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Sammanfattning  

För att skolan ska kunna lyckas med att jobba för inkludering så att alla elever 

känner sig välkomna och delaktiga så är det viktigt med samverkan mellan 

specialpedagoger och lärare.  

 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare upplever samverkan med 

specialpedagoger för att skapa en inkluderande skola utifrån frågeställningen:  

Hur upplever lärare samverkan med specialpedagoger när det kommer till att 

skapa en inkluderande verksamhet? 

 

I den tidigare forskningen står det att samverkan mellan specialpedagog och lärare 

har stor betydelse för hur bra skolan kan jobba med att skapa en inkluderande 

verksamhet. Specialpedagogerna behöver jobba nära lärarna.  
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Det teoretiska ramverket handlar om att definiera inkludering och om det 

kommunikativa, relationsinriktade  perspektivet KoRP som analyserar inkludering 

utifrån kommunikation, delaktighet och lärande.  

 

Metoden i examensarbetet har varit semistrukturerade intervjuer som genomförts 

med sju lärare som jobbar i högstadiet, där intervjufrågorna utformats från det 

teoretiska ramverket. I resultatet framgår det att vissa lärare blivit provocerade av 

specialpedagogerna eftersom de kommit med expertråd som inte fungerat i 

verkligheten. Några lärare utrycker att de inte vill bli skrivna på näsan av 

specialpedagogerna men att de gärna tar mot råd när de har behov av detta. Ett 

mönster är att lärarna vill ha specialpedagogen nära sig i arbetslaget men inte i 

klassrummet.  

 

Studien visar på att specialpedagogens samverkan med lärarna blir avgörande för 

hur bra skolan lyckas med att inkludera så många elever som möjligt i skolan. De 

flesta lärarna har ett kategoriskt tankesätt där problemet ligger på eleven som 

specialpedagogen ska hjälpa utifrån insatser på individnivå när det egentligen 

hade behövts en samverkan utifrån att skolan försöker möta alla elever och få dem 

delaktiga i skolan.  

Ämnesord (5–8 st) 

Inkludering, Delaktighet, Kommunikation, Lärande, Samverkan 
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Abstract  

In order for the school to be able to succeed in working for inclusion so that all 

students feel welcome and involved, it is important to have collaboration between 

special educators and teachers. 

 

The purpose of the study is to investigate how teachers experience collaboration 

with special educators to create an inclusive school based on the question: 

How do teachers experience collaboration with special educators when it comes to 

creating an inclusive activity? 

 

Previous research states that collaboration between special educators and teachers 

is of great importance for how well the school can work to create an inclusive 

activity. The special educators need to work close to the teachers. 

The theoretical framework is about defining inclusion and about the 

communicative, relationship-oriented perspective KoRP, which analyzes inclusion 

based on communication, participation and learning. 

 

The method in the degree project has been semi-structured interviews conducted 

with seven teachers working in upper secondary school, where the interview 

questions are designed from the theoretical framework. The results show that 

some teachers have been provoked by the special educators because they have 

come up with expert advice that has not worked in reality. Some teachers express 

that they do not want to be written on the nose by the special educators, but that 

they are happy to take advice when they need it. One pattern is that teachers want 

the special educator near them in the work team but not in the classroom. 

 

The study shows that the special educator's collaboration with the teachers will be 

decisive for how well the school succeeds in including as many students as 
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possible in the school. Most teachers have a categorical mindset where the 

problem lies with the student that the special educator should help based on 

efforts at the individual level when there had really been a need for collaboration 

based on the school trying to meet all students and get them involved in the 

school. 

Keywords (5–8 st) 
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Förord 
När vi skulle börja arbeta med vårt examensarbete diskuterade vi vilka 

kunskapsområden som kunde vara relevanta. Eftersom vi båda var intresserade av 

hur lärare upplever samverkan med specialpedagoger och inkludering så valde vi 

syftet med examensarbetet utifrån detta intresseområde. Vi båda letade fram 

relevanta artiklar utifrån vårt syfte och skrev ned korta referat av dem.  

Vi diskuterade gemensamt vilken metod vi skulle använda oss av. När vi hade 

bestämt vilken metod vi skulle använda formulerade vi gemensamt intervjuguiden 

utifrån det teoretiska ramverket som vi valde att använda oss av. Vi kontaktade 

och bokade in intervjuerna med de lärare som var intresserade av att ställa upp på 

en intervju. Transkriberingarna av intervjuerna delade vi upp jämt mellan oss.  

Vi tog gemensamt fram artiklar till kapitlet tidigare forskning samt kurslitteratur 

och artiklar till det teoretiska ramverket.  

För att sammanställa resultatet utifrån våra transkriberingar träffades vi och gjorde 

detta tillsammans där vi gemensamt skrev avsnittet resultat. Vi skrev sedan ner 

analysen av resultatet tillsammans. Diskussionen delade vi upp mellan oss så att 

Terje skrev metoddiskussionen och vidare forskning medan Marcus skrev 

resultatdiskussionen. Vi bearbetade och redigerade sedan examensarbetet 

tillsammans.  
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Inledning 
 

För att skolan ska kunna lyckas med att jobba för inkludering så att alla elever 

känner sig välkomna och delaktiga så är det viktigt med samverkan mellan olika 

professioner. I detta arbete behöver specialpedagogen samverka med lärarna och 

andra professioner på skolorna.  

 

I examensordningen står det att specialpedagogen ska ha kunskap om sambandet 

mellan vetenskap och beprövad erfarenhet samt leda uppföljningsarbetet och leda 

utvecklingen av det pedagogiska arbetet (SFS 2017:1111). Vidare ska 

specialpedagogen visa förmåga att utforma och delta i arbetet med att genomföra 

åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och 

elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer. 

  

Den kompetens som specialpedagogen besitter är viktig, och samspelet med lärare 

och övrig personal är avgörande för om skolan ska kunna jobba inkluderande. 

Kring detta påvisar Ahlberg (2017) att differentierad kompetens är betydelsefull i 

en komplex verksamhet som skolan där, varje profession jobbar utifrån sina 

kunskaper och jobbar mot gemensamma mål för att skapa samsyn kring 

arbetssätts och problematik. Specialpedagogerna är en del i skolans arbete med 

det kompensatoriska uppdraget att stödja elever i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogiken måste ha en nära koppling till lärarnas pedagogiska och 

didaktiska medvetenhet, för att detta ska vara möjligt är samverkan centralt 

(Ahlberg, 2017).  

 

Schleicher (2018) menar att lärare som känner sig uppskattade av samhället får en 

bättre arbetsmiljö vilket skapar bättre engagemang i arbetet med att få eleverna att 

lyckas i skolan. Detta hänger ihop med att samverkan mellan specialpedagoger 

och lärare måste ske på ett sätt som gör att både lärare och specialpedagoger 

känner sig uppskattade.  
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Ahlberg (2017) skriver att praktikgemenskaper och professionell 

specialpedagogisk utveckling kan åstadkommas genom att forskare, 

specialpedagoger och lärare reflekterar tillsammans. Detta arbetssätt kan vara en 

av vägarna för att utveckla en forskningsbaserad profession.  

 

Skolan bör fokusera på vad lärare gör bäst och vad de anser vara relevant för deras 

uppdrag vilket enligt Schleicher (2018) är arbetet med eleverna och inte de 

administrativa delarna av arbetet. Vidare påkallar Schleicher (2018) att lärare 

känner sig nöjda med sitt jobb när de får hjälp i sin professionella utveckling och 

därför behöver skolan omformas till intellektuella attraktiva platser där 

professionaliteten kan frodas. En samverkande kultur i skolan visar på att lärares 

självförmåga gynnas och därför behöver skolan stödja lärare genom att uppmuntra 

till mer professionell samverkan (Schleicher, 2018). 

 

Om skolan analyserar sin verksamhet utifrån det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet, där bland annat processerna delaktighet, 

kommunikation och lärande används som teoretiska verktyg kan skolan jobba mer 

inkluderande (Ahlberg, 2017). De flesta människor i Sverige anser att skolan ska 

vara för alla men vad detta innebär är inte lika självklart. Inom 

specialpedagogiken handlar en skola för alla ofta om alla elevers rättigheter att 

delta i en gemenskap, där varje elev blir sedd och respekterad för den man är 

(Ahlberg, 2017).  

 

Nilholm (2019) problematiserar att specialpedagogikens betoning av det speciella 

kan skapa föreställningen att den ”vanliga pedagogiken” inte inkluderar de elever 

som är i behov av särskilt stöd. Att det behövs speciella lösningar för vissa elever 

som specialpedagogerna eller speciallärarna ska lösa. 

I TALIS (2018) en enkät sammanställning av lärare i OECD länders upplevelser, 

synliggörs det att en av fem lärare i OECD länderna inte känner att de jobbar i en 

samverkande skolkultur med ömsesidigt stöd (Schleicher, 2018). Vidare 

framhåller Schleicher (2018) att det är bara 28 procent av lärarna i OECD 
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länderna som har klasser i team åtminstone en gång i månaden. Nästan tre 

fjärdedelar av lärarna som får feedback i deras arbete upplever att detta känns 

värdefullt för att utveckla sin praktik. Schleider (2018) framhåller att en feedbacks 

kultur hade kunnat hjälpa skolan att utveckla ett system med fortsatt lärande och 

utveckling. I många OECD länder hade det kunnat införas bättre 

bedömningssystem så att lärare blir bättre erkända för sina ansträngningar 

(Schleider (2018). 

 

Skolan ska vila på beprövad erfarenhet men detta begrepp förtydligas inte i 

skolans styrdokument enligt Ahlberg (2017). Det är framför allt lärarna som 

skapar den beprövade erfarenheten i skolan men för att det ska klassificeras som 

beprövad erfarenhet måste erfarenheterna kommuniceras, reflekteras över, 

tillsammans värderas under lång tid och systematiskt dokumenterats (Ahlberg, 

2017). Här menar Ahlberg (2017) att för att vi ska kunna förstå särskilda 

situationer i skolan på djupet exempelvis skolans arbete med elever i behov av 

särskilt stöd, så behöver skolan använda sig av lärares erfarenheter i samspel med 

vetenskaplig teori. Problemlösningen måste förstås utifrån den teoretiska 

förståelsen av problemet. 

 

Nilholm (2019) påpekar att det är viktigt att analysera det specialpedagogiska 

området utifrån vad som anses orsaka elevers svårigheter. Det finns olika 

perspektiv som kan användas för att analysera detta beroende på var problemen 

förläggs. Traditionellt har svårigheter i skolan lagts på den enskilde eleven utifrån 

två varianter. Den ena varianten förklaras med att elevens biologiska betingade 

förutsättningar setts som otillräckliga. Den andra varianten handlar om att elevens 

hemmiljö setts som bristfällig och orsakar svårigheter i skolan. Detta perspektiv 

där problemet läggs på eleven kallas för det kategoriska perspektivet. Ahlberg 

(2017) framhåller att det inte är tydligt hur specialpedagogernas arbetsuppgifter 

ser ut på olika skolor. Skolorna är i behov av specialpedagogisk kompetens men 

det framgår inte hur skolorna ska arbeta med specialpedagogiska insatser 

(Ahlberg, 2017).  
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Lärarna som jobbar direkt med eleverna är viktiga för att det ska gå bra för 

eleverna. Lärarnas kompetens behöver kompletteras med elevhälsans kompetens 

utan att elevhälsan säger till lärarna hur de ska hantera sin profession (Hylander & 

Guvå, 2018). Många gånger är specialpedagogerna en del i elevhälsans arbete. 

 

Syfte 

 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare upplever samverkan med 

specialpedagoger för att skapa en inkluderande skola. För att uppnå syftet avser vi 

att besvara följande fråga: 

 

Hur upplever lärare samverkan med specialpedagoger när det kommer till att 

skapa en inkluderande verksamhet? 

Tidigare forskning 
I kapitlet tidigare forskning står det om European Agency som jobbar med att 

tillhandahålla EU:s medlemsländer forskning och information om inkluderande 

utbildning. Kapitlet handlar också om vikten av samverkan mellan 

specialpedagoger och lärare för att skapa inkluderande skolor. Skolan behöver 

synkronisera sina resurser så att de jobbar mot gemensamma mål för att kunna 

möta så många elever som möjligt på ett positivt sätt. I kapitlet står det om hur 

mötesstrukturer kan effektiviseras för en god samverkan samt om hur 

specialpedagogen kan fungera som en handledare för att stärka sin relation med 

lärarna. I tidigare forskning står det även om vad som kan hindra samverkan och 

om inkluderingens framväxt. Avslutningsvis i kapitlet står det om inkludering i en 

internationell kontext, inkludering som process, metoder för att jobba 

inkluderande i skolan, specialpedagogen som en samordnare och lärarnas syn på 

samordning.  
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Begreppsdefinition av samverkan och samarbete  

I texten skriver vi om samverkan som är något som sker inom och mellan olika 

enheter, myndigheter och samhällsaktörer. Vi skiftar mellan begreppen samverkan 

och samarbete där vi tänker oss att samarbete är ett gemensamt bedrivet arbete 

som gäller en avgränsad uppgift (NE.se). 

Sökning och urval av tidigare forskning  

Vi sökte efter artiklar i databasen ERIC och SwePub. I databasen ERIC skrev vi 

collaboration of special educators och då fick vi 151 träffar. För att avgränsa 

sökningen tryckte vi peer-reviewed och att vi bara skulle få träffar på artiklar från 

2009-2021 och då fick vi ned träffarna till 53 stycken. Vi läste igenom rubrikerna 

och då upplevde vi att 22 akademiska tidskrifter kunde vara relevanta utifrån vårt 

syfte. När vi läst igenom sammanfattningarna på artiklarna försökte vi hitta 

kopplingar mellan artiklarna och syftet och då kunde vi avgränsa oss till att 

använda de artiklar som vi tyckte var mest relevanta. Vi provade även att söka 

med kombinationen collaboration between teachers and special educators och då 

kom det fram tre akademiska tidskrifter som kunde vara relevanta för vårt syfte 

som vi kom att använda oss av. När vi sökte i databasen SwePub så använde vi 

sökordet lärares samverkan med specialpedagoger och då hittade vi två artiklar. 

En av dessa artiklar verkade relevant och när vi läst sammanfattningen bestämde 

vi oss för att använda den. När vi letade efter artiklar framförallt i den svenska 

databasen SwePub så märkte vi att det finns en kunskapslucka på området om 

samverkan mellan specialpedagoger och lärare. Detta är ett område som är 

relevant att forska mer på.  

Samverkan mellan specialpedagoger och lärare  

 European Agency jobbar med att tillhandahålla EU:s medlemsländer forskning 

och evidensbaserad information och rekommendationer om implementering av 

inkluderande utbildning. Sedan 1999 har European Agency på begäran av EU:s 

medlemsländer systematiskt samlat in kvantitativa uppgifter om specialpedagogik 

med fokus på inkluderande utbildning (Ramberg & Watkins, 2020). 
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I USA infördes det en lag 2004 som innebär att elever med funktionsnedsättningar 

ska ha samma utbildningsmöjligheter som elever utan funktionsnedsättningar. 

Lagen har genererat att det är av stor vikt av samverkan mellan specialpedagoger 

och klasslärare som har gynnat eleverna och klasslärarna (Black & Hill, 2020).  

 

Black och Hill (2020) skriver att elever som behöver särskilt stöd behöver få sin 

undervisning i ett vanligt klassrum under den största delen av skoldagen men de 

kan också behöva få stöd av en resurslärare i ett annat klassrum. Von Ahlefeld 

Nisser (2014) menar att det är nödvändigt med bra kommunikation mellan 

specialpedagog och lärare när de ska undervisa elever i behov av särskilt stöd i ett 

klassrum med ordinarie grupp. Detta påvisar även Black och Hill (2020) som 

framhåller att samverkan mellan specialpedagoger och klassrumslärarna är 

nödvändig när det gäller att förstå elever som får särskilt stöd och särskilda insatser. 

I en studie som bygger på intervjuer med specialpedagoger visar det sig att en 

framgångsfaktor för att skapa en inkluderande verksamhet är att jobba nära lärare 

och elever (Heimdahl, & Malmgren, 2009). För att få till en inkluderande skola så 

är ett effektivt samarbete det som skolorna behöver satsa på och detta missar många 

skolor som kanske menar att de är inkluderande när de i själva verket inte är det 

(Morgan, 2016).  

  

Skolorna måste engagera sig i samverkan i alla former för att verksamheten skall 

bli inkluderande, menar Thornberg (2009). Vidare skriver Thornberg (2009) om en 

modell över synkronisering av resurser som handlar om processer som inkluderar 

och koordinerar olika resurser exempelvis individer, kunskaper, kompetenser, hjälp 

och stödinsatser, så att de integreras och samverkar tillsammans för att utveckla 

elever positivt. Synkronisering utgörs av dynamiska mål, ansvarsfördelning, 

professionskulturell samverkan och positiva relationer (Thornberg, 2009).  

  

Morgan (2016) utvecklar detta resonemang i sin studie, där han undersöker hur ett 

effektivt samarbete mellan specialpedagoger och vanliga lärare kan fungera i 

praktiken för att skapa inkluderande skolor, genom att följa samarbetsprocesser 

mellan specialpedagoger och lärare i arbetet med elever. I undersökningen 
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studerades relationerna mellan personalen där personalkulturen analyserades. En 

nyckelkomponent som Morgan (2016) kom fram till var att specialpedagogens roll 

behövde omformas genom ett nära samarbete med lärarna där de hjälps åt med att 

undervisa. Detta menar Morgan (2016) har förbättrat elevernas lärande och gynnat 

inkluderingen. Flexibilitet och delat ansvar var framgångsfaktorer i denna 

samverkan.  

  

Att det blir ett harmoniskt samarbete mellan personalen på skolan är en viktig faktor 

som kan effektivisera samarbetet. Det finns mycket litteratur om samarbete men 

trots detta så har skolorna problem med att implementera bra och effektivt 

samarbete påpekar Morgan (2016).  

  

Thornberg (2009) påpekar vikten av mångprofessionell samverkan mellan 

skolpersonal och resurspersoner i arbetet med elever som utmanar skolan. Det som 

gynnar en framgångsrik samverkan är: positivt socialt samspel, öppen 

kommunikation, hög tillgänglighet, konstruktiv konflikthantering, att arbeta mot 

gemensamma mål och framgång genom kompetens. En framgångsrik samverkan 

avses vara att de inblandade aktörerna lyckas samverka på ett sätt som leder till 

positiv utveckling för eleven exempelvis att eleven presterar bättre i skolan 

(Thornberg, 2009). 

