskilt barn har en grundläggande rätt 

till skolgång och ger samtidigt ett erkännande till att varje barn har individuella inlärningsbehov. 

Regeringarna som skrivit under deklarationen åtar sig att utbildningssystem ska utarbetas på ett 

sätt att elevernas varierande förutsättningar och behov tillvaratas. Deklarationen fastställer även 

att samtliga elever har rätt till att delta och vara del i ordinarie skolor som vilka ska tillgodose 

elevernas varierande behov (Unesco 1994:8). Vi kan i deklarationen läsa;  

Regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating 

discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and 

achieving education for all (Unesco 1994:9) 

I den svenska översättningen av Salamancadeklarationen har begreppet ”inclusion” översatts med 
integrering; 

Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle 

och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger de flertalet barn en funktionsduglig 

utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela utbildningssystemet 

(Svenska Unescorådet 2006:11) 

I dag finns majoriteten av Sveriges särskolor utplacerade i landets grundskolor. Tidigare har 

särskolorna funnits i separata skolor eller skolbyggnader. Idag återfinns de ofta istället med egna 

klassrum i grundskolans reguljära skolbyggnader. Detta kallas för lokalintegrering vilket innebär 

att en särskoleklass är utplacerade i en del av grundskolans lokaler.  Lokalintegreringen bidrar till 

att allt fler elever med funktionsnedsättning nu är delaktiga i grundskolans miljö vilket innebär att 

lärare allt oftare möter situationer där de behöver ompröva sin undervisning för att inkludera 

samtliga elever i undervisningen.  

Även elever som tidigare varit inskrivna i särskolan skrivs nu ut då de medicinska och 

pedagogiska utredningar de tidigare genomgått omprövats. I media har vi under de senaste åren 

kunnat läsa och följa elever som på felaktig grund blivit inskrivna i särskolan. Flera av de elever 

som berättat om sin skolsituation har genomgått en omvälvande och ibland radikal resa i flytten 

mellan de två skolformerna. Lärare som är verksamma i grundskolan behöver vid mottagandet av 

dessa elever därför även vara införstådda i likheter och olikheter mellan skolformerna samt äga 

kunskaper i olika undervisnings- och lärandestrategier för att kunna ta till vara på elevernas egen 

kunskap och förutsättningar. 

Med det ökade antalet lokalintegrerade särskoleklasser påverkas grundskolans struktur och 

skolans resurser fördelas därefter. En fråga man kan ställa sig är huruvida detta innebär att 

pedagogers ansvarsområde breddas då ytterligare aspekter måste tas i akt. Hur integreringen av 
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funktionsnedsatta elever ser ut i landets skolor kan bero på vilken typ av funktionsnedsättning 

eleven har. I rapporten ”På andras villkor – skolans möte med elever med funktionshinder” 

(2006), som på uppdrag av Skolverket framtagits av Göteborgs universitet, undersöks hur 

kommuner och skolor möter elever med funktionshinder. Rapporten visar att många skolor 

tillgodoser behov hos elever med synliga och fysiska funktionsnedsättningar. Däremot är 

skolorna sämre när det gäller att möta behov hos elever vars funktionsnedsättningar grundar sig i 

mer osynliga svårigheter såsom neuropsykologiska diagnoser.  

Lokalintegrering av särskoleklasser i grundskolor innebär en möjlighet för personal från båda 

skolformer att ta tillvara och lära sig om likheter respektive skillnader i arbetssätt och metoder. 

Lokalintegreringen bidrar till en variation i elevgruppen och det ger en förutsättning till 

möjligheter för lärande och kontakt mellan de två olika skolformerna.  

I regeringens skrivelse 2009/10:166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för 

handikappolitiken och grunden för en strategi framåt, står följande; 

Lärarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för pedagogiska resultat i förskola, skola och 

vuxenutbildning. För att barn, elever och studerande inom vuxenutbildningen med 

funktionsnedsättning ska nå så långt som möjligt krävs att verksamhetens personal har relevant 

kunskap om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan anpassas efter olika behov. 

(Regeringen sid 75, 2009/10)  

I citatet ovan kan vi utläsa att lärares kompetens ses som avgörande för elevernas pedagogiska 

resultat. I denna kompetens, som lärare anses bör ha, ingår en kännedom i vad olika 

funktionsnedsättningar innebär för elevers inlärning och en insikt i dessa elevers förmåga att 

förmedla och redogöra för inlärd kunskap. Vid lokalintegrering möts de två skolformerna, 

särskola och grundskola, i samma verksamhet och skolan blir den plattform där personal och 

elever från de två skolformerna möts. Detta kan ske på skolgården vid rastaktiviteter, i korridorer, 

i skolmatsalen men även vid gemensamma undervisningstillfällen. Det är därför av stor betydelse 

att lärare, i utformningen och planeringen av undervisningen, är medvetna om elevers möjliga 

funktionsnedsättningar och vilka konsekvenser funktionsnedsättningen kan ha på 

undervisningen. Lärarna, från båda skolformerna, behöver i utformningen av verksamheten och 

därmed undervisningen se till elevernas olika förutsättningar.   

Med avstamp i detta är uppsatsens avsikt att undersöka hur lokalintegrering av särskoleklasser 

i grundskolan beskrivs av lärare i ett antal skolor. Hur beskriver lärare en inkluderande skola? 

Upplever lärare, som är verksamma i skolor där båda skolformerna finns, att skolorna har ett 

inkluderande arbetsätt?  

Begreppsutredning   

Brodin och Lindstrand (2010) redogör för olika skolformer som utgör en del av de 

integreringsprocesser som sker i dagens skola i samband med personer som har en 

utvecklingsstörning eller och/eller funktionsnedsättning. Exempel på dessa är 
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individualintegrering, gruppintegrering, lokalintegrering och funktionell integrering. Med 

individualintegrering menas att barn med funktionsnedsättning placeras i en elevgrupp med icke-

funktionsnedsatta barn. Föräldrar och elev har laglig rätt att själva bestämma vilken skola och i 

vilken skolform eleven ska gå i vilket innebär att föräldrar och elev kan bestämma att eleven ska i 

största möjliga mån fullgöra skolgången i en närbelägen skola eller i en skola där det finns 

möjlighet för barnet att utvecklas till största möjlighet. När en mindre grupp elever, mellan tre till 

fem elever, med funktionsnedsättning placeras i en ordinarie klass i en skola benämns detta som 

gruppintegrering. Lokalintegrering innebär att en klass med särskoleelever, med egna lärare och möjlig 

annan personal såsom assistenter, placeras i en grundskola. Då elevgrupper från särskolan och 

grundskolan möts och deltar i samma aktivitet skapas en funktionell integrering. Den funktionella 

integrering förekommer oftast i praktiska och estetiska ämnen där det kan ses lättare att utforma 

undervisningen i hänsyn till de som har en funktionsnedsättning(Lindstrand och Brodin 2010:82–

85). 

Rosenqvist (2001) utreder relationen mellan begreppen integrering och inkludering. Han 

skriver att ett flertal termer har används för att beskriva och tydliggöra integration som fenomen 

och hur begreppet integration kommit att beskrivas och utarbetats. Integration, i 

skolsammanhang, kom under 1970-1980-talen att belysa all den undervisning som inte var helt 

segregerad. I praktiken innebar detta att all undervisning som inte ägde rum i separata byggnader 

för elever med olika funktionsnedsättningar, var integrerad. Integrering blev därmed en process som 

skulle leda fram till integration. Integration skulle således vara det tillstånd där icke-segregering och 

”normaltillstånd” rådde. Därmed kunde integrering ses som en ofullständig process, det vill säga 

då integration inte uppnåtts (Rosenqvist 2001:23–24). Som alternativ och nyansering till 

begreppet integration infördes ordet ”inclusion”. Termen integration kan därmed syfta till 

organisationen av undervisningen. Inkludering å andra sidan beskriver undervisningen som 

innefattar elever med funktionsnedsättningar (Rosenqvist 2001:26).   

Nilholm (2006) tydliggör i rapporten Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd”- Vad betyder det 

och vad vet vi? begreppet inkludering. Han menar att det är av stor vikt att presentera och 

konkretisera vad inkludering innebär då integrering, det tidigare begrepp använts har kommit att 

bli utvattnat. I diskussionen om hur skolan bör möta samtliga elever kan begreppet inkludering 

kom att användas i relation till elever i behov av ”särskilt stöd”. Nilholm skriver att begreppet 

inkludering, i skolsammanhang, ofta generaliseras till att innebära tanken om att elever som är i 

behov av särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans ”vanliga” miljöer. För att undersöka detta, 

menar Nilholm, att det är av stor vikt att se till varför begreppet inkludering kom att användas 

istället för det begrepp som var mer etablerat, nämligen integrering. Det var när synen på skolan 

som ”en skola för alla” växte fram som begreppet inkludering blev aktuellt (Nilholm 2007:6-8).  

Vidare skriver Nilholm i boken Perspektiv på specialpedagogik (2007) att begreppet integrering kom 

att användas i skolan som en normaliseringspraktik för elever som sågs som avvikande. Genom 

att istället använda sig av begreppet inkludering visar Nilholm på att skolan istället ser till elevers 
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varierande förutsättningar och deras naturliga olikheter. Inkludering blir därmed en ytterligare 

aspekt av integrering, då det inte endast handlar om placering av elever, utan hur undervisningen 

är utformad blir därmed av stor vikt. Undervisningen blir inkluderande när den utformas så den 

överensstämmer med elevernas olika förutsättningar (Nilholm 2007:90).  

Haug (1999) menar att begreppet ”en skola för alla”, eller en inkluderande skola, har 

utvecklats till att bli en norm som både det svenska och det norska skolsystemet förhåller sig till. 

Trots de demokratiska grunder som en inkluderande skola och delaktighetsprinciper grundas på 

menar Haug att skolorna återspeglar ett segregerande synsätt. Han pekar på att detta speglas i 

formuleringar om skolorna, i läroplaner och hur det faktiskt ser ut i skolorna. Gemensamt för 

både norska och svenska skolor är att det finns markant skillnad i hur formulering och utövande 

av specialpedagogik ser ut från skola och skolområde. Detta bidrar till att det finns en åtskillnad i 

hur skolor utformar undervisning för elever som är i behov av särskilt stöd och hur en 

inkludering av dessa elever ser ut. Haug menar att det finns en tydlig gräns mellan 

specialpedagogik och det allmän pedagogiska, vilken är en följd av att många lärare inte har 

tillräckliga kunskaper från lärarutbildningen om hur de kan använda sig av undervisningsmetoder 

som når samtliga elever. Som följd av detta sker undervisningen av de elever, som är i behov av 

särskilt stöd, individuellt utanför klassrummet. Av detta drar han slutsatsen att ambitionen till att 

skapa en skola för alla inte lyckats (Haug 1999:234–236). 

 

Disposition  

Nedan följer en litteraturöversikt innehållande en redogörelse av tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv. Två teoretiska perspektiv presenteras, specialpedagogiskt dilemmaperspektiv samt 

översättning som organisationsmodell. Litteraturöversikten följs av studiens syfte och 

frågeställningar som i sin tur bereder väg för metodkapitel i vilket studiens metod redogörs för. 

Metodkapitlet följs av studiens resultat vilket sedan analyseras i nästkommande kapitel, analysen. 

Därefter kommer en diskussion som ytterligare kopplar resultatet samman med tidigare forskning 

och teoretiska perspektiv. Uppsatsen avslutas med en konklusion där studiens slutsatser lyfts 

fram samt förslag till vidare forskning. 
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Litteraturöversikt  

Den forskning som här presenteras grundas i forskningsresultat från grundskolan, eller 

internationellt jämförande, och specialskolan. Särskolan i detta sammanhang är i stora delar 

outforskat. En forskare som behandlat ämnet är Nilholm vars begreppsutredningar redogjorts för 

ovan. Av den forskning som här behandlas baseras fyra studier på resultat från den svenska 

skolan. Det är av stor vikt att därför se till internationell forskning som rör olika slags inkludering, 

för att se hur processer mot en inkluderande skola kan gå till och hur inkluderingen inom skolor 

ser ut. Litteraturöversiktens tidigare forskning speglar två aspekter av studiens ämne. 

Inledningsvis, en redogörelse av studier om inkludering i skolan. Detta följs av en redogörelse av 

studier som berör elever som har funktionsnedsättning.   

