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Abstract 
The purpose of my study is to contribute with knowledge about three teachers’ view on the 

possibilities and difficulties to support students with intellectual disabilities in social 

interaction.to get answers to my research questions in the analysis I have in my qualitative 

study used the theory of Fleck's model about thinking styles rooted in a socio-cultural 

perspective. In the study, I have used semi-structured interviews. 

 

My study shows that teacher’s way of thinking affect students' opportunities to practice social 

interaction. An important finding in the study was that the school management’s attitude, is of 

great importance for educator’s opportunities to support the students with intellectual 

disability in social interactions. Through their actions school management affect what attitude 

and approach teachers will have against students with intellectual disability in school. 

The thinking styles in the study stems from the special education compensatory approach. 

Teachers emphasize that they themselves are important in supporting students with their 

interactions. When there is an interest at the school to include students with intellectual 

disability and teachers in the school activities, there are opportunities of many venues and 

situations where special educational students can interact with each other and with other 

students in a natural way. The study shows, that the teacher thinks that students in compulsory 

special schools need adult support in different interaction situations. They think that adults are 

required to create situation where students, with or without intellectual disabilities, can 

practice social interaction. They also think that adults are needed as role models and to 

actively participate in the interactions. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med min studie är att bidra med kunskap om tre pedagogers syn på möjligheter och 

svårigheter att stödja grundsärskoleelevers sociala samspel i skolan. För att få svar på mina 

forskningsfrågor i analysen har jag i min kvalitativa studie använt mig av Flecks teorimodell 

om tankestilar. Modellen bottnar i ett sociokulturellt perspektiv. I studien har jag använt mig 

av halvstrukturerade intervjuer.  

Min studie visar att pedagogernas tankestilar påverkar elevernas möjligheter att träna socialt 

samspel. En viktig upptäckt i studien var att skolledningens förhållningsätt har stor betydelse 

för pedagogernas möjligheter att stödja grundsärskolans elever i socialt samspel. Genom sitt 

agerande visar skolledningen vilken inställning och vilket förhållningssätt övrig personal kan 

ha mot grundsärskolans elever och deras möjligheter till socialt samspel. 

 De tankestilar som framkommer i studien bottnar i det specialpedagogiska kompensatoriska 

synsättet. Pedagogerna framhåller att de själva är viktiga för att stödja eleverna i det sociala 

samspelet. När det finns ett intresse på skolan att inkludera särskolans elever och personal i 

grundskolans verksamhet, då finns det möjligheter till många mötesplatser och situationer där 

grundsärskolan elever kan samspela med varandra och med grundskolans elever på ett 

naturligt sätt. Det framkommer i studien att pedagogerna tycker att det behövs vuxna som stöd 

i grundsärskoleelevernas olika samspelssituationer. Pedagogerna anser att vuxna behövs för 

att skapa situationer där elever, med eller utan funktionsnedsättning, får träna socialt samspel. 

De anser även att vuxna behövs som förebilder och som aktiva deltagare i 

samspelssituationer. 

 

Nyckelord 
Utvecklingsstörning, delaktighet, grundsärskola, tankestilar, pedagoger, samspel och 

interaktion.  
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1. Inledning 

Ämnet för mitt examensarbete, i speciallärarutbildningen med inriktning mot 

utvecklingsstörning, är delaktighet och socialt samspel i grundsärskolan. I min roll som 

pedagog i grundsärskolans år 7-9, upplever jag, att elever som på något vis faller utanför 

normen tenderar att bli exkluderade. Det finns elever som har svårigheter att själva skapa 

förutsättningar för samspel med andra elever i skolan. Att samspela med andra och vara 

delaktig i olika sammanhang ingår i vår mänskliga natur menar Greenberg och Murray 

(2006). I min roll som blivande speciallärare i grundsärskolans verksamhet känner jag ett stort 

intresse för grundsärskoleelevernas möjligheter till socialt samspel. 

Elever som får sin utbildning i grundsärskolan, är de elever som har bedömts att de inte når 

upp till grundskolans kunskapskrav, på grund av en utvecklingsstörning. För att en elev skall 

ha rätt att få sin utbildning utifrån grundsärskolans läroplan måste eleven ha genomgått såväl 

psykologisk-, medicinsk-, pedagogisk- som social utredning enligt Skollagen (SFS, 2010: 

800). Utredningarna ska tillsammans påvisa en utvecklingsstörning. Elever som har sin 

utbildning i grundsärskolan läser antingen mot kunskapskraven i grundsärskolans ämnen eller 

mot kunskapskraven i inriktningen träningsskola eller mot båda inriktningarna. Dessutom kan 

elever som går i grundsärskolan läsa mot grundskolans kunskapskrav. Kan eleven nå målen i 

grundskolans kunskapsmål i något eller några ämne så läser eleven mot de målen. Graden av 

elevens funktionsnedsättning avgör vilka kunskapskrav som skall gälla enligt Skollagen (SFS, 

2010:800). 

Delaktighet och socialt samspel som begrepp har följt mig som en röd tråd genom min 

utbildning till speciallärare. Att alla elever får möjlighet till socialt samspel i olika 

sammanhang under skolvardagen anser jag vara viktigt för deras möjligheter att utvecklas och 

lära. Begreppet delaktighet har en otydlig och mångtydig innebörd. Begreppet saknar en 

enhetlig definition anser Szönyi (2005). Begreppet används ofta i den politiska retoriken, med 

en innebörd av integrering och normalisering. I det politiska sammanhanget användes 

begreppet delaktighet framför allt under 60- och 70- talet för att belysa motsatsen till 

delaktighet, att inte vara medräknad eller tillhöra grupper eller vara med i olika aktiviteter i 

samhället (Molin, 2004; Szönyi, 2005). I min studie har jag använt begreppet socialt samspel 

som ingår som en del av begreppet delaktighet. När människor är tillsammans med varandra 

sker ett samspel och individen är då en del av ett sammanhang. Socialt samspel är ett samspel 

mellan individen och individens sociala och fysiska miljö (Aspelin, 2010; Molin, 2004 ). 

En viktig historisk händelse för individer med funktionsnedsättningar var året 1993 när 

Förenta Nationernas generalförsamling antog ett förslag om standardregler. Dessa skulle 

tillförsäkra individer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. I 

Salamancadeklarationen (Unesco, 2006) befäster medlemsländerna i FN att elever med 

funktionsnedsättning i första hand skall integreras i grundskolan för att få möjligheter att 

samspela med andra (Ineland, Molin & Sauer, 2009;Szönyi, 2005). 
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 Samma år, 1993, trädde lagen om stöd och service till personer med vissa 

funktionsnedsättningar i kraft (SFS 1993:387). Målsättningen med den lagen är att individer 

med funktionsnedsättning skall ges möjligheter att leva sitt liv som andra samhällsmedborgare 

samt vara delaktiga i samhällslivet fullt ut (Ineland, Molin & Sauer, 2009).  

Enligt läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011) står det att läsa i de inledande 

kapitlen att skolan skall sträva efter att skapa goda miljöer för utveckling och lärande. Skolan 

skall ge eleverna möjligheter till social gemenskap som ger trygghet och lust att lära. Det 

påtalas även att alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för 

samhörighet även med elever utanför den närmsta gruppen i skolan. Skolan har ett ansvar att 

tillgodose elevernas behov av grundläggande färdigheter och de kunskaper som individen 

behöver i samhället i dag. I skolan, menar Liberg och Säljö (2012), att det är genom att arbeta 

tillsammans som eleverna utvecklar en djupare förståelse av de färdigheter som skall läras. 

Att samspela med andra är nödvändigt för individens lärande och utveckling menar Vygotskij 

(1978). Att lära sig vissa färdigheter och erövra kunskap har alltid varit nödvändigt för att 

klara sig i samhället. Selander (2012) beskriver att synen på lärande och undervisning har 

förändrats över tid. De ”gamla” didaktiska idéerna, som handlar om hur man skulle undervisa 

om något, har idag utmanats av ”nya” idéer om hur man bäst lär sig något (Selander, 2012, 

s.199). De gamla idéerna innebar att lärare eller äldre personer lär ut de nödvändiga 

kunskaperna som eleven behöver lära in för att klara sig i samhället.  

Diskussioner om grundsärskolans elevers delaktighet och samspel för utveckling och lärande 

förekommer ofta i skolans förebyggande elevhälsoarbete. Det är ett forum där skolledare 

tillsammans med speciallärare, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och berörda 

pedagoger bland annat diskuterar hur man kan arbeta för att stödja elever i deras sociala 

samspel, utveckling och lärande vilket är Skolverkets (2011) rekommendationer. 

I studien använder jag begreppet pedagog i stället för lärare. 

 

Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om tre pedagogers syn på möjligheter och 

svårigheter att stödja grundsärskoleelevers sociala samspel i år 7-9 i skolan. 

 

Frågeställningar  
Jag har valt följande frågeställningar utifrån studiens syfte. 

 Vad ser pedagoger som möjligheter och svårigheter för grundsärskoleelevers sociala 

samspel? 

 Hur ser de på sin egen betydelse för grundsärskoleelevers sociala samspel? 

 Hur kan deras utsagor förstås som uttryck för specifika tankestilar? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I min forskningsöversikt inom det specialpedagogiska forskningsfältet har jag valt litteratur 

och tidigare forskning som belyser mitt ämne; delaktighet och socialt samspel i 

grundsärskolan. I forskningsöversikten ingår det både nationella och internationella studier.  

 

Känslan av delaktighet och samspel 

Forskarna Kankaanpää, Lehto, Mäkinen, Raelupto, Rauttu, Tarhala & Uusitalo-Malmivaara, 

(2012) har i sin kvantitativa och kvalitativa studie studerat sambandet mellan känslan av lycka 

och delaktighet. Forskarna börjar med att definiera ordet lycka, utifrån olika psykologiska 

faktorer. Lycka är ett subjektivt välbefinnande menar forskarna. Den känslan ligger till grund 

för forskningsfrågan i deras studie: Är elever i grundsärskolan glada och är deras lycka 

jämförbar med lyckan hos studenter som inte går i grundsärskolan? För att få svar på frågorna 

användes kvalitativa intervjufrågor och kvantitativa enkätfrågor. Frågorna ställdes till 152 

elever i åldrarna 11-16 år. Hälften av eleverna var elever i grundsärskolan. Studien visar att 

den största lyckan för elever i grundsärskolan är att ha vänner. Grundsärskolans elever var 

allmänt mindre nöjda med antalet kompisar i skolan jämfört med sina jämnåriga kamrater i 

grundskolan (Kankaapää, et al., 2012).  

Även Greenberg och Murray (2006) har i sin kvalitativa studie forskat om hur viktiga de 

sociala relationerna är för välbefinnandet, hälsan och motivationen i skolan. Forskarna har 

intervjuat 96 elever i åk 5 och 6, flest pojkar, som har specialundervisning och stöd i skolan 

utifrån inlärningssvårigheter, sociala svårigheter och olika funktionsnedsättningar. I studien 

har det framkommit att sociala sammanhang är ett grundläggande behov för alla människor. 

Det främjar välbefinnande, motivation och hälsa. Studien visade att det är viktigt att tänka på 

hur de sociala relationerna ser ut och i vilka sammanhang som elever med 

funktionsnedsättning har behov av anpassning. Det är därför viktigt att pedagogerna använder 

sin förmåga och sin kompetens för att stödja och hjälpa elever i deras samspel (Greenberg & 

Murray, 2006). 

Forskarna Georgiadi, Kalyva, Kourkoutas och Tsakiris (2012) samt Kelly och Laws (2005) 

menar att attityderna mot elever med intellektuella funktionsnedsättningar blir mer positiva 

om de är inkluderade i klasser med elever utan funktionsnedsättning. Forskarna har, i sina 

studier, använt sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder. Intervjufrågor med 

följdfrågor och givna kvantitativa enkätfrågor har använts. Georgiadi, et al. (2012) har 

studerat 256 elever med och utan funktionshinder i åldrarna 9- 10 år. Studien visar att om 

eleverna utan funktionsnedsättning får information och kunskap, om den funktionsnedsättning 

som klasskompisen har, blir attityderna mer positiva. Kelly och Laws (2005) har i sin studie 

intervjuat 202 elever utan funktionsnedsättning i åldrarna 9-12 år. I studien framkommer det 

att det var uppförandet hos eleven som var en avgörande faktor om eleven var inkluderad och 

delaktig i klassen eller inte. 
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Szönyi (2005) har i sin kvalitativa studie använt sig av observationer och intervjuer för att få 

svar på sina forskningsfrågor om elevernas delaktighetserfarenheter i vardagslivet. Elever, 

föräldrar och lärare har intervjuats. De 24 elever som ingår i studien har sin undervisning i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Åldrarna varierar därför mellan 7-22 år. I studien 

framkommer att omgivningsfaktorer och personliga faktorer påverkar personens förmåga till 

samspel. Det är individuellt hur en person agerar i en viss situation. Personen själv måste få 

vara med och bedöma sin egen delaktighet i samspelet menar Szönyi (2005). Studien visar att 

det är nödvändigt att personen själv får inflytande över sin egen delaktighet i samspel 

eftersom socialt samspel betyder olika för olika personer. Eleverna i hennes studie beskriver 

sina erfarenheter av delaktighet i vardagslivet. De menar att de genom att vara inskrivna i en 

grundsärskola hamnar i ett utanförskap. Eleverna upplevde att de blev retade och ifrågasatta.  