En god mötesstruktur och samverkan 

 För att organisera strukturer för effektiv samverkan mellan specialpedagoger och 

klasslärare kan skolan använda sig av mötesformer där tiden effektiviseras så de 

inte tar så mycket arbetstid (Black & Hill, 2020). Mötena och strukturen på 

mötena är en viktig del för lärarna, resurslärarna och specialpedagogerna för att 

alla ska få rätt information om eleverna samt att de ska kunna jobba mot 

gemensamma mål. Utifrån effektiva mötesstrukturer kan personalen komma fram 

till personliga mål för eleverna där det skapas en känsla av att de lyckas i det 

vanliga klassrummet (Black & Hill, 2020). Effektivt samarbete är en svår 

utmaning som skolorna måste ta på sig för att öka inlärningen för alla elever enligt 

Morgan (2016). I skolan är det ofta tidsbrist som försämrar samarbetet och för att 
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lösa detta problem kan teknologin underlätta exempelvis genom Google docs, 

virtual planning och andra teknologiska resurser (Morgan, 2016). 

  

Pugach et al (2019),  Gomez-Najarro (2020) och Matewos (2019) menar dock i sina 

studier att tid inte är det enda som är av betydelse för om samverkan blir lyckosam 

eller inte. Studien, som studerat ett projekt i USA, som gick ut på att lärarna på 

skolan implementerade metoder för att utvärdera och utveckla elevers läs och 

skrivkunskaper. Lärarna skulle med hjälp av ett dataanalysprogram och 

gemensamma diskussioner identifiera elever som kunde tänkas vara i behov av 

särskilt stöd, samt systematiskt diskutera hur de skall hjälpa elever på individnivå 

att förbättra sina läs och skrivkunskaper. En intressant slutsats av studien är att även 

om det skapas forum för lärarna att få råd av specialpedagogen kring hur de skall 

bemöta elever i svårigheter så leder det inte till en mer inkluderande skola. För att 

skapa en inkluderande skola krävs det att lärarna samverkar med varandra kring 

elevärenden (Pugach et al. 2019).  

  

Att mötena skall vara elevnära är någonting som Black och Hill (2020) också lyfter 

i sin studie. Black och Hill (2020) framhåller att mötena ska ta mellan tio och 

femton minuter där fokuset är på ett problemområde åt gången. I det första mötet 

lyfter läraren ett problem som läraren vill diskutera. Lärarna och 

specialpedagogerna börjar först att ”brainstorma” olika lösningar. Vad som sägs på 

mötet skrivs in i ett elektroniskt dokument som delas av de som medverkar i mötet. 

I slutet av mötet planeras ett uppföljningsmöte in tills problemet är löst. När 

problemet är löst reflekterar lärarna på lösningarna som gjorts (Black & Hill, 2020). 

Specialpedagogen som handledare  

 Petterson och Ström (2019) har studerat hur lärare på landsbygdsskolor kan få stöd 

av handledning av specialpedagoger i norra Sverige.  Forskarna kommer fram till 

att lärarna upplever att de får mycket stöd genom handledning av specialpedagoger. 

Handledningen bygger på ett samarbete som präglas av professionellt utbyte och 

ömsesidig problemlösning där lärarna lär sig att stödja elever med särskilda behov. 

Vidare skriver Petterson och Ström (2019) om vikten av relationsbyggandet mellan 
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specialpedagoger och lärare genom att presentera fyra olika handledningsmetoder. 

Den handledningsmetod som Petterson och Ströms studie (2019) lyfter fram mest 

är den handledningsmetod som går ut på att underlätta och ge ett informativt 

samarbete.  

  

Lärarens roll är ytterst betydelsefull i processen för att skapa bra förutsättningar för 

eleverna att lyckas i skolan. I detta arbete behöver lärare få konsultation och det 

behövs även mer forskning om lärar-elevrelationer samt relationsarbetet med 

vårdnadshavare (Thornberg, 2009).  Petterson och Ström (2019) lyfter i detta 

sammanhanget fram att det är viktigt att specialpedagogen om den skall konsultera 

läraren, inte säger till läraren exakt vad den ska göra, detta på grund av att 

relationsbyggandet mellan lärare och specialpedagoger då kan ta skada.  

  

Hinder för samverkan 

 För att skapa bra förutsättningar för en god samverkan måste skolan 

medvetandegöra vad som kan ställa till det när det gäller samarbetet för att kunna 

motverka detta problem (Morgan. 2016). Hinder för samverkan kan vara 

personalens attityder, kontrollbehov och att viss personal tävlar mot andra. Vad 

som även kan ställa till med problem på skolorna är tidsbrist, kontrollbehov, och 

destruktiva relationer mellan personalen. Dessa problem måste lyftas upp för att 

skolan ska kunna göra något åt det (Morgan, 2016). 

  

Vidare skriver Morgan (2016) att det kan även finnas problem i samarbetet utifrån 

att personalen har olika människosyn och inte förlitar sig på att kollegorna kan 

hjälpa dem att nå gemensamma mål. Relationsskapandet mellan personalen är 

ytterst viktig för en god samverkan och detta är något som skolorna behöver satsa 

på (Petterson & Ström, 2019). Skolan måste försöka ta tag i negativa tankesätt 

som kan ställa till med problem när personalen ska samverka med varandra för att 

jobba konstruktivt med relationsbyggandet i personalgrupperna (Morgan, 2016).  
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Thornberg (2009) lyfter fram att framgångsrik samverkan missgynnas av följande 

problem: om det är låg förankring, låg tillgänglighet, bristande kommunikation, 

professionskulturella hinder, negativt socialt samspel, ouppnådda förväntningar 

och brist på intersektoriellt nätverksarbete. Vidare framhåller Thornberg (2009) 

att det som motverkar synkronisering är processer som motverkar integrering, 

samordning och koordinering av resurser i rörelse mot elevens positiva 

utveckling. Vad som även motverkar synkronisering är statistiska mål, 

ansvarsförskjutning, professionskulturell motverkan och aversiva relationer 

(Thornberg, 2009). 

 Från integrering till inkludering 

 Inkluderingens framväxt 

 Integrationstanken är någonting som vuxit fram efter att kritik riktats mot att 

undervisningen av elever i särskilda behov undervisats i segregerade miljöer 

(Magnusson, 2015). Integrationen av elever med särskilda behov handlade om att 

återanpassa och integrera elever med särskilda behov in i vanliga skolor och 

klasser. Integreringen av elever med särskilda behov byggde på medicinska och 

psykologiska modeller där individen är bäraren av brister och problem som ska 

botas eller kompenseras för. I detta tankesätt görs det skillnad mellan elever som 

är ”normala” och de som ska integreras in i det ”normala” (Magnusson, 2015). 

Detta menar Magnusson (2015) har haft assimilerande effekter men ställer sig 

samtidigt kritisk till att undervisa elever med särskilda behov segregerat.  

Magnusson (2015) framhåller att utvecklingen av begrepp inom specialpedagogik 

som utbildning för alla, integration och inkludering är skilda från varandra men 

det finns vissa gemensamma nämnare och ibland går begreppen in i varandra. 

Utbildning för alla härstammar från när skola för alla infördes som handlade om 

tillhandahållande och tillgång till utbildning men där elever med särskilda behov 

eller funktionsnedsättningar inte räknades in (Magnusson, 2015). 

  

 Magnusson (2015) menar att efter integreringstankarna för elever med särskilda 

behov kom det fram tankar om inkludering istället. Många gånger förväxlas 

integration och inkludering framför allt när det används för att beskriva liknande 
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processer. Magnusson (2015) påkallar att processen från integrering till 

inkludering inte bara är ett terminologiskifte. Begreppet inkludering kan sägas 

överskrida integration, eftersom det har sitt ursprung i liknande rötter alltså en 

kritisk syn på specialpedagogik där elever segregerats men där inkluderingen går 

längre än integreringen.  Det finns även de som menar att inkludering skall ses i 

en bred kontext. Kurth, Miller och Toews (2020) ser inkludering som en större 

helhet. De menar att inkludering berör flera dimensioner exempelvis politisk, 

samhällsnivå, skolnivå, klassrumsnivå och individnivå där varje nivå har sina 

egna implikationer och avseende för olika processer. 

 Inkludering i en internationell kontext 

 Ramberg och Watkins (2020) skriver att European Agency har kommit överens 

med sina 31 medlemsländer om att skapa inkluderande utbildningssystem. 

Visionen är att inkluderande utbildningssystem ska säkerställa att alla elever i alla 

åldrar får tillgång till meningsfulla, högkvalitativa utbildningsmöjligheter i sitt 

lokala samhälle tillsammans med sina vänner (Ramberg och Watkins 2020). 

Traditionen för specialundervisning har varit att jobba kompensatoriskt i 

segregerade miljöer men att det har börjat att ändras mot mer inkluderande 

metoder och arbetssätt på senare tid (Magnusson, 2015). 

 

 Ramberg och Watkins (2020) framhåller att data som The European Agency tagit 

fram när det gäller hur stor del av skolveckan som elever i behov av särskilt stöd 

får i vanliga klasser, visar på stora skillnader mellan medlemsländerna. Det kan 

även vara så att medlemsländerna inte rapporterar in alla elever som sätts i 

specialklasser. Vidare skriver Ramberg och Watkins (2020) att i alla 

medlemsländerna finns det elever i behov av särskilt stöd som helt segregeras från 

vanliga skolor och får hela sin undervisning i specialklasser eller specialskolor. 

Dessa elever får inte sin rätt till en inkluderande miljö tillgodosedd. Andelen 

elever som undervisas i helt segregerade skolor skiljer sig mycket mellan länderna 

och det är intressant att jämföra trender och rörelser mot eller emot inkluderande 

placeringar inom specifika länder över tid (Ramberg och Watkins, 2020).  
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Ramberg och Watkins (2020) påkallar att det går att mäta hur bra olika länder 

jobbar med inkluderande utbildning genom strukturella nivåer på makro, meso 

och mikro nivå.  

  

Makronivån handlar om systemet på politisk nivå hur bra landet jobbar med 

inkludering när det gäller utbildningspolitik. Meso-nivån handlar om skolnivå och 

hur skolor kan skapa inkluderande miljöer, hur de värderar mångfald, 

vårdnadshavarnas engagemang, stödåtgärder, lokala skolplaner och hur 

skolledningen stödjer en inkluderande kultur och praktik (Ramberg & Watkins 

2020). 

  

Mikronivån relaterar till klassrumsnivån och hur organisationen av lärandet sköts, 

hur lärare kan möta alla individuella behov, såväl lärares attityder mot 

inkluderande miljöer analyseras men även elevernas engagemang i utbildningen 

och hur de upplever sin skolgång (Ramberg & Watkins, 2020). Vidare skriver 

Ramberg och Watkins (2020) att på makro nivå går det att göra mätningar på hur 

många elever som är inskrivna i skolan och hur närvaron ser ut men även hur 

många elever som står utanför skolan i ett land. Det går även att studera var elever 

placeras inom utbildningssystemet och i vilken utsträckning de är inskrivna i 

inkluderande miljöer eller i segregerade miljöer. Mätningar görs även på var 

elever tillbringar större delen av sin tid i skolan med fokus på elever i riskgrupper 

exempelvis elever med funktionsnedsättningar (Ramberg & Watkins, 2020). 

  

Ramberg och Watkins (2020) menar att i alla medlemsländerna finns det behov av 

att utveckla ländernas skolsystem för att vara mer inkluderande för elever i behov 

av särskilt stöd. Data som The European Agency samlat in visar en tydlig skillnad 

i hur medlemsländerna ser på elevers rätt till en inkluderande utbildning. Det finns 

även en variation i graden av identifiering av elever som identifieras ha behov av 

särskilt stöd men även stora variationer mellan hur länderna väljer att placera 

dessa elever inom sina utbildningssystem (Ramberg & Watkins, 2020). Gomes-

Najarro (2020) lyfter i detta sammanhanget fram behovet av att ändra 

lärarutbildningen i USA så att den innefattar ett moment om vad specialpedagogik 
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kan bidra med i den ordinarie undervisningen, för att på så sätt öka lärarnas 

kompetens om hur elever i svårigheter kan inkluderas inom ramen för 

ordinariegrupp. 

Inkludering som process  

 Kurth, Miller och Toews (2020) skriver att inkluderande utbildning inte ska 

definieras som en plats utan som en pågående process som skapar en social rättvis 

utbildning. Magnusson (2015) menar att logiken i det nya sättet att tänka kring 

inkludering och specialpedagogik kan bli mer eller mindre radikala. Full 

inkludering skulle kräva ett avskaffande av specialundervisningen och ett 

ifrågasättande av alla utbildningssystem som är baserat på kategoriska och 

segregerade förhållningssätt. 

 

Det relationella perspektivet av specialundervisning kan ses som något som ligger 

närmre inkludering (Magnusson, 2015). Vidare skriver Magnusson (2015) att 

Radikala ståndpunkter inom inkludering kan ses som att specialundervisning i 

segregerade miljöer helt fördöms medan moderata tillvägagångssätt kan se värde i 

att ge stöd till elever både i segregerade miljöer och i vanliga klassrum.  

 

Ramberg och Watkins (2020) framhåller att ett sätt att definiera en inkluderande 

miljö enligt The European Agency avser att eleven i behov av särskilt stöd får sin 

utbildning till 80 procent i vanliga klasser med sina klasskompisar i veckan. Detta 

indikerar tydligt att eleven är placerad i en vanlig skolmiljö under största delen av 

sin tid i skolan och samtidigt får stöd i en liten grupp 20 procent av skolveckan. 

  

Kurth et al. (2020) påpekar att skolan ska engagera sig i en process för att skapa 

inkludering så att eleverna inte ska behöva lämna sina klasskamrater för att få stöd 

i ett annat klassrum. Stödet ska komma till eleverna och eleverna ska inte behöva 

gå i väg från sin klass för att få rätt stöd. Elever med funktionsnedsättningar ska 

vara i en vanlig klass och följa ett vanligt skolschema i största möjliga 

utsträckning. Kurth et al. (2020) framhåller vidare att det finns forskning som 

visar att alla studenter inklusive elever med stora intellektuella 

funktionsnedsättningar kan lära sig akademiskt innehåll i ett vanligt klassrum. 
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Elever med funktionsnedsättningar förbättrar sitt akademiska lärande när de 

undervisas i inkluderande miljöer (Kurth et al. 2020).  

Metoder för att jobba inkluderande i skolan 

 Det råder enighet kring att samverkan mellan skolans personal är av avgörande 

betydelse för hur pass lyckosam inkluderingsarbetet blir (Lindqvist, Nilholm, 

Almqvist & Wetso, 2011). Det som skiljer sig mellan olika studier är i första hand 

vad i samarbetet kring inkludering som undersöks. Olika studier ger därför olika 

svar på frågan om vad som behöver förändras för att ett fruktbart samarbete 

mellan specialpedagog och lärare skall komma till stånd (Lindqvist et al. 2011). 

  

Skolan måste se till att elever med funktionsnedsättningar har tillgång till och gör 

framsteg i den ordinarie skolan, detta kräver att lärare hittar strategier för att göra 

skolan tillgänglig och meningsfull (Kurth et al. 2020). I deltagarplaner integreras 

en mängd olika forskningsbaserade strategier i en process som syftar till att göra 

skolan inkluderande. När lärare samverkar i team kan de utveckla strategier 

utifrån forskning för att nå ut till elever med funktionsnedsättningar i de ordinarie 

klasserna (Kurth et al. 2020). 

  

Exempel på strategier för att skolan ska kunna jobba inkluderande är tre 

nyckelstrategier som Kurth et al. (2020) skriver om. En av dessa nyckelstrategier 

är ”Ecological Assessment” som handlar om att bedöma elevernas skoldag utifrån 

vilka rutiner skoldagen innehåller. Personalen i skolan försöker utvärdera elever 

med särskilda behov och hur de presterar i olika miljöer. Utifrån detta försöker 

personalen kartlägga vad i skolmiljön som hjälper och vad som stjälper eleverna 

med särskilda behov (Kurth et al. 2020). 

 

 Skolpersonalen försöker förstå klassrumsrutiner och om eleverna i behov av 

särskilt stöd eller andra elever behöver hjälp i vissa delar av rutinerna (Kurth et al. 

2020). Personalen utgår från olika frågor exempelvis vad gör så att eleverna 

lyckas i skolan? Vad är de typiska rutinerna för denna klass eller aktivitet? En 

observatör slutför den ”ekologiska bedömningen” som observerat klassen under 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Nilholm%2C%20C.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Nilholm%2C%20C.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Wetso%2C%20G.%20-M.%22%7C%7Csl~~rl','');
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flera dagar och även intervjuat klassläraren. Observatören diskuterar sen med 

klassläraren vilka rutiner som är typiska för klassen och samtalar om 

framgångsrika elever och lärare som lyckas bra med eleverna. I team diskuterar 

lärarna först vilket stöd hela klassen behöver exempelvis stöd av varandra i 

mindre grupper, checklistor eller tydlig information på tavlan. Efter detta ska 

teamet tänka till kring de eleverna som behöver ett mer omfattande stöd som inte 

är tillgängligt för alla eleverna (Kurth et al. 2020). 

 Specialpedagogen som en samordnare 

 Specialpedagogens roll har Mattson och Malmgren (2009) undersökt genom 

intervjuer med fjorton rektorer vid olika tider under en tio års period. Rektorernas 

svar delas in i kategorier med olika förhållningsätt till specialpedagogen, som 

sedan analyseras utifrån om de leder till inkludering eller exkludering. Studien 

identifierar två typer av förhållningsätt till specialpedagogen. Vidare framhåller 

Mattson och Malmgren (2009) att i mer traditionella organisationer används 

specialpedagogen som en direkt resurs för elever i svårigheter där 

specialpedagogen undervisar elever utanför ordinarie grupp. I det andra 

förhållningssättet används specialpedagogen mer som en samordnare av 

undervisningen för elever i svårigheter, där specialpedagogen tillsammans med 

lärarna underlättar elevernas skolgång inom ramen för ordinarie undervisning. Det 

senare förhållningsättet leder till mer inkludering än det förstnämnda och det är en 

fördel ur ett inkluderingsperspektiv om specialpedagogen jobbar mer som 

samordnare av specialpedagogiska insatser för hela skolan (Heimdahl & 

Malmgren, 2009).  

 

Mattson och Malmgren (2009) konstaterar att den mer inkluderande synen på 

specialpedagogens roll ökat utifrån undersökningar som gjorts under två olika 

perioder. Specialpedagogens roll har gått mer åt en samordnande roll som ska 

försöka få skolan att jobba mer inkluderande. Eftersom mer inkludering alltid ses 

som positivt är det relevant att undersöka vad som skapar bra förutsättningar för 

inkludering, där en annan nyckelstrategi för detta är ”Curricular Supports” (Kurt 

et al. 2020). ”Curricular Supports” handlar om hur lärare förbereder, ändrar 
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undervisningen och vilka läromedel som stödjer elevernas tillgång till att lyckas i 

skolan utifrån läroplanen. Detta stöd kan vara universella eller individualiserade. I 

denna process kan specialpedagogen vara till stor nytta där specialpedagogens roll 

går från att göra insatser för elever i behov av särskilt stöd i separata grupper 

utanför ordinariegrupp till att jobba mer med insatser i klassen (Kurth et al. 2020). 