Tidigare forskning 

Nilholm och Alm (2010) har i en fallstudie undersökt vilka metoder som bidrar till att 

undervisningen kan ses som inkluderande. Författarna menar att man kan se till klassrum som 

mer eller mindre inkluderande och visar att lärare använde sig av olika metoder för att skapa ett 

inkluderande klassrum (Nilholm & Alm 2010:246). Genom att anpassa instruktioner till elevernas 

individuella behov och tillgodose eleverna med olika grundregler skapade lärarna en grund för att 

undervisningen kunde genomföras. Lärarna anordnade även gruppaktiviteter med syfte att stärka 

gruppens sammanhållning och sökte en god relation till föräldrar. Genom att använda sig av 

samtal och diskussioner i ämnen som matte, mötte lärarna eleverna på ett sätt som erbjöd 

eleverna flera val. I samtalen använde lärarna sig av ”positiv feedback” vilket öppnande upp för 

en delaktighet i klassrummet (2010:247). 

I en studie av hur inkludering ser ut i israeliska skolor visar Gavish och Shimoni (2011) att 

lärare uttrycker en okunskap gällande inkludering samt att det finns en brist på metoder och 

systematiska förberedelser för att kunna arbeta inkluderande inom skolorna de är verksamma vid 

(Gavish & Shimoni 2011:54). De intervjuade lärarna menar även att de inte själva kan ansvara för 

skolans integrering och lägger en stor vikt vid kompetensen hos skolornas specialpedagoger 

(Gavish & Shimoni 2011:55). 

Casale-Giannola (2012) behandlar i studien hur undervisning sker i inkluderande klassrum på 

högstadieskolor (secondary schools) i USA. Studien visar att både lärare och specialpedagoger 

brister i kunskaper om strategier och saknar metoder för att skapa ett inkluderande klassrum. 

Studien visar även att samarbetet mellan specialpedagog och lärare inte alltid fungerar. 

Samarbeten sker genom samundervisning och visar främst att lärarna antar roller som antingen 

undervisande lärare eller assistent, varav det oftast är specialpedagogen som antar rollen som 

assistent. Studien visar på att lärarna, utan specialpedagogisk kompetens, inte har kunskaper kring 
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funktionsnedsatta elevers lärandestrategier. En del lärare menade även att det inte var deras 

ansvar att omforma undervisningen så att även eleverna som är i behov av särskilt stöd kunde ta 

del av den (Casale-Giannola 2012:32–33).  

Obiakor et al (2012) behandlar i sin studie hur lärare och specialpedagoger skapar en 

inkluderande undervisning i den allmänna skolformen i USA. Författarna menar att ansvaret för 

att en inkluderande undervisning skall kunna fungera och genomföras inte endast bör ligga hos 

lärarna, utan ansvaret för en inkluderande skola bör också ligga i det kringliggande samhället. 

Detta innebär att om en inkluderande skola ska kunna genomföras behöver det kringliggande 

samhällets attityder förändras. Alltså, menar författarna, att för en inkluderande skola ska fungera 

behöver ansvar delas mellan skolledning, föräldrar och samhället i stort. Författarna menar att i 

samhällen där en inkluderande syn finns och verkar i en helhet, där kan även en inkluderande 

undervisning och skola finnas (Obiakor et al 2012:487- 488)  

I sin avhandling Det gäller att hitta nyckeln – lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av 

elever i behov av särskilt stöd i specialskolan visar Linikko (2009) på olika svårigheter som kan uppstå 

vid inkludering av elever i behov av särskilt stöd i svenska specialskolor för elever med dövhet. 

Linikko visar på att lärare i specialskolan själva behöver tillverka särskilt undervisningsmaterial, 

som är mer konkret, till de elever som är i behov av särskilt stöd. Dock menade lärarna att de inte 

hade den tid som krävdes för att de skulle kunna tillgodose eleverna med bra material (Linikko 

2009:89). Linikko visar även på en osäkerhet hos lärarna angående elevernas språkliga nivå vilket 

bidrar till att lärarna hade vissa svårigheter att ge eleverna särskilt stöd då lärarna hade svårigheter 

att anpassa sitt språk så att det överensstämde med elevernas (Linikko 2009:84). Linikko visar 

även att då eleverna som var i behov av särskilt stöd ofta hade undervisning i andra klassrum 

minskade känslan av gemenskap på skolorna. Det kunde även visa sig i utformningen av 

skolornas gemensamma aktiviteter då lärare och elever från särskilda undervisningsgrupper kunde 

glömmas bort (Linikko 2009:102–104).  

Axner (1991) beskriver de svårigheter som kan uppstå hos elever som har 

perceptionsstörningar, vilka ofta härleds till olika neuropsykologiska skador. Med perception 

menas den process där våra sinnen aktivt bearbetar och ger struktur åt de intryck vi möter i vår 

vardag. Perception kan därför ses som en ständigt pågående process som utformas i interaktion 

mellan miljö och individ och bidrar till en betydande del av vår inlärningsprocess (Axner 1991:8). 

Då individer som av olika anledningar har störning i den process som perception innebär 

synliggörs detta ofta i individens individuella funktioner. Exempel på individuella funktioner är bland 

annat motorik. Inom det motoriska området med elever som har perceptionsstörningar återfinns 

hyper- eller hypoaktivitet, perservationssvårigheter, talsvårigheter och även svårigheter med fin- 

och grovmotorik. Perservationssvårigheter innebär ett ofrivilligt kvarhållande av den tidigare 

aktiviteten. Eleven kan då ha svårigheter i att växla mellan olika aktiviteter och kan exempelvis i 

tal eller praktik återkomma till den aktivitet eller det ämne som redan lämnats och därför är 

avslutat. Även talet är en form av motorik och har eleven en kvarstående talsvårighet kan det 
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även förekomma i samband med motoriska svårigheter (Axner 1991:37). Ytterligare en individuell 

funktion är uppmärksamhet och koncentration. En elev med perceptionssvårigheter visar ofta på 

överdriven alternativt otillräcklig uppmärksamhet. Elever som är i behov av överdriven 

uppmärksamhet behöver ofta upprepade och eller individuella instruktioner. Eleven kan upplevas 

som osjälvständig och ha initialsvårigheter, dålig uthållighet och kan därmed ha lätt för att 

avledas. Otillräcklig uppmärksamhet innebär att eleven kan ha svårigheter i att sålla bort oväsentlig 

information och kan därför bli lätt distraherad (Axner 1991:37–38). Detta innebär att eleven kan 

ha svårt att se helheten för till exempel en uppgift utan fastnar istället i små detaljer. För 

förmågan att lagra, assimilera och återvinna information har uppmärksamhet och koncentration 

stor betydelse. Elever med perceptionssvårigheter har ofta dåligt visuellt minne, dåligt auditivt 

minne samt varierande minne (Axner 1991:38). Symbolprocess som individuell funktion betyder att 

eleven har svårigheter i att tolka verbala och skrivna symboler och budskap tillika svårigheter i att 

utrycka sig i skrift och tal (Axner 1991:38).  

Crosland och Dunlap (2012) menar att den mest betydelsefulla faktorn av inkludering av 

elever med autism är den skolmiljö där eleverna vistas. De menar att skolans filosofi och 

värdegrund blir instrument för hur mottagandet och undervisningen för dessa elever ser ut. 

Vilket innebär att dessa instrument kan bidra till inkludering men även stjälpa den (Crosland & 

Dunlap 2012:259). I artikeln visar de på olika individuella strategier som elever med diagnosen 

autism använder sig av i olika undervisningssituationer. De menar att en elev kan använda sig av 

Priming vilket kan innebära att eleven får ta del av klassens schema redan innan det händer. 

Genom priming ges eleven en chans till att förbereda sig inför kommande arbetsmoment 

(Crosland och Dunlap 2012:254). En annan individuell strategi kan vara promting, det vill säga att 

”prompta” eleven inför och under en aktivitet genom uppmuntring. Det kan göras av lärare eller 

klasskamrater (Dunlap & Crosland 2012:255).  En annan strategi kan innefatta visuella scheman 

som synlig- och tydliggör dagens eller veckans schema vilket underlättar för eleven att fullfölja sin 

skoldag utan oro för vad som ska göras och vad som ska ske efter rasten. Crosland och Dunlap 

visar på att vid användningen av visuella scheman behöver läraren prompta eleven vid färre 

tillfällen (Crosland & Dunlap 2012:255). Eleven vet redan vilken arbetsinsats som förväntas. 

Ytterligare nämns Peer-mediated interventions som innebär att klasskamrater fungerar som goda 

konversationsdeltagare. Genom interaktioner elever emellan bidrar detta till en förståelse för vad 

som en social gemenskap innebär (Crosland & Dunlap 2012:265). 

Sammanfattning 

Forskningen som här presenterats fokuserar på den allmänna skolformen, i Sverige representerat 

med grundskolan. En inkluderande skola med perspektivet grundskola och särskola är här till stor 

del outforskat. Forskningen ger en bild av att arbetet mot en inkluderande skola fortfarande 

pågår. Forskningen som rör inkludering i skolan visar att det finns en okunskap bland lärarkåren 

när det kommer till specialpedagogiska arbetssätt och strategier för lärande hos elever med 
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funktionsnedsättningar. Dessa strategier och arbetssätt beskrivs som en förutsättning för en 

inkluderande skola. En vanlig form av problematik hos eleverna är till exempel nedsatt 

perception. En elev som har nedsatt perception kan behöva individuella strategier för att hantera 

skoldagen. Perception är den aktiva process i vilken vi bearbetar och strukturerar våra intryck. 

Teoretiska utgångspunkter   

Uppsatsen presenterar två teoretiska utgångspunkter, Specialpedagogiskt dilemmaperspektiv och 

Översättning som organisationsmodell. Detta för att ge en nyanserad bild av hur 

specialpedagogik kan fungera i skolan som organisation. Översättning som organisationsmodell 

bidrar med förståelse kring hur implementering av idén och begreppet inkludering kommit att 

användas i den svenska skolan.  

Specialpedagogiskt dilemmaperspektiv  

I formuleringen av det första av de två teoretiska utgångspunkterna som presenteras i uppsatsen 

används begreppet Specialpedagogiskt dilemmaperspektiv. Detta görs med hänvisning till Nilholm 

(2007) som menar att begreppsdefinitionen visar på att perspektivets huvudsakliga mening är att 

synliggöra de dilemman som dagens utbildningssystem står inför (Nilholm 2007:61). Perspektivet, 

som myntades av Dyson och Millward (2000), härstammar ur en problematisering av det kritiska 

perspektivet som i sin tur växte fram ur det kompensatoriska perspektivet. Det kompensatoriska 

perspektivet speglas av synen på barnet som bristfälligt vilket innebär att om barnet misslyckas i 

skolan beror det på barnets egna brister. Bristerna kan genom specialpedagogik bearbetas och 

därmed anpassa barnet till att möta omvärldens krav. Det kritiska perspektivet motsätter sig detta 

och menar istället att orsaken till att barnet misslyckas i skolan inte ska härledas till barnet själv 

utan till miljön som barnet vistas inom (Nilholm 2007:38–39).  

De dilemman som syftas till i dilemmaperspektivet är de motsättningar och val som inte går 

att lösa men som dock kräver ställningstaganden av skolan. Det behöver däremot inte betyda att 

ett val, en åsikt eller ett ställningstagande är ett bättre eller ett sämre alternativ (Clark, Dyson och 

Millward 1998:170). När olika ställningstaganden möts skapas alltså dilemman, vilka därmed blir 

en stor del av vårt sociala liv och vårt tänkande då det ifrågasätter och fordrar vår 

uppmärksamhet. Ett centralt dilemma kan uppstå när alla elever skall ges möjlighet att få liknande 

färdigheter och kunskaper samtidigt som skolan skall se till elevvariationen (Nilholm 2007:62, 

Clark, Dyson och Millward 1998:165–167). Detta leder till en konflikt mellan å ena sidan den 

gemensamma undervisningen och de gemensamma skollokalerna och å andra sidan en 

undervisning och skolgång som är anpassade till elevernas olikheter. I skolans värld har dilemmat 

hanterats genom att specialpedagogiken homogeniserat elevgrupper. Exempel på detta är skilda 

skolformer, där skolformerna funnits i åtskilda skolor, men även uppdelning av elever i grupper 

utifrån till exempel prestationsnivå. 
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Inom utbildningssystemet kan även ett dilemma uppstå ifråga om hur man väljer att 

kategorisera elevgrupper, till exempel i kategorierna elever ”i behov av särskilt stöd” eller som 

”elever”. Det kan röra sig om att idealet på en skola är att möta elever som individer och därmed 

undvika kategorisering. Dock sker en gruppering, en kategorisering i verksamheten via 

administration men även i andra delar av skolan verksamhet som undervisningstillfällen (Nilholm 

2007:68). Skulle en kategorisering av elevgrupper inte ske finns en risk för att elever, som 

behöver extra stöd i skolan, förblir osedda och deras problematik blir förbisedd.  