Hon beskriver vidare att grundsärskolan inte fungerar som en delaktighetsskapande skola. 

Eleverna i de högre stadierna beskrev att det var i klassrummet vid grupparbeten som det 

sociala samspelet i skolan skedde. Elevernas erfarenheter var att elever som läser mot 

grundsärskolans kunskapsmål ofta hamnar utanför den sociala gemenskapen. Känslan och 

upplevelsen av delaktighet påverkar elevernas syn på sig själva och hur de ser på sitt framtida 

liv menar Szönyi (2005). Studien visar även att eleverna som går i grundsärskolan själva 

uttrycker att det var i grundsärskolan som de, kanske för första gången, fått kamrater. I studien 

framkommer det även att eleverna anser att det är på skolan som de har störst möjlighet till 

social samvaro. Den sociala gemenskapen med kamrater är viktig både i och utanför skolan. 

Szönyi menar vidare att det finns ambitioner att öka grundsärskolans elevers samspel i skolan 

utifrån den utbildningspolitiska devisen att skapa en skola för alla.  

 

Hinder och möjligheter för samspel 

Eleverna som ingick i den studie som Szönyi (2005) genomförde i grund- och 

gymnasiesärskola beskriver själva att de kan ha bristande förmåga att samspela. Det är en 

bidragande orsak till det utanförskap som eleverna beskriver i studien. Eleverna beskriver 

även att ”skolan har brustit i sitt ansvar genom att den inte bistått dem med det stöd som 

eleverna menade att de var i behov av och hade rätt till” (Szönyi, 2005, s.86). Enligt 

Nordström (2004) stämmer det överens med resultatet i hennes kvalitativa studie med 

intervjuer och observationer. Efter intervjuer med 25 elever i grundsärskolan och deras 

föräldrar visar studien att det är elevens funktionsnedsättning som bidrar till elevens 

svårigheter med det sociala samspelet.  

Ingersoll och Walton, (2012) har i sin litteraturstudie funnit att vissa diagnoser beskrivs med 

att elever har svårigheter med det sociala samspelet, exempelvis diagnosen autism. Även 

graden av funktionsnedsättning försvårar elevens möjligheter att uppleva delaktighet som en 

del i den sociala gemenskapen i ett sammanhang eller i en grupp.  

Alexandersson (2011) har i sin kvalitativa fallstudie undersökt på vilket sätt en elev som är 

mottagen i grundsärskolan samspelar med andra barn och vuxna i en lärandesituation.   

Grundsärskoleeleven ingår i en grundskoleklass i en inkluderande miljö. Syftet med den 

verksamhet som eleven i studien befinner sig i, är att alla ska kunna delta i gemenskapen 

utifrån sina egna förutsättningar.  
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Studien görs i olika situationer där samspel sker med observationer och videodokumentation. 

Studien visar att när grundsärskolans elever inte förstår regler i t.ex. en lek eller när det blir 

för många barn på en plats, då går eleven därifrån. Eleven söker sig då till en vuxen eller leker 

själv. 

Nordström (2004) belyser i sin studie att samspelet mellan grundskolans elever och 

grundsärskolans elever sker på olika villkor. Vidare menar hon att om båda eleverna, som 

samspelar, går i grundsärskolan finns ett aktivare samspel mellan eleverna än om en av  

eleverna går i grundskolan. Eleverna i grundsärskolan har ett mer jämlikt samspel i sina 

aktiviteter eftersom deras inflytande i leken är på lika villkor.  

om däremot de funktionella förutsättningarna är olika och skillnaden tillräckligt stor, om det ena 

barnet inte förstår hur regler rutiner i leken eller spelet fungerar eller om kommunikationen sker på för 

hög abstraktionsnivå då naggas meningsfullheten och hanterbarheten för detta barn i kanten. Då båda 

barnen ser på saken på olika sätt (Nordström, 2004, s.202). 

Studien visar att socialt samspel och tillhörighet i de flesta fallen är knutna till den aktivitet 

som elever gör tillsammans. Om ett barn vill vara kvar i en aktivitet eller ha kvar en kompis 

då måste barnen ta hänsyn till varandras önskemål och varandras åsikter. Dessutom skall båda 

ha ungefär samma inflytande på samspelets villkor för att det ska kunna bli ett bra samspel 

(Nordström, 2004).  Den slutsats som Carter, Chung, Hoffman, Moss och Sisco (2011) har 

dragit i sin kvalitativa studie är att om elever med funktionsnedsättning får en kamratstödjare, 

en kamrat utan funktionshinder som stödjer och hjälper eleven, främjar det elevens samspel, 

utveckling och lärande. Forskarna har i sin studie intervjuat och observerat nio elever som går 

på gymnasiet för att förstå hur kamrater kan hjälpa och stödja elever med svåra 

funktionsnedsättningar. Tre elever med funktionsnedsättningar och sex elever utan 

funktionsnedsättningar deltog i studien. 

Att grundsärskoleelever kan ha behov av stöd, i och utanför skolan, till socialt samspel, har 

Furenhed (2010) funnit i sin kvalitativa fallstudie. Han har i sin studie intervjuat 7 elever och 

följt deras vardag på skolan under ett år. Studien visar att grundsärskolan många gånger har 

ett stort upptagningsområde. Eleverna bor ofta långt ifrån varandra och har därför svårigheter 

att träffas spontant. Många elever i grundsärskolan har inte förmågan att klara resor till kam-

rater på fritiden på egen hand. De behöver stöd för att kunna upprätthålla sociala relationer 

och samspela med kamrater. Eleverna kan även, på grund av bristande självförtroende, ha 

svårt att ta initiativ till att träffas och hitta på aktiviteter. Det ligger ofta till grund för att det 

blir svårt för elever i grundsärskolan att utveckla sina sociala kontakter. De eventuella hinder 

som eleverna har i sitt samspel kan minskas om eleverna får hjälp, av personer utan funkt-

ionsnedsättning, att organisera aktiviteter och träna socialt samspel (Furenhed, 2010).  

 

Stöd i samspelssituationer 

Östlund (2012) beskriver i sin kvalitativa etnografiska studie att i träningsskolans verksamhet 

behöver pedagogerna stödja elever i samspel med andra utan att själv delta. Det resultatet 

framkom genom intervjuer, samtal, videoobservationer och fältanteckningar. I studien har 

elever, elevassistenter och lärare från fem träningsskoleklasser medverkat. Studien visar att 

pedagogernas stöd har betydelse för elevens utveckling i det sociala samspelet. 
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Det framkommer också att samspel sker i två nivåer; vertikalt och horisontellt. Att samspela i 

det vertikala planet innebär att vuxna är med i samspelet medan det i det horisontella planet är 

ett samspel med kamrater, vilket är ett mer jämlikt samspel. Det är i den horisontella nivån 

som eleverna kan pröva de samspelsregler som vuxna visar eleven i den vertikala nivån. 

Resultatet i studien visar att elevers samspel i träningsskolan är ett område som behöver 

utvecklas för att öka elevens eget inflytande i sina egna sociala relationer (Östlund, 2012). 

Carter et al. (2011) har i sin studie observerat och intervjuat elever med och utan 

funktionsnedsättningar i syfte att undersöka skillnaden på tillgången av sociala relationer i 

undervisningssituationer, före och efter elever med funktionsnedsättningar tilldelats en 

kompis utan funktionsnedsättning. Kamraten skulle vara ett stöd och en hjälp i 

klassrumsaktiviteterna. Studiens resultat ger en förståelse för hur kamrater kan stödja och 

hjälpa elever med svåra funktionsnedsättningar att få tillgång till den sociala gemenskapen i 

undervisningssituationer. 

Hughes, Cosgriff, Bernstein, Boykin, Bringham, Kaplan, Reilly, Harvey och Heilingoetter, 

(2012) påvisar i sin litteraturstudie att det finns flera framgångsrika strategier för att stödja 

elever som har intellektuella funktionsnedsättningar med tilläggsdiagnos autism eller endast 

diagnosen autism. Forskarna har studerat 13 olika andra studier om strategier som stöd för 

elever med funktionsnedsättningar och elever med diagnosen autism. Hughes et al. (2012) 

menar att många elever med funktionsnedsättningar har svårigheter att kommunicera och 

samspela med kamrater, lärare och andra. Därför blir eleverna många gånger utanför den 

sociala gemenskapen. När eleverna inte förstår de sociala reglerna skapas ett utanförskap, 

även om de går i samma klass eller har lunchrasten tillsammans. 

Hughs et al. (2012) visar i sin studie, att strategier som hjälper eleverna att öka möjligheterna 

att förstå de sociala reglerna samt kunna delta i samspel med andra, är att träna på sociala 

regler. För att träna behöver eleven ha verktyg eller strategier. En strategi är att eleven får 

träna de sociala reglerna genom att använda sig av sociala berättelser. Sociala berättelser är 

berättelser om hur man skall göra i en viss situation. Situationen som skall tränas kan 

beskrivas på flera sätt. I studien nämns att sociala berättelser kan bestå av bildserier med eller 

utan text eller av filmer. Dessutom kan eleverna träna de sociala reglerna tillsammans med 

kamrater och vuxna.  

Ingersoll och Walton (2012) har i sin litteraturstudie funnit att det finns många strategier för 

att stödja elever och vuxna med autism och intellektuella funktionshinder i deras svårigheter 

med de sociala färdigheterna. De har även undersökt hur strategierna kan förbättra den sociala 

kompetensen. Att kunna hantera sina sociala färdigheter är en kunskap som är nödvändig 

genom hela livet menar Ingersoll och Walton (2012). De metoder som forskarna funnit som 

användbara för att träna och förbättra de sociala färdigheterna är bland annat video modeling. 

Det innebär att individen som skall träna sin sociala kompetens spelas in på en videofilm. En 

viss situation som individen behöver träna på spelas in på videon. Filmen visar när eleven gör 

rätt i den sociala situationen. Om eleven har ett felaktigt beteende ändras filmen så att det som 

sedan blir synligt är ett rätt beteende. Eleven får sedan titta på sig själv på filmen, med en 

förhoppning att eleven spontant skall ta efter och härma det ”rätta” beteendet. I studien 

efterfrågas fler studier och undersökningar om hur framgångsrik video modeling är i träning 

med syfte att förbättra de sociala färdigheterna hos elever med autism och intellektuella 

funktionsnedsättningar (Ingersoll & Walton, 2012). 
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Samspelsmöjligheter på organisationsnivå 

Grundsärskolans styrdokuments riktlinjer visar vilka normer och värden vi skall arbeta mot. I 

läroplanen står det att alla som arbetar i skolan skall medverka till att utveckla elevernas 

känsla för samhörighet (Skolverket, 2011). Pedagogernas uppdrag är att stödja elever i deras 

samspel i skolvardagen. Det framgår i Östlunds (2012) studie att elevers samspel i 

träningsskolan är ett område som behöver utvecklas för att öka elevens eget inflytande i sina 

egna sociala relationer. Träningsskolan har i dag en målinriktad verksamhet (Skolverket, 

2011). Det finns dock en gammal tradition där träningsskolan framför allt arbetar 

omsorgsinriktat och med en elev i taget. Detta belyser det komplexa och delvis motstridiga 

pedagogiska arbete som praktiseras i träningsskolans verksamhet. 

Hur pedagogerna organiserar verksamheten har sin utgångspunkt i grundsärskolans historia 

samt i kulturella idéer menar Berthén (2007) i sin kvalitativa fallstudie. I studien har fyra 

klasser i grundsärskolan ingått; en klass från grundsärskolan och tre klasser med inriktningen 

träningsskola. Elever och personal från klasserna har intervjuats med halvstrukturerade 

intervjuer och forskarna har observerat den pedagogiska verksamheten. Syftet med studien 

var att få svar på vari det särskilda med särskolans pedagogiska arbete består och vilket 

lärande som möjliggörs. 

Berthén (2007) och Östlund (2012) har i sina studier funnit att pedagogernas uppfattningar om 

grundsärskolans elevers möjlighet att lära får betydelse för elevernas möjligheter att delta i 

alla de olika aktiviteter som finns inom kontexten kunskapsutvecklande aktiviteter, 

omsorgshandlingar samt socialt samspel.  

Persson och Persson, (2012) har i sin studie studerat hur man har arbetat med skolutveckling i 

Essunga kommun. Forskarna har använt sig av intervjuer i sin studie. Det är skolledare, 

specialpedagoger, speciallärare, vissa ämneslärare och lärare med förtroendeuppdrag som 

deltar i studien. Även sexton elever med och utan funktionsnedsättningar samt föräldrar har 

deltagit i studien. Resultatet i studien belyser att alla som verkar i skolan, skolledare, 

pedagoger och elever, kan samverka och skapa en trygg och meningsfull miljö där socialt 

samspel, utveckling och lärande sker. När ett förändringsarbete skall genomdrivas i skolan 

visar studien att det inte fungerar att kopiera eller föra över en kultur eller en annan skolas 

arbetssätt till sin egen skola. Det gäller att använda de goda exemplen generellt och att 

personalen tillsammans skapar sin egen utvecklingsmodell på skolan. Vidare menar forskarna 

att det är viktigt att framhålla de skolmiljöer som är framgångsrika och som visar att det är 

möjligt att lyckas bedriva en bra verksamhet istället för att fokusera tankarna på bilden av en 

undermålig skola.  

