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Det övergripande syftet med projektet är att etablera ett samarbete, mellan högskola och en F-6 skola 
där grundsärskolan är integrerad. Fokus i projektet utgår från skolans önskan om att utveckla en 
inkluderande praxis på denna F-6 skola. Utgångspunkt tas därmed i styrdokumentens grundprincip 
(SFS 2010:801; Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b) om att ge förutsättningar för att alla elever ska 
kunna utvecklas så långt som möjligt. Det finns i dagsläget få empiriska studier och begränsad 
kunskap för att stödja en inkluderande praxis (Florian, 2014; Göransson & Nilholm, 2014; Haug, 
2017). Samtidigt efterfrågas empiriska studier i undervisningspraxis där strategier implementeras 
gällande inkludering (Florian & Black-Hawkins, 2010).  

Projektet involverar fyra forskare från högskolan, Daniel Östlund, Maria Rubin och Helena Andersson 
och Cecilia Segerby. Våra kompetenser kompletterar olika infallsvinklar för att utveckla inkluderande 
lärmiljöer i och med praktiken. Genom Daniel Östlund fokuseras grundsärskolans utmaningar, genom 
Maria Rubin inkludering i relation till språkliga utmaningar och förutsättningar i undervisningen 
särskilt i relation till flerspråkiga elever. Cecilia Segerbys medverkan omfattas av ingångar och 
utmaningar som är kopplade till matematik och matematiksvårigheter. Helena Andersson har med sin 
specialpedagogiska bakgrund särskilt fokus på skolutveckling och övergripande frågor rörande 
inkludering och utveckling av inkluderande lärmiljöer 

Projektet är i uppstartsfasen. Vår presentation syftar därför till att diskutera frågeställningar och 
metodologiska överväganden.   
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