 Lärarnas syn på samordning och inkluderande 
metoder  

 Lindqvist et al. (2011) har undersökt vilken roll olika yrkesgrupper i skolan 

tycker att specialpedagogen skall ha i skolan. Synen på inkludering är 

utgångspunkten även för denna studie. Studien tar sin utgångspunkt i att många 

studier kring inkludering visar på att det behövs mer samarbete mellan skolans 

personal för att kunna arbeta på ett bra sätt med elever i behov av särskilt stöd. Ett 

antagande som studien utgår från, är att samverkan mellan olika yrkesgrupper 

kring hur deras attityder och synsätt påverkar möjligheten att inkludera elever i 

behov av särskilt stöd är centralt, för att det skall fungera. Vidare skriver 

Lindqvist et al (2011) att det sociokulturella perspektivet som bland annat handlar 

om att det som händer i mötet mellan människor påverkar människans verklighet, 

är en bakomliggande tanke i studien. Studien försöker även ta reda på vilka 

motsättningar som kan finnas mellan olika personal vad gäller synen på hur 

inkluderingsarbetet på skolan skall gå till (Lindqvist et al. 2011). 

  

Lindqvist et al. (2011) påvisar att skolpersonal i första hand tycker att 

specialpedagogiska insatser ska göras i mindre grupper utanför klassrummet för 

elever i behov av särskilt stöd. Utifrån Lindqvist et al (2011) studie visar det sig 

att det endast var specialpedagogerna som tyckte att undervisning i första hand 

skulle ges till elever i deras ordinarie grupp. Likaså ansåg specialpedagoger i 

högre utsträckning än andra grupper att NPF diagnoser inte var av avgörande 

betydelse för elevens behov av särskilt stöd, utan att detta skall utgå från elevens 

individuella behov (Lindqvist et al. 2011).  
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Ett annat sätt för att jobba inkluderande utifrån samordning är att 

specialpedagogen tillsammans med lärarna utgår från en annan nyckelstrategi för 

att jobba inkluderande som Kurt et al (2020) skriver om ” Embedded Instruction”. 

”Embedded Instruction” handlar om att identifiera naturliga möjligheter att lära ut 

en viss färdighet. Under skoldagen finns det ofta många naturliga möjligheter att 

utöva viktiga akademiska och icke-akademiska färdigheter för eleverna. Eleverna 

behöver få möjligheter att öva viktiga färdigheter ofta så att de gör tillräckliga 

framsteg mot sina mål. Det är viktigt att det inte blir för stora skillnader mellan 

elevernas färdigheter och förväntningar på betygsnivå (Kurth et al. 2020). 

”Embedded Instruction” är ett tillvägagångsätt som ska främja elevernas 

engagemang, lärande och oberoende i vardagliga aktiviteter, rutiner och 

övergångar. Skolan ska försöka identifiera tider och aktiviteter när eleverna ska 

träna på deras prioriterade inlärningsmål i den pågående skoldagen utan att detta 

görs utanför den ordinarie skoldagen (Kurth et al. 2020).  

 

Oavsett vilka metoder som använts för att skapa samverkan så lyfter Lindqvist et 

al (2011) att samsyn behöver skapas mellan lärare och specialpedagog kring om 

det bästa för eleven är att få stöd inom ramen för klassen eller om 

specialpedagogiska insatser bör ges i grupper utanför klassrummet. 

Specialpedagogen lyfter fram behovet av att jobba i klassrummet medan lärarna 

helst vill se att insatser sker i grupper utanför klassrummet av personal med 

specialpedagogisk kompetens (Lindqvist et al. 2011).  

 

Summering och slutsats av tidigare forskning  

Den tidigare forskningen visar att samverkan mellan specialpedagog och lärare 

har stor betydelse för hur bra skolan kan jobba med att skapa en inkluderande 

verksamhet (Black & Hill, 2020). Det är viktigt att specialpedagogen jobbar nära 

lärarna där mötesformerna är en viktig del i detta. Mötesformerna behöver ha ett 

tydligt fokus på ett problemområde åt gången som utgår från lärarnas 

uppfattningar (Black & Hill, 2020). Eventuella problem som motverkar 

samverkan måste lyftas upp och skolan måste försöka åtgärda det som kan hindra 
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samverkan (Morgan, 2016). Specialpedagogen kan hjälpa lärarna genom att dela 

på ansvaret med elevgrupperna, där både lärare och specialpedagoger samverkar i 

undervisningen av klassen (Morgan, 2016). Lärare har ofta uppfattningen att 

specialpedagogen ska jobba direkt med eleverna i segregerade grupper medan 

specialpedagogernas uppfattningar handlar om att de vill göra insatser i den 

ordinarie gruppen (Lindqvist et al, 2011). Det framgår att lärarutbildningarna i 

USA behöver reformeras där studenterna behöver lära sig vad specialpedagogen 

kan göra för att hjälpa till med att skapa en inkluderande verksamhet (Gomez-

Najarro, 2020). Forskningen visar på att skolan har gått från integrering där de 

som avvek från det normala skulle anpassas in i den ordinariegruppen och formas 

om till inkludering som handlar om att hylla olikheter och utgå från elevernas 

behov (Magnusson, 2015). Magnusson (2015) påpekar att integration och 

inkludering förväxlas framför allt när det används för att beskriva liknande 

processer. European Agency har med sina medlemsländer kommit överens om att 

skapa inkluderande utbildningssystem som ska säkerställa att alla elever får 

tillgång till meningsfulla kvalitativa utbildningsmöjligheter (Ramberg & Watkins, 

2020). Det behövs en samsyn mellan specialpedagoger och lärare där ansvaret 

fördelas utifrån att alla jobbar mot gemensamma mål där det finns ett tydligt fokus 

på hur samverkan ska gå till för att skapa en mer inkluderande skola (Lindqvist et 

al. 2011). 

Teoretiskt ramverk 
Kapitlet teoretiskt ramverk inleds med att definiera inkludering som bland annat 

handlar om att inkludering är en process för att övervinna hinder för elevers 

delaktighet och skolprestationer. I kapitlet går det att läsa om att skolsystem 

många gånger använder sig av uteslutning av individer där elever kategoriseras 

och tilldelas specialundervisning. Det är svårt att hitta en konsensus för vad 

inkludering är men UNESCO (2022) framhåller att inkluderande utbildning kan 

förstås som sociala rättvisa, demokratiska utbildningsmål som berörda aktörer 

måste sträva mot. I det teoretiska ramverket står det även om det relationella 

perspektivet som undersöker skolproblematik utifrån hur interaktionen mellan 

individer på skolor fungerar samt hur skolmiljön påverkar. Det teoretiska 
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ramverket går sedan in på KoRP som är ett kommunikativt relationellt perspektiv 

som analyserar villkor och förutsättningar för pedagogisk och social inkludering. 

KoRP utgår från delaktighet, kommunikation och lärande som tre processer som 

är sammantvinnande och samspelar men som även måste urskiljas och beaktas 

samtidigt i skolan.  

Definition av inkludering 

Enligt Unesco (2022) är inkluderande utbildning en process som hjälper skolorna 

att övervinna hinder för deltagande och skolprestationer för alla barn och 

ungdomar. Detta inkluderar elever som historiskt sätt varit marginaliserade och 

elever med funktionshinder. Europeiska unionen (2018) framhåller att det är 

viktigt att säkerställa effektiv lika tillgång till inkluderande utbildning av hög 

kvalitet för alla elever (Ramberg & Watkins, 2020). Vidare påkallar Ramberg och 

Watkins (2020) att detta gäller alla elever inklusive elever med invandrarursprung, 

elever från missgynnade socioekonomiska bakgrunder, elever med särskilda 

behov och elever med funktionsnedsättningar. Målet är att skapa mer 

sammanhållna samhällen. 

 

Magnusson (2015) skriver att det demokratiska dilemmat vi står inför när det 

gäller utbildningsystem handlar om att utbildningsystemet många gånger 

använder uteslutning av individer. Uteslutningen sker genom en potentiellt 

godtycklig kategorisering av elever som på något sätt är i marginalen av 

utbildningsystemet och därför tilldelas specialundervisning. Vidare framhåller 

Magnusson (2015) att insatserna där eleverna kategoriseras som problembärare 

många gånger handlar om att åtgärda individen i ett annat rum än där klassen är 

vilket skapar ett utanförskap.  

 

Inkludering handlade från början om elever med särskilda behov men har fått ett 

bredare fokus och handlar numera om alla elevers delaktighet, elevernas 

prestationer, att hylla olikheter, familjer och samhället i allmänhet (Magnusson, 

2015). Vidare skriver Magnusson (2015) att det är svårt att få till inkluderande 

skolor eftersom det krävs en organisationsstruktur som möjliggör detta. 
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Organisationsstrukturen påverkas av politiker och olika tankar om vad utbildning 

är och hur det ska tillhandahållas. Det är lika viktigt att tänka till om vem som lärs 

ut och vad som ska läras ut. Skillnader mellan enskilda elever är alltid 

flerdimensionella därför är det mindre intressant att kategorisera eleverna än de 

beslut lärare fattar i särskilda situationer med elever i behov av särskilt stöd. 

Lärarna har inte möjlighet att ändra politik eller att reformera skolstrukturer men 

de kan ändra sin praxis till en mer inkluderande inriktning (Magnusson, 2015).  

 

Ramberg och Watkins (2020) framhåller att skillnaderna mellan EU:s 

medlemsländer när det handlar om hur långt de kommit med inkluderande skolor 

kan förklaras av ländernas olika bedömningar och hur de prioriterar finansieringen 

av skolan utifrån stöd av specialpedagogik. 

 

Nilholm (2019) påpekar att skolan traditionellt sätt lagt skolproblem på enskilda 

elever men att detta perspektiv de senaste åren utmanas av den specialpedagogiska 

forskningen som istället tolkar skolproblem utifrån brister i klassrummet och i 

skolan. På så sätt ska hela skolan engagera sig för att även elever i svårigheter ska 

inkluderas i en gemenskap där de känner sig lyckade och detta är alltså inte bara 

en uppgift för specialpedagogerna (Nilholm, 2019).  

 

Ramberg och Watkins (2020) skriver att inkluderande utbildning har under en 

kort historisk period etablerat sig som ett globalt fält inom utbildningsforskningen 

som har potential att informera politiken och praktiken på olika strukturella 

nivåer. 

 

Meijer och Watkins (2016) menar att trots att forskningen snabbt etablerat bevis 

på vad inkluderande utbildning ska grunda sig på så är det svårt att hitta en 

konsensus om dess grundläggande karraktär eller vilka befintliga definitioner som 

ska användas i arbetet med inkludering. UNESCO (2022) framhåller att 

inkluderande utbildning kan förstås som sociala rättvisa, demokratiska 

utbildningsmål som alla berörda aktörer måste sträva mot. Inkluderande 
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utbildning handlar om rättigheter som handlar om att barn med 

funktionsnedsättningar har rätt till att inkluderas (UNESCO, 2022).  

 

Det har tagits fram en metod som berättigar ytterligare utbildningsstöd för elever 

med särskilda behov för att möta deras lärandebehov (Ramberg & Watkins, 

2020). Först ska det göras en pedagogisk bedömning som involverar ett 

tvärvetenskapligt team. Det tvärvetenskapliga teamet ska samverka med personal 

från elevens skola. Det ska finnas ett juridiskt dokument som beskriver stödet som 

eleven är berättigad att få och som ligger till grund för planeringen för eleven. Det 

officiella beslutet ska granskas regelbundet utifrån en formel 

granskningsprocess (Ramberg &Watkins, 2020). Ramberg och Watkins (2020) 

menar dock att denna data inte säger något om hur kvaliteten på den inkluderande 

utbildningen är samt hur eleverna och elever i behov av särskilt stöd upplever den. 

Målen som UNESCO (2022) tagit fram för utbildning handlar bland annat om att 

det finns ett behov av att säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av hög 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla. Inkludering och rättvisa i och genom 

utbildning är hörnstenen av en transformativ utbildningsagenda där vi förbinder 

oss att ta itu med alla former av utanförskap och marginalisering, skillnader och 

ojämlikheter i tillgång, deltagande och lärandemål. Varje lärande är viktigt och 

betyder lika mycket (UNESCO, 2022). 

 

Det finns en modell för att mäta hur inkluderande utbildning ser ut i olika länder 

utifrån tre viktiga element (Ramberg & Watkins, 2020). Det första elementet 

handlar om utbildningsystemet där alla aspekter studeras resurser, 

lärarutbildningar, hur lärarprofessionen utvecklas och kvalifikationerna hos lärare. 

Även infrastrukturfrågor, lagstiftning och läroplanen studeras i detta element 

(Ramberg & Watkins, 2020). Ramberg och Watkins (2020) beskriver att det andra 

elementet som mäts handlar om utbildningsverksamhet inklusive skol eller 

klassrumsövningar och berör såväl skolklimat, verksamhet som bedrivs i skolan 

och klassrummet, undervisningsstrategier och stödinsatser. Det tredje och sista 

elementet som studeras är tillgång till utbildning, inlärningsprestationer, 

läroplaner, deltagande och konsekvenser av insatser och hur detta kan leda till 



 31 (78) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

läskunnighet, vidareutbildning och en oberoende anpassning till samhället 

(Ramberg & Watkins, 2020). 

Relationellt perspektiv och inkludering 

Skolan behöver skapa sammanhang som inkluderar så många elever som möjligt 

och motverka exkludering (Ahlberg, 2017).  Ett relevant perspektiv i detta 

sammanhang, är det kommunikativt relationsinriktade perspektivet (KoRP) som är 

ett relationellt perspektiv som fokuserar på inkluderings och exkluderingsprocesser 

på alla plan i skolan. En studie som anlägger detta perspektiv, tittar på hur 

kommunikationen mellan skolans aktörer ser ut och hur detta påverkar hur eleven 

inkluderas i skolan (Ahlberg, 2017).   

 

Ahlberg (2017) påkallar att tillgänglighet på skolan skall undersökas utifrån hur 

elevers relation påverkas av miljön. I detta sammanhanget är det relevant att utgå 

från ett relationellt perspektiv. Fokus ligger då främst på att undersöka 

skolproblematik utifrån hur interaktionen mellan individer på en skola fungerar. 

Områden som ofta studeras utifrån detta perspektiv är således hur mötet ser ut 

mellan eleven och olika delar av skolmiljön. I detta sammanhang analyseras olika 

delar av hur elevens relation påverkas av miljön, så som exempelvis hur pass 

delaktig eleven är i skolan (Ahlberg, 2017). 

 

Interaktionen mellan lärare och elev påverkar hur eleven utvecklas, relationen 

spelar roll för elevernas inlärning (Hirsh, 2021). Vidare framhåller Hirsh (2021) att 

lärandet kommer till i interaktionen mellan lärare och elev. Eleven behöver stöd i 

att komma vidare när denne stöter på något nytt. Elever som inte är trygga har svårt 

att ta till sig kunskap (Intake). Informationen (Input) som ges, tas alltså emot bättre 

om eleven inte känner hot. En lärare som visar medkänsla och bryr sig om eleverna, 

har därför bättre möjlighet att lära eleverna ny kunskap (Hirsh, 2021). 

Kommunikativt relationsinriktat perspektiv  

Enligt Ahlberg (2017) så är en av skolans största utmaning och kommer 

alltid att vara en av skolans största utmaningar hur skolan ska möta alla elevers 
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olikheter och hantera att alla elever har olika erfarenheter, förutsättningar och 

behov. Vidare framhåller Ahlberg (2017) att det är många som ställer krav på att 

den specialpedagogiska forskningen ska bidra med kunskapsbildning och 

tillhandahålla redskap för lärare så att de kan skapa en god lärsituation för alla 

elever. Ett specialpedagogiskt perspektiv är det kommunikativa relationsinriktade 

perspektivet KoRP som är grundat i empiriska studier som under ett antal år 

genomförts i grundskolan, gymnasiet, förskolan, särskolan och i den kommunala 

vuxenutbildningen (Ahlberg, 2017). 

 

Vidare skriver Ahlberg (2017) att KoRP bygger på forskning utifrån 

kunskapsbildning om villkor och förutsättningar för pedagogisk inkludering 

grundad i processerna delaktighet, kommunikation och lärande. Delaktighet, 

kommunikation och lärande är tre processer i skolans praktik som måste urskiljas 

och beaktas samtidigt. Dessa tre processer är sammantvinnade och samspelar i en 

ömsesidig påverkan och är grundbultar i skolans verksamhet för att stödja elever i 

svårigheter. 

 

Kurth et al. 2020 menar att en del i att skapa inkluderande skolor är att reflektera 

kring vad eleverna lär sig i andra sammanhang i skolan bortom de formella 

sammanhangen. I de informella sammanhangen kan skolan försöka skapa sociala 

sammanhang där eleverna blir delaktiga och detta kan på längre sikt skapa mer 

inkluderande samhällen. 

 

Ahlberg (2017) menar att KoRP är relevant för alla elever men är extra viktig för 

elever som har svårigheter att uppnå skolans värdemässiga och kunskapsmässiga 

mål. Forskningen inom KoRP har en praktiknära karaktär och olika aspekter av 

skolans verksamheter fokuseras. Studierna inriktar sig på att studera villkor och 

betingelser för en meningsfull skolgång för alla elever och att samspelet mellan 

individ och omgivning är det centrala fokuset. Meningsskapandet i den sociala 

praktiken kopplas till såväl de enskilda individernas kunskaper och erfarenheter 

som de gemensamma normer och värderingar som utvecklas i det sociala samspelet 

(Ahlberg, 2017). 
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Lärare och specialpedagoger ska ha möjligheter att reflektera 

tillsammans regelbundet för att skapa en vardaglig praktik som bygger på 

utveckling i det vardagliga arbetet på skolan (Hirsh, 2021). Detta stärker lärarens 

och specialpedagogens relation vilket gör att samtalen blir mer öppna. Även om 

relationell pedagogik i första hand verkar användas för att analysera hur läraren 

agerar gentemot elever så går det även att studera hur relationen mellan 

specialpedagogen och lärarna, påverkar lärarnas ”Intake”, i deras eget 

utvecklingsarbete (Hirsh, 2021). Lärarens profession bygger på didaktisk 

kompetens där uppfattningar och värderingar som rör elever i behov av särskilt 

stöd kopplat till undervisningsinnehållet är en viktig del för att stärka elevernas 

kunskapsutveckling (Ahlberg, 2017). Vidare skriver Ahlberg (2017) att ett viktigt 

inslag i didaktisk kompetens är att läraren är medveten om de val han/hon gör och 

att det finns andra möjligheter. Detta kan lärarna behöva hjälp med i exempelvis 

handledningssituationer med specialpedagoger där lärarens undervisning kan 

problematiseras. Detta kan leda till att läraren vågar pröva nya vägar och ta 

konsekvenserna av olika handlingsalternativ (Ahlberg, 2017).  