I studien framkommer det även att skolledaren har en viktig roll att bryta med de gamla 

traditionerna som präglat skolans arbetssätt. Resultatet i studien visar att man i samverkan 

med varandra, ny forskning, vetenskap, erfarenheter, styrdokument och med en positivt 

auktoritär skolledare, kan skapa nya tankar om ett inkluderande arbetssätt. Efter 

förändringsarbetet såg pedagogerna inte längre elevers olikheter som problematiska utan som 

en tillgång (Persson & Persson, 2012).  
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Sammanfattning 

Det som blir synligt i min forskningsöversikt är att socialt samspel är viktigt för 

välbefinnandet, hälsan och motivationen. Att elever i grundsärskolan kan behöva stöd och 

hjälp i det sociala samspelet i högre grad än elever i grundskolan framkommer i många av 

studierna. Att det är elevernas grad av funktionsnedsättning och diagnosen autism som 

påverkar möjligheterna till socialt samspel återkommer också i flera av studierna. Studierna 

visar också att den sociala gemenskapen med kamrater är viktig både i och utanför skolan. För 

att öka möjligheter för grundsärskolans elever att samspela i skolan menar forskare att skolan 

behöver arbeta mot att skapa en skola för alla. Attityder och uppfattningar om 

grundsärskoleelevers möjligheter att samspela, menar forskare, påverkar elevernas 

möjligheter till sociala samspel. Forskningen visar att med information om 

funktionsnedsättningar kan negativa attityder och uppfattningar förändras. Det finns även 

forskning om olika strategier som är till stöd och hjälp för att öka elevers möjligheter att träna 

socialt samspel, som t.ex. kamratstödjare, sociala berättelser och video modeling. Det 

framkommer i flera studier att pedagogen kan vara en förebild och ett stöd när 

grundsärskoleelever tränar på socialt samspel. 

Som speciallärare ingår det i uppdraget att tillsammans med skolledare driva skolutveckling. I 

forskningen framgår det att det genom kollegialt lärande går att förändra attityder och 

uppfattningar som utgör ett hinder för elevers möjligheter till socialt samspel. Min studie kan 

bidra med att öka kunskap om tre pedagogers syn på vilka möjligheter och svårigheter som de 

möter i arbetet med att stödja grundsärskoleelevernas sociala samspel i år 7-9 i skolan.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Teorin i kvalitativ forskning anger den synvinkel som ett visst fenomen skall betraktas utifrån. 

Det är med dessa glasögon som litteratur och forskningsöversikt samt frågorna i studien tolkas 

(Svensson, 2012). Materialet i studien skall tolkas och analyseras utifrån det teoretiska 

perspektivet menar Svensson (2012). Han anser vidare att teorin ger oss ” en analytisk blick, 

som gör det möjligt för oss att se något som just något” (Svensson, 2012, s.188). Jag har 

använt mig av Flecks (1997) teoretiska ramverk om tankestilar och tankekollektiv för att i min 

kvalitativa studie bidra med kunskap om tre pedagogers syn på möjligheter och svårigheter att 

stödja grundsärskoleelevers sociala samspel. För att få reda på vilka tankestilar som mina 

intervjupersoner i grundsärskolan företräder har jag använt mig av Flecks teorimodell i 

analysen av mitt empiriska material. 

 

Flecks teori om tankestilar och tankekollektiv 

Ludwik Fleck (1886 – 1961) utvecklade under 1930-talet i Polen en kunskapsteori om 

tankestilar och tankekollektiv. Flecks teori om tankekollektiv som bärare av en tankestil har 

påverkat och påverkar vår vetenskapliga uppfattning om kunskapens tillväxt ur ett 

sociologiskt perspektiv. Det sociologiska perspektivet om tankestilar och tankekollektiv är det 

centrala i hans beskrivning av hur ett faktum kommer till. Enligt Fleck, är ett faktum det som 

inte längre anses vara ett vetande utan den kunskap som har blivit till en självklarhet. 

Begreppen tankestil och tankekollektiv innebär att människans tankar och idéer föds i en 

social gemenskap. Eftersom vi ingår i flera sociala gemenskaper ingår vi även i flera olika 

tankekollektiv. 

Tankekollektiv kan även vara olika stora menar, menar Fleck (1997). Ibland har två individer 

samma tanke eller idé och ingår då i samma tankekollektiv. Ibland är det hela arbetslag som 

ingår i samma tankekollektiv. Det är i diskussioner tillsammans med andra som nya 

tankestilar blir till. För att en ny tankestil skall skapas behövs influenser av andras redan 

etablerade tankar i form av traditioner, egna erfarenheter samt ny forskning och vetenskap (se 

figur 1). Tankekollektivet är den grupp eller institution som för vidare den tankestil som 

kollektivet tillsammans har etablerat som ett faktum (Fleck, 1997; Persson & Persson, 2012). 

Vidare menar Fleck (1997) att de begrepp och traditioner som redan finns inom kollektivet 

både kan befästas och förändras. Detta sker genom en växelverkan mellan individen, 

kollektivet och det som är ett faktum inom kollektivet eller institutionen. Fleck (1997) menar 

vidare att: 

En tankestil består varken enbart av begreppens olika framtoning eller av de sätt på vilket de kan 

kombineras. Den består i ett bestämt tanketvång men också något mer, nämligen en samlad 

intellektuell beredskap och strävan att se och handla på ett sätt och inte på ett annat (Fleck,1997,s.70). 

 

När relationerna mellan olika tankestilar är jämställda blir tankemodellerna ett redskap som är 

användbara i kunskapsprocesser där nya möjligheter och upptäckter skapas. Men om det finns 

motsättningar i tankestilarna och de präglas av auktoritet då avvisas nyheter och förändringar 

menar Persson och Persson (2012).  
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Genom att det hela tiden skapas nya idéer och nya influenser om lärande och utveckling, så 

bidrar de nya tankestilarna till nya redskap som används i arbetet för att stödja elever att nå 

den målbild som styrdokumenten i skolan föreskriver. En tankestil som fått genomslagskraft i 

alla skolformer I Sverige är det sociokulturella synsättet som menar att elevers utveckling och 

lärande sker i samspel och kommunikation. Den ursprungliga idén härrör från den ryske 

filosofen Vygotskijs (1978) teorier som har tolkats och översatts på många olika språk 

(Dysthe, 2003; Partanen, 2007; Säljö, 2012). 

Pedagogen gör medvetna val när undervisningen planeras utifrån de didaktiska frågorna; vad, 

hur och varför ska det läras, menar Selander (2012). Frågorna, med vem och för vem ska det 

läras, är även de viktiga. Dessa didaktiska frågor ligger till grund för alla elevers lärande och 

är aktuella i det pedagogiska arbetet i dag, även om frågorna har sitt ursprung ur gamla 

didaktiska idéer. De gamla didaktiska idéerna handlade om hur man skulle undervisa någon 

om något. Dessa idéer har utvecklats till nya idéer om hur man bäst lär sig något i ett livslångt 

perspektiv. Hur man bedriver undervisning och lärande handlar om hur man i olika kulturer 

lär om sin omvärld och sig själv. Det handlar också om hur man kan skapa organisatoriska 

och materiella förutsättningar för lärande (Selander, 2012). 

Nilholm (2007) beskriver att man, inom specialpedagogik, utöver de didaktiska frågorna, har 

ett kompensatoriskt perspektiv. En tankestil inom det specialpedagogiska fältet härrör ur en 

kompensatorisk tanke som innebär att elever som har specifika svårigheter inom något 

specifikt område behöver hjälpmedel eller riktat stöd för att kompensera just de specifika 

svårigheterna. Vad som anses som hjälpmedel kan vara allt från tekniska hjälpmedel till 

kamratstödjare. Ahlberg (2009) menar att det specialpedagogiska arbetet är komplext.   

Det sociokulturella synsättet om vilken syn som ska råda på en skola om kunskap och lärande, 

om människosyn och om vilken samhällssyn pedagogerna ska ha, menar Persson och Persson 

(2012), är tankestilar som är av betydelse för hur grundsärskolans elever har möjligheter till 

samspel i skolan. Hur eleven upplever sig själv eller hur andra ser på eleven är av betydelse 

för elevens möjligheter till samspel. Om pedagogerna ser möjligheter i stället för svårigheter 

för elever med funktionsnedsättningar att delta i samspel, ökar elevernas möjligheter till 

samspel. Även elevens egen syn på sin betydelse för möjligheter till samspel i skolan beror på 

de tankestilar som pedagogerna följer (Persson & Persson, 2012).  
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Vetenskap och 

forskning  

 

Schematisk bild på tolkning av Flecks teorimodell om hur 
tankestilar bildas 
 

 

 

          Processen pågår ständigt och nya tankestilar utvecklas. 

  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

     

Figur1: En schematisk bild som utgår från min tolkning av Flecks (1997) teorimodell om hur 

tankestilar bildas från en ursprunglig idé till en nya utvecklad idé om ett fenomen. 

Utvecklingen av en tankestil sker genom påverkan av samlade erfarenheter, vetenskap och 

forskning samt även med påverkan av kultur och traditioner inom institutionen och samhället. 

Det är en process som ständigt pågår. Den nya tanken fortsätter att utvecklas utifrån ny 

vetenskap och forskning, egna erfarenheter samt kultur och traditioner. Det är en 

återkommande rörelse i processen. Varje tankestil har sitt ursprung i tidigare idéer om ett 

aktuellt fenomen. Genom att jag har använt mig av Flecks teorimodell om tankestilar i min 

analys av mitt empiriska material, har jag kunnat undersöka tre pedagogers tankestilar om 

möjligheter och svårigheter att stödja grundsärskoleelevers sociala samspel i år 7-9 i skolan. 

Detta har hjälpt mig att uppnå syftet med studien. Forskningsfrågorna besvaras genom att jag 

har undersökt pedagogernas tankestilar för förstå vilka specifika tankestilar som de härrör 

från. Med hjälp av teorin har jag även fått svar på vad pedagogerna i min studie ser som 

möjligheter och svårigheter för grundsärskoleelevers sociala samspel och även pedagogernas 

syn på sin egen betydelse för grundsärskolans elevers möjligheter till socialt samspel. 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

En forskningsdesign kan ses som en övergripande formgivning av en studie. Studien designas 

utifrån den teoretiska ansats studien har och de frågor som skall besvaras enligt Ahrne och 

Svensson (2012). Vidare menar de att det är viktigt att argumentera för de metoder man valt 

att använda i studien. Det val av metoder som görs i en vetenskaplig studie har inverkan på 

vilket resultat som framkommer i studien (Ahrne & Svensson, 2012). Vidare behöver 

forskaren välja en lämplig metod för att samla in data som kan besvara forskningsfrågorna i 

studien. Syftet med min studie är att bidra med kunskap om tre pedagogers syn på möjligheter 

och svårigheter att stödja grundsärskoleelevers sociala samspel i skolan. Forskaren behöver 

även göra val av respondenter och välja hur det empiriska materialet skall bearbetas och 

analyseras. Forskaren behöver välja metoder som gör studien trovärdig och följer god 

forskningssed (Ahrne & Svensson, 2012). 

Val av metod 

I en kvalitativ studie är det en fördel att använda sig av halvstrukturerade intervjuer, eftersom 

frågorna kan anpassas efter hur intervjun fortlöper. Frågorna behöver inte ställas ordagrant till 

respondenterna menar Brinkmann och Kvale (2009). En forskningsintervju kan ses som ett 

möte mellan två människor, där man har ett utbyte av tankar och erfarenheter. Intervjuer är ett 

bra redskap för att få reda på personers erfarenheter och deras synpunkter på ett valt ämne 

(Ahrne & Eriksson- Zetterquist, 2012; Brinkmann & Kvale, 2009). Det är frågornas 

formulering som möjliggör hur väl forskningsfrågorna besvaras i en studie menar Ahrne och 

Svensson (2012). För att samla in data och besvara forskningsfrågorna har jag, i min studie, 

valt halvstrukturerade intervjuer för att få del av de intervjuade pedagogernas tankar och 

berättelser.  

 

Urval 

Mitt urval av respondenter är tre pedagoger som arbetar och har arbetat inom grundsärskolans 

verksamhet i år 7-9. Samtliga pedagoger som deltog i studien har en grundskollärarutbildning 

1-7. En har dessutom specialpedagogutbildning med inriktning mot utvecklingsstörning. De 

tre respondenterna har varit verksamma i särskolans verksamhet 1-8 år. Respondenterna i 

studien arbetar och har arbetat på olika skolor i olika skolområden och kommuner. 