Genom att synliggöra de olika åsikter som finns bland skolans aktörer, exempelvis rektorer, 

lärare och elever, kan en förståelse för hur olika skolor förhåller sig till inkludering och 

specialpedagogik möjliggöras. Tillika synliggörs de dilemman som uppstår ur olika 

förhållningssätt och ställningstaganden. Då skolor ofta är representerade av åsikter som 

företräder olika perspektiv kan svårigheter uppstå i skapandet av en inkluderande skola. 

Dilemman finns kvar oberoende av de beslut som tas i frågan om inkludering. Vid beslut om att 

skolan ska dela på elevgrupperna skulle till exempel elevernas, tillika lärarnas, gemensamma 

behov till möte och kontakt kunna bli påtaglig. Om däremot beslut skulle tas i motsats till 

föregående och alla elever återfanns i samma skola och klassrum skulle elevvariationen kräva att 

skolledare, rektorer och lärare får inkluderingen att fungera (Dyson & Millward 2000:166). 

Översättning som organisationsmodell   

För att möta det huvudsakliga syfte som en organisation har fordras att organisationens 

effektivitet ökar genom planering, organisering och en strukturell ordning av de miljöer som 

organisationerna innefattar (Gerrbo 2012:39). Vid de fall då organisationen innefattar flera 

personer eller verksamheter innebär detta att arbetet behöver samordning så att det uttalade 

gemensamma och ömsesidiga målet uppfylls. Skolan ska nu fungera som en inkluderande skola, 

vilket framställs genom skollag, läroplan och Salamancadeklarationen. Detta innebär att skolan 

som organisation ska binda samman de verksamheter som finns inom skolan. För att nå en 

inkluderande skola behövs således ett organisatoriskt och strukturellt sammanhang i vilken de två 

skolformerna, som uppsatsen behandlar, kan verka.  

Översättning som organisationsmodell lyfter fram att när organiseringen eller 

implementeringen av en idé genomförs så sker det genom det bakomliggande syftet idén har. 

Kraften till idén är det värde och den användbarhet som användaren tillskriver den. Detta 

innebär att kraften, idén, kan uppstå inom organisationen men även ha sina rötter utanför 

organisationen. Vidare är det den kraft som användaren upplever som gör det möjligt att idén kan 

föras vidare och användas i ett vidare begrepp (Gerrbo 2012:101). Det kan alltså handla om en 

överföring av idéer eller konstruktioner mellan organisationer, verksamheter, skrivelser och 

uttalanden. Överföring innebär både en dekontextualisering, vilket innebär att man ämnar 

avlägsna ”något” ur sitt tidigare sammanhang, och en kontextualisering då man avser att föra in 



15 
 

”något” i ett annat sammanhang (Røvik 2008:211). Det sker en översättning, en translation, då 

överförandet och adoptering av idéer byter forum.   

Idén kring ett sätt att arbeta, exempelvis genom inkludering, vilar på att människor inom 

organisationen anser att det gynnar organisationen som helhet. Vilket sedan innebär att 

människorna anpassar och skapar sammanhang åt idén inom organisationen (Røvik 2008:211, 

Gerrbo 2012:101).  Då en idé tas i bruk utan en övergripande makt som tvingar organisationen 

till reform sker detta genom att idén av de medverkande, som kan befinna sig var som inom 

organisationen, tar idén till sig och omprövar den så att den sedan kan implementeras inom 

verksamheten. Idén blir då en översättning av den ursprungliga idén då den antas (Røvik 

2008:218, Gerrbo 2012:101). Detta innebär att den implementerade idén har genomgått en 

översättning, och därmed en tolkning och en anpassning till den rådande kontexten, av den 

grundläggande idén. Detta bidrar till att den lokalt utarbetade idén kommer att påminna om den 

ursprungliga idén och dess orsaker. Dock kommer idén inte helt överensstämma med den 

föregående. Därför kan översättning beskrivas som en omförhandling och utveckling av den 

förekommande idén (Gerrbo 2012:102). Hur översättningen går till kan ses i förhållande till 

översättarnas möjligheter till beskrivning av den ursprungliga idén. Med detta innebär den 

handlingsfrihet som översättaren får eller tar sig, handlingsfriheten speglar vederbörandes 

önskan, behov och värdering (Røvik 2008:219). Återigen speglar detta översättningen som en 

tolkande process. Vid en översättning av ett begrepp, en text eller idé behöver översättaren 

identifiera det översatta budskapets syfte. Detta krävs då översättaren behöver beakta hur 

översättningen ska fungera i den nya kontexten (Røvik 2008:221). Genom 

Salamancadeklarationen har den svenska skolan uppdraget att verka för en inkluderande skola.  

Då översättningen av idén, en inkluderande skola, är en pågående och tolkande process innebär 

det att de medverkande, t.ex. lärare och skolledning, behöver resonera kring hur inkludering kan 

fungera i en gemensam skolmiljö.   

Sammanfattning  

Skolan och samtlig personal måste ständigt ta beslut genom att förhålla sig till olika 

ställningstaganden. Beroende på hur skolan som organisation är uppbyggd, vilket styrs av både 

internationella, nationella och lokala förordningar, uppstår diverse dilemman som härstammar ur 

dessa ställningstaganden. Det specialpedagogiska dilemmaperspektivet bidrar med en förståelse 

inför hur dilemman skapas och reproduceras i skolan genom ståndpunkter och beslut kring 

exempelvis en inkluderande verksamhet. Översättning som organisationsmodell visar hur en idé, 

såsom inkludering, implementeras i skolans rådande kontext genom att översätta idén så den 

passar med verksamhetens övergripande syfte. För att uppnå syftet krävs att verksamhetens olika 

delar strukturellt arbetar mot samma mål. Skolan som organisation har genom förordningar som 

Salamancadeklarationens erkänt att skolan ska vara inkluderande. Begreppet inkludering har 

därmed kontextualiserats då det implementerats i skolans organisation.  
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Syfte 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka lärares upplevelser av inkludering i skolor med 

lokalintegrerade särskoleklasser. Genom att koppla samman specialpedagogiskt dilemmaperspektiv och 

översättning som organisationsmodell med skildringar från lärare inom särskola och grundskola ämnar 

studien belysa olika aspekter av inkludering samt öka förståelsen för vad lokalintegrering innebär 

för personal som arbetar i en verksamhet där båda skolformerna finns.  

Frågeställningar  

För att möta uppsatsens syfte utgår studien från följande frågor; 

1. I vilken form sker inkluderingen i skolornas verksamhet enligt lärarna? 

2. Hur beskriver lärarna elevernas varierande förutsättningar i utformandet av gemensamma 

aktiviteter?  

3. Hur beskriver lärare inkluderingen av elever med funktionsnedsättning? 

4. Vilka möjligheter och svårigheter upplever lärarna kan uppstå i mötet mellan de två 

skolformerna?  
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Metod 

Materialinsamling 

Uppsatsens material bygger på införskaffande av data genom halvstrukturerade intervjuer med 

åtta lärare, samtliga verksamma i samma kommun. Längden på intervjuerna varierade mellan 40-

60 minuter. Genom halvstrukturerade intervjuer med grund i en intervjuguide tilläts 

respondenterna att svara öppet och ha flera möjliga svarsalternativ. 

Intervjuguide 

Intervjuerna genomfördes utifrån samma intervjuguide (se bilaga) vilket gav respondenterna 

möjlighet att själva välja vilken riktning deras svar ska tas. Intervjuguiden var den samma 

oberoende av vilken lärare, särskolelärare eller grundskolelärare, som intervjuades vilket medförde 

att samma områden avhandlades under intervjuerna med lärare från båda skolformer. 

Respondenten fick genom intervjuguiden möjlighet att själv tala utifrån sin egen uppfattning och 

sina erfarenheter. Guiden är uppbyggd kring sex teman som bottnar i uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Dessa teman är Lärare och skola, Egen undervisning, Planering av gemensam 

undervisning och/eller aktivitet, Utförande av gemensam undervisning och/eller aktivitet, 

Svårigheter och slutligen Möjligheter. Innan intervjun började fick respondenterna möjlighet att 

ta del av intervjuguiden för att påminnas om vad intervjun skulle handla om, då den första 

kontakten med information om intervjun tagits ett par veckor tidigare, och därmed förbereda sig. 

Intervjuguiden inleds med ett tema som innebar att lärarna fick berätta om sig själva och den 

verksamhet de arbetar i, detta för att de skulle vänja sig vid intervjusituationen. Vidare följer 

intervjuguiden olika teman som gav lärarna möjlighet att utveckla det som de ansåg vara 

betydelsefullt och ytterligare dimensioner av det förutbestämda tema som avhandlades under 

intervjuerna (Esaiasson et al 2012:262)  

Urval av intervjupersoner 

I urvalet av intervjupersoner har ett strategiskt urval skett (Trost 2010:138). Inledningsvis söktes 

namn och mailadresser fram via internet och kommunens hemsida till särskolelärare och 

grundskolelärare från de skolverksamheter som innefattar både särskola och grundskola. Urvalet 

av intervjupersoner gjordes på just de variablar, särskolelärare och grundskolelärare som arbetar i 

skolor där båda skolformer finns, då det för studien var av stor vikt att lärarna hade erfarenhet av 

lokalintegrerade särskoleklasser.  

Den första kontakten med lärarna togs via e-mail som med en förfrågan om medverkan vid en 

intervju angående lokalintegrering. Då de lärare som svarade jakande sedan blev de personer som 

intervjuades blev även urvalet av bekvämlighetsurval (Trost 2010:140). 
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Intervjupersoner  

Intervjupersonernas identitet och vilken skola de är verksamma inom kommer i uppsatsen inte 

att synliggöras. Därför är intervjupersonernas namn utbytta och skolorna nämns endast som 

”skolan”. 

Lena arbetar som klasslärare i en årskurs fyra på grundskolan. Hon jobbar på en skola som har 

lokalintegrerade särskoleklasser sedan cirka fem år. Malin är förskolelärare och jobbar i en 

särskoleklass som är lokalintegrerade i en grundskola sedan tre år. Elisabeth är specialpedagog 

och klasslärare i en särskoleklass. Klassen är lokalintegrerad i en grundskola skolan sedan ett år 

tillbaka. Sandra är klasslärare och specialpedagog. Särskoleklassen hon arbetar i har varit 

lokalintegrerad särskoleklass sedan tre år. Ulrika arbetar som lärare i en lokalintegrerad 

särskoleklass sedan tre år. Kerstin är specialpedagog och arbetar i en särskoleklass som varit 

lokalintegrerade sedan fyra år tillbaka. Annika är klasslärare för en årskurs tre på grundskolan. 

Skolan har haft lokalintegrerade särskoleklasser sedan fyra år. Karl arbetar som lärare i en 

särskoleklass som är lokalintegrerad sedan fyra år.  

Genomförande av intervju  

Totalt genomfördes åtta intervjuer. Dessa varade mellan 40-60 minuter. Respondenterna är 

verksamma vid olika skolor i kommunen. Var intervjun ägde rum hade intervjupersonerna 

möjlighet att välja vilket innebar att intervjuerna genomfördes i arbetsrum och konferensrum. Vid 

de tillfällen som intervjuer genomfördes i arbetsrum togs frågan angående möjliga störande 

element, såsom tillfälliga avbrott i intervjun på grund av kollegor som kommit in i rummet eller 

elever som knackar på, hänsyn till. Då de flesta av intervjuerna genomfördes efter skoltid och då 

lärarna själva informerade kollegor om att de skulle intervjuas, sågs detta vara en mindre risk. 

