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Forskning påvisar att samspel är gynnsamt för undervisningssituationen, men det finns väldigt 
lite forskat kring eleverna på träningsskolans möjligheter till samspel. Det lilla som finns visar 
att samspelet mellan eleverna i denna skolform är begränsat (Göransson, 1995; Östlund, 
2012). Detta trots att läroplanen (2011) påvisar att elever ska ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att samspela samt skolans sociala gemenskap belyses. Syftet med vår studie är därför 
att ur ett sociokulturellt perspektiv, titta på hur samspel kan ta sig uttryck i undervisningen 
samt se vilka möjligheter och begränsningar eleverna kan möta i samspelet.  Denna 
kvalitativa studie är genomförd i grundsärskolan, inriktning träningsskola. Observationer är 
gjorda i undervisningssituationer på träningsskolan som därefter följts upp med intervjuer av 
undervisande lärare. 

Resultatet i denna studie visar att det finns en mängd kategorier av sätt samspel kan ta sig 
uttryck på. Det varierar dock hur mycket samspel som förekommer i undervisningen och hur 
det skapas förutsättningar för samspel samt hur det samspel som uppstår tas tillvara. 
Möjligheterna och begränsningarna för samspel variera stort. Vår slutsats är att den viktigaste 
faktorn för ett lyckat samspel mellan eleverna är lärarens inställning till samspelets 
möjligheter och hur läraren skapar tillfällen för samspel, samt tar till vara på de tillfällen som 
uppstår. Denna studies resultat skiljer sig i viss mån från det som tidigare forskning påvisat, 
vilket kan bero på en mängd faktorer, bland annat att vi endast deltagit i verksamheten en 
väldigt begränsad tid samt att deltagandet byggde på ett bekvämlighetsurval på frivillig basis. 
I framtiden vore det intressant att se större och mer omfattande studier kring samspel för 
elever på träningsskolan. 

 

Nyckelord: grundsärskola, lärande, samspel, sociokulturellt perspektiv, träningsskola 
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1.    Inledning 

1.1         Bakgrund 
I Sverige har vi både Barnkonventionen (UNICEF, 2009) och Konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (Sverige. Handisam, 2012) som trycker på att personer 
med funktionsnedsättningar ska ha rätt till inkludering samt till aktivt och fullständigt 
deltagande i samhället. Trots det har segregeringen ökat genom att fler elever placeras i 
särskolan och andra undervisningsgrupper med enskild undervisning (Nilholm, 2006; 
Skolverket, 2006; Tideman, 2012). 
 
I skollagen står det att grundsärskolans uppdrag är att ge elever med utvecklingsstörning en 
utbildning som motsvarar den som ges i grundskolan, så långt som det är möjligt utifrån 
elevens förutsättningar. När det gäller grundskolan står det att ett aktivt deltagande i 
samhällslivet liksom social gemenskap skall främjas i utbildningen (Skollagen, 2010). Detta 
innebär att detsamma även gäller för grundsärskolans elever så långt det är möjligt. Även i 
läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011) belyser man skolans sociala gemenskap och 
elevernas förmåga att kunna samspela. 
 
När det gäller samspel i undervisningen i stort finns mycket forskning gjord. Forskningen 
visar att elever lär av och tillsammans med andra (Claesson, 2009; Fulk & King 2001; Hattie, 
2014; Håkansson & Sundberg, 2012; Kamps, Barbetta, Leonard & Delquadri 1994; Karlsson, 
2008; Mitchell, 2014; Strandberg, 2006, Topping, 2005). Däremot finns det väldigt lite 
forskat runt hur kommunikation och samspel mellan eleverna kan ta sig uttryck i 
undervisningen i grundsärskolan med inriktning träningsskola (Berthén, 2007; Göransson, 
1995; Göransson, 2009; Kamps et al. 1994; Olsson, 2006; Östlund, 2012). Den forskning som 
finns visar dock att samspelet mellan eleverna på träningsskolan är begränsad och det samspel 
som finns i högre grad sker mellan elev och vuxen än mellan två elever (Berthén, 2007; 
Göransson, 1995; Göransson, 1999; Östlund, 2012). Mitchell (2014) menar att alla oavsett om 
man har någon funktionsnedsättning eller ej, gynnas av samma undervisningsstrategier. Det 
skulle innebära att om samspel är gynnsamt för elever i allmänhet är det även gynnsamt för 
elever inom träningsskolan vilket även Kamps m.fl.  (1994) vidhåller. Hur kommer det sig då 
att samspel mellan elever i träningsskolans undervisning enbart förekommer i liten 
utsträckning? 
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1.2 Vår förförståelse 
Vi som skriver detta arbete är yrkesverksamma inom grundsärskolan, inriktning 
träningsskola. Vi är utbildade förskollärare respektive grundskollärare. I våra tidigare 
utbildningar samt i fortbildningar vi gått har vi flera gånger återkommit till att barn och elever 
lär av varandra och att samspelet är en viktig aspekt i lärandet. Detta har även varit ett 
återkommande tema i vår pågående utbildning till speciallärare. Under 
speciallärarutbildningen har vi kommit in på att det har riktats viss kritik mot att elever på 
grundsärskolans inriktning träningsskola arbetar med samspel sinsemellan i väldigt liten 
utsträckning (Östlund, 2012). Även vi själva upplever en tradition av “en-till-en” 
undervisning i träningsskolan, dvs. att en vuxen arbetar med en elev.  
 