Respondenterna är relevanta för den aktuella studien genom att de arbetar med elever i 

grundsärskolan vilket Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2012) menar är viktigt. Enligt dem 

behöver respondenterna ha anknytning till det fenomen som ska undersökas för att ha relevans 

i en studie. För att få fatt i två av mina tre respondenter var mitt urval ett delvis slumpmässigt 

urval enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquists (2012) definition. Jag valde skola men inte själv 

vilka pedagoger som skulle intervjuas. Det var rektor på den tillfrågade skolan som hänvisade 

till två av skolans pedagoger. I studien kommer respondenterna att betecknas med fiktiva 

namn som A, B och C. 
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Rektor kontaktades först för en förfrågan och ett godkännande av att intervjuer kunde genom-

föras med några av deras anställda pedagoger i grundsärskolan. Rektor fick vid detta tillfälle 

information om min studie samt en förfrågan om det fanns möjlighet att få genomföra inter-

vjuer med personal i grundsärskolan. Rektor gav sitt samtycke till att jag tog vidare kontakt 

med de två pedagoger som rektor hänvisade mig till. Jag kontaktade pedagogerna via mail. 

Efter första analysen av mina två intervjuer insåg jag att det behövdes ytterligare en 

intervjuperson. Den tredje respondenten i min studie valdes utifrån ett bekvämlighetsurval 

eftersom processen att återigen göra ett slumpvis urval skulle ta allt för lång tid. 

Bekvämlighetsurval innebär enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquists (2012) att respondenten 

sedan tidigare är känd för mig, vilket de andra respondenterna inte var. Jag tillfrågade en för 

mig känd pedagog i grundsärskolan via mail. I mailet fick alla tre respondenterna ta del av 

mitt samtyckesbrev (bilaga 1), mitt telefonnummer och min mailadress. Utifrån dessa 

uppgifter kunde de besvara frågan om de ville delta i min studie eller inte. I mitt 

samtyckesbrev gav jag information om att deltagandet var frivilligt och att respondenten 

närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande utan att det fick några konsekvenser. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) är detta en viktig etisk princip. Pedagogerna tog kontakt med mig 

genom att ringa tillbaka på mitt telefonnummer där de gav sitt medgivande att delta i studien.  

 

Genomförande av intervjuer 

I min kvalitativa studie har jag valt att använda mig av halvstrukturerade intervjuer för att 

samla in data. Intervjufrågorna var utformade så att pedagogerna kunde berätta om sina 

erfarenheter av möjligheter och svårigheter att stödja grundsärskolans elevers sociala samspel 

i skolan under skoldagen. Frågorna i min intervjuguide hade en karaktär av utvecklande 

frågor; som exempelvis: Kan du berätta? På vilket sätt?  Kan du ge exempel? (bilaga 2) vilket 

Brinkmann och Kvale (2009) menar är frågor som kan ge spontana och rika beskrivningar om 

det fenomen som skall undersökas. För att säkerställa att mina intervjufrågor i intervjuguiden 

besvarade mina forskningsfrågor, testade jag mina intervjufrågor på en för mig känd pedagog. 

Detta är vad Boréus (2012) anser att en pilotstudie går ut på. Pedagogen fick ta del av mina 

forskningsfrågor och därefter diskuterade vi om intervjufrågorna besvarade 

forskningsfrågorna och vad som skulle kunna förbättras. Jag genomförde vissa justeringar i 

intervjufrågorna och tillförde någon ytterligare intervjufråga.  

Utifrån respondenternas egna önskningar genomfördes intervjuerna på respektive skola. För 

att kunna samtala i lugn och ro under intervjun behövde vi sitta i ett grupprum Varje 

respondent valde ett grupprum som var passande för ändamålet. Under intervjuerna gav jag 

feedback på det som respondenten berättade och fick då omedelbar bekräftelse på om min 

tolkning av berättelsen var rätt. Detta kan man göra enlig Brinkmann och Kvale (2009) för att 

få ta del av både berättelsen och samtidigt få en omedelbar bekräftelse på om tolkningen av 

det underförstådda budskapet i berättelsen är riktig.  
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Metoden att spela in intervjusamtal underlättar att vara närvarande i nuet och i samtalet menar 

Ahrne och Eriksson - Zetterquist (2012). Respondenterna var informerade om att samtalet 

skulle ta ungefär 45 minuter vilket stämde väldigt bra. Innan intervjuer och inspelningar 

genomfördes fick respondenterna återigen läsa samtyckesbrevet med individskyddskraven för 

att ge sitt skriftliga medgivande till att delta i studien. Här fanns det även möjlighet för 

respondenten att ställa frågor om intervjun. Intervjusamtalen spelades in i sin helhet på både 

Ipad och på en telefon. Vid den första intervjun fungerade inte tekniken på Ipaden; den 

fungerade endast i 2 min. Det visade vikten av att använda flera alternativa inspelningar 

samtidigt under samtalen. Att intervjuerna spelades in underlättade även analysen av 

materialet eftersom det var möjligt att lyssna på intervjun flera gånger och spola tillbaka vid 

behov.  

 

Bearbetning och analys 

Pedagogerna i min studie har genom sina berättelser bidragit med kunskap om pedagogers 

olika tankar och tankestilar om grundsärskoleelevers sociala samspel i skolan, vilket var syftet 

med studien. Under arbetet med studien har jag försökt att lägga min förförståelse åt sidan och 

vara så objektiv som möjligt för att inte påverkar resultatet i studien. Enligt Brinkmann och 

Kvale (2009) är detta svårt men viktigt. 

Det empiriska materialet bearbetades med hjälp av Flecks (1997) teorimodell om tankestilar 

och tankekollektiv. De inspelade intervjuerna transkriberades i sin helhet. Texterna återger 

intervjuernas ord och pauser översatt till ett skriftspråk. Det innebär att det inte är ordagrant 

återgett. Transkriberingen gjordes så nära i tid efter respektive intervju som det var möjligt, 

medan samtalet fortfarande fanns färskt i minnet. Att tidigt transkribera materialet och göra en 

första analys underlättar om det visar sig att man behöver komplettera med nya frågor eller 

flera intervjuer menar Ahrne och Eriksson- Zetterquists (2012). I min bearbetning av det 

empiriska materialet kunde jag återvända till de inspelade intervjuerna flera gånger. Jag har 

granskat min tolkning av det jag hört av respondenternas berättelser för att säkerställa att den 

text som jag skrivit överensstämmer med det som hörs i intervjun. Det är viktigt att kunna 

återgå till de inspelade intervjuerna och transkriptionerna av samtalen under bearbetning av 

det empiriska materialet för att se om de besvarar forskningsfrågorna menar Ahrne och 

Svensson (2012) och Öberg (2012).  

Vid bearbetningen av mitt material har jag utgått från att sortera, reducera och argumentera 

materialet vilket är tre grundläggande sätt att bearbeta det empiriska materialet menar 

Rennstam och Wästerfors (2012). Materialet sorterades med hjälp av Flecks (1997) 

teorimodell om tankestilar och tankekollektiv för att skapa en ordning för analysen. Jag har 

även i sorteringen influerats av tidigare forskning som studien riktas mot. Under 

bearbetningen av det empiriska materialet insåg jag att det skulle vara betydelsefullt att i 

resultatet skriva fram vissa delar av intervjuerna med respondenternas egna ord för att 

tydligare illustrera vad som framkommer i studien. Det empiriska materialet sorterades och 

grupperades flera gånger under arbetets gång. Vid reduceringen har jag sållat och beskurit mitt 

material. För att materialet skall kunna berätta något, som i det här fallet tre pedagogers syn 

på möjligheter och svårigheter att stödja grundsärskoleelevers sociala samspel i skolan, var 

det vid sorteringen viktigt att behålla nyanserna och komplexiteten i berättelserna för att på ett 

så tydligt och bra sätt som möjligt kunna förmedla det som behöver belysas.  
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När både sorteringen och reduceringen av materialet var avklarad var tiden mogen för att 

argumentera materialet. I diskussionsdelen har mitt sorterade och reducerade material 

diskuterats i växelverkan med teorin och med mina egna reflektioner. Detta rekommenderas 

av Rennstam och Wästerfors (2012). 

 

Etiska aspekter 

På forskare ställs det etiska krav som innebär att den kunskap som produceras i studier skall 

ha hög vetenskaplig kvalitet och god forskningssed skall beaktas. I min studie har jag strävat 

efter att följa god forskningssed och de forskningsetiska principer som gäller vid forskning 

enligt vetenskapsrådet (2002;2011).  

De forskningsetiska principerna som finns i vetenskapsrådets (2002) riktlinjer om 

individskyddskravet konkretiseras i fyra huvudkrav: Konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och informationskravet. Huvudkravens betydelse behöver beskrivas 

ytterligare. Konfidentialitetskravet innebär att inga obehöriga ska kunna få tillgång till några 

uppgifter om de personer som deltar i studien. För att det inte ska gå att identifiera någon 

respondent i resultatet avidentifierades intervjupersonerna redan i min transkribering vilket är 

en möjlighet enligt Brinkmann och Kvale (2009). Avslöjande beskrivningar av respondenterna 

har inte gjorts eftersom det är ett litet urval respondenter i studien. Däremot har 

respondenterna fått fiktiva namn i resultatdelen. I intervjusituationer är det många etiska 

frågor som kan dyka upp under själva intervjun. Det är därför viktigt att redan från början 

fundera igenom frågeställningarna, för att kunna vara uppmärksam på känsliga frågor och 

svar som kan dyka upp under intervjun, så att dessa kan hanteras på ett moraliskt och etiskt 

bra sätt (Brinkmann & Kvale, 2009; Vetenskapsrådet, 2002;2011). 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter jag samlat in om enskilda personer bara får användas 

i min studie. Det innebär att inget av det insamlade materialet kommer att spridas eller sparas 

på annat sätt. Den informationen fick respondenter ta del av skriftligt redan i samtyckesbrevet 

(bilaga 1). Informationskravet innebär att de som ingår i studien ska få vetskap om syftet med 

studien, vem som genomför studien och att det sker via, som i det här fallet, Karlstads 

universitet (Vetenskapsrådet, 2002). För att kunna ge sitt samtycke behövde därför såväl 

rektor som pedagoger få veta syftet med min studie. I mitt samtyckesbrev (bilaga 1) gav jag 

information om syftet med studien samt att deltagandet var frivilligt och att respondenterna 

närsomhelst kunde avbryta sitt deltagande utan att det skulle får några konsekvenser. 

Samtliga tillfrågade pedagoger tackade ja till att delta i studien. Efter medgivandet bestämde 

vi tid och plats för intervjuerna. Vi träffades på de platser som respondenterna önskade. Innan 

intervjuer och inspelningar genomfördes fick respondenterna återigen läsa samtyckesbrevet 

med individskyddskraven för att ge sitt skriftliga medgivande till att delta i studien. Här fanns 

det även möjlighet för respondenten att ställa frågor om intervjun. Frågor gällande 

individskyddskravet diskuterades också innan intervjun, vilket rekommenderas utifrån god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2002; 2011). 
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Validitet och Reliabilitet 

Validitet handlar om att studien verkligen undersöker det fenomen som vi avser att undersöka 

menar Bjereld, Demker och Hinnfors (2009). Syftet i min studie är att bidra med kunskap om 

tre pedagogers syn på möjligheter och svårigheter att stödja grundsärskoleelevers sociala 

samspel i år 7-9 i skolan. Reliabiliteten innebär hur man gått tillväga för att samla in 

materialet. Bjereld, et al. (2009) menar att när andra forskare kan göra om en studie och få 

samma resultat så är reliabiliteten hög. Vidare påpekar de att kvalitativa studier med intervjuer 

där respondentens svar beror på personens egna erfarenheter påverkar reliabiliteten. 

Resultaten i min kvalitativa studie kan inte generaliseras eftersom jag har använt mig av 

intervjuer med endast tre pedagoger. 

Innan insamlandet av det empiriska materialet behövde kvalitén i studien säkras. En 

systematisk litteratursökning gjordes för att få en överblick av det aktuella forskningsläget 

kring delaktighet och sociala samspel i grundsärskolan. Jag behövde även reflektera över 

mina egna bidrag och min förförståelse av fenomenet vid utformandet av de öppna frågorna i 

intervjuguiden. Detta är viktigt för att få intervjudesignen och intervjumetoden så adekvat 

som möjligt enligt Brinkmann och Kvale (2009). 

Bjereld, et al. (2009) menar att personkemin mellan intervjuare och den som intervjuar kan ha 

betydelse för svarens utfall. Där har jag fått vara extra vaksam eftersom det ingår ett 

bekvämlighetsurval i studien. Jag har strävat efter att lägga min förförståelse av fenomenet åt 

sidan under alla delar i studien vilket Brinkmann och Kvale (2009) menar är en reflektiv 

objektivitet.  Validiteten i studien anser jag är god eftersom mina forskningsfrågor är 

besvarade. Resultaten i studien har jag till vissa delar återfunnit i tidigare forskning. 
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5. Resultat och analys 
 

Här presenterar jag resultatet av de tre intervjuerna i en sammanfattad form. Slutsatserna utgår 

från studiens syfte och frågeställningar. Avsnittet börjar med en kort beskrivning av hur 

respondenternas olika verksamheter i grundsärskolan är och var organiserade på deras skola. 

De tre pedagogerna som arbetar eller har arbetat i grundsärskolan benämns som A, B och C i 

min studie. 