Intervjuerna spelades in via en mobil. Ljudupptagningen har sedan i sin helhet transkriberats, 

skrivits ut i pappersform och sedan analyserats.  

Analysmetod 

Analysen har genomförts genom identifiering av ett flertal teman som var och ett hamnar under 

de kategorier som uppsatsens frågeställningar utgör. Dessa teman är; Inkluderingens form i skolornas 

verksamhet, Ställningstaganden till elevernas varierande förutsättningar, Lärarnas syn på inkluderingen av elever 

med funktionsnedsättning samt Möjligheter och svårigheter i mötet mellan de två skolformerna. Dessa har i sin 

tur bearbetats med begrepp såsom individuella funktioner, strategier, dilemman, organisering och 

inkludering. Begreppen är hämtade från uppsatsens avsnitt om tidigare forskning. 
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Etiska aspekter 

Vid genomförandet av intervjuerana och bearbetningen av dessa samt i redogörelsen av 

materialet har en tillämpning av informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet 

skett. Med informationskravet menas den skyldighet som forskaren har gentemot respondenterna 

om att informera om vad undersökningens syfte är och hur undersökningen kommer att 

genomföras. De deltagande ska veta att deras medverkan är frivillig och att de när som har rätt att 

avbryta (Vetenskapsrådet 2002:7). Samtyckeskravet innebär att respondenterna måste lämna ett 

samtycke innan genomförande av intervju. Det ger även respondenten rätt att bestämma över hur 

länge de vill medverka och på vilka villkor (Vetenskapsrådet 2002:9). Konfidentialitetskravet 

innebär att information om intervjupersonerna samt de uppgifter de lämnar förvaras, bearbetas 

och presenteras på ett sätt som inte avslöjar vilka de är och var de arbetar (Vetenskapsrådet 

2002:12). Detta innebär att det genom uppsatsen inte kommer att kunna avläsas vilka 

intervjupersonerna är, var de jobbar eller vilka elever de talar om. Då materialet som intervjuerna 

inbringat till viss del berör elever från både grund- och särskolan är det extra viktigt att säkerställa 

konfidentialiteten.  Inför formulerandet av uppsatsens resultat har resonemang förts huruvida en 

beskrivning av slaget ”läraren har arbetat lokalintegrerat i x antal år” innebär ett hot mot 

konfidentialitetskravet och huruvida beskrivningen skulle kunna utröna vilken skola det handlar 

om. Då det är under ett antal år som kommunens skolor efter hand till stor del blivit 

lokalintegrerade drogs slutsatsen att detta inte äventyrar säkerställandet av kravet på 

konfidentialitet.  

Metoddiskussion  

Vid genomförande av en intervjustudie är det av stor vikt att se till studiens validitet och 

reliabilitet. Reliabiliteten fastställs genom att insamlingsmetoden, intervjun, är tillförlitlig och 

genomförs utan brister (Esaiasson et al 2007:70). Validiteten fastställs genom att vid 

utformningen av intervju och i bearbetningen av det material som intervjun samlat in, alltid 

återkomma till studiens syfte och dess frågeställningar. Det handlar alltså om att kontrollera att 

det som undersöks överensstämmer med den sagda undersökningens syfte (Esaiasson et al 

2007:67). I arbetet med uppsatsen har en kontinuerlig återkoppling till syfte och frågeställningar 

inför varje arbetsmoment gjorts för att säkerställa studiens validitet och reliabilitet.  

Uppsatsen syftar till att synliggöra enskilda lärares tankar och erfarenheter kring 

lokalintegrering, deras egen uppfattning om detta och hur de upplever att kollegiet arbetar 

inkluderande. Det viktigt att poängtera detta. Det är troligt att ett annat resultat skulle kunna 

presenteras om flera intervjuer genomförts med lärare som är verksamma i grundskolan. Då de 

intervjuer som genomförts med grundskolelärare, det vill säga två, endast kan representera sig 

själva och upplevelsen av de skolor de arbetar på. Då initial kontakt togs med 47 lärare från både 

grund- och särskola och den vidare kontakten baserats på de som svarat jakande, det vill säga sex 
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särskolelärare och två grundskolelärare, baseras resultatet på de medverkande lärarnas uttalanden. 

Därför går slutsatsen av resultatet inte att dras i en vidare bemärkelse till att vara allmängiltigt till 

andra kommuner eller alla skolor.  

Sammanfattning  

Studien har genomförts genom insamlade av material från halvstrukturerade intervjuer med åtta 

lärare som är verksamma inom samma kommun. Genom intervjuer med intervjuguider är studien 

av kvalitativ karaktär och resultatet som presenteras grundas på de intervjuade lärarnas svar. 

Intervjuerna har transkriberats och analyserats utifrån olika teman som härstammar ur studiens 

frågeställningar. Urvalet av respondenter gjordes genom att kontakta lärare som är verksamma i 

skolor där både särskola och grundskola finns. Av de 47 lärare som kontaktades svarade åtta 

jakande, varav sex lärare från särskolan och två lärare från grundskolan. Då studien till sitt 

omfång är begränsat är resultatet inte generaliserbart till en allmän uppfattning hos lärare från 

grund- och särskolor utan speglar endast uppfattningar av de lärare som intervjuats och hur de 

beskriver verksamheten.  
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Resultat 

Intervjuernas resultat kommer här att presenteras. Detta görs genom kortfattade referat av 

intervjuerna och tydliggörande av det material som intervjuerna inbringat.  

I analysen av resultatet kommer studiens frågeställningar lyftas fram i sin helhet. 

Frågeställningarna lyder; I vilken form sker inkluderingen i skolornas verksamhet enligt lärarna? 

Hur beskriver lärarna elevernas varierande förutsättningar i utformandet av gemensamma 

aktiviteter? Hur beskriver lärare inkluderingen av elever med funktionsnedsättning? Vilka 

möjligheter och svårigheter upplever lärarna kan uppstå i mötet mellan de två skolformerna? 

Genom att koppla samman frågeställningarna med Specialpedagogiskt dilemma perspektiv och 

Översättning som organisationsmodell i uppsatsens analysdel kommer studiens resultat belysa olika 

aspekter för hur inkludering av särskoleelever i grundskolor upplevs av lärare från båda 

skolformer. 

Lena  

Lena har arbetat som lärare i tre år och är nu verksam som lärare i grundskolan. Hon har även ett 

års erfarenhet av att arbeta som lärare i särskolan, något som hon finner som en stor fördel i 

hennes dagliga undervisning och hennes sätt att förhålla sig till de elever från särskolan som nu 

finns på skolan. Hon berättar att det först var svårt att förstå hur hon skulle förhålla sig till 

eleverna när hon arbetade i särskolan men att kollegornas stöd och information kring olika 

funktionsnedsättningar hjälpte henne att utforma undervisningsmetoder som fungerade. Lena 

berättar att andra grundskolelärare på skolan har ställt sig frågande till hur hennes arbetsbörda 

blir när hon berättar att hon vill samarbeta med särskolan;  

Vissa säger att gud va svårt för dig som sitter mellan två stolar! 

I sin nuvarande klass har Lena flera elever som är i behov av extra stöd i undervisningen och i 

planeringen av klassens undervisning gör hon individuella planeringar för de elever som är i 

behov av det. Under intervjun beskriver Lena ett dilemma då hon känner behov av att hennes 

elever skulle behöva mer samarbete med särskolan då hennes elever kan uttrycka misstänksamhet 

och illvilja gentemot personer som är annorlunda. Lena tror att ett närmare och ett mer 

kontinuerligt utbyte med särskolan skulle kunna ha positiv inverkan på hennes elevers 

inställningar. Initiativ och försök till detta har skett, menar Lena, men uttrycker att det är svårt att 

få tid för henne och specialpedagogen från särskolan att planera. Hon berättar att hon har två 

platser i sitt klassrum som är reserverade för elever från särskolan. Det har dock inte hänt att 

särskoleeleverna har kommit in till henne än. Lena önskar att ett spontant möte mellan 

skolformerna skulle ske under raster men att hennes klass har rast på en sida av skolbyggnaden 
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och särskolan har rast på andra sidan, hon säger att hon inte vill släppa sina elever ur sikte utifall 

något skulle hända. Hon berättar dock att det har förekommit att några elever från hennes klass 

har frågat om de får leka med särskolan under rasten och det menar hon är helt okej för då vet 

hon att personalen från särskolan håller ett öga på hennes elever också. Hon menar att skolan har 

blivit mycket mer öppen det senaste året då ytterligare en särskoleklass flyttade till skolan. Lena 

berättar att skolformerna möts under friluftsdagar, temadagar, i korridor och till viss del ute på 

raster.  

Malin  

Malin har arbetat som förskolelärare i 13 år varav sju år inom särskolan. Särskoleklassen som hon 

flyttade med till den nuvarande skolan kom från en fristående särskola, utan koppling till 

grundskolan. Hon upplever flytten som positiv och menar att det är viktigt att eleverna från 

särskolan får befinna sig i ett större sammanhang där de får möjlighet till förebilder bland andra 

skolbarn. Malin är ansvarig för två elever som går i träningssärskolan och berättar att de i klassen 

arbetar mycket med synliggörande pedagogik och använder sig av bildscheman, ordbilder och 

datorprogram som hjälper eleverna att förstå sammanhang och begrepp. Hon menar att en aspekt 

i planeringen av undervisningen är att se till elevernas varierande förutsättningar vilket bland 

annat innebär att de kan korta ner tiden på arbetspass om eleverna behöver. Malin berättar att de 

två skolformerna möts under gemensamma aktiviteter som temadagar och friluftsdagar men även 

i matsal och under raster. Hon uttrycker att det annars sker en småskalig inkludering i skolan som 

startade med en fadderverksamhet när hennes särskoleklass flyttade in i en skolbyggnad som 

delas med två grundskoleklasser. Nu finns ett större samarbete mellan klasserna i form viss 

gemensam undervisning med grundskoleklasserna där de elever från särskolan som kan 

medverkar. Hon berättar om svårigheter som kan uppstå för särskoleeleverna i den gemensamma 

undervisningen; 

 Det är det här med att de kanske inte riktigt förstår eller att de inte vet vad som förväntas av dem. 

Det är svårt att förbereda in i minsta detalj för vad som ska hända. 

 Malin berättar även om att det finns de lärare från grundskolan som inte vet vad särskoleeleverna 

kan eller klarar av. Hon säger att;  

En del har mycket kunskap, andra ingen alls. 

Elisabeth  

För elva år sedan började Elisabeth arbeta som lärare och specialpedagog, innan dess arbetade 

hon som förskolelärare. Klassen hon arbetar i flyttade till den nuvarande skolan för ett år sedan 

från en annan skola där särskolan också var lokalintegrerad. Särskolan fanns då i en byggnad skild 

från grundskolans byggnader. Elisabeth upplever flytten som positivt och berättar att på den 
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förra skolan fanns det ingen inkluderande verksamhet alls. Hon berättar att särskolan aldrig 

räknades med och personalen bjöds inte in till gemensamma studiedagar eller arbetsplatsmöten 

vilket hon upplever som en stor skillnad jämfört hur klassen mottogs och välkomnades på den 

här skolan. Hon säger; 

 Men sen när vi flyttade hit till den här skolan för ett år sen så finns vi i gemsamma lokaler, det 

finns en helt annan vilja till att ja se olikheter och se nyttan med det. Det är viljan hos personalen 

som spelar in hur eller om man vill ha en inkluderande skola 

Hon säger att trots att skolan har en inkluderande anda så ligger ansvaret för att initiativ tas på 

lärarna från särskolan;  

Man måste vara på, man måste hela tiden göra sig synlig och glöm inte bort oss, vi finns här och 

då får ni tänka på det här 

Elisabeth berättar att eleverna från de två skolformerna möts under gemensamma frilufts- och 

temadagar, vid högtider som skolavslutningar och i vissa specifika ämnen. Hon berättar att det 

sker ett samarbete mellan lärare från särskolan och grundskolan där man arbetar laborativt och 

särskoleelever som ligger på en högre nivå kan gå in och delta i undervisningen för grundskolan. 

Hon tror att för ytterligare samarbete krävs det en ömsesidig uppmuntran mellan lärarna.  

Sandra  

Sandra har arbetat som specialpedagog i åtta år. Innan dess arbetade hon som förskolelärare i 20 

år. Skolan hon tidigare arbetade på var en fristående särskola utan samarbete med grundskolan. 