1.3 Problemformulering och syfte 
Den forskning vi tidigare nämnt påvisar att samspel i undervisningen är gynnsam för elevers 
lärande men att den sker i begränsad utsträckning inom träningsskolan. Detta trots att 
gynnsamma undervisningsstrategier ska vara samma för alla. Detta går emot både vad tidigare 
nämnd forskning säger om lärande tillsammans med andra men även våra konventioner och 
styrdokument. Vi undrar varför det ser ut så och vad det är som påverkar det? Vilka 
möjligheter för samspel skapar läraren i sin undervisning? 
 
Utifrån det blir vårt syfte med denna studie att få en fördjupad förståelse av hur samspel kan 
ta sig uttryck i träningsskolans undervisning ur ett sociokulturellt perspektiv och vilka 
möjligheter och begränsningar som finns för detta samspel.  
 
1.4 Forskningsfrågor 
Utifrån att den tidigare forskning som vi redan nämnt påvisar att samspelet i träningsskolan 
mellan elever är begränsad i undervisningen har vi valt följande forskningsfrågor: 
 
Hur tar läraren tillvara samt skapar tillfällen för samspel mellan eleverna i undervisningen på 
träningsskolan? Vilka möjligheter och begränsningar finns för detta samspel?  
 
1.5 Definition av relevanta begrepp 
Här vill vi förtydliga hur vi menar när vi använder oss av nedstående begrepp i vår text. 
 
Träningsskola 
När vi fortsättningsvis skriver träningsskola menar vi den del av grundsärskolan som läser 
utifrån grundsärskolans läroplan, inriktning träningsskolan. Vi har valt att göra detta för att 
underlätta för läsaren. 
 
Lärare 
Inom träningsskolan arbetar flera olika personalkategorier. Grundskollärare, förskollärare, 
fritidspedagoger, speciallärare samt specialpedagoger kommer vi gemensamt att kalla lärare i 
texten. Det är dessa som har det pedagogiska ansvaret i undervisningen. 
 
Assistent 
På träningsskolan finns även annan personal med eller utan lärarexamen kring eleverna. Vi 
har valt att kalla dessa personer, som inte har det pedagogiska ansvaret i 
undervisningssituationen för assistenter. 
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Undervisning 
Med undervisning menar vi situationer där läraren har ett mål som syftar till att eleven ska 
inhämta kunskap. Undervisning behöver inte alltid ske i ett klassrum utan kan likväl vara i 
samband med måltider, av- och påklädning, etc.  
 

2. Tidigare forskning 
 
2.1 Utvecklingsstörning 
Alla elever som går i träningsskolan har en utvecklingsstörning som påverkar 
undervisningssituationen på ett eller annat sätt. För att du som läsare ska få en förståelse för 
vad en utvecklingsstörning innebär kommer vi i detta avsnitt att presentera olika perspektiv på 
hur man kan se på utvecklingsstörning. Bland annat tar vi upp miljöns betydelse för hur 
funktionshindret kan ta sig uttryck. Detta tycker vi är viktigt utifrån vår studies syfte eftersom 
läraren är med och påverkar miljön i undervisningssituationen.   
 