Samverkan mellan lärare och specialpedagog kan skapa möjligheter till 

reflekterande samtal som kan vara ett verktyg i skolans utvecklingsarbete (Ahlberg, 

2017).  För att skolan ska kunna systematiskt utvecklas krävs det medveten vilja att 

förändra och en målmedveten strategi för att lärares lärande ska kunna utvecklas till 

ett gemensamt lärande i planerade samtal och 

samarbete. Professionella pedagogiska samtal och reflektion kan vara drivkrafterna 

till förbättring och skapa en grund för strategier som leder till utveckling (Ahlberg, 

2017).  

 

Ramberg och Watkins (2020) menar att det behövs fler metoder för att samla in 

data om inkludering. Data kan mäta närvaro, placering av elever, deltagande och 

framstegsfrågor. Detta kräver både kvantitativa och kvalitativa 

datainsamlingsmetoder som tillsammans kan fånga egenskaperna och elementen 

som beskriver och identifierar elevers erfarenheter och uppfattningar om 

inkluderande och eller segregerade utbildningsplaceringar. Vad som även är viktigt 
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att mäta är elevernas upplevelser av skolan med fokus på tillhörighet och känsla av 

meningsfullt deltagande med jämnåriga i samma ålder detta går in i meso och 

mikronivå (skola klassrum och individuellt) (Ramberg och Watkins, 2020).  

 

Ahlberg (2017) påkallar att för att ett utvecklingsarbete ska kunna drivas framåt och 

leda till nya idéer och handlingsmönster krävs det tid och rum. Skolan måste skapa 

förutsättningar för att stödja och utveckla lärares reflektion och pedagogiska 

samtal. Delaktighet, kommunikation och lärande är det som skolan behöver 

fokusera på för att organisera sig i att undervisa elever i svårigheter. Lärarna måste 

få förutsättningar att organisera undervisningen för en 

ökad pedagogisk inkludering grundad i delaktighet, kommunikation och 

lärande (Ahlberg, 2017). 

Delaktighet 

Ett fokus som det kommunikativt relationsinriktade perspektivet KoRP utgår 

från är delaktighet (Ahlberg, 2017). Ahlberg (2017) skriver att inom ramen 

för KoRP finns det två typer av delaktighet, pedagogisk delaktighet och social 

delaktighet. Pedagogisk delaktighet handlar om huruvida eleven är involverad i 

samma typ av arbete som övriga elever eller att arbetssättet möjliggör delaktighet 

utifrån elevens förutsättningar. Social delaktighet handlar om huruvida eleverna är 

delaktiga i gemenskapen, som sker utanför lärarnas kontroll eller styrning. Ett 

exempel på att skapa delaktighet för elever är att skolan studerar hur eleven själv 

deltar i miljön samt hur möjligheter till delaktighet skapas i lärmiljön (Ahlberg, 

2017). 

 

Kurth et al (2020) påkallar att för de elever som hamnar i svårigheter i skolan ska 

lärarna i team tillsammans med eleven och vårdnadshavarna identifiera vad eleven 

behöver prioritera för förmågor som eleven behöver fokusera på under skoldagen. 

Läraren ska då i teamet också prioritera vilket innehåll från läroplanen som eleven 

ska fokusera på. Detta ska möjliggöra ett individanpassat arbetssätt utifrån 

elevernas behov. I utbildningsteam som omfattar lärare, specialpedagoger, annan 

skolpersonal, familjer och eleverna kan skolan ta fram planer för deltagande för en 

viss klass eller lektion (Kurth et al. 2020). 
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 I deltagarplanerna är eleven i fokus där specialpedagogerna tillsammans med 

klasslärarna tar fram en plan på hur elevens individuella mål kan användas i relation 

till klassen och lektionerna. Teamet kan besluta att elevens mål kan integreras för 

en viss klass eller under andra gånger under skoldagen (Kurth et al, 2020). 

 

Synsättet inom KoRP är att det är samspelsprocessen mellan individer som är 

avgörande för hur pass mycket eleverna deltar i undervisningen (Ahlberg, 2017). 

Vidare framhåller Ahlberg (2017) att nyckeln till att skapa en lyckad delaktig 

undervisningsmiljö finns i interaktionen mellan elever och interaktionen mellan 

elever och personal. 

 

Ahlberg (2017) skriver att synsättet inom KoRP är att delaktighet är något som görs 

i skolvardagen. Det formas i samspel med andra i en pågående process. Forskningen 

som utgår från KoRP studerar processer som leder till marginalisering, 

stigmatisering och exkludering men såväl processer som leder till delaktighet och 

gemenskap. Forskningen om delaktighet handlar om att studera exkluderings och 

inkluderingsprocesser samt att analysera orsaker till och konsekvenser av 

kategorisering och klassificering (Ahlberg, 2017). 

 

Ramberg och Watkins (2020) påkallar att European Agency gör mätningar på 

elevers deltagande i utbildningsaktiviteter, lärandeprocesser och resultat från 

läroplanen men även välbefinnande och vilka framtida möjligheter detta ger den 

enskilde eleven. Dessa mätningar görs på alla nivåer makro, meso och mikro.  

Kommunikation 

Ahlberg (2017) skriver att språket är människors mest avancerade verktyg för att 

skapa gemenskap och samhörighet, vilket framkommer i skolans verksamhet. 

Skolan bygger på kommunikation i olika former exempelvis texter, samtal och 

handlingar. För att skolan ska kunna uppnå målen för utbildningen behövs väl 

fungerande kommunikation på alla nivåer av verksamheten.  

 

Skolan behöver utvärdera regelbundet hur det går för eleverna utifrån att 

personalen samverkar kring att skapa individuella mål som ska syfta till att få 
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eleverna delaktiga i sin skolvardag (Kurth et al, 2020). I denna process är det 

viktigt att lärarna inte hamnar i att behöva överdokumentera utan de ska 

dokumentera och utvärdera så att det ger tillräckligt med information för att 

lärarna ska kunna fatta bra beslut. Kurt et al (2020) påvisar att utifrån att skolan 

arbetat på detta sätt i några månader konstaterade skolan att en elev med särskilda 

behov gjorde framsteg utifrån sina individuella mål men även utifrån klassens 

prioriterade mål. Klassläraren utryckte att nu förstår jag att eleven hör hemma i 

klassen med sina klasskompisar. Skolans system för att jobba med inkluderande 

delaktighet hade hjälpt eleven att lyckas i en vanlig klass men hjälpte även 

klassläraren att känna att han kan vara en bra lärare för alla eleverna (Kurth et al. 

2020). 

 

Ahlberg (2017) menar att kommunikationen mellan olika nivåer som ansvarar för 

skolan från den statliga till den kommunala till den enskilda skolans verksamhet 

inte fungerar tillräckligt bra för att skapa en likvärdig skola. Detta problem finns 

även på lokal nivå i skolans verksamhet. Kommunikationen är verktygen för att 

åstadkomma lärande och det handlar om allt från relationskapande mellan lärare 

och elev och mellan elever och elever. Lärarna kan skapa bra relationer till eleverna 

genom att försöka skapa gemenskap, samhörighet och trygghet (Ahlberg, 2017). 

 

Vidare skriver Ahlberg (2017) att kommunikation med fokus på elever i behov av 

särskilt stöd behöver omfattas av att lärare och elever bygger upp en nära 

relation, elever samarbetar för ökad gemenskap, lärare och vårdnadshavare 

samverkar för förtroende och samsyn. Vidare framhåller Ahlberg (2017) att i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd behöver lärare, specialpedagoger och 

andra aktörer ta gemensamt ansvar för elever i svårigheter. Lärare och aktörer på 

olika nivåer i skolan ska få förutsättningar att reflektera och arbeta tillsammans för 

att utveckla skolans verksamhet (Ahlberg, 2017).  

 

Studier visar på att specialpedagogen ser kommunikationen som en viktig 

förutsättning för att lyckas med inkluderingsarbetet (von Ahlefeld Nisser, 2014). 

Specialpedagogerna lyfter fram att det är viktigt med forum för att få till dialog med 
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arbetslag och enskilda lärare. Specialpedagogerna ser det även som viktigt att få 

arbeta i nära kontakt med lärare och elever. Detta för att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för att kunna jobba med förbättring av elevernas 

inkludering i skolan (von Ahlefeld Nisser, 2014). 

 

Inom det specialpedagogiska perspektivet KoRP studeras kommunikation riktade 

mot kommunikationens uttrycksformer i handlingar och språk, och hur dessa 

formas och byggs upp i skolans sociala praktik (Ahlberg, 2017).  Inom detta område 

studeras språkutveckling, identitetsskapande och även olika typer av samarbete och 

samverkan på skilda nivåer i utbildningen studeras. 

 

Vidare framhåller Ahlberg (2017) att kommunikationen formar människor både sig 

själva och andra. I samtal och handlingar mellan skolans aktörer i den dagliga 

praktiken skapas olika språkliga och sociala sammanhang och detta kan ske både 

formellt och informellt. Formella kontexter kan vara 

exempelvis utvecklingssamtal, arbetslagsmöten, elevhälsans möten, och andra 

typer av möten med lärare och personal där vissa regler och mönster följs. De 

informella kontexterna är exempelvis spontana möten med skolans aktörer på raster 

eller vid andra tillfällen då lärare och elever träffas (Ahlberg, 

2017). Meningsskapandet i de olika kontexterna påverkas av traditioner, kultur och 

koder på den lokala skolan men även av de anställdas professionella historia och 

elevernas skolhistoria. Kontexterna uppstår och formas på varierande sätt i olika 

skolor och är sammanflätade och samspelar i ett komplicerat nätverk. Det 

gemensamma för kommunikativa kontexter på olika skolor är att relationen och 

samspelet dem emellan formar skolans verksamhet och ger villkor och 

förutsättningar för lärande och delaktighet (Ahlberg, 2017). Vidare skriver Ahlberg 

(2017) att en stödjande samverkan kring elevernas lärande är beroende av en 

fungerande kommunikation inom och mellan skolans olika nivåer samt att lärares 

samarbete och kommunikation är en kritisk faktor för skolans inre utveckling. 

Lärande 

Ahlberg (2017) påkallar att skolans yttersta mål är lärande och lärande är precis 

som delaktighet och kommunikation ett centralt begrepp i den specialpedagogiska 



 38 (78) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

forskningen. Lärandet utvecklas i interaktionen mellan människan och det 

sammanhang som hon är en del av precis som delaktighet och kommunikation gör. 

Vidare framhåller Ahlberg (2017) att språket och tänkandet utvecklas i den sociala 

kommunikationen som människan är en del av. Att kunna använda språket i dialog 

och samtal är därför ett nödvändigt redskap för lärande. 

 

Skolorna behöver utveckla sin kunskap i hur elever lär sig genom att studera hur 

kommunikationen fungerar inom och mellan skolans olika nivåer av verksamheten, 

undervisningens innehåll och hur skolan kan organisera sig utifrån elevernas skilda 

erfarenheter, förutsättningar och behov (Ahlberg, 2017).  

 

Black och Hill (2020) menar att specialpedagoger och klasslärare ska dela på 

ansvaret för att arbeta mot ett gemensamt mål att få eleverna att lyckas i skolan. En 

viktig del i detta är att minska klyftan mellan specialpedagoger och vanliga lärare 

och försöka minska avståndet mellan dem. Många gånger är specialpedagogerna 

borta från verkligheten på en ö som ligger skild från resten av lärarna och eleverna. 

Detta är inte bra när skolan ska jobba för att vara inkluderande och utveckla 

elevernas kunskaper menar Black och Hill (2020). För att motverka detta kan 

skolorna implementera samarbetande praktiker som exempelvis ”co-teaching” där 

lärare och specialpedagoger samverkar i att undervisa eleverna (Morgan, 2016). 

Genom att specialpedagogerna samverkar mer med lärarna och hjälper till att 

undervisa eleverna så kan skolorna ändra sitt tankesätt från exkludering till 

inkludering och få fler elever att lyckas med sin kunskapsutveckling i skolan 

(Morgan, 2016). 

Summering av det teoretiska ramverket 

Unesco (2022) skriver att inkluderande utbildning är en process som hjälper 

skolorna att övervinna hinder för deltagande och skolprestationer för alla barn och 

ungdomar. Detta inkluderar elever som historiskt sätt varit marginaliserade och 

elever med funktionshinder. Magnusson (2015) Skriver att det demokratiska 

dilemmat vi står inför när det gäller utbildningsystem handlar om att 
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utbildningsystemet många gånger använder uteslutning av individer som sker 

utifrån en kategorisering av elever som tilldelas specialundervisning.  

Inkludering handlade från början om elever med särskilda behov men har fått ett 

bredare fokus och handlar numera om alla elevers delaktighet, elevernas 

prestationer, att hylla olikheter, familjer och samhället i allmänhet (Magnusson, 

2015).   

 

För att analysera inkludering kan skolan använda sig av det kommunikativt 

relationsinriktade perspektivet (KoRP) som är ett relationellt perspektiv som 

fokuserar på inkluderings och exkluderingsprocesser på alla plan i skolan (Ahlberg, 

2017). Vidare skriver Ahlberg (2017) att en studie som anlägger detta perspektiv, 

tittar på hur kommunikationen mellan skolans aktörer ser ut och hur detta påverkar 

hur eleven inkluderas i skolan samt hur elevers relation påverkas av miljön. 

KoRP bygger på forskning utifrån kunskapsbildning om villkor och förutsättningar 

för pedagogisk inkludering grundad i processerna delaktighet, kommunikation och 

lärande (Ahlberg, 2017). Vidare påkallar Ahlberg (2017) att delaktighet, 

kommunikation och lärande är tre processer i skolans praktik som måste urskiljas 

och beaktas samtidigt (Ahlberg, 2017). 

 

Inom ramen för KoRP finns det två typer av delaktighet, pedagogisk 

delaktighet och social delaktighet (Ahlberg, 2017). Pedagogisk delaktighet 

handlar om huruvida eleven är involverad i samma typ av arbete som övriga 

elever eller att arbetssättet möjliggör delaktighet utefter elevens förutsättningar. 

Social delaktighet handlar om huruvida eleverna är delaktiga i gemenskapen, som 

sker utanför lärarnas kontroll eller styrning (Ahlberg, 2017).  

 

Skolan bygger på kommunikation i olika former exempelvis texter, samtal och 

handlingar. För att skolan ska kunna uppnå målen för utbildningen behövs väl 

fungerande kommunikation på alla nivåer av verksamheten (Ahlberg, 2017). 

Kommunikationen är verktygen för att åstadkomma lärande och det handlar om allt 

från relationskapande mellan lärare och elev och mellan elever och elever. Lärarna 
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kan skapa bra relationer till eleverna genom att försöka skapa gemenskap, 

samhörighet och trygghet (Ahlberg, 2017). 

 

Ahlberg (2017) skriver att skolans yttersta mål är lärande och lärande är precis som 

delaktighet och kommunikation ett centralt begrepp i den specialpedagogiska 

forskningen. Lärandet utvecklas i interaktionen mellan människan och det 

sammanhang som hon är en del av precis som delaktighet och kommunikation gör. 

Black och Hill (2020) menar att specialpedagoger och klasslärare ska dela på 

ansvaret för att arbeta mot ett gemensamt mål att få eleverna att lyckas i skolan. En 

viktig del i detta är att minska klyftan mellan specialpedagoger och vanliga lärare 

och försöka minska avståndet mellan dem. 

 

Metod  
En utgångspunkt för hur en studie skall genomföras är att vad, skall styra hur där 

vad, som i det här fallet är syfte och frågeställning skall styra metodvalet (Jahnke, 

2019). Forskningsfrågan som ligger till grund för studien är: Hur upplever lärare 

samverkan med specialpedagoger när det kommer till att skapa en inkluderande 

verksamhet? För att utreda detta har en intervjustudie gjorts.  Intervjuguiden som 

använts har formats utifrån den teoretiska modellen KoRP, där frågor ställts kring 

hur lärarnas samverkan med specialpedagogen kan skapa delaktighet, 

kommunikation och lärarande. Efter att intervjuerna transkriberats har teman 

skapats utifrån de mönster som framträtt i materialet. Dessa teman redovisas och 

tolkas löpande i resultatdelen.   

Intervju som val 

En intervju gör det möjligt att studera hur någon uppfattar ett specifikt fenomen i 

en given kontext, utifrån dennes perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). Det finns 

olika typer av sätt att tänka kring hur en intervju skall genomföras, beroende på 

vad studien har för syfte. En intervju kan vara lämplig att använda när frågan hur 

skall besvaras och studiens syfte är att ta reda på hur någonting uppfattas.   
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Vi bedömer att intervjuer är en lämplig metod för att besvara vår frågeställning, 

då det genom att intervjua lärare går att ta reda på hur lärarens förväntningar på 

specialpedagogens kompetens ser ut och hur de upplever att de vill bli hjälpta av 

specialpedagogen.   

Urval 

Vem intervjuades 

Att välja informanter utifrån samma miljö kan vara bra om miljön är av betydelse 

för studiens syfte (Repstad, 2007). Totalt sett intervjuades sju informanter som 

alla jobbade på högstadiet, tre män och fyra kvinnor som alla är behöriga att 

undervisa på högstadiet. Även om det inte var nödvändigt att begränsa studien till 

högstadielärare, gjordes en bedömning att det behövdes någon form av 

gemensamt sammanhang, för att kunna sätta det som framkommer av intervjuerna 

i en kontext. Om åldersstadierna skiljer sig åt för mycket skulle empirin bli 

svårare att analysera eftersom informanternas referensramar skulle skilja sig åt i 

större utsträckning. Informanterna jobbade på totalt fem olika högstadieskolor i 

Västra Götalandsregionen.  Urvalet var riktat, på så sätt att en förfrågan skickades 

ut till specialpedagogen på den skola som valts ut. Specialpedagogen gjorde ett 

urval baserat på lärare hen hade haft någon form av samverkan med.  Utifrån det 

urvalet kontaktades sedan informanterna.  Repstad, (2007) varnar för, att ett 

tillvägagångsätt där en viss person väljer ut informanter, kan leda till att bara en 

viss typ av upplevelser och ställningstaganden kommer fram i materialet.  