Initialt trodde hon att flytten till den här skolan skulle vara problematisk och att det skulle vara 

svårt att se till elevernas behov i en större och att det skulle vara svårt att integrera elever med 

autism. Hon menar att den inställningen har ändrats och att de farhågor hon tidigare haft inte 

stämt. Hon säger att i skolan kan de se till de elever som behöver bli inkluderade och dra nytta av 

grundskolans verksamhet samtidigt som de kan låta de elever som inte behöver inkludering vara. 

Sandra berättar om ett samarbete i matte hon hade förra läsåret med en grundskolelärare där 

några elever från hennes klass tillsammans med klassen från grundskolan gemensamt arbetade i 

mattegrupper. Detta, menar Sandra, var väldigt lyckat och hon önskar och tror att det projektet 

skulle kunna påbörjas på nytt samtidigt som hon tror att initiativet till en nystart måste komma 

från henne. Hon berättar att skolans ledning uttalat att skolan ska vara inkluderande men hon 

upplever att rektor lägger ansvaret för detta på särskolepersonalen. Hon menar att detta kan bli 

snedställt samtidigt som hon säger att hon inte lägger större vikt vid det;  

Jag lägger inte någon jättevärdering i det men jag skulle bli jätteglad om någon annan 

grundskolelärare kom in och ville ha med våra elever i en grupp. 

 Utöver de gemensamma mattegrupperna deltar en tjej från klassen i en tjejgrupp som träffas på 

fritids efter skoltid. Då är det personal från särskolan som planerar och anordnar aktiviteter för 
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tjejerna så att tjejen från särskolan ska få ett kontaktnät och göra saker tillsammans med andra 

tjejer. Sandra berättar att särskolan deltar även i skolans gemensamma aktiviteter såsom 

avslutningar, tema- och friluftsdagar och att elever och personal möts på raster och i matsalen.  

Ulrika  

Ulrika har jobbat i särskoleklassen sedan hon blev färdig lärare för tre år sedan. När hon började 

arbeta hade särskolan funnits på skolan i ett år. Hon är klasslärare i en klass med både 

träningsskoleelever och grundskoleelever. Ulrika berättar att vid utformning av undervisning för 

hennes elever är det viktigt att individanpassa och vara så tydlig som möjligt. Vid en genomgång 

och i undervisningen använder hon sig av visuella hjälpmedel och teckenstöd. Hon berättar att 

särskolan ibland går över till grundskolans delar på raster och att eleverna då kan ha rast 

tillsammans. Eleverna träffar också varandra under gemensamma frilufts- och temadagar. Hon 

har även teckenundervisning en gång i veckan då grupper från en klass i grundskolan kommer 

och är delaktiga. Hon berättar att det då är eleverna från särskolan som är de ”duktiga” och att 

eleverna från grundskolan lär sig av dem. Ulrika säger att för många av hennes elever är det 

viktigt att lära känna elever från grundskolan och få förebilder men att det är svårt för eleverna att 

träffas då särskolans lokaler ligger i en separat korridor; 

 Vi har inte nära till varandra, det kan inte bli de här spontana mötena varje dag där man kan få in 

en inkludering utan det krävs jättemycket planering.  

Vidare berättar hon att upplever att om gemensamma aktiviteter ska ske så är det lärarna från 

särskolans som har ansvar och att de inte alltid hinner planera för det. Hon berättar att det 

ordnats studiebesök på en annan skola där särskolan och grundskolan delar lokaler och där 

klassrummen från de olika skolformerna ligger bredvid varandra. Ulrika berättar att hon skickade 

ut informationsmail om studiebesöket till skolans grundskolelärare men att ingen anmälde 

intresse. Hon talar om den inställning som hon upplever att lärarna från grundskolan har;  

Vi skulle diskutera det här med inkludering och då satt vi ju tillsammans med lärarna från 

grundskolan och då märkte man ju att det blev knäpptyst när det här med inkludering kom på tal. 

För att det är som, ja, jobbigt. 

Kerstin  

Kerstin arbetar som specialpedagog sedan 20 år tillbaka. Hon har arbetat med samma arbetslag 

länge och flyttade till skolan hon nu jobbar på för fyra år sedan. Hon upplevde flytten till skolan 

som positivt då särskolan fick sin del av skolan renoverad. Hon uttrycker att en del lärare från 

grundskolan blev lite avundsjuka på särskolan som fick så fina lokaler. När Kerstin utformar sin 

undervisning individualiserar hon mycket utifrån sina elevers förutsättningar. Hon berättar att 

personalen i de olika särskoleklasserna har ett nära samarbete. Kerstin berättar att i arbetslaget har 

de haft diskussioner kring vad inkludering innebär och för vilka är den till för. Hon säger att det 
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hela tiden är en övervägning angående huruvida alla elever kan vara med på större, gemensamma 

aktiviteter och att eleverna, från båda skolformerna, behöver vänja sig vid varandra i skolans 

vardag. Kerstin tror att det skulle underlätta för inkludering om grundskoleklasser och 

särskoleklasser låg i närmare anslutning till varandra men hon tror att det kan bli svårt att 

genomföra det; 

 Vi har nog startat en diskussion här som vi hoppas resultera i någonting men det är också kan 

man väl säga en kloss att försöka bryta. Ofta kan man känna från grundskolan att ”nej, vänta, 

vänta, vänta! Åh byta lokaler, hur ska det gå?!”. 

 Kerstin upplever en rädsla från grundskolelärarna att ett ökat samarbete skulle ge en ökad 

arbetsbörda och hon önskar istället att de skulle ett samarbete som en fördel eftersom särskolan 

har mer personal att tillgå. Hon säger  

Alltså vi menar ju inte att det är så att vi ska komma dit och skicka in våra elever dit utan vi menar 

ju ett samarbete. 

 Kerstin poängterar att samarbetet skulle vara ömsesidigt och att elever från grundskolan skulle 

kunna komma in till särskolan och delta i en gemensam undervisning. Hon berättar att hon tror 

att lärarna från grundskolan inte alltid vet vad de arbetar med i särskolans klasser. Heller inte på 

vilken nivå som undervisningen har. Kerstin berättar att de på skolan har gemensamma tema- 

och friluftsdagar. Hon berättar att särskolans idrottslärare och grundskolans idrottslärare planerar 

friluftsdagsaktiviteterna tillsammans och att de har ett bra samarbete tillsammans.  

Annika  

Annika har arbetat som lärare i grundskolan i sex år. Efter avslutade studier sökte hon sig till sin 

nuvarande arbetsplats och fick en tjänst och är nu klasslärare i årskurs tre. Det har funnits 

lokalintegrerade särskoleklasser i skolan sedan fyra år tillbaka. Hon upplever att skolan har ett 

öppet klimat och att det är ”högt i tak”. Att särskoleklasser finns på skolan ser hon som positivt 

och menar att det fungerar bra. Mycket av detta beror på skolans kreativa och öppna elever, 

menar Annika, som har bidragit till att mycket frågor och funderingar kring olika svårigheter har 

ställts och diskuterats. Under tiden Annika har arbetat på skolan har särskolans verksamhet vuxit. 

Hon berättar att de är fler och syns mer nu. Nu äter de också på samma tider vilket de inte gjorde 

från början och har gemensamma temadagar vilket inte förekom i början. Annika berättar att hon 

i planeringen av sin undervisning är öppen och försöker fånga det som händer i omvärlden. Har 

eleverna hört eller sett något på nyheterna vill hon ha möjlighet att ta in det i undervisningen. 

Hon berättar också att hon har flera elever som hon behöver ta extra hänsyn till i planeringen och 

i undervisningen. Det gör hon genom att se till att det finns en spännvidd i undervisningen, hon 

vill att alla elever ska arbeta inom samma område men vid behov med olika sorters uppgifter. 

Mötet med särskolan har Annika främst upplevt genom en av hennes elever från början sökte sig 

till särskolans område under raster. Annika berättar att eleven har haft svårigheter i att ta till sig 
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undervisningen i klassen och svårigheter att ta del i klassens gemenskap. Under rasterna började 

eleven leka med en elev från särskolan och det ledde till att personal från särskolan frågade 

Annika om de fick låna eleven vid några tillfällen efter rasterna. Nu har Annika märkt att eleven 

fått ökat självförtroende och arbetar även bättre under lektionerna. Annika beskriver det som att 

eleven stärkts; 

 Den styrkan har ju följts med tillbaka in till oss, då orkar X att sitta och skriva, något som X sällan 

göra annars för att X har fått leka, X är glad och X känner att X är någon. 

 Annika menar dock att hon känner att behöver ha lite koll på vad X gör med särskolan så att det 

inte blir för mycket lek och inte några krav. Annika berättar även om att hon arbetar med att 

inkludera elever ur den ”lilla gruppen” på skolan, något som hon uttrycker som mycket viktigt. I 

den lilla gruppen går elever som av olika skäl inte kan gå i vanliga grundskoleklasser. Hon menar 

att det är väldigt viktigt att de eleverna får en klasstillhörighet och att ska känna att dörren till 

hennes klassrum alltid står öppen.   

Karl  

Karl arbetade som förskolelärare i särskolan i sex år innan han fick en tjänst som lärare i 

särskolan för sex år sedan. Under sina år inom särskolan har Karl arbetat på fyra skolor varav en 

av de tidigare skolorna var särskolan lokalintegrerad. Han upplevde då att samarbetet inte fanns 

och att de initiativ som tog av särskolan till gemensamma möten möttes kyligt av grundskolan. 

Han upplever det som att det inte låg i grundskolans intresse att interagera särskoleelever och ha 

ett samarbete med särskolan. Flytten till den skola som han nu jobbar på upplever han som 

positiv. Han berättar att han tror att det beror på att personal från särskolan besökte skolan vid 

ett antal tillfällen och berättade om särskolan och den elevvariation som finns. Han berättar att 

särskolan fick ett varmt mottagande och att inställningen till att särskolan skulle vara en del av 

skolan var bra. Han menar dock att det är svårt att sätta den inställningen till praktik; 

Det krävs en organisation som skapar förutsättningar för samarbete för annars är det väldigt svårt 

att sätta igång något praktiskt. 

 Många av de organisatoriska hinder, som att grundskolan har ett schema och särskolan ett annat, 

upplever han nu som borttagna. Karls klass ligger även skild från resten av särskolan och delar 

istället hus med två grundskoleklasser. Tillsammans med lärarna från grundskolan planerar och 

genomför Karl under terminen undervisning med de tre klasserna utifrån ett tema. Karl berättar 

att han veckor i förväg förberedde sina elever inför den gemensamma undervisningen genom att 

gå igenom viktiga begrepp, ord och termer som skulle komma upp i undervisningen för att ge 

dem en förförståelse så att de skulle kunna ta till sig undervisningen. Förutom 

temaundervisningen berättar Karl om gemensamma idrottslektioner där elever från särskolan tar 

del av grundskolans idrott.  
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Sammanfattning 

Samtliga skolor, där lärarna är verksamma, beskriver att de har gemensamma aktiviteter såsom 

tema- och friluftsdagar tillsammans med den andra skolformen. Lärarna uppger även att eleverna 

möts på raster, i korridorer och i matsal. Samtliga lärare är positiva till en inkluderande 

verksamhet där båda skolformerna kan vara delaktiga. Flera av lärarna önskar ett närmare 

samarbete med den andra skolformen för att få en mer inkluderande skola. Lärarna menar att 

avsaknaden av samarbete kan bero på okunskap och ovilja hos lärare från grundskolan som 

grundas i en rädsla för ökad arbetsbörda. Vidare visar lärarna på en känsla av att initiativ till 

gemensamma aktiviteter och undervisning främst åläggs lärarna från särskolan.  

Lärarna beskriver olika specialpedagogiska dilemman de upplever i respektive skola. Dessa 

dilemman uppstår i den kontext de verkar i, skolan. Hur inkluderingen sker och på vilka villkor 

den sker kan bero på hur skolorna är organiserade. Detta kommer följande avsnitt, analysen, att 

beröra.  
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Analys  

Analysen är uppbyggd kring de kategorier som möter uppsatsens frågeställningar med en 

koppling till begrepp som inkludering, varierande förutsättningar, Specialpedagogiskt 

dilemmaperspektiv samt Översättning som organisationsmodell. Begreppen presenteras i 

redogörelsen för tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter.  