För att diagnostisera psykiska sjukdomar och utvecklingsrelaterade tillstånd används DSM-
manualen över hela världen. Den senaste versionen DSM-5 kom ut i maj 2013, och ersätter 
den tidigare DSM-IV. I den nya DSM-manualen ersätts ordet utvecklingsstörning med 
intellektuell funktionsnedsättning (American Psychiatric Association, 2014). Eftersom det 
begreppet är relativt nytt och ännu inte vedertaget har vi valt att använda oss av ordet 
utvecklingsstörning eftersom det är det ordet som använts både av informanterna och i den 
litteratur vi utgått ifrån. 
 
Bland de som får diagnosen utvecklingsstörning skiljer man i diagnosmanualerna ICD10 
(Socialstyrelsen, 2005) och DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014) ut fyra 
undergrupper, de med lindrig-, medelsvår-, svår-, samt grav-/mycket svår- 
utvecklingsstörning. Den internationella klassifikationen ICF-CY tittar på kroppsliga 
funktioner och strukturer, aktivitetsbegränsningar och delaktighetsinskränkningar samt 
faktorer i miljön när man klassificerar utvecklingsstörning (Socialstyrelsen, 2010). 
Utvecklingsstörning är ett funktionshinder som kännetecknas av intellektuella och adaptiva 
funktionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och praktiska områdena som uppkommit 
under utvecklingsperioden hos barnet (American Psychiatric Association, 2014; Schalock, 
2011). Schalock menar att det har skett en förändring från att se att ett funktionshinder uppstår 
som följd av ett personligt drag eller egenskap till att mer se till både begränsningar hos 
individen i kombination med miljön. Vidare menar författaren att med rätt stöd kan individen 
stärkas. Även Rosenqvist (2013) menar att undervisning och forskning inom det 
specialpedagogiska fältet har gått från ett kategoriskt perspektiv till ett relationellt perspektiv. 
I ett kategoriskt synsätt är det elevens egenskaper som framstår som grunden för åtgärder, 
fokus ligger på individens brister. Ett relationellt perspektiv däremot ser omgivande faktorer 
som delar av problemet och det som sker mellan människor står i centrum (Aspelin, 2013; 
Rosenqvist, 2013). När man planerar för stödåtgärder är det viktigt att man tittar på 
utvecklingsstörningen som en faktor som påverkas av samspelet med miljön (Granlund & 
Göransson 2011). Ett funktionshinder menar de uppstår när miljön inte är anpassad till en 
persons förutsättningar. 
 
Kort sammanfattat kan vi säga att utifrån hur miljön runt personer med utvecklingsstörning 
anpassas påverkar det individens förutsättningar. För vår studie innebär det hur läraren 
anpassar miljön i undervisningssituationen för eleverna på träningsskolan. 
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2.2 Grundsärskola med inriktning träningsskola 
 
2.2.1 Historik 
I följande stycke kommer vi presentera särskolans framväxt. Historiskt har särskolan haft 
mindre fokus på kunskapsinhämtning än vad grundskolan har haft vilket kan påverka 
träningsskolans situationen idag.  
 
När skolplikten infördes 1842 inkluderade den långt ifrån alla barn i skolåldern. Frithof 
(2012) skriver att elever med funktionsnedsättning som på den tiden benämndes som idioter, 
inte sågs som elever, det fanns ingen skola för dem. Axelsson (2007) skriver att idioterna var 
undangömda på någon institution även om det fanns undantag där enskilda individer gjorde 
försök att undervisa dem. Så småningom urskiljdes en grupp bland idioterna som betraktades 
som bildningsbara och en grupp som betraktades som obildbara (Frithof, 2012). Berthén 
(2007) skriver att först 1967 kom skolplikten att omfatta även dem som betraktades som 
obildbara. För att bereda plats för dessa elever delades särskolan in i två skolformer, 
grundsärskolan och träningsskolan. De elever som bedömdes oförmögna att lära sig läsa och 
skriva placerades i träningsskolan.  
 