 

Organisatoriska ramar som möjligheter och svårighet 

Pedagogerna nämnde verksamhetens struktur, pedagogernas möjlighet till planering och 

elevernas möjligheter till sociala samspel som organisatoriska ramar. De tre pedagogerna 

beskriver hur grundsärskolans verksamhet år 7-9 har organiserats på de olika skolorna där de 

arbetar och har arbetat. Skolorna har i stort sett organiserats på samma sätt. 

Eleverna på skolorna är lokalintegrerade i grundskolans lokaler. Det innebär att 

grundsärskoleeleverna har sin undervisning i en egen klass i ett eget klassrum i grundskolans 

lokaler. Samtliga elever i dessa klasser är inskrivna i grundsärskolan. En skillnad i 

organisationen mellan skolorna var antalet elever. På en av skolorna fanns det endast en 

grundsärskoleklass och på en annan skola fanns det flera parallella grundsärskoleklasser. 

Samtliga grundsärskoleelever på skolorna har egna hemklassrum där särskolans pedagoger 

bedriver undervisning tillsammans med elevassistenter.   

Pedagog C beskriver att parallellklasserna i grundsärskolan har sina klassrum utspridda på 

skolan ” så att vi möter varandra, att olikheterna kan mötas på ett mer naturligt sätt.”. Vidare 

beskriver pedagog C att grundsärskolan tidigare organiserats på ett annat sätt. Tidigare var 

grundsärskolans klasser placerade på en egen avdelning på skolan. Det innebar en känsla av 

att det fanns ett vi och ett dom. Pedagogen C beskriver att den nuvarande organisationen är 

mer inkluderande än den gamla. 

Gemensamt för skolorna är att eleverna i grundsärskolan har de flesta lektionerna i det egna 

klassrummet men lektioner i vissa ämnen i anpassade lektionssalar. Det gäller ämnena slöjd, 

hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa samt teknik. Det framkom även i samtligas 

berättelser att det tidigare har funnits grundsärskoleelever som varit placerade i 

grundskoleklasser på skolorna. Eleverna var då tillsammans med grundskolans elever under 

lektionerna och deltog i samma undervisning som grundskolans elever. De beskriver att dessa 

elever ibland inte ville delta i undervisningssituationerna på grund av att undervisningen inte 

var anpassad utifrån elevernas förutsättningar. Pedagogerna A och B beskriver att de elever 

som deltog i klassrumsundervisning i en grundskoleklass fick stöd av en vuxen under 

lektionen. Grundsärskoleeleverna läste mot sina kunskapsmål i grundsärskolan och 

grundskolans elever mot sina mål. 
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Samtliga tre pedagoger beskriver även att grundsärskolans elevers deltagande i 

grundskoleklass framförallt genomfördes i de praktiska och estetiska ämnena. Pedagogerna 

berättar att det för tillfället inte finns några grundsärskoleelever som får sin undervisning i 

grundskoleklass på någon av skolorna.  

I intervjuerna framkommer att pedagogerna A, B och C har samma uppfattning om att de som 

pedagoger i grundsärskolan saknar möjlighet att samplanera med grundskolans verksamhet. 

Det finns ingen avsatt tid för grundsärskolans pedagoger att planera lektioner, temadagar och 

andra aktiviteter tillsammans med grundskolans pedagoger. Den beskrivning som de tre 

pedagogerna ger, är att deras planeringstid till största delen används för den egna planeringen 

inom grundsärskolans verksamhet. Detta försvårar möjligheterna att anpassa aktiviteter och 

verksamhet utifrån alla elevers förutsättningar till samspel under skoldagen.  

Att skapa naturliga möten för grundskolans elever och grundsärskolans elever är ett 

utvecklingsområde menar pedagog C. Vidare beskriver pedagogen att skolan som 

organisation kämpar vidare med att skapa situationer för flera möten mellan de olika 

verksamheterna. Arbetet med att grundskolans elever och grundsärskolans elever skall ha 

lektioner som, ex. elevens val tillsammans, fortsätter.” Vi vet att det är viktigt att man får möta 

olikheter, då utvecklar vi alla vår sociala kompetens” menar pedagog C. 

A och B beskriver i intervjuerna att möjligheter för grundsärskolans pedagoger att delta i 

grundskolans konferenser samt samplanering av verksamhet beror på skolans organisation 

Skolledningens vilja att underlätta för grundsärskolans pedagoger och grundskolans 

pedagoger att samplanera har stor betydelse för grundsärskoleelevers och grundskoleelevers 

möjlighet till socialt samspel. Pedagogerna beskriver att när de som pedagoger inte deltar i 

planeringsarbetet tillsammans med grundskolans pedagoger minskar möjligheterna för 

grundsärskolans elever att kunna delta i alla aktiviteter som sker i skolan. Detta påverkar även 

skolans övriga personals attityder mot elever och personal i grundsärskolan. Pedagog A 

förtydligar genom att säga  

har man separerat det redan där vid planeringen, fast man sitter under samma tak, då skapas det 

svårigheter för grundsärskolans elever att få möjligheten att ingå i den dagliga verksamheten i 

grundskolan (Pedagog A) 

I samtliga skolor finns en plats, en form av rasthall, inne på skolan där alla elever kan mötas 

under dagen. Där finns olika sorters spel, pingisbord samt armbrytningsbord som är till för 

alla elever på skolan. Rasterna har organiserats lite olika på skolorna. Pedagogerna A och B 

beskriver att rasterna för grundsärskolan är lagda så att de har möjlighet att träffa 

grundskolans elever. Grundsärskolan och grundskolans elever har schemalagda raster på 

samma tider under skoldagen. Pedagog C beskriver att deras raster är lagda så att 

grundsärskolans parallellklasser har möjlighet att träffas och samspela med varandra under 

rasterna. De har organiserat rasterna så att grundsärskolans raster och luncher är på samma 

tider. Grundskolan har andra rasttider. Samtliga tre respondenter beskriver att skolorna har en 

organisation där det skall finnas vuxna med på rasterna. 
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Sociala samspelsmiljöer - möjligheter och svårigheter 

Pedagogerna nämnde raster, arbete i klassrummet, friluftsdagar, temadagar och andra 

gemensamma skolaktiviteter som sociala samspelsmiljöer.  

I intervjuerna beskriver de tre pedagogerna på de olika skolorna att det är under rasterna som 

den största möjligheten till samspel mellan eleverna i grundsärskolan och med elever i 

grundskolan kan ske. Att grundsärskolans elever har svårigheter att samspela utifrån sin 

funktionsnedsättning uttrycks av samtliga pedagoger i intervjuerna. Pedagogerna menar att 

elever kan ha svårigheter med det sociala samspelet oavsett om de går i grundsärskolan eller 

grundskolan. Dessutom beskrivs betydelse av den vuxne som hjälp i det sociala samspelet. 

För vissa elever i grundsärskolan blir det inget socialt samspel utan vuxenstöd, enligt 

pedagogerna.      

Samtliga pedagoger är överens om att det är elevens förmåga till socialt samspel som har 

störst betydelse för möjligheter till samspel med andra elever i skolan. Svårigheter i det 

sociala samspelet påverkas av elevens grad av funktionsnedsättning. Tilläggsdiagnoser som, 

t.ex. diagnosen autism, kan också försvåra elevens sociala samspel. Pedagog C förtydligar 

detta genom att beskriva att elever med diagnosen autism har olika svårt att samspela 

eftersom svårigheten till samspel varierar med graden av autism. Dessutom försvåras 

grundsärskolans elevers möjligheter till socialt samspel med grundskolans elever eftersom 

grundskolans elever i åk 7-9 inte har organiserade rastaktiviteter. För eleverna på 

grundskolans högstadium råder en ”typisk” ungdomskultur; de umgås genom att prata med 

varandra under rasterna. När de ägnar sig åt aktiviteter som t.ex. att spela pingis, använder de 

egna regler som ofta varierar. Pedagog B beskriver att när det inte är organiserade aktiviteter 

och tydliga regler, då har särskolans elever svårt att vara med i aktiviteterna. Det finns många 

osynliga regler bland ungdomarna i grundskolan som grundsärskolans elever har svårt att 

förhålla sig till. För att förklara och fördjupa förståelsen beskriver pedagog B att ”en del 

elever i grundsärskolan anstränger sig för att smälta in, göra lika och kopierar för att se 

likadana ut som ungdomarna i grundskolan. En del elever bara är som de är, sig själva”.  

Pedagogerna beskriver att eleverna i grundsärskolan samspelar med varandra i klassrummet i 

den undervisning som bedrivs. Pedagog B beskriver att samspelet sker genom olika 

grupparbeten. Eleverna behöver då ta hänsyn till varandra samt samspela socialt i 

klassrummet. Pedagog A beskriver att när man som vuxen tillsammans med en elev har skapat 

ett förtroende mellan pedagog och elev, så har man skapat en grund för lärande. 

Det är på rasterna som eleverna på skolan har möjlighet att göra vad de vill. Pedagog B 

beskriver att eleverna i grundsärskolan då gärna” väljer” att spela på sina surfplattor.  

Då kopplar eleverna av. Det är en ansträngning för eleverna i grundsärskolan att under lektionerna läsa 

av de sociala reglerna, och allt övrigt. Dom kan sitta tre fyra på rad och spela. De ser ut att ha roligt 

när de sitter bredvid varandra och spelar på sina surfplattor. De är på något sätt sociala fast de är 

osociala (Pedagog B). 
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Pedagogerna A och B förklarar att samspelet mellan grundskolans elever och grundsärskolans 

elever blir lättare om grundsärskolans elever är integrerade i grundskoleklass. 

Grundsärskolans elever blir då ett vi tillsammans med grundskolans elever i samma klass. 

Pedagog A förklarar detta med att ”vikänslan är den samhörighetskänsla som underlättar för 

eleverna att kommunicera och samspela med varandra i andra situationer än under lektioner”. 

De naturliga mötena i själva undervisningen gör att det underlättar ett socialt samspel även i 

övrigt. Pedagog A beskriver också att om en elev i grundsärskolan har syskon eller annan 

kontakt med elever i grundskolan så kan det öppna upp för möjligheter till socialt samspel 

med grundskolans elever. I studien framkommer även att elever som är inskrivna i 

grundsärskolan, samt integrerade i en grundskoleklass där det inte finns fler 

grundsärskoleelever, kan bli lite ”stukade”. Enligt pedagog C hänger inte grundsärskoleeleven 

med i samspelet på grund av att samspelet inte sker på elevens egna villkor. Vidare beskriver 

pedagog C att om en elev misslyckats många gånger i skolan för att undervisningen och 

verksamheten inte är organiserad för att möta elevens förutsättningar så stukas elevens 

självkänsla. Pedagog C förtydligar detta med att beskriva att när en elev får gå i en liten klass 

med andra grundsärskoleelever och där undervisningen är anpassad till elevernas olikheter så 

kan eleven återhämta sig och återfå sin självkänsla. Det kan vara skönt att ingå i ett litet forum 

där man förstår och där undervisningen är anpassad utifrån elevernas förutsättningar anser 

pedagog C. Ytterligare en samspelsmiljö som uppmärksammas i studien är den fritid som 

grundsärskolans elever har efter skolans slut. Pedagog A beskriver att vem eleven i 

grundsärskolan har kontakt med på fritiden har betydelse för med vem eleven i 

grundsärskolan samspelar under skolvardagen. Har grundsärskoleeleven syskon i grundskolan 

så underlättar det samspelet med de grupper som syskonet befinner sig i under rasterna menar 

pedagog A. 

 

Pedagogers stödinsatser för socialt samspel 

Pedagogerna nämnde information till grundskolans elever, vuxna som stöd och förebild, 

sociala berättelser och åtgärdsprogram som stödinsatser för samspel. 

Pedagogerna i studien menar att grundsärskolans elever behöver stöd och hjälp att träna det 

sociala samspelet. I studien berättar samtliga pedagoger att det finns många olika strategier 

som används för att träna socialt samspel med eleverna under skoldagen. En grundläggande 

strategi som används på skolorna i studien är att grundskolans elever varje höst får 

information av pedagoger eller skolledning om att det går såväl grundsärskoleelever som 

grundskoleelever på skolan. Pedagog C beskriver att den informationen kan innehålla 

konkreta exempel på svårigheter som elever i grundsärskolan kan ha. Exempelvis att elever i 

grundsärskolan kan behöva träna på att ta kontakt. Enligt pedagog C ges informationen till 

eleverna i grundskolan för att de skall förstå varför elever i grundsärskolan ex kan bli arga när 

man tar kontakt. Detta kan vara svårt att förstå om man inte fått informationen innan. 
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Det är viktigt att vuxna finns tillgängliga under rasterna för att kunna stödja alla elever i det 

sociala samspelet anser samtliga tre pedagoger. Samtliga pedagoger var också överens om att 

man som pedagog ska vara med på rasterna för att utmana och locka eleverna ur deras 

komfortzon för att få dem att delta i olika aktiviteter. Eftersom grundsärskolans elever har 

svårt med att veta hur man tar kontakt så måste vi som pedagoger stötta eleven i det, menar 

samtliga pedagoger. Genom att som pedagog vara med under rasterna är man en 

vuxenförebild som skapar aktiviteter som alla, oavsett skolform, kan delta i, förtydligar A. 