Inkluderingens form i skolornas verksamhet 

Samtliga lärare nämner att skolorna har gemensamma aktiviteter som friluftsdagar, temadagar och 

avslutningar där båda skolformerna möts och till viss del interagerar inom. Även i korridorer, 

matsal och under raster möts eleverna. Lärarna berättar även att personalen från både särskolan 

och grundskolan träffas i personalrum, på gemensamma studiedagar och arbetsplatsmöten. Detta 

visar på en organisering av verksamheterna som möjliggör det grundläggande syftet med ”en 

skola för alla”, nämligen att elever och personal från de två skolformerna har möjlighet till att 

verka och vara delaktiga i skolans miljö (Gerrbo 2012). När Elisabeth menar att inkludering 

innebär att samtliga elever har rätt att vistas i skolans lokaler, synliggör hon just detta. Dock så 

har Elisabeth själv inte upplevt en vidare form av en inkluderande undervisning skolformerna 

emellan. Både Ulrika och Kerstin berättar om diskussioner som handlar om att särskolans lokaler 

i skolorna kanske ska flyttas närmare grundskolans klassrum och lokaler för att ytterligare främja 

ett samarbete mellan skolformerna. Detta ger en bild av hur organisationen kan utveckla och 

arbeta med det grundläggande syfte som organisationen har. Genom att föra de två verksamheter, 

som tillsammans verkar inom organisationen, samman skulle en utveckling av detta kunna ske.    

Flera av lärarna visar på olika former av en inkluderande skola under intervjuerna. Sandra 

berättar om att hennes klass har samarbetat med en grundskoleklass där de tillsammans haft en 

mattegrupp. Det finns även en tjejgrupp där särskolans och grundskolans fritids samarbetar.  

Kerstin nämner en uppstart i början när hennes särskoleklass flyttade till den nuvarande 

grundskolan, då gick lärarna runt i olika klassrum för att visa på vad respektive klass arbetar med 

och vilka undervisningsmetoder de arbetar med. Malin berättar om hur några av hennes elever 

kan vara med i undervisning tillsammans med grundskoleklasserna de delar byggnad med. Ulrika 

berättar att hennes klass har teckenundervisning där de bjuder in en grundskoleklass att delta. 

Karls klass samarbetar med två klasser som befinner sig i samma skolbyggnad. De har 

schemalagda temaarbeten tillsammans varje vecka. Han nämner även att det förekommer att 

enskilda elever från särskolan har idrott och bild tillsammans med grundskolan. Det lärarna 

beskriver kan till många sätt ses som funktionell integrering (Brodin & Lindstrand 2010) då det 

handlar om de elever som lärarna från särskolan anser behöver utmanas och har möjlighet att ta 
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till sig den undervisning som grundskolan genomför. Men det bidrar även till ett ytterligare 

perspektiv där klasserna möts och delar undervisningens form och undervisningstillfällen.   

Lena uttrycker att hon främst ser på inkludering som hennes skyldighet att kunna utforma sin 

undervisning, i den grundskoleklass hon är klasslärare, så att samtliga elever har möjlighet att ta 

till sig den kunskap som hon lär ut. Hon berättar även att hon har två platser som elever från 

särskolan alltid är välkomna att använda, det har dock inte blivit så än. Det Lena beskriver visar 

på de dilemman hon i sitt arbete ställs inför. Hon lägger ner mycket tid och kraft för att få hennes 

elever att bli delaktiga i undervisningen och uttrycker samtidigt att hon vill få in elever från 

särskolan i sin undervisning men hittar inte tid till planering inför detta. När Lena beskriver detta 

synliggör hon att det inte finns resurser för detta i organisationen. Resurser som tid och personal 

för mer inkludering saknas. I sin roll som medverkande av översättningen av idén inkludering 

försöker Lena att skapa ett sammanhang för inkludering inom organisationen (Gerrbo 2012:211). 

Hennes försök går dock sällan att genomföra eftersom skolans organisation inte gör det möjligt 

för gemensam planeringstid.  

Liksom Lena uttrycker Annika en medvetenhet kring de dilemman som skapas när båda 

skolformerna finns i skolan. Annika lägger mycket tid till att se till att hennes elever är med och 

inräknande i skolans aktiviteter och nämner samarbetet hon har med den ”lilla gruppen” på 

skolan där barn med varierande behov går som har svårt att delta i skolans ordinarie 

undervisning. Hon visar tydligt att de eleverna där har rätt till en klasstillhörighet och att hon är 

noga med att inkludera eleverna i sin klass aktiviteter. Detta ser hon som inkludering. Samarbetet 

med särskolan har Annika inte nämnvärt då hon känner att ett samarbete vore mer lämpligt om 

eleverna gick i samma årskurs. Hon berättar att mötet med särskolan främst sker genom att en av 

hennes elever går över till särskolan under raster för att leka. Eleven kan även delta i särskolans 

undervisning för att få mer energi och lust till att räkna och skriva i sin klass.  

Lärarnas ställningstaganden till elevernas varierande förutsättningar  

Lena berättar att hon tydligt går igenom med eleverna att vid en gemensam undervisning eller 

aktivitet så är det viktigt att hennes elever är lugna. Lena planerar att genomföra undervisning där 

särskoleelever kommer in till hennes klass och att hon då skulle anpassa undervisningen så att de 

också kan vara med. Tillsammans med särskolans specialpedagog planerar hon att göra egna 

scheman till eleverna från särskolan som de innan undervisningen kan ta del av så att de skulle 

kunna följa med på den undervisning som de genomför i hennes klass. Det Lena beskriver är 

strategin priming (Crosland & Dunlap 2012) då det innebär att eleverna, både från grund- och 

särskola förbereds inför den gemensamma undervisningen. Lena talar om vikten att arbeta för ett 

öppet klimat i klassen för att samtliga elever ska kunna medverka. Detta menar Lena är ett 

pågående arbete som hon ständigt måste bearbeta med sin klass. Liksom Crosland och Dunlap 

(2012) menar Lena att skolans värdegrund och skolan som en plats för alla är något som måste 

genomsyra all undervisning och all verksamhet.  
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Malins elever behöver mycket visuellt stöd i undervisningen i form av bildscheman eller 

ordbilder. När eleverna många gånger har svårt att tyda verbala instruktioner är det av stor vikt 

att se till att de kan ta tillvara på den information som tillges dem. Svårigheterna eleverna har är 

sammankopplat till perceptionens symbolprocess (Axner 1991). Genom att använda sig av 

bildscheman och ordbilder underlättar personalen för eleverna då det kan vara lättare för eleverna 

att tyda bilder. Hon menar att det är viktigt att se till elevernas olika förutsättningar när man 

planerar en gemensam aktivitet då det kan finnas elever som är i behov av att gå ifrån den stora 

gruppen. Hon menar även att det är viktigt att särskoleeleverna är med på det som de själva har 

en erfarenhet av;  

När det är röris1 och så då hänger de ju med. Då är det ju något som de är vana med sen tidigare.  

Elisabeth betonar elevassistenternas erfarenheter av undervisningen och hur deras upplevelser av 

gemensamma aktiviteter är. Hon berättar att assistenterna alltid är tillsammans med eleverna och 

att de har en djup insikt i hur samarbetet och mötet mellan skolformerna fungerar. Tillsammans 

med elevassistenterna diskuterar hon hur de ska gå till väga för att få eleverna delaktiga i skolan. 

Hon menar att det är väldigt viktigt att förbereda eleverna för vad som ska hända och vad 

eleverna förväntas göra. Utformandet av undervisningen måste vara mycket tydligt och materialet 

eleverna ska ta del av får inte vara för abstrakt. Elisabeth visar på att hon upplever att en del 

lärare från grundskolan inte har kunskap i vad en funktionsnedsättning innebär för eleverna och 

att detta kan komplicera gemensamma aktiviteter. Liksom Casale-Giannola (2012) och Linikko 

(2009) uttrycker Elisabeth att kunskapen hos lärarna från grundskolan ofta är otillräcklig när det 

handlar om olika funktionsnedsättningar. Detta speglar även Annika när hon menar att hon som 

lärare i grundskolan inte skulle vilja planera aktiviteter eller undervisning som är riktad mot 

särskolan då hon inte har tillräckligt mycket kunskap om hur hon ska gå tillväga.  

Användandet av visuella scheman poängterar Elisabeth är särskilt viktigt då verbal information 

om vad som ska hända och vad eleven förväntas göra kan komma på vilovägar;  

Manus eller bildschema i handen där man ser vad som ska hända är ju a och o i att förbereda alla 

elever när det inte bara går verbalt. För den verbala förberedelsen försvinner ju när 

minneskapaciteten ofta är nedsatt. 

 Det Elisabeth beskriver kan ses som en följd av elevernas nedsatta individuella funktion, där 

otillräckligt minne ofta kan härledas till svårigheter med koncentrationen (Axner 1991:37-38).  

Ulrika menar att det är viktigt att se till de former av undervisning som kan vara gemensamt 

för särskolan och grundskolan för att identifiera dem och göra det tydligt att det här funkar. Hon 

menar att det är av stor betydelse att ha korta genomgångar så att samtliga elever kan hänga med 

och hålla koncentrationen uppe. Ulrika berättar även om att de arbetar mycket visuellt och 

använder sig av teckenstöd i undervisningen, hon betonar vikten av att det finns personal som 

                                                 
1 En gemensam rörelsestund inspirerad av Friskis och Svettis gruppträning. 
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kan behärska det väl. Liksom Elisabeth talar Ulrika här om de förutsättningar och förberedelser 

som krävs innan en aktivitet eller ett undervisningstillfälle för att eleverna ska kunna följa med i 

undervisningen eller aktiviteten. 

Även Sandra berättar att personalen arbetar mycket med att förbereda eleverna på särskolan. 

Både inför egen undervisning, inför dagen och inför gemensamma aktiviteter. Liksom Elisabeth, 

Malin och Ulrika menar hon att scheman som eleverna kan följa är viktigt. I utformandet av 

gemensamma aktiviteter och undervisningssituationer berättar Sandra att hon tänker ut vilka 

elever som behöver mer kontakt med grundskolebarnen. Hon berättar om en elev som har 

mycket utbyte med grundskolan och att hon då ser till att han kan vara med i mattegrupper 

tillsammans med grundskoleelever.  

Kerstin berättar att det är väldigt viktigt att tydliggöra för eleverna vad som kommer att hända 

under en gemensam aktivitet. Att vara konkret i vad som ska hända och utforma undervisningen 

eller den gemensamma aktiviteten så att eleverna från särskolan förstår vad som kommer att 

hända och vad de ska göra. Förhållningssättet och vikten av förberedelser som Kerstin beskriver 

kan underlätta för elever som har svårigheter med perservationen (Axner 1991:37). Om en elev 

inte vet vad som ska hända härnäst och vad som eleven förväntas göra kan det bidra till att eleven 

håller kvar vid den tidigare aktiviteten.  

Annika beskriver under intervjun hur hon arbetar med att få med de elever i sin klass som är i 

behov av extra stöd i undervisningen. Hon berättar att hon tar extra tid till de eleverna och 

beskriver hur hon placerat de eleverna nära tavlan i klassrummet så att de har nära till stöd om de 

behöver och aktivt tänker på att inte utmärka eleverna som behöver mer stöd. Hon beskriver hur 

hon gärna diskuterar med eleverna och tar fasta på vad som händer i skolans och klassrummets 

miljö i undervisningen. Det Annika berättar speglar det inkluderande klassrummet som Nilholm 

och Alm (2010) visar. Genom att skapa ett klimat där samtliga elever är delaktiga i 

undervisningen bidrar hon till en öppenhet i klassrummet. 