En fördel med att ändå använda sig av lärare som rekommenderats av en 

specialpedagog var att informanterna hade upplevelser av samverkan som de 

kunde delge under intervjuerna. Repstad, (2007) menar dock att det är bra om de 

som intervjuas inte liknar varandra för mycket. Därav är två av de som intervjuats 

valda genom ett bekvämlighetsurval, där de som intervjuades är bekanta till en av 

oss som genomfört studien, dessa personer valdes eftersom att vi på förhand viste 

att de uppfyllde kriterierna för de informanter vi sökte, på så sätt att båda jobbade 

på högstadiet och hade erfarenheter av samverkan med specialpedagog.  I dessa 

två fall har intervjun genomförts av den personen som inte är bekant med de som 
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intervjuats, för att minska risken att relationen mellan intervjuaren och 

respondenten skulle påverka svaren.  

Kvale & Brinkman (2014) menar att det antal intervjuer som behövs är avhängt 

hur mycket användbart material som kommer fram ur intervjuerna. Efter att sju 

intervjuer genomförts i denna studie, gjordes en genomgång där det visade sig att 

en mångfald av upplevelser och ställningstaganden kommit fram, samt att många 

av dessa återkommer i materialet. En bedömning gjordes därmed att det fanns 

tillräckligt med material för att kunna gå vidare med studien.   

Semistrukturerad intervju 

I studien har en semistrukturerad intervjuguide använts, detta för att skapa vad 

Kvale & Brinkman (2014) skulle kalla för en semistrukturerad intervju. En 

semistrukturerad intervju förutsätter att det finns förberedda teman, om specifika 

fenomen. Under dessa teman kan det finnas förbereda huvudfrågor som är tänkta 

att få respondenten att reflektera kring det valda temat. Meningen är sedan att den 

som intervjuar skall ställa följdfrågor utifrån det som intervjupersonen säger.  

Intervjumetodens mål är att få fram nyanserade svar, inte svar som passar in i en 

specifik kategori. Även om den som forskar kommer att tematisera det som 

kommer fram av intervjun, när tolkningen skall ske. Ett annat mål är att få fram så 

specifika svar om ett fenomen som möjligt. Detta görs genom att ställa följdfrågor 

som möjliggör meningsskapande och faktabaserade svar (Kvale & Brinkman, 

2014).  

Intervjuguiden 

Teorin har styrt kategoriseringen av frågorna i Intervjuguiden (Intervjuguide). 

Huvudfrågorna hämtades från KoRP (Alhberg, 2017). KoRP utgår från att 

relationer kan studeras utifrån delaktighet, lärande och kunskapsutveckling. 

Intervjuguidens frågor utgick från dessa tre begrepp, när frågorna formulerades. 

Inkludering är också ett begrepp som används som teoretisk utgångspunkt i 

studien (Nilholm, 2019). Inkludering används därmed också som ett frågetema i 

intervjuguiden (intervjuguide). I dessa huvudteman förberedes sedan mer 

specifika öppna frågor enligt den trattprincip som Repstad (2007) lyfter fram, 
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denna princip bygger på att breda frågor ställs först, för att sedan trattas ned till 

mer specifika frågor.  

Genomförande  

Hur genomfördes intervjun 

När intervjuerna genomförts bör enligt Kvale & Brinkman (2014) den som 

intervjuar försäkra sig om att respondenter verkligen upplever eller tycker så som 

den säger under intervjun. Detta då en respondent kan utveckla sina resonemang 

under intervjuns gång. Därav kan det vara bra om den som intervjuar 

sammanfattar resonemang som respondenten för och frågar om tolkningen är 

korrekt, detta underlättar bearbetningen. Under intervjuerna har därmed 

sammanfattningar gjorts löpande för att säkerställa att respondenten har tolkats på 

rätt sätt, likaså har intervjupersonen fått utveckla sitt resonemang för att 

intervjupersonens verkliga upplevelse skall bli så tydlig som möjligt.  

Var genomfördes intervjun 

Intervjun genomfördes över en videochatt, som spelades in. Valet att genomföra 

intervjun över en videochatt gjordes för att vi på så sätt hade lättare att få 

intervjuerna genomförda. Intervjuerna gjordes av en av oss. Detta för att det blev 

lättare att hitta tider som passade, då bokningarna av intervjuer krävde en 

överblick och struktur i arbetet, valde vi att en person skulle hålla i det arbetet 

medans den andre fokuserade på andra delar av arbetet. Detta gjorde det också 

lättast om den som hade överblick genomförde intervjuerna när tillfälle gavs. 

Därav intervjuade en av oss fem av informanterna, medans den andra intervjuade 

de två informanterna som valts genom ett bekvämlighets urval. Intervjumiljön 

som respondenterna befann sig i varierade, överlag går det dock att konstatera att 

intervjuerna kunde genomföras utan större störningar.  

Bearbetning av data 

Då det är viktigt att kunna bearbeta materialet efter att intervjun är genomförd så 

är det nödvändigt att spela in intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). En diskussion 

som finns är hur detta skall göras för att materialet skall uppfylla krav på validitet 



 44 (78) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

och reliabilitet. Vad gäller det sistnämnda så är det troligt att två olika forskare 

inte skulle klara av att transkribera intervjuer på exakt identiska sätt. Detta 

eftersom det kan finnas problem med hur man hör det som sägs, samt hur man 

uppfattar sådana saker som pauser och betoningar. Ett sådant problem kan 

motverkas genom att forskarna är noga med att fånga kärnan i vad 

intervjupersonerna uttrycker och ha som utgångspunkt att transkribera 

intervjuerna så noggrant som möjligt (Kvale & Brinkman, 2014). Forskaren 

behöver fundera över om pauser och andra uttryck är relevanta att ta med i 

transkriberingarna och om meningar som är svåra att förstå behöver skrivas om. 

Det som bör styra dessa val är studiens syfte. Om studiens syfte är att analysera 

språket är det exempelvis nödvändigt att återge ordagrant vad intervjupersonerna 

säger i transkriberingarna. Syftet och studiens ansats avgör också om det är 

relevant att återberätta i transkriberingarna hur intervjupersonerna mår och känner 

sig när de uttrycker sig i intervjuerna. Denna studie är dock mer inriktad på att ta 

reda på vad intervjupersonerna menar och hur de upplever samverkan med 

specialpedagogerna i sin profession och vi gjorde bedömningen att detta inte 

skulle tillföra något i vår studie. I sådant fall så kan den som skriver ut 

intervjuerna enligt Kvale & Brinkman (2014) fokusera mer på att språket blir 

förståeligt. I denna studie har därmed utskrifterna ändrats på så sätt att de skall 

förstås av en läsare, pauser och talspråk har därmed ersatts av ett mer litterärt 

språk.  

Analytisk bearbetning 

Ett sätt att tolka materialet är genom att söka efter de mönster som framkommer i 

de upplevelser som intervjupersonerna ger uttryck för (Kvale & Brinkman, 2014). 

Dessa mönster kategoriseras sedan utifrån olika teman. I denna studie har teori 

använts för att tolka materialet. När ett teoretiskt angreppssätt används för att ta 

fram intervjukategorierna menar Kvale och Brinkman (2014) att målet är att skapa 

meningsskapande utifrån en teoretisk ansats, där det som sägs tolkas utifrån 

teoretiska ramar. När tolkning sker utifrån meningsskapande är målet att utveckla 

det som sägs, genom att sätta in det i en bredare referensram. Forskaren arbetar 

här med att sätta in det som sägs i olika kategorier. I denna studie har 
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intervjuguidens frågor styrts av teori, kategorierna har sedan skapas efter de 

upplevelser som framkommit i det transkriberade materialet. Dessa kategorier har 

sedan tolkats utifrån det teoretiska ramverket som studien bygger på.  

Etik  

Ett ställningstagande som någon som genomför en intervjustudie ställs inför, är att 

det är viktigt att informanterna inte riskerar skadas av det som presenteras i 

studien (Kvale & Brinkman, 2014). Etiska överväganden bör därför göras under 

hela studiens gång. Forskaren behöver när den planerar sin studie ställa sig frågan 

om studien har ett vetenskapligt värde. Andra etiska aspekter som behöver göras 

är sådant som att informanterna gett sitt medgivande, att de är informerade om 

syftet med studien och om de riskerar att få några negativa konsekvenser av 

studien (Kvale & Brinkman, 2014).  Nedan följer en diskussion kring dessa 

aspekter.  

Att respektera informanten 

Valet av hur transkribering skall ske har också en etisk aspekt, där ett ordagrant 

återgivet språk kan uppfattas som stötande för respondenten. (Kvale & Brinkman, 

2014). Om respondenten utrycker sig osammanhängande är det möjligt att denne 

skulle föredragit att språket rättades till i utskriften. Det är heller inte säkert att det 

är lämpligt att låta respondenten läsa igenom hela transkriberingen då detta kan 

göra att respondenten får en chock. Därav kan forskaren göra ett val att endast låta 

respondenten läsa det som kommer med i den färdiga studien.  

Respondenterna har lovats anonymitet, skulle de säga saker som kan avslöja deras 

identitet kommer detta att tas bort från det transkriberade materialet. Enligt 

vetenskapliga rådets (2017) rekommendationer är det viktigt att de som intervjuas 

eller observeras, får information om vad studien går ut på, samt att de ger sin 

tillåtelse. Det är också viktigt att dokumentationen inte riskerar att spridas vidare. 

Tänkbara konsekvenser för informanterna 

Att ta i beaktning att informanterna inte drabbas negativt av det som framkommer 

i en studie är centralt för behandlingen av det mattrial som produceras i studien 
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(Kvale & Brinkman, 2014). I studien har fiktiva namn angivits när det refereras 

till informanterna i resultatdelen. Att skolorna som informanterna hämtats från 

inte skrivs ut samt att informanterna är uppdelade på flera skolor, gör det mycket 

svårt att identifiera vem som sagt vad. Av samma skäl skrivs det inte ut vilka 

ämnen som lärarna undervisar i.  De enda som har tillgång till det transkriberade 

materialet och de inspelade intervjuerna är de som är ansvariga för studien. Efter 

att studien granskats av extern part kommer videomaterialet att förstöras.  Detta 

för att säkerställa att informanterna inte skall kunna drabbas negativt av det de 

delat med sig om i studien.   

Tillförlitlighet och ärlighet 

Det finns även en etisk aspekt som handlar om att det som sägs tolkas av 

forskaren samt att det i studien skall gå att förstå hur materialet analyserats (Kvale 

& Brinkman, 2014). Informanten skall därför informeras om hur dennes utsagor 

kommer tolkas. Det är i detta sammanhang viktigt att samtycke ges. I denna studie 

har samtycke erhållit och information gets om hur transkriberingen kommer 

genomföras. Genom att det ramverk som ligger till grund för tolkning av empirin 

utgår från ett teoretiskt ramverk och att tidigare forskning är hämtat från 

facklitteratur och vetenskapligt granskade artiklar. Säkerställer det att de 

tolkningar som gjorts av det informanterna upplever, tolkats utifrån en 

vetenskaplig grund.  

Risker med tolkningen av resultatet.  

Kvale & Brinkman (2014). Menar att det är nödvändigt att forskaren tolkar de 

citat som lyfts fram i studien, detta för att det skall vara möjligt att förstå hur 

tillförlitlig resultatet av studien är. I samband med att ett ställningstagande 

presenterats i resultatdelen, görs också en tolkning som visar på hur tolkningen 

gjorts. Den tolkningen sker utifrån det teoretiska ramverk som presenterats i 

studien.  Vi anger också i samband med att citaten presenteras hur framträdande 

ett ställningstagande var bland informanterna, genom att redovisa hur många av 

informanterna som gav uttryck för en viss upplevelse eller uppfattning.  
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Ett sätt att se på objektivitet är att forskaren skall sträva efter att vara fri från bias 

(Kvale & Brinkman, 2014). Detta är en utgångspunkt som den som genomför en 

studie bör ha som utgångspunkt. Denna studies intervjuguide och den tolkning 

som görs av de upplevelser som kommer fram, utgår från ett teoretiskt ramverk, 

för att det skall vara tydligt hur tolkningen av den data som framkommit gjorts.  

 

 

Resultat 
Lärarnas syn på hur samverkan mellan specialpedagogen och lärarna ska fungera 

för att på bästa sätt gynna skolans relationella arbete och därmed elevernas 

inkludering skiljer sig åt, på så sätt att lärarna framhåller olika aspekter av det som 

kan anses vara viktigt från ett relationellt synsätt. Citaten som lyfts fram och 

tolkas är hämtade från de sju högstadielärare som intervjuats i studien. Lärarna 

har fått fiktiva namn. Resultatet redovisas genom att vi diskuterat lärarnas syn på 

det relationella arbetet med utgångspunkt i KoRP utifrån de tre huvudkategorierna 

delaktighet, kommunikation och kunskapsutveckling. Vi har därefter 

kategoriserat de uppfattningar som framkommer i materialet som underkategorier 

till dessa tre huvudkategorier. Redovisningen av de uppfattningar och upplevelser 

som lärarna ger uttryck för finns med i resultatet med citat. Uppfattningen eller 

upplevelsen som kommit fram i materialet framgår också i texten som står innan 

och efter citaten där vi även tolkat resultatet. I den texten framgår det också av 

texten ungefär hur många som gav uttryck för en viss uppfattning/upplevelse. 

Delaktighet   

För att skapa delaktighet för eleverna så råder det en samstämmighet i att lärarna 

tycker att de kan samverka med specialpedagogen där specialpedagogen kan göra 

vissa åtgärder som är bra för att skapa delaktighet för eleverna. I resultatet 

framgår det även att vissa åtgärder som specialpedagogen kan jobba med för att 

skapa delaktighet för eleverna bara lyfts fram av enstaka lärare.    
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En uppfattning som många av lärarna delade är att lärarna skall jobba med 

eleverna utanför klassrummet:  

När det kommer till en skola för alla så handlar det om 

värderingar, man tycker att ingen ska behöva gå i en särskild 

undervisningsgrupp och det är en åsikt. Jag kan tycka att ingen 

ska ha cancer heller, folk har cancer. Jag tyckte corona var 

jättedumt, corona kom ändå (Dan). 

Nästan alla lärare i vår studie tycker att specialpedagogen ska undervisa elever i 

behov av särskilt stöd utanför klassrummet i en mindre grupp för att dessa elever 

ska bli mer delaktiga i skolarbetet. Lärarna som tyckte detta menade att vissa 

elever behöver befästa sin kunskap i ett mindre sammanhang så att de sedan kan 

vara mer delaktiga i den ordinarie undervisningen. Detta på grund av att de då har 

enklare att hänga med på lektionerna.  

En annan uppfattning som det råder stor konsensus kring handlar om att lärarna 

tänker sig att specialpedagogen ska jobba med elevernas motivation och 

studieteknik: 

 Eftersom att specialpedagogen också har stor kunskap i 

metodik och pedagogik och sånt där, så kan ju specialpedagogen 

motivera väldigt bra, varför eleven ska komma till lektionen. 

(Nils). 

En del lärare utryckte att specialpedagogen har specialkompetens i studieteknik 

och kunde fungera som experter i att lära eleverna strukturer i skolarbetet som kan 

öka elevernas motivation. Genom att elevens studiemotivation ökar, så tänker sig 

lärarna att elevens deltagande i skolan och på lektionerna kommer att öka.  

Alla lärarna lyfte behovet av att jobba med elevernas trivsel i skolan: 

 Det är kanonbra när en specialpedagog och en elev med 

särskilda behov, får en bra relation och att specialpedagogen då, 
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blir liksom som en säker punkt dit eleven känner sig trygg att 

vända sig (Emil). 

I arbetet med att få eleverna mer delaktiga i skolan tänker sig lärarna att 

specialpedagogen kan hjälpa till att få eleverna att känna sig trygga och öka deras 

trivsel. Specialpedagogen skall i detta avseendet, jobba med att skapa en god 

relation till eleverna, när den träffar eleverna i ett mindre sammanhang. På så sätt 

kan specialpedagogen fungera som en trygg punkt för eleverna som i sin tur 

främjar elevernas delaktighet.  

Att specialpedagogen ska jobba direkt med elever i behov av särskilt stöd för att 

öka deras självförtroende, ansåg en del av lärarna är en viktig uppgift som 

specialpedagogen har: 

Sen tycker jag, att jag väldigt sällan märker av åtgärder eller 

insatser som har direkt med kunskapsinhämtningen att göra. 

Utan det handlar ju mer om, vad ska man kalla, de sociala 

relationella grejerna som specialpedagogen jobbar med (Dan). 

 Alla lärarna anser att specialpedagogen har kompetens att bygga bra relationer 

med elever i behov av särskilt stöd. Vi tolkar att lärarna upplever att 

specialpedagogen gör insatser som mer handlar om elevernas personliga 

utveckling än om kunskapskraven.   

Delaktig i klassrummet 

På frågan om det kan finnas några fördelar med att specialpedagogen är med i 

klassrummet, så svarade några lärare att det kunde vara bra i vissa fall:   

Men det är ju bra kanske att en specialpedagog då kan vara med 

i klassrummet och liksom sätta igång en elev, för att 

specialpedagogen också träffat eleven tidigare och då har de 

kanske redan en relation (My.) 

Att ge direkt hjälp till enskilda elever i klassrummet som lärarna inte hinner med, 

alternativt som specialpedagogen har en bra relation till är ett bra sätt att ge eleven 
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mer stöd och skapa delaktighet enligt de lärare som uttryckte detta. I detta 

resonemang  tänker sig lärarna att specialpedagogen kan förbättra elevernas 

möjligheter att delta i skolarbetet men det finns inga tankar på att    

specialpedagogen hjälper hela klassen utan detta sköts av läraren själv.  

En lärare uttryckte dock åsikter om att läraren tillsammans med specialpedagogen 

kan ansvara för hela klassens undervisning: 

…det är ett antal år sedan och där samverkar vi otroligt mycket 

med specialpedagogen som var ute i verksamheten. Var med på 

lektionerna, inne i klassrummen och det är nog det bästa stödet 

jag någonsin har känt (Ann). 

När specialpedagogen tar ansvar för lektionen tillsammans med läraren, så uppstår 

en dynamik som gör att eleverna får en undervisning där de lär sig mer och tycker 

att det blir mer intressant. Vilket i sin tur skapar motivation och delaktighet. 

Några av lärarna uttryckte tydligt att de vänder sig till specialpedagogen först när 

det är något som inte fungerar med vissa elever: 

 Och sen så är det väl ofta det om man märker att det inte riktigt 

fungerar med studierna eller i klassrummet eller resultaten eller 

så där att man då kontaktar specialpedagogen (Pia). 