Dessutom framkommer det att pedagogerna anser att det är viktigt att den vuxne finns med på 

rasterna för att finnas där som stöd och hjälp vid behov. Den vuxne kan även agera som” 

kamrat” om det inte finns andra att samspela med. Pedagog B förtydligar genom att säga” Jag 

kan ju inte påverka deras svårigheter men däremot kan jag underlätta genom att vara med”. 

Samtliga pedagoger uttrycker att alla elever kan lära sig samspel genom att träna i naturliga 

samspelssituationer. I intervjun beskriver pedagog C att en pedagogisk strategi man kan 

använda i verksamheten för att träna socialt samspel är sociala berättelser. Elever och pedagog 

använder tillsammans sociala berättelser för att tydliggöra och träna de sociala regler som 

elever i grundsärskolan har svårigheter med. Den strategi som används är en form av rollspel i 

kombination med sociala berättelser. Pedagog C beskriver att den vuxne berättar och visar på 

sociala regler, t.ex. att man hälsar på varandra och säger hej, när man möts. Eleven får sedan 

prova på att praktisera regeln tillsammans med den vuxne. 

I studien framkommer att alla pedagoger tycker det är viktigt att skapa trygga relationer med 

eleverna, vilket de anser är till stöd för elevernas lärande. För att förtydliga säger pedagog A 

”för att jag överhuvudtaget ska kunna plocka in kunskap i någon annan så måste jag ha en 

positiv respekt för den personen”. Eleven behöver känna att pedagogen gillar eleven som 

person även om pedagogen inte alltid gillar vad eleven gör. Det är stor skillnad i vem en 

person är och vad en person gör menar pedagog A i intervjun. De tre pedagogerna var 

samstämda i sina beskrivningar om att den makt som de har som vuxna behöver de handskas 

varsamt med så inte elever kränks. Om man kränker har man förstört något viktigt i relationen 

och samspelet menar pedagog A. 

Att pedagogerna menar att de har möjlighet att skapa samspel under lektionerna framkommer 

i intervjuerna. Det var endast pedagog C som beskrev möjligheten att upprätta åtgärdprogram, 

som beskriver skapande av samspelssituationer, som en åtgärd. Det handlade då om en elev 

som var ensam på rasterna. Åtgärden var att pedagogerna aktivt skulle skapa grupparbeten på 

lektionstid där den ensamma eleven fick möjlighet att samspela med de elever som eleven 

önskade vara med. Tanken var att det skulle ge ringar på vattnet och främja elevens sociala 

samspel även på övrig tid i skolan, berättade pedagog C. Vidare beskriver samtliga pedagoger 

att det i grundsärskolan finns väldigt lyhörda pedagoger, elevassistenter och fritidspedagoger 

som försöker pusha eleverna till socialt samspel under rasterna i skolan.  
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Tankestilar som blir synliga i studien 

Med utgångspunkt från Flecks (1997) teorimodell om tankestilar har jag synliggjort de 

tankestilar som framkommer i mina intervjuer med samtliga pedagoger. En av de tankestilar 

som förenade pedagogerna var att organisationen på skolan påverkar elevernas möjligheter 

till samspel. Pedagogerna A och B menar att skolledningens vilja att skapa en skola för alla 

var avgörande för elevernas möjligheter till socialt samspel. Pedagogerna ger också en bild av 

att de organisatoriska ramarna inte är de bästa. Det saknas tid för att kunna planera samverkan 

med grundskolan. Om grundsärskolans pedagoger inte ges möjligheter att delta i planeringen 

av de gemensamma aktiviteterna som sker på skolan så missgynnas eleverna i grundsärskolan. 

Aktiviteterna anpassas då inte utifrån elevernas olika funktionsnedsättningar fullt ut. Pedagog 

A uttryckte ”Den pedagogiska ledningens vilja till gemensamma aktiviteter i skolvardagen är 

av stor betydelse för att alla elever skall kunna delta i de gemensamma aktiviteterna och 

samspela på sina egna villkor”. Skolledningen sätter ramarna för vad som är möjligt och 

utifrån dessa ramar menar pedagogerna att de gör så gott de kan. Inom dessa begränsningar så 

är det pedagogerna själva som på olika sätt agerar för att förbereda eleverna, undervisa dem 

och kompensera för deras brister. Det framkommer inte, i intervjuerna, att pedagogerna ser 

eleverna själva och deras personliga egenskaper som en resurs. 

Att grundsärskolans elever har svårigheter med det sociala samspelet är en annan tankestil 

som förenar de tre pedagogerna. Pedagog A beskriver att alla elever kan ha svårigheter med 

det sociala samspelet oavsett funktionsnedsättning eller inte. Det framkommer ganska lite om 

att grundskoleeleverna har något att lära för att samspelet ska fungera bättre, men väldigt 

mycket om grundsärskoleelevers bristande förmåga på olika sätt. Dessutom beskriver 

pedagogerna att vissa funktionsnedsättningar som t.ex. autism begränsar eleverna väldigt 

mycket i deras möjligheter till socialt samspel. Inte bara elevernas funktionsnedsättning, utan 

även elevernas funktionshinder placeras hos eleverna själva. Pedagog C menar att alla kan 

lära genom träning och med stöd. Vidare uttrycks tanken om att även elever med svår autism 

kan lära om man arbetar med små steg i taget. Det kan tolkas som en ganska gammaldags syn 

på elevernas förutsättningar och möjligheter. I citatet angående undervisning säger en av 

pedagogerna ” för att jag överhuvudtaget ska kunna plocka in kunskap i någon annan så måste 

jag ha en positiv respekt för den personen”. Man reagerar på uttrycket” plocka in kunskap i 

någon annan ” Det kan vara förflugna ord, men de har sin grund i en behavioristisk syn på 

undervisning och lärande som kan sägas stämma väl med ett kompensatoriskt perspektiv. 

Läraren är kunnig och eleven okunnig, tills han och eller hon blivit undervisad.  

En tankestil som har en stark anknytning till det kompensatoriska perspektivet, att 

kompensera för det som eleven inte klarar själv, återfinns också i studien. Pedagogerna menar 

att de är ett stöd och en hjälp för elever under rasterna. Pedagogerna beskriver en del 

strategier för att på lektionerna bädda för att det ska fungera bättre på rasterna. Sammantaget 

får man inte bilden av att pedagogerna har någon vision om att det egentligen ska ske någon 

förändring. Pedagogerna menar att eleverna behöver pedagogerna för att klara sig socialt. 

Det talas som om eleverna själva inte har, och eller inte kan, ta ansvar för det sociala 

samspelet. Frågan man kan ställa sig är om eleverna får någon chans att ta eget ansvar.  
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Pedagogerna ser sig själva som oerhört viktiga för elevernas sociala tillvaro. Pedagog C 

förtydligar den specialpedagogiska tankestilen med att säga att pedagogerna har en stor roll att 

agera som förebilder på rasterna och ”dra igång” aktiviteter. De förslag som pedagogerna har 

på olika former av stöd och hjälp till eleverna tar sin utgångspunkt i ett kompensatoriskt 

perspektiv, att på olika sätt kompensera för grundsärskoleelevernas bristande förmåga. 

Sammantaget så ges en bild av tämligen uppgivna pedagoger. Det saknas visioner och 

konstruktiva idéer i deras beskrivningar. Det är brist på goda exempel från pedagogerna. Det 

kan givetvis bero på de frågor som ställdes eller inte ställdes i intervjuerna. 

 

Resultatsammanfattning 

De tankestilar som framkommer i studien härrör från det sociokulturella synsättet att 

organisationen på skolan påverkar elevernas möjligheter till samspel och att grundsärskolans 

elever har svårigheter med det sociala samspelet. Didaktiska tankestilar hur man undervisar 

om något och att lärandet sker i samspel med andra framkommer. Det kompensatoriska 

perspektivet, att kompensera för det som eleven inte klarar själv, blir också synligt i studien. 

Organisationen på skolan är viktig. Skolledningen behöver genom kollegialt lärande skapa en 

skola som präglas av ett specialpedagogiskt perspektiv, en skola för alla. Det är viktigt att det 

skapas arenor och möjligheter till möten under skoldagen för både elever och vuxna. Genom 

att det finns möjligheter att träffas ökar grundsärskolans elevers möjligheter till socialt 

samspel. Pedagogerna i grundsärskolan ser sig själva som oerhört viktiga för eleverna. De 

beskriver att i deras yrkesroll och uppdrag som pedagog och speciallärare ingår det att skapa 

möjligheter till socialt samspel för eleverna i grundsärskolan eftersom de har svårigheter med 

det sociala samspelet. Svårigheterna varierar utifrån elevernas grad av funktionsnedsättning 

och om eleven har diagnosen autism. Pedagogerna använder både sig själva och andra 

strategier för att i ett specialpedagogiskt kompensatoriskt synsätt stödja och hjälpa eleverna i 

deras sociala samspel. Pedagogerna påtalar att det är genom träning, med hjälp av beprövade 

och obeprövade strategier, som eleverna utvecklar det sociala samspelet. Eleverna behöver 

kunna socialt samspel för att under sitt fortsatta liv kunna utvecklas och lära i sociala 

sammanhang i samhället.  

 

 

  



 

24 

 

6. Diskussion 

Studiens syfte är att bidra med kunskap om tre pedagogers syn på möjligheter och svårigheter 

att stödja grundsärskoleelevers sociala samspel i år 7-9 i skolan. Resultatet i studien kommer 

att synliggöras och argumenteras i relation till tidigare forskning och Flecks (1997) 

teorimodell vilket Rennstam och Wästerfors (2012) menar är viktigt så inte diskussionen 

enbart blir en redovisning. I detta kapitel kommer även en metoddiskussion som diskuterar 

genomförandet av studien och avslutningsvis kommer förslag på vidare forskning inom 

området. 

 

Tankestilar om grundsärskoleelevers möjligheter och 
svårigheter till socialt samspel 

Den människosyn som utgår ifrån att alla elever, med eller utan funktionshinder, har olika 

förutsättningar och olika förmågor till socialt samspel är en tankestil som finns i min studie. 

Den kan kopplas till ett specialpedagogiskt kompensatoriskt synsätt (Nilholm, 2007). 

Tankestilen har sin förankring i det sociokulturella perspektivet (Dysthe, 2003;Partanen, 

2007;Säljö, 2012; Vygotskij, 1978). Det synsätt som råder på en skola är av betydelse för hur 

grundsärskolans elever upplever sig själva och även hur andra ser på eleverna och deras 

möjligheter till samspel. Tankestilen, som beskrivs av en av studiens pedagoger, innebär att 

elever i både grundskolan och grundsärskolan kan ha behov av vuxna som finns med under 

skoldagens raster för att stödja elevernas lärande i sociala samspel. Pedagogerna ger inte 

uttryck för så mycket möjligheter. De pratar om funktionsnedsättningen som svårighet och 

pratar väldigt lite om eleverna själva, som personer med möjligheter. Om man ser möjligheter, 

i stället för svårigheter, för elever med funktionsnedsättningar att delta i samspel, ökar 

elevernas samspelsmöjligheter menar Ahlberg (2009) och Persson och Persson (2012). Det 

framkommer även i studien en sociokulturell tankestil om organisationens betydelse för 

elevernas möjligheter till socialt samspel och lärande. Det behövs en skolledare med 

auktoritet för att påverka lärares tankestilar så att skolan utvecklas mot en skola för alla. 

menar Persson och Persson (2012) . Utvecklade tankestilar om en skola för alla kan bidra till 

pedagogers ökade möjligheter att planera och arbeta för att ge grundsärskoleelever 

möjligheter till socialt samspel med andra elever i skolan. Genom att använda sig av kollegialt 

lärande i skolutveckling kan tankestilar utvecklas till en gemensam idé om nödvändigheten av 

en inkluderande skola (Persson & Persson, 2012).  

Pedagogerna menar att många elever med funktionsnedsättningar har svårigheter att 

kommunicera och samspela med kamrater, lärare och andra. Att alla kan lära, oavsett 

funktionshinder, om de får stöd och hjälp, beskriver en pedagog i studien. I tankestilar ur ett 

kognitivt didaktiskt perspektiv på lärande, är samspel nödvändigt för utveckling och lärande 

(Dysthe, 2003; Partanen, 2007; Selander, 2012;Vygotskij, 1978). En av pedagogerna beskriver 

att elever lär in och pedagoger lär ut kunskap. Det är en gammal tankestil som menar att 

elever är som tomma kärl tills pedagoger fyller eleverna med kunskaper. Pedagoger på skolan 

i dag har att förhålla sig till nya tankestilar om att kunskap, utveckling och lärande sker i 

samspel, vilket beskrivs i läroplanen (Skolverket 2011).  
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Att elever i grundsärskolan kan ha svårigheter med socialt samspel och kan behöva stöd och 

hjälp i det sociala samspelet stödjer flera forskare i sina studier (Carter et al., 2011; Ingersoll 

& Walton, 2012; Nordström, 2004; Östlund, 2012). 