Karl menar att det är viktigt att se till vilken miljö eleverna kan ta in kunskap och på vilket sätt 

eleverna lär sig. Han säger att det är viktigt att förbereda och träna eleverna i kommunikation och 

att de i klassen ofta övar att konversera med varandra. Just detta blir viktigt i mötet med 

grundskolan för att eleverna från de båda skolformerna kan mötas på ett plan som båda förstår. I 

den gemensamma undervisningen lyfter Karl konversationen som betydande. Han beskriver hur 

eleverna, från båda skolformerna, lär sig tala och umgås med varandra. Detta bidrar till att 

eleverna i mötet skapar peer-mediated-intervention (Crosland & Dunlap 2012). Även Karl 

berättar att han förbereder eleverna med bärbara scheman inför gemensamma aktiviteter och att 

han i förväg berättar visuellt, med bilder, för eleverna vad som kommer att hända och när det 

kommer att hända. Han berättar att han inför ett gemensamt arbete med grundskolan arbetat 

med eleverna utifrån vad som kommer att behandlas under temat, så som ord, begrepp och 

innebörder.  När eleverna får ta del av det som kommer att ske under den gemensamma 

undervisningen förbereder Karl eleverna genom priming (Crosland & Dunlap 2012). 
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Lärarna identifierar de dilemman som uppstår genom elevernas varierande förutsättningar i 

undervisningen. De identifierar även de strategier de har för att arbeta med dessa dilemman. 

Genom olika strategier såsom priming (Crosland & Dunlap 2012), exempelvis genom visuella 

hjälpmedel, bildscheman eller muntlig förberedelse, bearbetar lärarna de dilemman som uppstår 

under skoldagen. Lärarna har identifierat dilemman, jobbat med dem för att kunna genomföra 

syftet med inkludering i organisationen. Elisabeth och Annika beskriver båda även det dilemma 

kan uppstå vid gemensamma undervisningstillfällen eller aktiviteter. De upplever att lärare i 

grundskolan inte har tillräcklig kunskap om eleverna från särskolans varierande förutsättningar 

vilket bidrar till att inkluderingen sker beroende av om lärare från särskolan har möjlighet att 

planera och genomföra samarbeten. Även om lärarna inom organisationen, den gemensamma 

skolan, värderar inkludering som idé högt och anser att detta gynnar organisationen blir detta 

svårt att genomföra då de inte vet hur de ska anpassa och skapa ett sammanhang åt idén, 

inkludering, i skolan dvs i organisationen. Vilket är en förutsättning för att idén ska gå att 

genomföra i praktiken (Røvik 2008:211). 

 

Lärarnas syn på inkluderingen av elever med funktionsnedsättning  

Samtliga lärare uttrycker att en inkluderande skola är bra. De menar att elever från både 

grundskolan och särskolan har nytta av och lär sig mycket av att båda skolformerna finns i 

samma verksamhet. Hur de resonerar kring detta skiljer sig dock åt beroende på vilken skolform 

lärarna arbeta inom. Kerstin påpekar till exempel att det är av stor vikt att resonera kring för vilka 

inkluderingen sker och varför det behövs. Hon menar att det inte alltid är självklart att 

inkludering är ett måste och att man ska vara försiktig med att hävda att alla särskoleelever till alla 

medel alltid måste vara delaktiga i gemensam undervisning och aktiviteter. Likt Kerstin resonerar 

Ulrika över hur inkluderingen på skolan hon arbetar går till när hon säger;  

Då känns det som ett spel för galleriet att vi ska vara med men egentligen skulle vi ha gjort något 

annat. 

 Hon menar att båda skolformerna gynnas av en inkluderande verksamhet dock kan de 

gemensamma aktiviteterna utformas på ett sätt som inte ser till de förutsättningar som krävs för 

att eleverna från särskolan ska kunna delta. Det Ulrika berättar speglar det dilemma som flera av 

lärarna som är verksamma i särskolan lyfter. Flera av lärarna från särskolan ser samtidigt 

inkluderingen som en sätt för särskoleeleverna att finnas med i ett större sammanhang och att 

eleverna har rätt till att vara med och verka i skolornas gemensamma lokaler där eleverna får 

möjlighet till ett kontaktnät som de annars inte skulle ha. Sandra uttrycker även att det är viktigt 

att se till elevernas behov och att det är viktigt att en elev har möjlighet att gå ifrån om så behövs. 

Karl ser placeringen av särskolan i grundskolan som ett verktyg för att hans elever kan få 

möjlighet att ta del av grundskolans lektioner. I hans klass finns det elever som har deltagit i 
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grundskolans idrottslektioner. Han menar även att en inkludering ska innebära att man arbetar 

skolformsöverskridande och det innebär att elever från grundskolan skulle kunna delta i 

undervisningen han har med sin klass.  

 Lena betonar vikten av att hennes grundskoleelever behöver mötet och samarbetet med 

särskolan då hon tror att det kan hjälpa eleverna att få en mer accepterande syn på människors 

olikheter. Detta resonemang delas även av Annika som menar att hennes elever blir mer toleranta 

och öppna av den elevvariation som finns på skolan. Då hon berättar att hon inte har ett närmare 

samarbete med särskolan beror det på att hon tänker att man ska samarbeta årskursvis och att det 

nu inte finns elever i särskolan som går i samma årskurs som hon själv undervisar i.  

Möjligheter och svårigheter i mötet mellan de två skolformerna 

Lärarna uttrycker att det största dilemmat, som uppstår i skolorna när skolformerna ska mötas, är 

bristen på tid. Flera av lärarna återkommer, vid ett flertal tillfällen under intervjuerna, att det är 

bristen på tid och saknaden av forum där lärarna kan träffas och planera tillsammans som till stor 

del formar hur samarbetet mellan skolformerna ser ut. Karl menar att det samarbete han har 

tillsammans med grundskolan grundar sig i att klassernas scheman överensstämmer, något som 

inte förekom i början men nu har setts till vilket nu innebär att de är sammanförda. Han menar 

att för ett skolformsöverskridande arbetssätt ska fungera krävs att vissa organisatoriska hinder, så 

som skilda scheman för grundskolan och särskolan, tas bort. Av de lärare som intervjuats är det 

Karl och Malin som har klassrum som befinner sig lokalmässigt i direkt anslutning till den andra 

skolformen. När skolan där Karl arbetar lade om schemat för både sär- och grundskola fick Karl 

och hans kollegor en handlingsfrihet inom organisationen som gjorde det möjligt för dem att 

genomföra det de strävade efter. Genom detta skapade de en mer inkluderande verksamhet. Om 

idén om inkludering skall fungera i den nya kontexten, skolan, är detta en bidragande faktor 

(Røvik 2008:219-221). 

Majoriteten av lärarna menar även att det kan vara svårt att ha ett fungerande samarbete då de 

upplever att en del lärare från grundskolan kan vara oroliga och inta ett betraktande 

förhållningssätt inför ett samarbete med särskolan. Elisabeth uttrycker det så här;  

Jag tror att det bottnar i någon slags rädsla och okunskap eftersom särskolan inte har varit en del 

av skolan tidigare.  

Ulrika säger; 

 Jag upplever nog att dels så vet de inte riktigt vad vi har för elever, jag tror inte att de ens tänker 

på vilken form av funktionsnedsättning eller diagnos som eleverna på särskolan har. Eller vad det 

innebär.  

Lärarna från särskolan uppger att det finns de grundskolelärare som är nyfikna och vill veta mer 

om särskolans arbetssätt och metoder. Detta framkommer även ur intervjuerna med lärarna från 

grundskolan. Samtliga lärare uttrycker en vinst i att det finns lärare med olika kompetens i 



34 
 

skolorna vilket gör det lättare att få stöd i undervisningen och innebär en möjlighet i att utvidga 

sina undervisningsmetoder. Annika säger; 

 Jag tar gärna ett samarbete och tips från särskolan, och personer som jobbar med elever som har 

problematik, nu stänger jag in mig i ett klassrum och måste stötta det här barnet i klassen utan 

resurser  

Vidare uttrycker hon att det är brist på tid som gör att samarbete klasserna emellan är svårt och 

även om det skulle finnas tid så är det inte säkert att ett vidare samarbete skulle utformas; 

 Jag skulle gärna tro att det skulle vara mer samarbete då men jag vet inte. Om jag ska vara ärlig så 

vet jag inte för oftast så fylls den tiden igen. Vi jobbar fortfarande lite i olika världar, inom mycket 

kan jag tänka mig. 

 Lena uttrycker att det finns ett förhållningssätt från andra lärare på grundskolan som visar att de 

är oroliga för att hon får en ökad arbetsbörda då hon har erfarenhet av att arbeta med särskolan 

och gärna vill ha ett ökat samarbete över skolformerna;  

Men jag är glad att jag har den kunskapen jag har från särskolan och de kunskaperna använder jag 

mig av i min egen klass också. En del lärare som inte har den erfarenheten undrar nog hur det 

skulle kunna gynna mina elever? För man tänker ju självklart förts och främst på sina elever. 

Lärarna beskriver en nyfikenhet mellan lärarna vilket skapar en förutsättning för inkludering. 

Samtidigt beskriver flera av de intervjuade lärarna även att de upplever en okunskap som bidrar 

till att arbetet med inkludering stannar av. Detta tyder på att lärarna på skolorna har olika 

förhållningssätt till inkludering.  

Sammanfattning  

Lärarna uttrycker att det finns återkommande dilemman i arbetet för en inkluderande skola vilket 

visar sig i olika förhållningsätt som lärarna har inför ett samarbete med den andra skolformen. 

Flera av lärarna delger en bild av att lärare från respektive skolform har en bild av hur 

undervisning och lärandestrategier ser ut i. Detta kan bero på en begränsad inblick i respektive 

skolform och därmed skapas ett organisatoriskt hinder för förutsättningar till ett inkluderande 

arbetssätt. En djupare inblick i den andra skolformen kan skapas genom att fler lokaler delas och 

att klassrum ligger närmare varandra. Samtidigt uttrycks ett behov av att konstant inkludering, i 

den mån av att alltid mötas och dela undervisningsformer, inte är nödvändigt då eleverna från 

särskolan kan behöva egna utrymmen som är lämpade efter elevernas behov och förutsättningar.  
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Diskussion  

Diskussionen är tematiskt uppdelad i områden som möter studiens resultat- och analysdel. Vidare 

förs ett djupare resonemang med närmare koppling till tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv.  

Inkluderingens utmaningar  

Gavish och Shimoni (2011), Casale-Giannola (2012) och Linikko (2009) visar att det finns en 

okunskap bland lärare ifråga om undervisningsmetoder och funktionsnedsättningar vilket även 

återspeglas i uppsatsen. Lärarna från särskolan upplever att lärarna från grundskolan inte har 

tillräcklig kunskap i vad elevernas funktionsnedsättning innebär och blir därför avvaktande till 

samarbetet. Lena visar när hon berättar att hon har kollegor som ställer sig frågande inför hennes 

vilja att arbeta med särskolan i undervisningen. Resultatet visar dock att lärarna beskriver att 

skolarna, där lärarna arbetar, är positiva till en inkluderande verksamhet. Lärarna uttrycker en 

ömsesidig vilja att utbyta erfarenheter och kunskaper och en önskan till fler forum där de kan 

träffas.  

I uppsatsens resultat- och analysdel kan vi läsa att lärarna lägger stor vikt vid att förbereda 

eleverna inför olika aktiviteter och arbetsmoment. Detta ses av lärarna som en förutsättning för 

att undervisningen och elevernas skolgång ska fungera. Obiakor et al (2012) menar att för att en 

inkluderande skola ska fungera krävs att alla delar av skolan och samhället i stort arbetar och 

fungerar inkluderande. De menar att ansvaret måste delas av alla som visats och verkar i miljön. 

Detta speglar även Crosland och Dunlap (2012) som menar att skolans värdegrund och de 

attityder som finns i skolan är avgörande för hur en inkludering av elever med autism ser ut. 

Lärarna som intervjuats för uppsatsen delger även detta. Då flera av lärarna upplever att lärare 

från grundskolan inte har tillräcklig kunskap i mötet och i undervisning av elever som är i behov 

av särskilt stöd synliggörs dilemman i den organisation som vilken de båda skolformerna verkar 

inom. Det kan även förklara de olika synsätt som finns på inkludering inom skolorna. Majoriteten 

av lärarna uppger att det finns en förutfattad mening i vilka som ska ta initiativ till gemensam 

aktivitet och undervisning. Flera av lärarna menar att det ses som självklart att det är lärare från 

särskolan som ska ta initiativ och att det är uttalat från rektor att ansvaret ligger på dem.  