Dessa lärare tänker sig att specialpedagogen kontaktas när det är något som måste 

åtgärdas med några elever som lärarna upplever inte fungerar i skolan. Detta 

tankesätt går ut på att samverkan med specialpedagogerna går ut på att åtgärda 

problem med några elever i stället för att samverka med specialpedagogerna i ett 

mer förebyggande syfte.  

Kommunikation  

Våra intervjufrågor som handlad om kommunikation fokuserade på 

kommunikationen mellan lärare och specialpedagoger. Kommunikationen riktade 

sig mot hur lärarna kommunicerade med specialpedagogerna idag och hur de hade 

önskat sig att det var.  
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På frågan om hur lärarna vill att samverkan med specialpedagogen skall gå till, 

svarade sex av sju lärare att det var viktigt att ha specialpedagogen nära till hands:  

För det fösta så skulle jag vilja ha specialpedagogen väldigt nära 

mig i arbetsrummet alltså i samma arbetsrum som arbetslaget, så 

att man har samma kontakt med sin specialpedagog som man 

har med sina kollegor som det är nu så är ofta specialpedagogen 

någon som finns inom administrationens korridorer (Nils). 

Sex av sju lärare som medverkade i våra intervjuer berättade att de upplever att 

specialpedagogen skulle ha bättre möjlighet att delta i arbetet om de jobbade i 

samma arbetslag som lärarna. Om specialpedagogen är en del av arbetslaget anser 

lärarna att det ökar möjligheten till samverkan. Det finns också en uppfattning om 

att de bästa förutsättningarna för samverkan skapas genom att man har möjlighet 

att diskutera de händelser som inträffar i skolans vardag, i de möten som uppstår 

naturligt när individer träffas:  

Jag tycker ju alltid att kommunikation öga för öga liksom är det 

bästa. man kan lära av varandra och förstå varandra, det är väl 

det som jag tycker är fördelaktigt, att vi skulle befinna oss i 

samma arbetsrum och att vi skulle kunna prata (Nils). 

En del lärare poängterade att specialpedagogerna har ett arbetsrum exkluderat från 

lärarnas vardag som ställer till problem med kommunikationen mellan lärare och 

specialpedagoger eftersom lärarna vill ha samtal med specialpedagogerna som tar 

sin utgångspunkt i skolans vardag.  

Specialpedagogen som rådgivare  

En uppfattning som framkom hos några lärare var att de inte ville att 

specialpedagogerna ska skriva lärarna på näsan med expertråd: 

Alltså såhär, jag utgår egentligen från att specialpedagoger är 

ganska menlösa byråkrater som bara är ett nödvändigt ont och 

inte kommer hjälpa mig nånting, utan snarare får man vara glad 

om de inte ställer till problem (Dan). 
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Uppfattningen hos vissa lärare är att de har blivit provocerade av 

specialpedagogerna i sin yrkesroll och de ville inte ha specialpedagogerna som 

övervakare i klassrummen. När råd ges på ett sätt som inte tar hänsyn till lärarnas 

profession, eller om de inte är förankrade i verkligheten kan det skada samverkan 

mellan specialpedagoger och lärare. Några lärare gav också uttryck för att 

specialpedagogen behöver lyssna på lärarna för att samverkan skall fungera:   

Att ha ett bra samarbete med läraren, som får läraren att känna 

dels att man utvecklas i sitt eget yrke men också att lärarens 

egna åsikter och röst blir hörd (Emil).  

När specialpedagogen har ett öppet sinne för vad lärarna säger, ökar det 

möjligheten för specialpedagogen att få till en bra relation med lärarna som 

möjliggör lärarens utveckling. Vissa lärare uttryckte tydligt att de slutat samverka 

med specialpedagogen eftersom de ansåg att specialpedagogen kom med tipps och 

råd som ställde till med problem för dem: 

 Det slutar ju med att vi mattelärare. Vi frågar inte om hjälp för 

vi märker att det inte hjälper. Ja, så då löser vi det bättre själva 

(Pia). 

Om specialpedagogen sätter sig över lärarna kan de inte skapa förtroende hos 

lärarna vilket leder till att de inte vänder sig till specialpedagogerna. Även om 

lärarna hade en uppfattning om att specialpedagogen inte ska säga åt lärarna hur 

de ska göra, så förväntade sig samtliga lärare att specialpedagogen ska komma 

med expertråd: 

 Men framförallt förväntat jag mig att specialpedagogen kan lite 

mer än vad jag kan, om olika svårigheter och att när jag kommer 

och pratar med specialpedagogen om en elev vill jag ha tipps 

(Karin). 

Lärarna tänker sig att specialpedagogen har mer kunskap än lärarna när det gäller 

olika skolärenden. De vill då ha tipps och råd även om de inte vill att 

specialpedagogen ska fungera som en person som pekar med hela handen och 
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bestämmer vad lärarna ska göra. Alla lärare uppfattade specialpedagogen som en 

expert på NPF diagnoser och de förväntade sig stöd av specialpedagogen i arbetet 

med elever med diagnoser:  

…att hjälpa mig med förståelse för olika diagnoser det är ju 

något som är väldigt skralt på lärarutbildningen bemötande av 

elever med diagnoser och så vidare, där har man ju ganska låga 

kunskaper, där kommer ju en specialpedagog in som kan göra 

att jag kan bemöta ett större spektrum av elever på ett 

professionellt sätt (Emil).  

De flesta lärarna vill ha experthjälp av specialpedagogerna i form av råd men de 

vill inte att specialpedagogen ska vara inne i klassrummet och dela ansvaret med 

lärarna för undervisningen. De vill vända sig till specialpedagogen när de ser att 

det finns ett behov.  

En av lärarna som vi intervjuade uppfattade det som att specialpedagogen många 

gånger var rektorns förlängda arm: 

Jag upplever ofta att specialpedagoger är lite grann rektorns 

förlängda arm och har inte elevens bästa i första rummet utan 

snarare ser till ekonomi och ideologi snarare då liksom”(Dan). 

Om man tittar då på vad jag vill ha av en bra specialpedagog det 

är att de vågar att vägra och faktiskt tacka nej till att axla den 

rollen liksom. Och det kan ju inte vara kontroversiellt att sätta 

elevernas behov i första rummet (Dan). 

Denna uppfattning fanns till viss del även hos en annan lärare som uppfattade att 

det många gånger var rektorn som styrde specialpedagogen och inte tvärtom. 

Dessa lärare önskade att specialpedagogen kunde styra mer och sätta elevernas 

behov i första rummet och stå upp mot ekonomiska hinder. Att specialpedagogen 

har en tydlig roll där specialpedagogens lojalitet främst är till eleven kan vara bra 

för att skapa förtroende för både elever och lärare.  
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Specialpedagogen som kunskapsbärare 

På frågan om vad specialpedagogen skulle kunna bidra med för kunskap, var det 

vissa av lärarna som tyckte att specialpedagogen skulle ha koll på forskningsläget: 

 Alltså att jag får lästipps, vart jag ska vända mig så jag slipper 

sitta och leta efter saker själv och famla i blindo. Så jag vill att 

det ska vara en resurs för att få veta mer (Karin). 

Det finns en uppfattning att specialpedagogen ska vara en brygga mellan 

forskning och skolans vardag. Med detta menas dock inte att specialpedagogen 

ska vara ute i klassrummen regelbundet, utan samverkan ska ske kontinuerligt i 

lärarnas arbetsrum.  

Några av lärarna uttryckte att de såg specialpedagogen som en övergripande 

samordnare: 

För att återgå till specialpedagogen då och erat uppdrag, då kan 

jag känna att specialpedagogen kanske skulle kunna vara en sån 

där övergripande spindeln i nätet lite. inte styra för det går inte 

att styra lärarna (Ann). 

Lärarna kunde tänka sig att specialpedagogen skulle samordna verksamheten med 

sin expertkunskap men att specialpedagogen inte ska detaljstyra lärarnas 

profession.  

Ett återkommande mönster var att sex av sju lärare tänker sig specialpedagogen 

som någon som släcker bränder och en av lärarna tänkte sig att specialpedagogen 

bara behöver vara med i klassen om gruppen inte fungerar: 

Alltså fungerar inte gruppen bra då tycker jag absolut att det kan 

finnas ett behov av det stödet men inte per automatik, skulle jag 

vilja säga (Emil). 

Uppfattningen ger utryck för att specialpedagogen är expert på att åtgärda 

problem, istället för att förebygga att problem uppstår. Lärarna ser att ett behov 

finns när de inte själva mäktar med att lösa en problematik.  
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På frågan om vilken hjälp lärarna ansåg att de får av pedagogiska utredningar så 

upplevde många att de inte ger så mycket: 

 Så gör de bara en sammanställning utav det som vi alla har 

skrivit, där alla ungefär har skrivit exakt samma sak, det vi alla 

redan vet, så resultatet av dem här pedagogiska 

kartläggningarna brukar vara mer såhär ett papper för papprets 

skull (Karin). 

Lärarna ger utryck för att det inte tillför någonting att specialpedagogen jobbar 

med att sammanställa utredningar utifrån sin expertis.  De vill att 

specialpedagogen skall tillföra någonting som de själva inte har kunskap om 

sedan tidigare. På detta tema framkommer det även en uppfattning om att 

specialpedagogen inte skall ägna sig åt utredningar utan istället använda sin tid till 

att vara ute i verksamheten.  

Kunskapsutveckling 

Avsnittet i vår intervjuguide som handlade om kunskapsutveckling var inriktade 

både mot hur specialpedagogen kan hjälpa eleverna med deras 

kunskapsutveckling samt hur specialpedagogen kan utveckla lärarna i deras 

profession.  

På frågan som handlade om hur specialpedagogen kan hjälpa eleverna med deras 

kunskapsutveckling i klassrummet upplever de flesta lärarna att det är lärarna som 

ansvarar för att skapa en tillgänglig lärmiljö för eleverna: 

 I klassrummet är det ändå jag som behöver göra jobbet. Jag 

önskar inte att en specialpedagog kommer in och sitter med en 

elev o guidar den igenom olika saker. Det är ju mitt jobb att 

göra anpassningar så att den eleven kommer lyckas (Karin). 

Denna uppfattning är det en del av lärarna som har och de tycker att läraren ska 

göra anpassningar för eleverna och de elever som inte fungerar utifrån dessa 

anpassningar ska specialpedagogen hjälpa utanför klassrummet. Vad som även 
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framkommer av intervjuerna är att en del lärare upplever att det är stor skillnad på 

vilken bakgrund specialpedagogerna har innan de utbildade sig till 

specialpedagoger. Vissa specialpedagoger har inte ämneskunskapen i de ämnen 

som lärarna undervisar i: 

I matten tycker jag att Specialpedagogen inte tillför så mycket 

om man, säger så, men då är oftast lärarna mer experter än vad 

specialpedagogerna har varit (Pia). 

Uppfattningen hos en del av lärarna är att om inte specialpedagogen har 

ämneskunskaper i ämnena så tillför de ingenting när det gäller elevernas 

kunskapsutveckling. Kompetensen som specialpedagogerna har i andra områden 

än rena ämneskunskaper bidrar inte till något relevant eftersom lärarna har 

ämneskunskaper som specialpedagogen inte har. Några lärare uttryckte att 

specialpedagogen kom med anpassningar som hindrar elevernas 

kunskapsutveckling: 

Jag tänker man får inte hjälpa eleverna för mycket. Att bara ge 

dem inläst material att bara ha muntliga prov (My). 

Uppfattningarna som framkom i intervjuerna när det handlade om extra 

anpassningar var att en del lärare kände att specialpedagogen försökte tvinga fram 

för mycket anpassningar som i stället för att hjälpa eleverna stjälpte eleverna. 

Specialpedagogen kom med anpassningar som anpassade bort elevernas 

möjligheter att träna grundläggande förmågor exempelvis att eleverna lyssnade på 

en text istället för att läsa den. Det fanns några lärare som tyckte att de fick bra 

stöd av specialpedagogen i att få råd i hur de skulle göra anpassningar som 

fungerar bra för eleverna: 

Det finns ju så mycket fantastiska verktyg som vi kan använda 

som jag inte har en aning om att det finns och det är väldigt 

skönt att få det stödet för ibland så står man ju handfallen och 

man försöker och man försöker. För att finna den där vägen som 

kan fungera, för just den individen (Ann). 
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Nästan alla lärare uttryckte att genom råd från specialpedagogen kan de få 

relevanta idéer för hur de ska anpassa lärmiljön så den blir mer tillgänglig för 

eleverna. Det fanns en skillnad i att om specialpedagogen ger råd som då inte är 

tvingande så kan läraren avgöra om råden är bra att använda sig av. Om 

specialpedagogen försökte tvinga fram anpassningar som läraren inte tyckte var 

bra så uppstod en friktion mellan läraren och specialpedagogen.  

På frågan om hur specialpedagogen kan hjälpa eleverna som riskerar att inte nå 

kunskapskraven så anser många av lärarna att specialpedagogen kan hjälpa dessa 

elever genom att undervisa dem med en till en undervisning: 

Och då kanske specialpedagogen verkligen kan hjälpa de 

eleverna som har verkligen behov då av stöttning en till en att 

komma igång och förklara uppgiften (My). 

Elever som riskerar att inte nå målen kan specialpedagogen göra riktade insatser 

med genom direkt undervisning enligt lärarna. När det gäller klassen i stort så är 

det läraren som ska klara av uppdraget att undervisa eleverna så de når 

kunskapskraven men de elever som inte passar in i denna mall ska 

specialpedagogen hjälpa i ett mindre sammanhang.  

På frågan som handlade om hur lärarna upplevde att specialpedagogen kan 

utveckla lärarnas profession, så var det någon lärare som ville att 

specialpedagogen skulle observera dem när de undervisar eleverna. Om 

specialpedagogen kunde göra observationer så kunde de säga till lärarna hur de 

skulle förbättra sig i sin kommunikation med eleverna och göra bättre 

anpassningar för elever i behov av särskilt stöd. När denna fråga ställdes återkom 

resonemanget om att specialpedagogen behöver jobba närmare lärarna som en 

kollega i arbetslaget:  

 Ja jag vill ha det löpande som en som är kollega som jag känner 

att den här kollegan jobbar i mitt arbetslag, har en massa 

kunskap som jag kan vända mig till. Lärare vill ju ha lite tips 

och råd prata om elever hur man skulle kunna göra (Nils). 
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Än en gång kom resonemanget upp om att specialpedagogen kan hjälpa lärarna 

med tipps och råd men att som det ser ut just nu så jobbar specialpedagogen i ett 

annat rum än där lärarna jobbar. Lärarna ville ha en kollega med 

specialkompetens som de kan vända sig till när det handlade om olika elevärenden 

och få möjlighet till rådgivning i dialog med specialpedagogen och på så sätt 

utvecklas i sitt eget arbete. Den kunskap som specialpedagogen förväntas bidra 

med var inriktat på enskilda elever och hur läraren kunde anpassa sin 

undervisning till elever i behov av särskilt stöd av de flesta lärare. 

Analys 

Delaktighet  

Ahlberg skiljer på pedagogisk och social delaktighet (Alhberg, 2017). Utifrån vår 

studie så går det att se att samtliga lärare har tankar som utgår från båda dessa 

perspektiv. Ett tydligt mönster är dock att merparten av lärarna i första hand 

upplever den pedagogiska delaktigheten som central och att de i betydligt mindre 

utsträckning väger in social delaktighet när de redogör för hur de vill ha hjälp av 

specialpedagogen. 

Pedagogisk delaktighet 

Pedagogisk delaktighet innebär att eleven skall kunna delta och ta till sig det som 

undervisningen handlar om (Ahlberg, 2017). När lärarna lyfter att de helst vill att 

eleverna undervisas utanför klassrummet så grundar sig dessa ställningstagande 

ofta i att eleven behöver extra mycket hjälp. Upplevelsen är därmed att eleven 

kommer lära sig mer, om den får sitta mer enskilt och få stöd. Även de som 

upplevde att det kunde vara bra om specialpedagogen hjälpte eleverna i 

klassrummet, utgick mer från pedagogisk än social delaktighet. Eftersom deras 

utgångspunkt för att det var viktigt att ha eleverna i klassrummet handlade om att 

de inte skulle missa stoff som läraren själv undervisade om. Likaså lyfte de att 

specialpedagogen i sådana fall skall vara med i klassrummet för att hjälpa elever 

som inte hänger med i undervisningen. Detta tänkande leder till att 

specialpedagogen i första hand finns till för att den enskilda eleven som inte når 

målen får stöd för att nå målen.  Specialpedagogen kan göra eleven mer delaktig 
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genom att de förstår det som undervisas eller att specialpedagogen jobbar enskilt 

med elevernas motivation och studieteknik.  

Social delaktighet 

Att tänka utifrån social delaktighet, innebär att tänka utifrån hur eleven skall bli 

delaktig i gruppens sociala kontext, det vill säga utan att läraren direkt orkestrerar 

detta genom direkta handlingar (Ahlberg, 2017). Vidare framhåller Ahlberg 

(2017) att om läraren skall kunna arbeta med detta behöver läraren sträva efter att 

skapa en trygg och delaktig miljö. Samtliga lärare som intervjuades såg vikten av 

detta och upplevde också att det kan vara fördelaktigt om specialpedagogen jobbar 

relationellt med eleverna. Dock är den bärande tanken hos nästan alla lärarna att 

specialpedagogen skall göra detta utanför gruppen. Hirsh (2021) menar att 

pedagogisk och social delaktighet är sammanlänkande. Vilket innebär att det är 

viktigt att jobba med båda delarna, en elev som har en god relation till sin lärare 

tenderar att ta till sig ämneskunskaperna som läraren förmedlar. Det är inte så att 

lärarna i studien är omedvetna om den här korrelationen. De upplever det dock 

som deras eget ansvar, det vill säga, det är ingen som har uppfattningen att de 

tillsammans med specialpedagogen skall jobba med gruppdynamiken i 

klassrummet.  

Kommunikation  

I vår studie framgår det att de flesta lärare uppfattar det som att specialpedagogens 

placering på skolan som är i ett annat rum än där lärarna jobbar hindrar deras 

samverkan, eftersom de inte kan samtala kontinuerligt med specialpedagogen. 

Hirsh (2021) menar att specialpedagoger och lärare ska ha möjligheter att 

reflektera tillsammans utifrån skolans vardag och detta försvåras av att 

specialpedagogen sitter i ett annat rum än där lärarna har sin vardag. Black och 

Hill (2020) framhåller att för att skapa inkluderande skolor så måste personalen 

samverka och detta försvåras om specialpedagogen sitter på en isolerad ö borta 

från verkligheten.  