Ansvaret för särskolan löd under socialdepartementet och landstinget var skolans huvudman. 
När nya läroplanen för särskolan kom 1973, Lsä 73, förespråkades att elever med 
utvecklingsstörning var i stort behov av förskoleliknande stimulans. Läroplanen framstod 
mest som en övergripande handlingsplan som också i hög grad reglerade vad eleverna skulle 
tränas i. Främst handlade det om att aktivera och habilitera de problem man ansåg att eleverna 
hade. Det handlade om att förebygga och anpassa snarare än att bilda eleven. Det kom att 
dröja ända till 1987 innan utbildningsdepartementet tog över det politiska ansvaret för 
särskolan och under 1990-talet bytte särskolan huvudman, från landstinget till kommunen 
(Berthen, 2007). Berthen (2007) skriver att trots huvudmannabytet diskuterades inte 
särskolans innehåll på något djupare plan. När särskolan fick en ny läroplan 1990, Lsä 90, 
skedde många förändringar. Elevernas problem var inte längre i fokus och istället för 
habilitering betonades kunskapsuppdraget. 
 
Så ur ett historiskt perspektiv kan vi se att särskolan har gått från omvårdnadsuppdrag till ett 
kunskapsuppdrag. Kunskapsuppdraget är tämligen nytt i ett historiskt perspektiv eftersom det 
först betonas i Lsä90.   
 
2.2.2 Träningsskolan idag 
I följande stycke kommer vi att presentera hur träningsskolan ser ut idag, vilka elever som går 
där samt vad som skiljer träningsskolan från övriga grundsärskolan. Vi kommer även 
presentera vad styrdokumenten säger om samspel i träningsskolan. 
 
För elever som inte kommer kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av 
utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ. Alla elever i grundsärskolan, 
oavsett om de läser mot inriktning träningsskola eller ej, måste ha fått diagnosen 
utvecklingsstörning (Skolverket, 2014). 
 
Grundsärskolan är nio år och ska anpassas efter varje elevs förutsättningar. ”Inom 
grundsärskolan finns också inriktningen träningsskola. Träningsskolan är till för elever som 
man har bedömt inte kommer att tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans ämnen. 
Istället läser eleverna ämnesområden” (Skolverket, 2014). Majoriteten av elever med 
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utvecklingsstörning läser på grundsärskola (Berthén, 2007). Elever med större 
funktionshinder läser oftast efter träningsskolans kursplan (Östlund, 2012). De flesta elever 
som läser efter grundsärskolans kursplan ingår i en särskild undervisningsklass men 
möjligheten finns även att ingå i en grundskoleklass (Berthén, 2007). 
 
I läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011) står det att eleverna ska utveckla sin förmåga 
att arbeta självständigt såväl som tillsammans med andra. Även förmågan att kunna samspela 
i mötet med andra lyfts fram i läroplanen. Vidare står det att “ Skolan ska sträva efter att vara 
en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära”(Skolverket, 2011, 
s. 10). Under ämnesområdet kommunikation i inriktning träningsskolan står det att eleverna 
ska ges förutsättningar att samspela med andra och möjlighet att kommunicera i olika 
sammanhang. De fyra andra ämnesområdena som eleverna läser i träningsskolan är estetisk 
verksamhet, verklighetsuppfattning, vardagsaktiviteter och motorik. 
 
Berthén (2007) kom i sin avhandling bland annat fram till att lärarna i träningsskolan 
fokuserar mycket på att eleverna skall tränas i vardagsfärdigheter, så som av- och påklädning, 
“klara sig själva”, att tugga maten, sköta toalettbestyren etcetera. Det speglades dels genom 
att det var de aktiviteterna som tilläts ta tid, även om det var på bekostnad av planerad 
undervisning i klassrummet, och dels genom att om inte elevernas färdigheter framskred som 
förväntat lades extra träning in, det sågs som ett problem som måste hanteras. Ett lärande som 
pågick parallellt med vardagsfärdigheterna i träningsskolan menar Berthén (2007) är 
socialsamspelsträning. Med det menar hon att eleverna skall lära sig att samspela med 
varandra i exempelvis styrda lekar och med vuxna. Hon menar också att det mycket handlar 
om att följa regler och normer och att uppträda på ett socialt acceptabelt sätt när eleverna 
vistas med personal utanför skolans område.  
 
Östlund (2012) skriver att en konsekvens av att eleverna har flera och omfattande 
funktionsnedsättningar är att interaktion blir begränsad mellan eleverna i klassen även om de 
ges möjlighet till interaktion.  Berthén (2007) menar att eleverna i träningsskolan tränas i egen 
sysselsättning, att arbeta med sitt och när de är klara välja ett tillåtet alternativ att sysselsätta 
sig själv med utan att störa sina klasskamrater. Göransson (1995) har kunnat se att det är 
mycket vanligare att lärare uppmuntrar eleverna till samspel med den vuxne än till andra 
elever. 
 