Pedagoger i studien beskriver att eleverna i grundsärskolan behöver träna på socialt samspel 

med hjälp av olika strategier. De tankestilarna bottnar i det specialpedagogiska 

kompensatoriska perspektivet, vilket Nilholm, (2007, s.25) menar är ”att kompensera 

individen för deras problem”. Pedagoger i min studie beskriver att sociala berättelser är en 

strategi, för att träna socialt samspel, som de använder. Hughes (2012) beskriver i sin studie 

att sociala berättelser i textform eller bildform kan vara redskap som hjälper eleven att träna 

samspel i skolan. Carter et al. (2011) nämner kamratstödjare som en strategi för att stödja 

elever i det sociala samspelet. När elever i grundsärskolan får tillgång till en kamrat som går i 

grundskolan kan det vara ett stöd under hela skoldagen menar Carter et al. (2011). 

Pedagogerna i studien beskriver inte att kamratstödjare används som en strategi för att stödja 

elever i socialt samspel. De beskriver att de själva finns som en sorts kamratstödjare. En 

pedagog beskriver åtgärdsprogram som en strategi. Åtgärden var att elever skulle samspela 

mera med varandra i klassrummet under lektioner. Den åtgärden skulle öka den sociala 

delaktigheten för eleven med funktionsnedsättning även under rasterna under skoldagen. 

Pedagogerna i studien berättar att det på deras skolor varje höst sker en information till 

grundskolans elever om att det på skolan finns såväl grundsärskoleklasser som 

grundskoleklasser. Den handlingen bygger på en tankestil där man anser att det är viktigt att 

grundskolans elever förstår att det finns elever på skolan som har funktionsnedsättningar så att 

de är förberedda på att de kan möta elever som har svårigheter med det sociala samspelet. 

Enligt Georgiadi, et al. (2012) och Kelly och Laws (2005) så blir attityderna mot elever med 

funktionsnedsättning mer positiv om elever utan funktionsnedsättning får information och 

kunskap om de funktionsnedsättningar som finns på skolan. 

 

Pedagogers betydelse för elevers sociala samspel 

I intervjuerna är det synligt att pedagogerna anser sig vara viktiga för grundsärskoleelevernas 

möjligheter till samspel. Pedagogerna menar att vissa elever på grund av svår 

funktionsnedsättning inte skulle samspela med någon alls såvida inte en pedagog var med som 

stöd och hjälp. De anser att den vuxne aktivt behöver skapa samspelssituationer som elever 

kan delta i. Den tankestilen delas delvis med Östlund (2012) som i sin studie beskriver att 

elever med funktionsnedsättningar kan ha svårigheter att samspela. Han menar att samspelet 

underlättas om en vuxen finns med som stöd och hjälp för att eleverna ska kunna samspela. 

Det blir synligt i min studie att pedagogernas syn på elevernas möjligheter att delta i sociala 

samspel är avgörande för om eleverna ges möjligheter eller erbjuds att delta i aktiviteter som 

arrangeras på skolan. I intervjuerna menar pedagogerna att de som pedagoger avgör i vilka 

sammanhang som grundsärskolans elever kan vara med i aktiviteterna utifrån sina förmågor 

att delta och samspela. Avgörande för grundsärskolans elevers möjligheter att delta, på 

exempelvis skolornas friluftsdagar, är om skolans pedagoger ser elevernas möjligheter att 

delta och samspela eller om de ser elevernas funktionsnedsättningar som hinder. 
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Det framkommer inte i någon av intervjuerna att eleverna själva kan påverka eller avgöra om 

de kan delta i de aktiviteter som erbjuds på friluftsdagar, idrottsdagar och eller skolans övriga 

gemensamma temadagar. Ineland, Molin och Sauer (2009, s.36) menar att alla människor 

oavsett funktionsnedsättning ”ska ses som medborgare med lika rätt och lika möjligheter att 

bestämma över sitt liv”. 

Det framkommer inte i studien att eleverna i grundsärskolan själva kan påverka om de får 

delta i skolans gemensamma skolaktiviteter. Personen själv måste få vara med och avgöra sin 

egen delaktighet, vilket Szönyi (2005) menar är nödvändigt, eftersom socialt samspel betyder 

olika för olika personer. Att pedagogerna anser att grundsärskolans elever har svårt med 

samspel framkommer i min studie. Tankestilar om att eleverna i grundsärskolan har olika 

svårt att kunna samspela med andra synliggörs i studiens intervjuer. En tankestil som lyfts är 

att eleverna har olika svårigheter att kunna samspela utifrån sina olika funktionsnedsättningar. 

Pedagogerna i studien beskriver att de elever i grundsärskolan som har autism har större 

svårigheter med samspel än andra elever i grundsärskolan, vilket även Ingersoll & Walton 

(2012) beskriver i sin studie. 

Andra tankestilar som framkommer i studien är att grundsärskoleelever behöver pedagogernas 

stöd i sina relationer med andra. Pedagogerna beskriver att de ger grundsärskoleeleverna stöd 

genom att antingen själva deltar som delaktiga i elevens relationer eller som ett stöd vid sidan 

av. Andra strategier som pedagogerna i studien beskriver är att kamrater i grundskolan kan 

stödja grundsärskolans elever i aktiviteter som de gör tillsammans på raster eller friluftsdagar. 

Även sociala berättelse har beskrivits i studien som en strategi som pedagogerna använder sig 

av för att träna grundsärskolans elever i socialt samspel. 

I studien finns det en tankestil om att eleverna ”väljer” att samspela med varandra i 

grundsärskolan för att de inte förstår de sociala reglerna som finns i ungdomskulturen. Det är 

viktigt att eleverna i grundsärskolan har möjligheter att samspela med varandra på en jämlik 

nivå menar Östlund (2012) som i sin studie, beskriver att när samspel sker på en jämlik nivå 

utvecklar eleven sin förmåga till samspel. En jämlik nivå i samspelet är när det sker i en 

horisontell nivå. Med det menas när elever som har samma intresse, och deltar i samma 

aktiviteter, samspelar på samma beteendemässiga nivå (Nordström, 2004; Östlund, 2012 ). 

De intervjuade pedagogerna i min studie menar att deras viktigaste uppdrag är att öka 

särskoleelevernas förmåga till socialt samspel för att de ska kunna umgås med kamrater i ett 

socialt sammanhang. Det är en tankestil som går att känna igen i forskning som beskriver hur 

olika sociala relationer i skolan kan leda till samspel även på fritiden och som kan öka känslan 

av delaktighet i samhället (Furenhed, 2010; Ineland, Molin & Sauer, 2009). 

I min studie beskriver de intervjuade pedagogerna att om grundsärskoleelever på fritiden har 

ett kontaktnät med elever i grundskolan eller om de har syskon som går i grundskolan så ökar 

möjligheten för grundsärskoleeleverna att samspela med grundskoleelever. Detta i sig kan 

bidra till en känsla av tillhörighet menar forskarna Kankaanpää, et al. (2012) och Greenberg 

och Murray (2006). De har forskat om hur viktiga de sociala relationerna i skolan är för 

välbefinnande, motivation och hälsa. Att ha vänner var den största lyckan för elever i 

grundsärskolan enligt Kankaanpää, et al. (2012). 
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Studiens relevans för speciallärarprofessionen 

Den lärdom min studie kan bidra med är att de tankestilar som finns hos pedagoger i olika 

verksamheter har betydelse för vilka möjligheter eller svårigheter de ser kring 

grundsärskoleelevers deltagande i det sociala samspelet i skolan. Persson och Persson (2012) 

styrker detta i sin studie genom att beskriva att om pedagogerna ser möjligheter i stället för 

svårigheter för elever med funktionsnedsättningar att delta i samspel ökar elevernas 

möjligheter till samspel. Pedagogerna i studien menar att de ser många möjligheter för 

grundsärskolans elever att kunna samspela med varandra och med andra elever i skolan om de 

själva som pedagoger finns med som stöd för eleverna. Pedagogerna i studien ser att 

organisationen i skolan kan vara ett hinder för eleverna i grundsärskolan. Om inte hela skolan 

är bärare av samma tankestil, om en skola för alla, hindras möjligheterna till naturliga samspel 

mellan alla elever på skolan menar pedagogerna. Det är en tankestil som även Person och 

Persson (2012) lyfter i sin studie. De menar att om skolledaren är en positiv auktoritet kan 

tankestilarna i skolan utvecklas. Genom att använda sig av kollegialt lärande i skolutveckling 

kan tankestilar förändras till tankestilar om en mer inkluderande skola, en skola för alla. De 

nya tankestilarna om en inkluderande skolmiljö bidrar till att öka grundsärskolans elevers 

möjligheter till samspel. Även pedagogens syn på sin egen betydelse för elevens möjlighet till 

samspel i skolan beror på de tankestilar som pedagogerna bär med sig menar Persson och 

Persson (2012).  

I min studie framkommer det dessutom att pedagogerna använder sig av många strategier, 

som de anser vara framgångsrika, för att elever i grundsärskolan ska träna på de sociala 

reglerna och på socialt samspel. Tankestilen om att den vuxne behöver finnas med som stöd i 

det sociala samspelet, och använder olika strategier för att elever skall kunna träna det sociala 

samspelet med andra, utgår från den specialpedagogiska tankestilen. Den tankestilen härrör ur 

en kompensatorisk tanke som innebär att elever som har specifika svårigheter inom något 

specifikt område behöver hjälpmedel eller riktat stöd för att kompensera just de specifika 

svårigheterna (Ahlberg, 2009; Nilholm, 2007). I min studie har det framkommit flera 

kompensatoriska strategier för att träna socialt samspel, exempelvis; kamratstödjare, sociala 

berättelser och video modeling. 

Det blir tydligt i min studie att pedagogerna anser att det är elevernas funktionsnedsättningar 

och organisationens ramar som skapar begränsningarna. Inom dessa begränsningar så är det 

pedagogerna själva som på olika sätt behöver agera för att träna eleverna, undervisa dem och 

kompensera för deras brister. Kan det vara så att pedagoger i grundsärskolan varken tror på 

sina elever, grundskolans elever eller grundskolans lärare i arbetet för att utveckla elevernas 

sociala samspel? Ser de sig själva som de enda som kämpar för att ge sina elever erfarenheter 

av socialt samspel? 

 

Metoddiskussion. 

Brinkmann och Kvale (2009) menar att det är svårt att vara helt objektiv i sin forskning. En 

svårighet som jag brottats med under arbetet med min studie är min förförståelse. Jag har haft 

svårt att helt bortse från mina egna erfarenheter och antaganden i studien. Min förförståelse 

har varit normativ för mig, viket kan bero på min 36 år långa erfarenhet av arbete med elever i 

skola och grundsärskola.   
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Det är viktigt att jag är medveten om att mina egna erfarenheter och tankestilar påverkar de 

tolkningar som jag gör i studien. Jag behöver dessutom reflektera över hur mina egna 

tankestilar har påverkat intervjusamtalen, vilket Brinkmann och Kvale (2009) 

rekommenderar.  

Vid transkriberingen av de två första intervjuerna insåg jag att studien behövde kompletteras 

med ytterligare en intervju för att få del av ytterligare tankestilar och fler svar på mina 

forskningsfrågor. Valet av den tredje respondenten gjordes med ett bekvämlighetsurval på 

grund av tidsbrist. Eftersom det inte finns så många utbildade pedagoger i grundsärskolan i 

närområdet föredrog jag att tillfråga en för mig känd pedagog, vilket inte är helt optimalt, 

enligt god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Den kända pedagogen arbetar i ett annat 

skolområde än vad jag gör och de två övriga pedagogerna i studien var inte kända för mig sen 

tidigare. Det är viktigt att följa god forskningssed och ta hänsyn till de etiska och moraliska 

aspekterna så långt det är möjligt (vetenskapsrådet, 2011). Om jag valt respondenter till min 

studie utifrån samtliga vuxna som arbetar med elever i grundsärskola, och inte enbart 

pedagoger, har tillgången till ett större antal respondenter varit möjlig. Att intervjua 6-8 

personer inom en grupp är att föredra, menar Ahrne och Eriksson- Zetterquist (2012). Det 

skulle troligen gett studien mera djup i den kvalitativa ansatsen om flera intervjuer 

genomförts. Det skulle även ha varit intressant att genomföra observationer som komplement 

till intervjuerna. Detta valdes bort eftersom det inte rymdes inom ramen för studien. Att 

komplettera studien med observationer blir en möjlig vidare forskning inom området. 

Något jag kunde ha tänkt på var att vid intervjuerna låta respondenterna få mer tid att utveckla 

sina tankar. Dessutom skulle jag ha kunnat ställa fler följdfrågor under intervjuerna utifrån 

min intervjuguide. Då vi, vid samtliga intervjutillfällen, endast hade en viss tid avsatt blev det 

viktigt att respondenterna hann svara på samtliga frågor i min intervjuguide. Brinkmann och 

Kvale (2009) menar att det är en konst att intervjua, vilket man behöver träna på. Det märktes 

vid den tredje intervjun att träning ger färdighet. Där fick respondenten ett större utrymme att 

utveckla sin tankar utifrån de frågor som ställdes. Vid det första intervjutillfället uppstod ett 

tekniskt problem vid inspelningen av intervjun. Då visade det sig hur viktigt det var att 

använda fler alternativa inspelningssätt samtidigt. Jag valde att spela in varje intervju både på 

en telefon och på en Ipad för säkerhetsskull. För att minimera problem är det klokt att 

behärska de tekniska hjälpmedel som används.  