Det framgår i vår studie att det är få specialpedagoger på skolor som har flera 

hundra elever vilket också försvårar en regelbunden samverkan mellan lärare och 
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specialpedagoger. Flera av lärarna som vi intervjuade menade att de inte vill att 

specialpedagogen ska fungera som en övervakare som säger till läraren vad den 

ska göra samtidigt som de trots detta ville få expertråd av specialpedagogerna. 

Detta kan tolkas som att lärarna vill välja när de ska ta hjälp av specialpedagogen 

när de upplever att de har behov av detta i form av råd. Kurth et al (2020) påkallar 

att skolan behöver utvärdera regelbundet hur det går för eleverna utifrån att 

personalen samverkar med att få eleverna delaktiga i sin skolvardag. Samverkan 

försvåras om lärarna inte känner sig trygga med att ha specialpedagogerna ute i 

skolans vardag i klassrummen eftersom vissa av lärarna upplever att 

specialpedagogen skriver dem på näsan. Att lärarna är de som bestämmer när de 

upplever att eleverna är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd är inte bra 

om skolan ska kunna jobba inkluderande. Det behövs fler professioner ute i 

skolans vardag för att personalen tillsammans ska kunna utvärdera om eleverna 

behöver extra stöd eller särskilt stöd samt hur detta ska gå till för att få dem 

delaktiga i skolan.  

Black och Hill (2020) skriver att specialpedagoger och lärare ska kunna dela på 

ansvaret för att jobba mot gemensamma mål med att få eleverna att lyckas i 

skolan där det blir viktigt att minska klyftan mellan specialpedagoger och lärare. 

Merparten av lärarna i vår studie förväntade sig expertråd av specialpedagogen 

trots att specialpedagogen inte skulle vara ute i klassrummen och om de skulle 

vara ute i klassrummen så handlade det främst om att hjälpa några få elever och 

inte ansvara för resten av klassen. Frågan är då hur specialpedagogen ska kunna 

komma med expertråd när de inte är i skolans vardag. Morgan (2016) menar att 

skolan kan motverka avståndet mellan lärare och specialpedagoger om det införs 

samarbetande praktiker där lärare och specialpedagoger samverkar i att undervisa 

eleverna. Detta hade kunnat få lärarna att känna att specialpedagogen lyssnar på 

lärarens åsikter då samarbetet blir naturligt med utgångspunkt i vardagen. 

 Det var någon lärare som menade att specialpedagogens råd om stöd i 

klassrummet stjälpte elevernas kunskapsutveckling eftersom det anpassade bort 

träningen i förmågan helt och då riskerar specialpedagogen att få en meningslös 

roll på skolan. Morgan (2016) påvisar att om specialpedagogen kan samverka mer 
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med lärarna så kan skolan ha större chans att gå från exkludering till inkludering 

som i sin tur hjälper fler elever att lyckas med sin kunskapsutveckling. En lärare 

såg specialpedagogen som rektorns förlängda arm som inte sätter elevernas behov 

i första rummet och en annan lärare upplevde det som att rektorn styr 

specialpedagogen.  

Hirsh (2021) menar att relationell pedagogik utgår från att individen påverkas av 

den kontext den befinner sig i. Om specialpedagogen har sitt rum nära där 

rektorerna jobbar så är risken att specialpedagogen är mer kopplad till ledningen 

än till både lärarna och eleverna. Detta skulle kunna öka avståndet mellan 

specialpedagogen och skolans vardag. Om specialpedagogen hade varit mer ute i 

klassrummen och delat ansvaret med lärarna så kanske lärarna inte hade känt 

samma hot av specialpedagogen. Hirsh (2021) menar att eleverna behöver känna 

att läraren bryr sig om dem för att de ska kunna ta mot kunskapen som läraren lär 

dem. Detta gäller även för lärarna där de hade kunnat ta till sig specialpedagogens 

kompetens bättre om de hade upplevt att specialpedagogen visar medkänsla med 

dem.   

En av lärarna tänkte sig ett djupare samarbete med specialpedagogen där de 

tillsammans kunde ansvara för undervisningen. Kurt et al. (2020) påkallar att 

skolan behöver fördjupa sin samverkan mellan specialpedagoger och lärare för att 

skapa en inkluderande skola. Det var en av lärarna som sa att hon ville att 

specialpedagogen kunde observera henne i klassrummet för att ge råd om hur hon 

kunde förbättra sin kommunikation med eleverna. I detta tankesätt finns det inte 

utrymme för att samverkan ska vara att läraren tillsammans med 

specialpedagogen försöker utreda hur undervisningen kan bli mer inkluderande 

utifrån ett djupare resonemang. Stödinsatserna av specialpedagogen hamnar i att 

ge råd på olika sätt.  

 

Alla lärare som vi intervjuade förutom en hade inte uppfattningen att de kunde 

samverka med specialpedagogen på ett djupare plan i klassrummet. Att läraren 

ensam ska ansvara för inkluderingsarbetet i klassrummet är för svårt. Nästan alla 

lärare förutom en av lärarna som vi intervjuade uppfattade det som att det var 
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deras ansvar att göra anpassningar för att få eleverna att kunna vara en del av 

klassen men där de elever som inte klarade av att vara i klassen skulle 

specialpedagogen ta ansvar för utanför klassen. Detta kan skapa en 

marginalisering som Magnusson (2015) skriver om där utbildningssystemet 

många gånger använder uteslutning av individer. Många av de lärare vi 

intervjuade tänkte utifrån ett kategoriskt perspektiv där problemen ligger på den 

enskilde eleven som i sin tur skapar ett utanförskap. För att skolan ska kunna 

ändra detta tankesätt så måste flera olika professioner samverka på ett djupare 

plan där lärarna inte lämnas ensamma med den svåraste utmaningen som skolan 

har att möta alla elever (Nilholm, 2019). 

 

 I intervjuerna framgår det att samtliga lärare inte har möjligheter att jobba med 

specialpedagogerna i en djupare samverkan för att skapa inkluderande skolor 

eftersom det är för få specialpedagoger på skolorna. Ahlberg (2017) menar att 

lärarna måste få förutsättningar att organisera undervisningen för en ökad 

pedagogisk inkludering grundad i delaktighet, kommunikation och lärande.  

En del av lärarna tänkte sig att specialpedagogen kunde fungera som en 

samordnare. Detta går i linje med vad Mattson och Hansen (2009) skriver om att 

specialpedagogernas roll har gått från att jobba med direkta insatser för elever i 

svårigheter till en samordnande roll i syfte att få skolan att jobba mer 

inkluderande.  

Lärande 

I intervjuerna framgick det att många lärare ansåg att specialpedagogen såg till att 

de skrev pedagogiska utredningar som de upplevde inte gav dem något. Kurt et al. 

(2020) menar att det är viktigt att skolan utvärderar regelbundet hur det går för 

eleverna där personalen samverkar utan att lärarna hamnar i att behöva 

överdokumentera. Dokumentationen enligt Kurt et al. (2020) ska ge tillräckligt 

med information för att lärarna ska kunna fatta bra beslut. En stor del av lärarna i 

vår studie kände inte att de fick något mervärde av de pedagogiska utredningarna 

och därför hade dessa behövt göras på ett annat sätt där specialpedagogen kan 

förmedla vad de pedagogiska utredningarna ska ge. Dokumentationen får inte bli 
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på bekostnad av arbetet i skolans vardag och flera lärare ville att 

specialpedagogens jobb mer skulle utgå från verksamheten och mindre från att 

skriva pedagogiska utredningar.  

En tydlig uppfattning som framgick från intervjuerna var att lärarna tänker sig att 

specialpedagogen ska kopplas in när det är något som inte fungerar där lärarna 

tänker sig att specialpedagogen är expert på att släcka bränder. Nästan samtliga 

lärares uppfattning var att de vänder sig till specialpedagogen om de har problem 

med enskilda elever som inte fungerar i klassrummet. Nilhom (2019) skriver om 

att skolan traditionellt sätt lagt skolproblem på enskilda elever men där den 

specialpedagogiska forskningen de senaste åren utmanat detta tankesätt genom att 

tolka skolproblem utifrån brister i klassrummet och i skolan. Merparten av lärarna 

i vår studie såg inte specialpedagogen som någon som de ska samverka med för 

att förebygga problem, där skolan organiseras på ett så bra sätt som möjligt för att 

möta alla elever så att fler känner sig inkluderade i verksamheten. Nilholm (2019) 

påkallar att hela skolan ska engagera sig för att även elever i svårigheter ska 

inkluderas i en gemenskap där de känner sig lyckade och detta är alltså inte bara 

ett jobb för specialpedagogen.  

Specialpedagogen som kunskapsbärare 

Det finns ingen tydlig positiv effekt för inkluderingen, när specialpedagogens roll 

begränsas till att endast ge råd kring hur elever i svårigheter skall bemötas 

(Gomez-Najarro, 2020). Alla lärare i vår studie tänker sig att specialpedagogen 

skall fungera som ett bollplank för att få råd kring elever i svårigheter. Den här 

uppfattningen hör ihop med tanken att det alltid är bra att veta mer om hur elever 

kan hjälpas, för att på så sätt få fler nycklar till hur eleven kan stöttas (Gomez-

Najarro, 2020). Nilholm (2019) menar att specialpedagogen behöver vara en del 

av hela verksamheten för att skolan skall kunna arbeta inkluderande och 

specialpedagogen behöver utgå från hela elevens situation för att eleven skall få 

den stöttning den behöver.  
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Diskussion  

Resultatdiskussion  

Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur lärare upplever samverkan med 

specialpedagoger när det kommer till att skapa en inkluderande verksamhet. I 

resultatet framgår det att alla lärare tänker sig att specialpedagogen ska ge 

expertråd för att lärarna ska kunna jobba med elever i svårigheter. Sex av sju 

lärare som vi intervjuat menar att det är de som ansvarar för att alla elever ska få 

en tillgänglig lärmiljö i klassrummet och de som inte klarar av att vara i 

klassrummet efter att läraren ensam gjort anpassningarna ska specialpedagogen 

jobba med. 

Samsyn mellan olika professioner för en ökad inkludering och att 
motverka uteslutning 

 Inkluderingsarbetet på skolan kräver samverkan mellan olika professioner där 

skolan måste organisera sig för att möta alla elever (Ahlberg, 2017). 

Specialpedagogens samverkan med lärarna blir avgörande för hur bra skolan 

lyckas med att inkludera så många elever som möjligt i skolan. I detta arbete är 

det viktigt att det skapas en samsyn där alla jobbar mot gemensamma mål 

(Ahlberg, 2017). Samverkan mellan specialpedagoger och lärare måste ske på ett 

sätt där lärarna och specialpedagogerna känner sig uppskattade och respekterade i 

sin profession.  

Skolan måste prioritera lärares arbete med eleverna och det administrativa arbetet 

måste vara fokuserat på att ge tillräckligt med information som kan ge ett 

mervärde för läraren i sin professionsutveckling (Schleicher, 2018). I vår studie 

framgår det att det finns ett avstånd mellan specialpedagoger och lärare där nästan 

alla lärarna vill samverka med specialpedagogen genom att få råd när läraren 

bedömer att den behöver hjälp med enskilda elever. Det är tydligt att nästan 

samtliga lärare har ett kategoriskt tankesätt som handlar om att de elever som 

lärarna inte klarar av att ha i klassrummet när de gjort anpassningar ska få 

specialundervisning i ett mindre sammanhang utanför klassrummet. Nilholm 

(2019) problematiserar kring betoningen av det speciella i begreppet 
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specialpedagog som bygger upp förväntningar om att vissa elever ska få 

specialundervisning för att de inte passar in i den ordinarie gruppen. 

Specialpedagogiken utmanar det kategoriska tankesättet och försöker hitta 

lösningar i skolans miljö och organisering (Nilholm, 2019). Både EU och FN 

menar att skolan måste jobba med inkludering för att motverka marginalisering 

och utanförskap (Ramberg & Watkins, 2020). Unesco (2022) framhåller att 

inkluderande utbildning är en process som hjälper skolorna att övervinna hinder 

för deltagande och skolprestationer. Inkludering är motsatsen till uteslutning 

vilket skolan många gånger hamnar i enligt Magnusson (2015).  

Kategorisering av elever  

Uteslutningstankesättet framgår i våra intervjuer eftersom merparten av lärarna 

uppfattar det som att de är ensamma med ansvaret för eleverna i klassrummet men 

där vissa elever inte passar in som då någon annan ska ta hand om i stället. I detta 

tankesätt finns det en uppfattning om att läraren ensam ska klara av stora delar av 

skolans uppdrag. Att ensam skapa en inkluderande skola är en omöjlighet vilket 

Magnusson (2015) påkallar där han skriver om att inkluderingsarbetet är en 

organisationsfråga där hela skolan måste organisera sig utifrån en inkluderande 

process. Även om inkluderingsarbetet kräver en organisation som planerar för 

detta så går det alltid att jobba mer inkluderande som lärare utifrån sin praxis och 

sitt förhållningssätt till eleverna (Magnusson, 2015). Eftersom lärarnas tankesätt 

många gånger hamnar i ett kategoriskt förhållningssätt till elever i svårigheter så 

kan detta påverka hur de bemöter dessa elever negativt eftersom det kan spegla av 

sig att lärarna tänker att dessa elever inte passar in i skolans vardag.  

Relationellt perspektiv  

Hirsh (2021) skriver om att relationell pedagogik utgår från att individen påverkas 

av den kontext den befinner sig i där interaktionen mellan lärare och elev påverkar 

hur eleven utvecklas och spelar stor roll för elevens inlärning. Om elever i 

svårigheter blir bemötta utifrån att de inte passar in och att de ska gå iväg från 

klassen till ett annat rum så kan det skapa en känsla av utanförskap som går mot 

inkluderingsprocessen. Att det blir så kan bero på att skolans största utmaning 

enligt Ahlberg (2017) är att möta alla elevers olikheter och hantera att alla elever 
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har olika erfarenheter, förutsättningar och behov. Att det finns ett kategoriskt 

tankesätt hos lärarna kan också bero på traditioner, kultur och koder på skolorna 

där det kan finnas uppfattningar om att vissa elever inte passar in (Ahlberg, 2017). 

Men det kan också bero på att lärarna inte får rätt förutsättningar att det är för 

många elever i varje klass och för lite specialpedagoger på skolorna samt att 

skolorna inte är tydliga med vad inkludering är och att det är detta skolan ska 

jobba mot. Om specialpedagoger hade getts förutsättningar att jobba närmre 

verksamhetens kärna så hade detta kunnat ändra tankesättet om exkludering till att 

gå mer mot inkludering för att få fler elever att känna sig välkomna till skolan och 

lyckas med sin personliga utveckling och kunskapsutveckling (Morgan, 2016). 

Att prioritera specialpedagogik 

Ramberg och Watkins (2020) menar att de stora skillnaderna mellan EU:s 

medlemsländer i hur bra deras inkluderingssystem fungerar i skolan handlar bland 

annat om hur de prioriterar finansieringen av skolan utifrån stöd av 

specialpedagogik. En återkommande uppfattning från alla lärare förutom en som 

vi intervjuade var att det fanns för få specialpedagoger på skolorna och frågan är 

då hur skolorna ska kunna lyckas med sitt inkluderingsarbete. Sex av sju lärare 

önskade en närmre samverkan med specialpedagogerna än hur det ser ut idag på 

skolorna där de jobbar på. Enligt von Ahlefeld Nisser (2014) så tycker 

specialpedagoger att kommunikation är en viktig förutsättning för att lyckas med 

inkluderingsarbetet där de önskar att ha olika forum för dialog med arbetslag och 

lärare. Specialpedagogerna önskar att arbeta i nära kontakt med lärare och elever 

(von Ahlefeld Nisser, 2014). 

  

Black och Hill (2020) menar att elever som behöver särskilt stöd behöver få sin 

undervisning i ett vanligt klassrum under den största delen av skoldagen men 

menar också att de kan behöva få stöd av en resurslärare i ett annat klassrum. 

Vidare utvecklar Black och Hill (2020) resonemang om att specialpedagogen 

tillsammans med läraren delar på ansvaret över klassens undervisning men även 

hjälper elever i behov av särskilt stöd i ett mindre sammanhang vissa delar av 

skoldagen. Detta skulle kunna vara ett mer inkluderande arbetssätt än hur det varit 
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och till stor del är på många skolor fortfarande att elever i behov av särskilt stöd 

ska integreras och formas in i det ”normala” (Nilholm, 2019). 

Relationsskapande mellan lärare och specialpedagoger 

Utifrån vår studie framgår det att specialpedagogen behöver lyssna mer på vad 

lärarna säger och ta deras åsikter på allvar och inte sätta sig över dem. 

Relationsskapandet är inte bara viktigt mellan elever och lärare utan det är även 

viktigt mellan specialpedagogen och lärarna. När vi människor känner medkänsla 

från någon så har vi enklare att ta in vad den personen berättar (Hirsh, 2021) och 

detta gäller lika mycket mellan lärare och elever och specialpedagoger och lärare. 

Vissa lärare hade slutat vända sig till specialpedagogerna eftersom de kände att de 

inte lyssnade på dem och kom med anpassningar som inte fungerade enligt 

lärarna. Dessa motsättningar hindrar samverkan som i sin tur motverkar 

inkluderingsarbetet. Om denna friktion uppstår så tenderar specialpedagogen att 

spela ut sig själv och för att detta inte ska uppstå så hade specialpedagogen behövt 

jobba närmre lärarna och eleverna (Morgan, 2016).  

Att förtydliga specialpedagogens roll och inkludering 

Specialpedagogens uppdrag hade behövt förtydligas och lärarstudenterna hade 

behövt lära sig vad specialpedagogerna kan göra för lärarna i sin utbildning 

(Gomes-Najarro, 2020). Effektivt samarbete är en svår utmaning och detta 

kommer inte gratis utan skolan måste jobba aktivt med att skapa ett harmoniskt 

samarbete mellan olika professioner (Morgan, 2016). 

 

Professionerna på skolan måste synkronisera sig för att koordinera arbetet med att 

jobba inkluderande där skolorna hyllar olikheter och alla känner sig delaktiga i en 

gemenskap (Thornberg, 2009). I intervjuerna framgår det att en del lärare inte 

förstår vad inkludering handlar om utan de tolkar inkludering som något negativt 

och som egentligen handlar om integrering. Integreringen har enligt Magnusson 

(2015) haft assimilerande effekter och därför är det inte konstigt om lärarna 

upplever inkludering som negativt om de tror att det är integrering det handlar om.  

 Detta skapar en fragmentering där specialpedagogen kan upplevas som ett hot när 

det egentligen borde vara så att specialpedagogen tillsammans med läraren 
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undersöker vad inkludering är och hur skolan kan göra för att möta alla elever. I 

denna samverkansprocess ska det finnas dynamiska mål, ansvarsfördelning, 

professionskulturell samverkan och positiva relationer (Thornberg, 2009). När det 

uppstår hinder för samverkan så måste skolan våga lyfta upp detta och göra något 

åt det eftersom skolans arbete med inkludering är så pass avancerat och i denna 

process har skolan inte råd med att blunda för det som kan hindra samverkan. 