2.3 Lärande och undervisningsstrategier 
Forskning visar att det finns många olika strategier att bygga sin undervisning ifrån. Vi har 
valt att presentera några av dessa här. En undervisningsstrategi är samspelet och det är där 
fokus för vår studie ligger och därmed går vi in djupare på den strategin. 
 
Forskning påvisar att de undervisningsstrategier som kännetecknar en bra undervisning är 
samma för elever med utvecklingsstörning som utan (Mitchell, 2014; Kamps, 1994; Norwich 
& Lewis 2001). Mitchell (2014) skriver visserligen att elever med funktionsnedsättning till 
viss del är i behov av andra undervisningsmetoder, men då handlar mer om praktiska 
hjälpmedel eller alternativa kommunikationssätt. Annars menar han att det som kännetecknar 
god undervisning är detsamma för alla elever. Men vad är då kännetecknande för god 
undervisning? Och hur lär vi oss på bästa möjliga sätt? Enligt Håkansson och Sundberg 
(2012) handlar god undervisning om att undervisningen är kopplad till kursplanera, att det 
finns tydliga mål och syften med undervisningen samt att eleverna är medvetna om dessa och 
tycker att undervisningen känns meningsfull. Enligt Håkansson och Sundberg är det även 
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viktigt att läraren har tillräckliga ämneskunskaper, kan anpassa innehållet i undervisningen till 
elevernas kunskapsnivå och att läraren successivt stegrar svårighetsgraden i undervisningen 
samt anpassar den till rådande kontext. Håkansson och Sundberg lyfter även fram vikten av 
goda ledaregenskaper och en god relationell kompetens hos läraren. De menar att centrala 
bitar i undervisningen är att den bygger på samtal och kommunikation. Det handlar om “att 
både leda klassrumsarbetet och skapa ett kommunikativt, stödjande och konstruktivt samspel 
såväl mellan lärare och elev som mellan elever” (Håkansson & Sundberg, 2012, s.266). 
 
God undervisning kännetecknas tillsynes av en hel rad faktorer som är beroende av varandra. 
En undervisningsstrategi är samspelet mellan elever. I och med att fokus för vår studie ligger 
där kommer vi gå in lite djupare på den biten. 
 
2.3.1 Samspel  
Samspel mellan människor sker hela tiden. Vi har valt att dela upp följande kapitel i tre 
stycken, dessa är: samspel i leken, samspel i undervisningen och samspel för elever med 
utvecklingsstörning. Vi har valt att ha med samspelets möjligheter och begränsningar i leken 
eftersom det i läroplan står att “Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet.” (Skolverket, 2011, s. 9). 
 
Samspel i leken 
I förskolan har leken och samspelet en framträdande roll när det gäller synen på lärandet. 
Brodin och Lindstrand (2008) menar att i leken och samspelet med andra utvecklar barnet sin 
sociala förmåga och kunskaperna om sig själv som individ ökar. Karlsson (2008) ger ett 
exempel på en situation där ett barns intresse ger ”ringar-på-vattenet-effekter”. Exemplet 
handlar om ett barn som ber sin pedagog att läsa för honom. När pedagogen gör det kommer 
fler barn och vill vara med. En dialog uppstår runt det de läser och barnen kan delta på sina 
egna villkor. Barnets initiativ till läsning leder till att även andra barn blir intresserade och 
delaktiga. En situation uppstår där barnen får möjlighet att lära och inspireras av varandra. 
Brodin och Lindstrand (2008) skriver dock att det endast är i undantagsfall som barn med 
grava funktionsnedsättningar kan leka utan vuxenstöd. De menar att vuxna är en förutsättning 
för leken. Det är den vuxne som tar initiativet till lek och som bestämmer vad barnet skall 
leka med samt genomför aktiviteten med barnet. Barnets roll är mycket begränsat i dessa 
situationer. Men att leken är viktig är något som även lyfts fram i grundsärskolans läroplan 
(Skolverket, 2011). 
 