Vid analysen av det empiriska materialet insåg jag svårigheten med att sortera och beskära 

mitt empiriska material. Att återge respondenternas berättelse, med mina ord i skriftspråk, 

kräver att jag hanterar berättelserna med respekt och med etisk och moralisk försiktighet. Det 

är viktigt att inte förvanska innebörden av berättelserna.(Rennstam & Wästerfors, 2012). 

 

Vidare forskning 

Vidare forskning som skulle vara intressant är att undersöka om grundsärskoleelevernas och 

grundskoleelevernas egna tankestilar påverkar deras möjligheter till socialt samspel. Det 

skulle också vara intressant att undersöka om de tankestilar, som pedagogerna i min studie 

uttrycker, också är synliga i deras dagliga arbete. Min studie skulle därför kunna kompletteras 

med observationer i de intervjuade pedagogernas vardag. Forskning som undersöker hur 

skolledares tankestilar kring inkludering, en skola för alla, påverkar pedagogers möjligheter 

att arbeta för inkludering är också av intresse.  



 

29 

 

Referenser  

Ahlberg, A. (2009). Epilog. I A. Ahlberg. (Red.), Specialpedagogiskforskning- en mångfasetterad 

utmaning. (ss. 341-346).  Lund: Studentlitteratur. 

Ahrne, G., & Eriksson – Zetterquist, U. (2012). Intervjuer. I G. Ahrne, P. Svensson (Red.), Handbok i 
kvalitativa metoder (ss. 36 - 57).  Malmö: Liber. 

Ahrne, G., & Svensson, P. (2012). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I G. Ahrne, P. Svennson 

(Red.), Handbok i kvalitativa metoder (ss.19-33). Malmö: Liber.  

Alexandersson, U. (2011). Inclusion in practice: Sofia´s situation for interaction. International Journal of 

Special Education, 26 (3), 114-123. Retrieved from 

http://www.internationaljournalofspecialeducation.com 

Aspelin, J. (2010). Sociala relationer och pedagogiskt ansvar. Malmö: Gleerups.  

Berthén, D. (2007). Förberedelser för särskildhet: Särskolans pedagogiska arbete i ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv (Karlstad University Studies, nr 2007:19). Doktorsavhandling, 

Karlstad: Karlstad universitet. 

Bjereld,U., Demker, M., & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap? ( 3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Boréus, K. (2012). Texter i vardagen och samhälle. I G. Ahrne, P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa 

metoder (ss. 131 - 149).  Malmö: Liber. 

Brinkmann, S., & Kvale, S.(2009). Den kvalitativa forskningsintervjun (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Carter, E., Chung, Y., Hoffman, A., Moss, C., & Sisco, L.(2011).Efficacy and social validity of peer support 

arrangements for adolescents with disabilities. Exceptional Children, 78 (1),107-125.doi: 10. 

1177/001440291107800107 

Dysthe, O. (2003). Sociokulturella teoriperspektivet på kunskap och lärande. I O. Dysthe (Red.), Dialog, 

samspel och lärande (ss.75-94). Lund: Studentlitteratur. 

Fleck, L. (1997). Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum – Inledning till läran om 
tankestil och tankekollektiv. Övers. Bengt Liliequist. Stockholm/Stehag : Brutus Östlings 

Symposion. 

Furenhed, R. (2010). Livet- det bästa man har- samtal med ungdomar i särskolan om livsfrågor. 

Stockholm: Carlsson.  

Georgiadi, M., Kalyva,E., Kourkoutas, E., & Tsakiris,V. (2012). Young children`s attitudes toward peers 

with intellectual disabilities: Effect of type of school. Journal of Applied Research in intellectual 
Disabilities, 2012 (25), 531-541.doi:10.1111/j.1468-3148.2012.00699.x 

Greenberg, M., & Murray, C.(2006).Examining the Important of Social Relationships and Social Context in 

the Lives of Children with High - Incidence Disabilities. The Journal of Special Education, 39 (4), 

220-233.doi:10.1177/00224669060390040301 

  

http://www.internationaljournalofspecialeducation.com/


 

30 

 

Hughes, C., Cosgriff, J., Bernstein, R., Boykin, M., Bringham, N., Kaplan, L., Reilly, C., Harvey, M., & 

Heilingoetter, J. (2012).Increasing social interaction skills of secondary school students with autism 

and/ or intellectual disability:A review of interventions. Research & Practice for Persons with severe 
Disabilities, 37 (4), 288 - 307.doi:10.2511/027494813805327214 

Ineland, J., Molin, M., & Sauer, L.(2009). Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. Malmö: Gleerups. 

Ingersoll, B., & Walton, K. (2012).Improving social skills in adolescents and adults with autism and severe 

to profound intellectual disability: A review of literature. J Autism Dev Disorder, 2013 (43), 594-

615.doi: 10.1007/s10803-012-1601-1 

Kankaanpää,P., Lehto,J., Mäkinen,T., Raelupto,T., Rauttu, K.,Tarhala,V., & Uusitalo - Malmivaara, L. 

(2012). Are special education students happy? Scandinavia Journal of Educational Reserch, 56 (4), 

419- 437.doi: 10.1080/00313831.2011.599421 

Kelly, E., & Laws,G. (2005). The attitudes and friendship intentions of children in United Kingdom 

mainstream schools towards peers with physical or intellectual disabilities. International Journal of 

Disability, development and Education, 52 (2), 79 – 99.doi: 10.1080/10349120500086298 

Liberg, C., & Säljö, R.(2012). Grundläggande färdigheter- att bli medborgare. I U.P. Lundgren, R. Säljö, C 

Liberg (Red.), Lärande Skola Bildning – grundbok för lärare (ss. 235- 256, 2uppl.). Stockholm: 

Natur och Kultur. 

Molin, M. (2004). Delaktighet inom handikappområdet - en begreppsanalys. I A. Gustavsson, (red.), 

Delaktighetens språk (ss. 61 – 82). Lund: Studentlitteratur. 

Nilholm, C.(2007). Perspektiv på specialpedagogik (uppl.2:8). Lund: Studentlitteratur. 

Nordström, I. (2004). Delaktighet på jämlika och ojämlika villkor – om lindrigt utvecklingsstörda skolbarns 

relationer och samspel med kamrater. I A. Gustavsson, (red.), Delaktighetens språk (ss. 201 – 214). 

Lund: Studentlitteratur. 

Partanen, P. (2007). Från Vygotskij till lärande samtal. Stockholm: Bonniers Utbildning. 

Persson, B., & Persson, E. (2012). Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever: 

Stockholm: Liber. 

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2012). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne, P. Svensson (Red.), 

Handbok i kvalitativa metoder (ss.194-210). Malmö: Liber.  

Selander, S. (2012). Didaktik- undervisning och lärande. I U.P. Lundgren, R. Säljö, C Liberg (Red.), 

Lärande Skola Bildning – grundbok för lärare (ss. 199- 216, 2 uppl.). Stockholm: Natur och Kultur.  

SFS (1993:387). Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Stockholm: Socialdepartementet  

SFS (2010:800 ). Skollagen. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket (2011). Läroplan för grundsärskolan. Stockholm: Skolverket. 

Svensson, P. (2012). Teorins roll i kvalitativ forskning. I G. Ahrne, P. Svensson (Red.), Handbok i 

kvalitativa metoder (ss. 182 - 193). Malmö: Liber  

  



 

31 

 

 Szönyi, K. (2005). Särskolan som möjlighet och begränsning – elevperspektiv på delaktighet och 

utanförskap. Stockholm: Sweden by Intellecta Docusys.  

Säljö, R. (2012). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I U.P. Lundgren, R. Säljö, C Liberg 

(Red.), Lärande Skola Bildning – grundbok för lärare (ss. 139- 197, 2 uppl.). Stockholm: Natur och 

Kultur. 

Unesco (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca + 10 (Elektroniskversion). Stockholm: Svenska 

Unescorådet. 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

(Elektronisk version). Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vetenskapsrådet (2011) God forskningssed (Elektronisk version).  Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Vygotskij, L.S. (1978).Mind in society: The development of higher psychological processes (M. Cole, Ed). 

Cambridge, MA: Harvard University press.  

Öberg, P. (2012). Livshistorieintervjuer. I G. Ahrne, P. Svensson (Red.), Handbok i kvalitativa metoder 
(ss.58-70).  Malmö: Liber.  

Östlund, D. (2012). Deltagandets kontextuella villkor- fem träningsklassers pedagogiska praktik. 

Doktorsavhandling, Malmö: Malmö högskola. Hämtad:2015-02-20. http://www.diva-

portal.org/smach/get/diva2:571918/FULLTEXT01  
  

http://www.diva-portal.org/smach/get/diva2:571918/FULLTEXT01
http://www.diva-portal.org/smach/get/diva2:571918/FULLTEXT01


 

32 

 

Bilaga 1 Samtyckesbrev 
 

Till pedagoger som arbetar i grundsärskolan 

 

Mitt namn är Annika Simonsson. Jag läser min sista termin på speciallärarutbildningen med 

inriktning mot utvecklingsstörning på Karlstads universitet. Min uppgift den här terminen är 

att skriva en uppsats. Min uppsats handlar om elever i grundsärskolan och deras sociala 

relationer. Utgångspunkten för min studie är den forskning som visar att elevers sociala 

samspel under skoldagen påverkar elevernas hälsa och kunskapsresultat. Du blir tillfrågad att 

delta i studien utifrån dina erfarenheter av elevernas sociala relationer under skoldagen.  

Intervjun kommer att spelas in och tar ungefär 45 minuter. Intervjun önskar jag att genomföra 

under veckorna 9 eller 11. Tid och plats för intervjutillfället sker efter en överenskommelse 

tillsammans med dig. 

Det är frivilligt att delta i intervjun och du kan när som helst avbryta deltagandet i studien 

utan några påföljder. Den information som framkommer används endast i min studie och det 

är endast jag som författare och min handledare som kommer att ha tillgång till materialet. 

Allt material som jag får in kommer att avidentifieras och behandlas konfidentiellt. Det 

innebär att du som person är anonym. Det går inte heller att utläsa skolans namn eller 

kommunens namn i min studie. När min undersökning är klar kommer intervjumaterialet att 

förstöras. Studien kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid Karlstads universitet. 

Studien kommer att finns tillgänglig vid universitetets biliotek. 

 Har du frågor är du välkommen att kontakta mig på mail annika.simonsson xx xxx xx 

 

  

Deltar………….                                         Deltar ej …………  

 

Om du önskar delta kommer intervjun att genomföras efter överenskommelse. 

 

Namn underskrift…………………………………………………………….. 

 

 Vänliga hälsningar Annika Simonsson. 

  

mailto:annika.simonsson@zonline.se
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Bilaga 2  Intervjuguid 

 
Syftet med studien är att undersöka några pedagogers erfarenheter av att stödja 

grundsärskolans elever i deras samspel med andra elever under skolvardagen, för att 

främja delaktighet.  

Målet med min intervju är att synliggöra dina erfarenheter av särskolans elevers sociala 

relationer under skoldagen. 

1 Bakgrundsfrågor.  

 Vilken profession, utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat i särskolan? 

 Hur har skolan organiserat särskolans verksamhet?  

2 Vid vilka tillfällen under skoldagen har särskolans elever möjlighet till möten och 

samspel med elever i särskolan och i grundskolan?  

Vilka eller med vem samspelar särskolans elever med på rasterna? 

      Finns det några hinder för möten och samspel för särskolans elever under skoldagen? 

Vilka hinder i miljön finns det?  

Finns det hinder utifrån elevens funktionsnedsättning? Vad är svårast att hantera?  

Vad kan du påverka och vad kan du inte påverka i elevernas möjlighet till möten och 

samspel? 

3 Kan du utifrån dina erfarenheter, berätta för mig om vilka olika aktiviteter och möten 

som särskolans elever har med andra elever i särskolan eller med grundskolanselever? 

 Vet du vad eleverna gör på rasterna? 

      Kan du berätta om några situationer/aktiviteter som du har erfarenhet av fungerar bra?  

      Kan du berätta om några situationer som det inte gick som önskat? 

Är det skillnad i samspelet när särskolans elev samspelar med en elev i särskolan eller om 

samspelet sker mellan särskolans elev och grundskolans elev?  

4 Kan du utifrån dina erfarenheter berätta hur ni brukar arbeta med elevernas förmåga till 

samspel i möten med andra elever i särskolan eller i grundskolan? 

I vilka mötes situationer kan du stötta eleverna i särskolan med deras förmåga att 

samspela? Ge exempel på händelser och situationer. 

På vilket sätt kan du stötta eleverna i deras samspel? Ge exempel. 

Hur ser du på dig själv och din roll som resurs då det gäller elevens samspel med 

varandra? 

Kan du berätta om dina erfarenheter av att hantera de elever som är ensam och inte 

deltar i ett samspel eller en aktivitet? 

Ser du någon förändring av elevens förmåga att samspela över tid? 