Samverkan är nyckeln till framgång i skolans inkluderingsarbete. Det måste 

finnas en tillit till professionerna på skolan där det är tydligt vad skolans mål är så 

att alla kan använda sin kompetens och jobba i riktning mot att skolan ska vara till 

för alla elever (Ahlberg, 2017). Ahlberg (2017) menar att det behövs en väl 

fungerande kommunikation på alla nivåer i skolans verksamhet för att skolan ska 

kunna nå målen för utbildningen.  

Att utveckla forskning och metodik för inkludering 

Ramberg och Watkins (2020) påkallar att det behövs mer forskning om 

inkludering för att minska klyftan mellan EU:s medlemsländer i hur de jobbar för 

att skapa inkluderande skolor.  

Sex av sju lärare som medverkade i våra intervjuer visste inte att läraren och 

specialpedagogen kunde jobba tillsammans med att få elever som inte fungerade i 

klassrummet delaktiga i den ordinarie gruppen. Enligt Kurt et al. (2020) så finns 

det strategier som skolan kan använda sig av för att skapa delaktighet för elever i 

behov av särskilt stöd där skolan undersöker exempelvis rutinerna i skolan och 

vilka rutiner som fungerar samt vilka rutiner som eleverna behöver stöd med för 

att lyckas. I intervjuerna så fanns inte detta tankesätt och denna kunskap hade 

behövt komma in i skolan där skolan utifrån olika strategier försöker få eleverna 

att klara av att vara delaktiga i skolans vardag. I detta arbete är det inte bara den 

pedagogiska inkluderingen som är viktig utan även den sociala inkluderingen och 

i denna process hade specialpedagogen kunnat fungera som en samordnare 

(Ahlberg, 2017). Specialpedagogens roll har gått mer från att jobba direkt med 

några få elever i behov av särskilt stöd till en samordnande roll vilket varit positivt 

för skolans inkluderingsarbete (Mattsson & Malmgren, 2020).  

Att det finns en uppdelning mellan lärare och specialpedagoger framgår det i 

resultatet och detta kan bero på olika faktorer. En faktor kan vara som en lärare i 
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vår studie uttryckte det att det helt enkelt är för få specialpedagoger på skolan där 

läraren gav uttryck för att han önskade att de hade en specialpedagog per 

arbetslag. Om specialpedagogen hade funnits mer naturligt i skolans vardag så 

hade motsättningarna kunnat minska. 

 

 Lindqvist et al. (2011) menar att skolpersonal tycker att specialpedagogiska 

insatser ska göras i mindre grupp utanför klassrummet medan specialpedagogerna 

var den enda yrkeskategorin på skolan som tycker att specialpedagogiska insatser 

ska göras i klassrummet. Lindqvist et al. (2011) skriver även att NPF diagnoser 

inte ska vara av avgörande betydelse för om eleverna har rätt till särskilt stöd utan 

detta ska utgå från elevernas individuella behov. Den specialpedagogiska 

kompetensen behöver komma lärarna till del i större utsträckning än vad som 

framgår i resultatet. 

Att uppleva att samverkan med specialpedagogen ger ett mervärde 

 Lärarna måste uppleva att samverkan med specialpedagogen utifrån att skapa 

inkluderande verksamheter ger ett mervärde för eleverna men även för lärarna och 

inte att det ökar lärarnas arbetsbelastning.  

 

Ett annat problem som framgick av resultatet var att några lärare gav uttryck för 

att specialpedagogen såg till så att lärarna skrev pedagogiska utredningar som de 

upplevde tog mycket tid men inte gav dem något. Kurt et al. (2020) påkallar att 

det är viktigt att lärarna behöver samverka för att skapa individuella mål för 

eleverna i syfte att få dem delaktiga i skolan. Det är viktigt att detta inte skapar 

överdokumentationskrav på lärarna utan att de behöver dokumentera tillräckligt 

mycket så att de kan fatta bra beslut så att dokumentationen ger ett mervärde 

(Kurth et al, 2020). De lärare som uttryckte att de pedagogiska utredningarna inte 

gav dem något hade inte fått lära sig att utredningarna ska försöka identifiera 

styrkor som eleverna har så att skolan kan bygga på detta för att skapa 

gemenskap, samhörighet och trygghet för eleverna (Ahlberg, 2017).  
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Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur lärarna upplever samverkan med 

specialpedagogen för att skapa en inkluderande skola. Den data som legat till 

grund för studien är en intervjuundersökning där sju lärare intervjuats. En grund 

för att specialpedagogen skall kunna jobba med inkludering är att denne har en 

god samverkan med lärarna (Lindqvist et al. 2011). Intervjuerna har gjort det 

möjligt att få fram hur lärarna upplever samverkan med specialpedagogen och hur 

läraren resonerar kring olika ställningstaganden som rör samverkan med 

specialpedagogen.   

Kvalitativ eller kvantitativ metod  

En kvantitativ metod är i första hand ute efter att säkerställa samband och 

allmängiltighet (Repstad, 2007). Detta görs bäst när det finns mätbara mål att 

studera. Ett annat sammanhang där det passar med kvantitativa studier inom 

samhällsforskning, är när forskaren vill veta hur representativ en uppfattning eller 

ett fenomen är. Kvalitativa studier lämpar sig  när forskaren är ute efter att ta reda 

på hur någonting upplevs (Kvale & Brinkman, 2014).  Eftersom syftet med denna 

studie riktar sig mot att ta reda på lärarnas uppfattning och ställningstaganden 

kring samverkan med specialpedagogen är det mer lämpligt att använda en 

kvalitativ metod.  Lindqvist et al (2011) har redan gjort en kvantitativ 

undersökning som studerat hur lärarna ser på vilken roll specialpedagogen skall 

ha i skolan, som denna studie kunnat relaterats till.  

Om vi hade använt både kvalitativa och kvantitativa metoder i vår studie så hade 

vi kunnat få fram ett djupare resultat som varit mer detaljerat. Vi hade kunnat 

komplettera intervjuerna med enkäter som hade kunnat använda sig av 

kvantitativa metoder där vi kunnat bevisa de generella  slutsatser vi fått fram från 

intervjuerna. När vi planerade vår studie så ansåg vi att det räckte med intervjuer 

för att svara på vår frågeställning.   

En annan intressant metod som vi hade kunnat använda oss av hade kunnat vara 

observationer som är lämpliga att använda för att studera interaktioner (Bryman, 

2016). Genom att observera hur människor reagerar i en situation kan forskaren 
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på olika sätt få en uppfattning om hur en situation eller ett fenomen uppfattas av 

aktörernas olika parter (Bryman, 2016). En fördel med observation utifrån syftet 

till vår studie hade kunnat vara att vi kunnat studera hur läraren och 

specialpedagogen reagerar på varandra i deras interaktion. Vi valde att bara 

använda intervjuer eftersom vi fick in ett tillräckligt stort material att använda oss 

av. 

Frågorna som ställdes  

Frågorna som ställdes under intervjun utgick från hur lärarna upplevde att 

specialpedagogen skall göra för att stötta eleverna med deras delaktighet, 

kommunikation och lärande. Dessa kategorier hämtades från studier utifrån det 

relationella perspektivet KoRP (Ahlberg, 2017). Att låta en teori styra 

frågeställningen har gjort det möjligt att relatera svaren som informanterna gett till 

relationell pedagogik. Vilket gjort det möjligt att sätta in det som framkommit i en 

bredare referensram, en kategorisering gjordes därefter utifrån lärarnas 

upplevelser och ställningstaganden av deras samverkan med specialpedagogen.    

En svaghet med en sådan metod är att det finns en risk att den styr intervjuerna 

och att det därmed inte blir så explorativt som med en mindre styrande 

intervjuguide (Kvale & Brinkman, 2014). Svaren som framkom varierade dock 

mellan intervjupersonerna, resultatet blev att en variation av upplevelser och 

ställningstaganden framkom i materialet. Att utgå från en teoretisk ram för att 

tolka och kategorisera det som sägs bidrar också till förståelsen för vilka grunder 

som använts när tolkningen av materialet gjorts.  

Vidare forskning  

Att samverkan mellan specialpedagog och lärare är av betydelse för hur väl skolan 

lyckas med sitt inkluderingsarbete, finns det studier som visar på (Lindqvist et al. 

2011). Denna studie har lyft frågan utifrån lärarens perspektiv, en intressant 

infallsvinkel hade varit att undersöka hur denna samverkan ser ut i praktiken. 

Detta skulle kunna göras genom exempelvis observationsstudier eller innehålls 

analyser av exempelvis pedagogiska utredningar som tittar på just samverkan 

mellan specialpedagog och lärare. 



 72 (78) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

Referenser  
Ahlberg, A. (2017). Specialpedagogik i ideologi, teori och praktik – att bygga 

broar. Stockholm: Liber 

Black, K & Hill, P. (2020). The quick collaborative meeting: Promoting success 

in an inclusive setting. Teaching exceptional children, 53(2), 114-120. 

Bryman, A, (2016). Samhällsvetenskapliga metoder Stockholm: Liber  

 

Gomez-Najarro, J. (2020). An empty seat at the table. Examining general and 

special education teacher collaboration in response to intervention. Teacher 

education and special education. 43 (2), 109-126. 

Hirsh, (2021). Relationell pedagogisk teori. (Serder & Jober.), Vetenskapliga 

teorier för lärare (upplaga 1). Natur och Kultur. Stockholm.  

Hylander, I & Guvå, G. (2017). Elevhälsa som främjar lärande. Om professionellt 

samarbete i retorik och praktik. Lund: Studentlitteratur  

Jahnke, A (2019). Utveckla utbildning: vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet, 

tyst kunskap. Stockholm: Liber 

Kurth, A, Miller, L & Toews, S, (2020). Preparing for and implementing effective 

inclusive education with participation plans. Teaching exceptional children, 53(2), 

140–149. 

Kvale, S & Brinkmann, S (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3 upplagan. 

Lund: Studentlitteratur  

Lindqvist, G, Nilholm, C, Almqvist, L, Wetso, G. (2011). Different agendas? The 

views of different occupational groups on special needs education. European 

journal of special needs education. 26 (2), 143-157. 

https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.hkr.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0evqq1KrqivOLews064q7E4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujtkyzprJLtaaki%2bfau1Hh29995KmyRbSnsH2rquN%2b5KO2SbGvq022rbR84ajkUOKo5Fjw2%2bKB8Zzqeezdu4v0nOJ6u9vwgeGc8nnls79mpNfsVcPAr0q1qbJNrpzkh%2fDj34y75uJ%2b5OvqhPLb9owA&vid=48&sid=9ceaef34-612e-4eff-8139-5876dc2f8d2f@redis
https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.hkr.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0evqq1KrqivOLews064q7E4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujtkyzprJLtaaki%2bfau1Hh29995KmyRbSnsH2rquN%2b5KO2SbGvq022rbR84ajkUOKo5Fjw2%2bKB8Zzqeezdu4v0nOJ6u9vwgeGc8nnls79mpNfsVcPAr0q1qbJNrpzkh%2fDj34y75uJ%2b5OvqhPLb9owA&vid=48&sid=9ceaef34-612e-4eff-8139-5876dc2f8d2f@redis
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Lindqvist%2C%20G.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Nilholm%2C%20C.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Almqvist%2C%20L.%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Wetso%2C%20G.%20-M.%22%7C%7Csl~~rl','');


 73 (78) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Magnússon, G, (2015). Traditions and challenges special support in Swedish 

independent compulsory schools. Mälardalen University Press Dissertations No. 

185 Mälardalen studies in educational sciences No. 21 

Mattson Heimdahl, E & Malmgren Hansen, A. (2009). Inclusive and exclusive 

education in Sweden: principals' opinions and experiences. European journal of 

special needs education, 24 (4), 465-472. 

Meijer, C & Watkins, A (2016). Changing conceptions of inclusion underpinning 

education policy. Emerald group publishing limited 

Morgan, J. (2016). Reshaping the role of a special educator into a collaborative 

learning specialist. International journal of whole schooling, 12(1), 40-60. 

Nationalencyklopedin. (2022-05-25). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samverkan 

Nationalencyklopedin. (2022-05-25). 

https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samarbeta  

Nilholm, C. (2019) Från specialpedagogik till inkluderande pedagogik? 

(Sjöberg.), Pedagogik som vetenskap en inbjudan (Upplaga 1). Gleerups 

Utbildning AB 

 Petterson, G & Ström, K. (2019). Professional collaboration  between class 

teachers and special educators in Swedish rural schools. British journal of special 

education, 46(2), 180-200.  

Pugach, Marleen C, Joyce, Gomez-Najarro & Ananya M. Matewos (2019). A 

review of identity in research on social justice in teacher education: What role for 

intersectionality? Journal of teacher education 2019, 70(3) 206–218. 

Ramberg, J & Watkins, A (2020). Exploring inclusive education across Europe: 

Some insights from the European Agency statistics on inclusive education. FIRE: 

Forum for International Research in Education Vol. 6, Iss. 1, 2020, 85-101. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Mattson%2C%20Eva%20Heimdahl%22%7C%7Csl~~rl','');
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samverkan
https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/samarbeta
https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.hkr.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0evqq1KrqivOLews064q7E4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujtkyzprJLtaaki%2bfau1Hh29995KmyRbSnsH2rquN%2b5KO2SbGvq022rbR84ajkUOKo5Fjw2%2bKB8Zzqeezdu4v0nOJ6u9vwgeGc8nnls79mpNfsVcPAr0qwp7BOr5zkh%2fDj34y75uJ%2b5OvqhPLb9owA&vid=28&sid=9ceaef34-612e-4eff-8139-5876dc2f8d2f@redis
https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.hkr.se/ehost/viewarticle/render?data=dGJyMPPp44rp2%2fdV0%2bnjisfk5Ie46bFRr6ivSLak63nn5Kx95uXxjL6nr0evqq1KrqivOLews064q7E4v8OkjPDX7Ivf2fKB7eTnfLujtkyzprJLtaaki%2bfau1Hh29995KmyRbSnsH2rquN%2b5KO2SbGvq022rbR84ajkUOKo5Fjw2%2bKB8Zzqeezdu4v0nOJ6u9vwgeGc8nnls79mpNfsVcPAr0qwp7BOr5zkh%2fDj34y75uJ%2b5OvqhPLb9owA&vid=28&sid=9ceaef34-612e-4eff-8139-5876dc2f8d2f@redis


 74 (78) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Repstad, P. (2007). Närhet och distans kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 4 

upplagan. Lund: Studentlitteratur  

Schleicher, A. 2018. Teaching and learning international survey Talis OECD 

Thornberg, R. (2009). Ett resursteams samverkan med skola, elever och föräldrar 

–förtjänster, hinder och utmaningar. Institutionen för beteendevetenskap och 

lärande. Linköping  

 

Unicef for every child. (2022-05-02). Inclusive education. 

https://www.unicef.org/education/inclusive-education  

Utbildningsdepartementet, (SFS 2017:1111). Svensk författningssamling. 

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/17/171111.PDF 

Vetenskapsrådet (2017), God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 

Von Ahlefeld Nisser, D. (2014). Specialpedagogers och speciallärares olika roller 

och uppdrag –  skilda föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik. 

Nordic studies in education, 34(4), 246-264 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.unicef.org/education/inclusive-education


 75 (78) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Bilaga 1  

Intervjuguiden 

 

Inkludering 

 

Hur vill du få hjälp av specialpedagogerna för att få hjälp med att undervisa elever 

i svårigheter? 

 

Hur hjälper specialpedagogerna er i arbetet med att nå ut till elever i svårigheter? 

 

På vilket sätt vill du ha hjälp av specialpedagogerna i klassrummet? 

 

Kommunikation 

 

Hur samverkar du med specialpedagogerna idag? 

 

Hur vill du att din samverkan med specialpedagogerna ska vara? 

 

I vilka situationer skulle du vilja ha mer kommunikation med 

specialpedagogerna? 
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Delaktighet 

 

Hur tycker du att specialpedagogen skall hjälpa eleven för att kunna delta i 

skolan?  

 

Vad kan specialpedagogen göra för att förbättra elevernas möjligheter att delta i 

klassen? 

 

Hur skulle du vilja att specialpedagogen skapar förutsättningar för att en elev skall 

få särskilt stöd? 

 

Kunskapsutveckling 

 

 Hur upplever du att elever i svårigheter utvecklar sin kunskapsutveckling med 

stöd av specialpedagogerna?  

 

Hur vill du att specialpedagogerna ska hjälpa elever i svårigheter med sin 

kunskapsutveckling?  

 

om hur man upplever att specialpedagoger stödjer lärarens 

kunskapsutveckling/förståelse gällande hur man kan stödja elever med deras 

kunskapsutveckling? 
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Bilaga 2  

Förfrågan om intervju utifrån examensarbetet 

Hej!   
 

Jag heter Terje Sundberg och jobbar just nu tillsammans med Marcus Andersson på en 
magisteruppsats i specialpedagogik på Högskolan i Kristianstad. Uppsatsen handlar om 
lärares uppfattningar om inkludering i allmänhet och lärares uppfattningar om 
samarbetet mellan specialpedagog och lärare, för att skapa en inkluderande verksamhet 
i synnerhet. Den empiriska delen av studien kommer baseras på intervjuer av lärare på 
högstadiet. Vi skulle därmed vara väldigt tacksamma om just du vill ställa upp på en 
intervju!  

 

Hur kommer intervjun genomföras?   
Intervjun kommer genomföras genom videosamtal, ljudet kommer spelas in för att 
senare transkriberas. Intervjun kommer ta ca 40 minuter.   
 
Anonymitet  
Vi kommer inte ge ut information om var vi gjort studien, vi kommer också att 
avidentifiera det transkriberade materialet. Om du under intervjun nämner namn på en 
individ eller skolans namn, kommer vi i efterhand att avidentifiera även detta.   
 
När  
Vi kommer från och med den 14/2 genomföra intervjuerna löpande. Vi har goda 
möjligheter att boka in intervjuer på onsdagar dagtid. Om ni inte har möjlighet men 
ändå vill ställa upp på en intervju är det bara att skicka en tid som passar, så ser vi till att 
anpassa oss efter dina behov!   
Hur bokar jag upp mig?   
Om detta är något du vill ställa upp på eller om du ha frågor, är du välkommen att maila 
mig på Terje.Sundberg@ale.se Glöm inte att föreslå en tid!   
 
Med vänlig hälsning  
Terje Sundberg   
Specialpedagog och lärare på Ale gymnasium  
Tel: 070-2375707  
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