Behovet av utbildning kring specialpedagogiska metoder  

För många elever har en nedsatt perceptionsprocess allvarliga konsekvenser som försvårar 

inlärning genom hela skoltiden. De exempel som visats på i uppsatsens analysdel kan spegla även 

svårigheter som elever från grundskolan delar. Lärarna som är verksamma inom särskolan arbetar 

med metoder som underlättar elevernas möjligheter att ta till sig information och kunskap. 
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Genom att delge och förbereda eleverna genom scheman av olika slag ger lärarna eleverna en 

möjlighet till att delta i undervisning och i aktiviteter. Lärarna från särskolan beskriver en 

okunskap hos lärare från grundskolan, hur de ska möta och förhålla sig till eleverna i särskolan. 

Vidare kan detta innebära att lärarna från grundskolan inte har tillräcklig kunskap i hur de ska 

möta de elever som är i behov av extra stöd i sina klasser. Detta ger även Annika tyngd till när 

hon säger att hon önskar mer stöd och resurshjälp från lärare som har mer specialkompetens än 

vad hon själv har. Haug (1999) menar att detta är en konsekvens av att lärarutbildningen inte 

tillhandahåller blivande lärare med specialpedagogiska synsätt och hållbara arbetsmetoder. När 

lärarstudenten sedan kommer ut i skolans verksamhet som lärare förklara detta till stor del den 

saknade kunskap som krävs för en inkluderande skola.  

Specialpedagogiska dilemman  

Det insamlade material från intervjuerna visar att det finns avgörande dilemman i skolorna 

(Nilholm 2007:62). När Kerstin och Ulrika resonerar kring huruvida för vilka en inkluderande 

verksamhet ska gynna lyfter de just detta. De uttrycker ett dilemma där de måste ta ställning till 

för vilka fungerar en inkluderande undervisning och de närmar sig också tankar kring om deras 

elever måste delta i gemensamma aktiviteter. När Ulrika säger att särskolans närvaro under en 

gemensam aktivitet känns som ett spel för gallerierna synliggör detta ett dilemma som kan uppstå 

inom en skola som ska verka för inkludering. Skolans mål är att samtliga elever ska vara delaktiga 

och vara en del av gemenskapen men Ulrika visar här att de förutsättningar som krävs för att 

hennes elever ska bli delaktiga saknas.  

Samtliga lärare uttrycker att en inkluderande skola är något positivt. Dock återkommer en 

återhållsam inställning till vilken grad denna ska ske. Sandra och Malin menar att det måste finnas 

en möjlighet till att elever som av olika skäl inte kan delta under en avslutning måste ha möjlighet 

att gå ifrån. Detta förutsätter att det finns en plats för eleven att gå till och platsen blir då allt 

oftast den del av skolan som tillhör särskolans lokaler. Även här skapas ett dilemma då den 

inkluderande skolan placerar skolformerna i separata lokaler och byggnader. Flera av lärarna från 

särskolan uttrycker dock detta som en nödvändighet för deras elever då de behöver en avskild 

plats som är anpassad efter deras behov och förutsättningar.   Lokalerna lyfts även fram som ett 

hinder för samarbete mellan skolformerna, något som lärare från båda skolformerna talar om. 

Detta speglar de ställningstaganden som skolorna måste ta i beaktning vid införandet av särskolan 

i grundskolan. Hur än skolledningen beslutar att lokalerna ska fördelas kvarstår dilemmat. Ska 

skolformerna mötas i det dagliga arbetet så att mötet kan ske än mer spontant, där även lärare 

möter varandra och eleverna? Eller ska skolformerna vara mer uppdelade så lärarna kan lägga 
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kraften på den specialpedagogik som är individuellt utformad för eleverna, och därmed bidra till 

en trygg form som till exempel Sandra uttrycker är behövligt.  

Inkluderingens verklighet  

I uppsatsens bakgrund finner vi att Salamancadeklarationen uttrycker att skolan ska ha en 

”inclusive orientation”. I den svenska översättningen av deklarationen skrivs begreppet om. 

Översättningsanmärkningen av den svenska översättningen lyder; ”I denna rapport används 

flitigt begreppet ”inclusion” eller ”inclusive education” här översatta med integration.”(Svenska 

Unescorådet 2006:9). Genom översättning som organisationsmodell förstår vi att översättaren 

har förtur i att tolka begrepp, idé och innehåll. Vidare sker en kontextualisering då det nya 

begreppet förs in i ett nytt sammanhang. När den svenska översättningen använder sig av ordet 

integrering innebär detta att syfta till den verksamhet som begreppet har använts i och skall 

användas i, nämligen skolan. Sättet som de intervjuade lärarna talar om integrering och 

inkludering kan ses i perspektiv till hur lärarna från de två skolformerna upplever och tolkar de 

riktlinjer som finns i skollag, läroplan och Salamancadeklarationen.  

När lärarna talar kring mötet mellan skolformerna använder sig lärarna från särskolan, samt 

Lena, av begreppet inkludering. Karl använder även begrepp som skolformsöverskridande. När 

Annika talar om inkludering handlar det om hennes mål att få in elever från lilla gruppen i sin 

klass, i mötet med särskolan nämner hon det inte. Istället talar hon då i termer som samarbete 

och kontakt. Här kan vi se att de som använder begreppet inkludering är även de som är mest 

angelägna att skapa ett forum där eleverna möts och verkar tillsammans. En bidragande faktor till 

detta kan vara att det är särskolans personal som ser flest positiva följder för deras elever då de 

uttrycker ett behov att eleverna ibland behöver utmanas men även för att eleverna ska få ett 

större kontaktnät. Lärarna från särskolan är även de som har mest kännedom om 

specialpedagogiska arbetssätt och har en erfarenhet av att läsa forskning som rör ämnet. Därför 

kan det vara naturligt för dem att använda sig av det begrepp som forskningen allt mer använder 

sig av. Elisabeth och Karl uttrycker även en medvetenhet kring begreppsskillnaden mellan 

integrering och inkludering i beskrivningen av deras tidigare arbetsplatser och hur arbetsklimatet 

var där, både för lärare och för elever. 

För att en organisation, i det här fallet skolan, effektivt ska kunna nå sitt syfte och mål behövs 

en struktur och en planering av organisationen. Syftet med lokalintegrerade särskoleklasser är att 

följa Salamancadeklarationens påvisningar. Det vill säga att alla barn har rätt till skolgång i 

ordinarie skolor samtidigt som deras individuella förutsättningar ska tas hänsyn till. Då skolorna 

som uppsatsen behandlar rymmer två skolformer behövs ett strukturellt och organisatoriskt 

sammanhang inom vilket skolformerna kan mötas och verka tillsammans. Samtliga lärare 

uttrycker att det ses som självklart från skolledning och rektor att båda skolformerna ska finnas 

representerade vid gemensamma aktiviteter och avslutningar. Dock saknar lärarna tid för 
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gemensam planering och forum där lärarna kan träffas och byta erfarenheter. Endast Karl och 

Malin visar en bild av att skolornas organisation möjliggör ytterligare forum för skolformerna att 

verka tillsammans inom då klasserna de arbetar i delar lokaler med grundskolan. Karl visar på en 

ytterligare dimension av samordning av verksamheterna inom organisationen då han berättar att 

scheman, som tidigare varit åtskilda, nu överensstämmer mellan skolformerna. Vilket han menar 

på är en förutsättning för ett skolformsöverskridande arbetssätt.  

Organiseringen av verksamheten 

För att nå verksamhetens syfte behövs en samorganisering av verksamhetens olika delar. Alla 

delar behöver arbeta mot samma mål för att på ett effektivt sätt nå det syfte som organisationen 

satt upp (Gerrbo 2012). Skolan förväntas vara en inkluderande plats där barn med olika 

förutsättningar för lärande och utveckling har en självklar plats. Men på vilkas axlar åläggs 

ansvaret för en inkluderande skola? I stycket ovan ser vi att rektorer och skolledningar förutsätter 

och lägger en grund för ett arbete mot en inkluderande skola. Lärarna som arbetar inom 

särskolan upplever dock att det egentliga ansvaret ligger på deras bord. Detta kan bero på, som 

lärarna uttrycker, en okunskap kring elevers olika förutsättningar och funktionshinder. Även en 

förklaring till varför lärarna upplever det så kan ligga i resonemanget kring förförståelsen till 

inkluderingsbegreppet. Det går även att utläsa att det finns en skillnad i upplevelser av hur en 

inkluderande verksamhet uppfattas och gynnas olika beroende på skolform. Skillnaden är inte 

svårfångad och Lena uttrycker den tydligt när hon säger att som lärare tänker man först och 

främst på sina elever. Detta återspeglar utlåtanden från båda lärargrupperna. För att det 

inkluderande syftet skolan har krävs dock att både särskola och grundskola arbetar mot samma 

mål och att organisationen organiseras på ett sätt som bidrar med förutsättningar till en 

inkluderande skola. Det krävs att all verksam personal möjliggör för möten mellan både personal 

och elever. Då det är kraften bakom idén, här inkludering, som påverkar hur mottagandet av 

implementeringen blir och därmed inverkar på den användbarhet som den tillskrivs (Gerrbo 

2012).  

 Sammanfattning  

Studien speglar på många sätt tidigare forskning som fokuserat på en inkluderande skola. Lärarna 

uttrycker även här att det inom lärarkåren och organisationen som finns förhållningssätt som 

skapar specialpedagogiska dilemman såsom elevers varierande förutsättningar och strategier för 

lärande som i sin tur kan försvåra arbetet mot en inkluderande skola. Dessa förhållningssätt 

grundas i viljan av att genomföra en så bra skolgång som möjligt för sina elever men även i 

okunskap kring funktionsnedsättningar och lärandestrategier. Dock uttrycks en vilja till samarbete 

över skolformerna och en positiv inställning gentemot en gemensam skola där båda skolformer 

finns respresenterade. Det som framförallt framhålls som en betydande faktor i arbetet för en 
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inkluderande skola är tid. Skolan som organisation kan genom avläggande av tid för möten och 

forum för lärarna att träffas och gemensamt planera aktiviteter och undervisning. Genom 

översättning av begreppet ”inclusion” till ”integrering” har även en kontextualisering av 

begreppet ”inclusion” skett. Därmed innebär syftet med ”en skola för alla” olika beroende på 

vilken skolform lärarna arbetar inom.  
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Konklusion  

Uppsatsens titel lyder ”Det är viljan hos personalen som spelar in hur eller om man vill ha en 

inkluderande skola”. Titeln är ett citat från en av de intervjuade lärarna. Uppsatsen visar att de 

intervjuade lärarna upplever att det är viljan hos lärare och skolledare som påverkar i vilken 

omfattning skolorna har ett inkluderande arbetssätt. Uppsatsen pekar på att för en skola idag ska 

fungera inkluderande i praktiken så ligger ansvaret till stor del hos lärare från särskolan. Det krävs 

att de tar initiativ till samverkan mellan skolformerna och för en gemensam undervisning. Dock 

finns en uttalad önskan från båda skolformerna av utbyte av erfarenheter och arbetssätt och även 

ett behov av en social samvaro mellan eleverna från de två skolformerna. 

Lärarna beskriver olika organisatoriska hinder som skapar dilemman för en inkluderande skola.   

Men skulle det hjälpa om alla organisatoriska hinder, såsom åtskilda lokaler och separata 

schemaläggningar, togs bort? Uppsatsen visar att många av de dilemman som lärarna ger uttryck 

för trots allt skulle kvarstå. De lärare från särskolan som arbetar i samma skolbyggnad och har ett 

mer omfattande samarbete med grundskolan påpekar även att det är viktigt att särskolan fungerar 

som en del och att eleverna, vid behov, inte ska behöva ha en aktiv roll i den inkluderande 

verksamheten. De förutsättningar som skolan behöver ta ställning till för att elever från båda 

skolformer ska kunna delta i gemensamma aktiviteter och undervisning kan lätt förbises och 

därmed försvåra syftet med en inkluderande skola. 

 

Det finns stora delar av detta område som står outforskat, främst gällande inkludering i skolor 

där särskola och grundskola möts och verkar tillsammans. Idag blir allt mer vanligt att de två 

skolformerna återfinns i samma skola. Därför är det av stor vikt att forskning kring detta lyfter 

organisatoriska faktorer som kan möjliggöra för ytterligare perspektiv på inkludering, förslagsvis 

med utgångspunkt i skolledares kunskaper om integrering och inkludering. Vidare vore det 

intressant att, i ett större perspektiv, undersöka förhållningssätt och inställningar till en 

inkluderande skola där både sär- och grundskola tas med i beräkningen.  
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