Samspel i undervisningen 
Människor är inblandade i olika grupper och sociala sammanhang i olika hög grad. I dessa 
sociala sammanhang sker mycket inlärning. I samarbete med andra kan man många gånger nå 
högre mål tillsammans än vad man skulle ha nått var och en för sig (Mitchell 2014). Även 
Claesson (2009) tar upp en undervisningsidé som utgår från ett sociokulturellt perspektiv 
vilken hon kallar “dialogen”. Dialogen beskrivs där som ett samspel dels mellan eleven och 
läraren men också mellan eleverna. Skolverket (2013) stödjer tankarna att lärarande bör 
präglas av ett dialogklimat där eleverna gynnas i sitt lärande av att lyssna på andra och sätta 
ord på sin egen kunskap och förståelse. En förutsättning för den här typen av lärande är 
naturligtvis att gruppklimatet är tillåtande och positivt. 
 
Interaktion, kommunikation och samarbete är gynnsamt för elevers lärande. Lärare och 
klasskamrater har central betydelse för förmedlingen av sociala och kognitiva färdigheter 
(Alexandersson, 2011; Claesson, 2009; Håkansson & Sundberg, 2012; Mitchell, 2014; 
Topping, 2005). Hur läraren skapar en social miljö som är utvecklande och som skapar 
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möjlighet för eleverna att samverka är av stor betydelse (Alexandersson, 2011). Vidare menar 
Alexandersson att genom ett grupporienterat arbetssätt kan elever få draghjälp och stöd av 
kamraterna för att komma vidare. Ett samlärande kan komma till stånd när elever arbetar 
tillsammans. Alexandersson skriver “With individualized working method there is a risk that 
situations for interaction disappear” (s.117). 
 
Samspel för elever med utvecklingsstörning  
Kavale och Forness (1996) har upptäckt stora skillnader i sociala färdigheter när man jämfört 
grupper med respektive utan inlärningssvårigheter. 75% av personerna med 
inlärningssvårigheter hade även brister i socialkompetens. Även Göransson (1995) lyfter i sin 
avhandling fram svårigheterna som elever med svag begåvning kan ha i samarbetet med 
andra. Göransson menar att kärnan vid ett grupparbete är att det finns ett samband mellan 
gruppdeltagarnas insatser och slutresultatet. Förståelsen för dessa orsakssamband utvecklas i 
begåvningen och ju gravare begåvningsnedsättning en elev har desto svårare är det att förstå 
dessa. Göransson (1995) menar att ett grupparbete måste anpassas utifrån elevernas 
begåvning.  
 
Rutland och Campbell (1996) menar att en elev som har en utvecklingsstörning kan 
kompensera sina svårigheter när de arbetar tillsammans med andra. Författarna menar dock att 
det inte gäller i alla situationer, speciellt inte när det gäller elever på en mycket tidig 
utvecklingsnivå. McCormick, Noonan och Heck (1998), menar å sin sida att det ges färre 
möjligheter att integrera med kamrater och att ta egna initiativ när eleven befinner sig i en 
miljö där det är hög grad av vuxenstyrning. Något även Arthur-Kelly, Foreman, Benett och 
Pascoe (2008) fann i sin forskning när de jämförde möjligheterna till delaktighet och samspel 
bland elever med grava funktionsnedsättningar som var inkluderade i den ordinarie skolan 
jämfört med elever som fick sin undervisning i specialskolor. 
 
Alexandersson (2011) kunde i sin studie se att en elev med utvecklingsstörning stängde för 
interaktion med andra elever i vissa sammanhang. En orsak till detta tror Alexandersson kan 
vara att det krävs viss grad av argumentationsförmåga för att kunna samspela. Vidare menar 
Alexandersson att läraren spelar en viktig roll i samspelet mellan eleverna. Det är viktigt att 
läraren ser och finns nära eleven för att hjälpa eleven in i en interaktion med andra. 
Alexandersson poängterar dock att det inte behöver innebära att läraren alltid är den som ger 
det omedelbara stödet utan läraren kan lika gärna ställa sig vid sidan av och invänta en aktiv 
handling från eleven.. Det innebär att läraren pendlar mellan att aktivt hjälpa eleven in och ett 
passivt medvetet agerande där man väntar in elevens eget initiativ.    
 
Göransson (1995) menar att det finns en tradition som snarare hämmar än stimulerar samspel 
mellan elever i träningsskolan. Hon menar att elevers samspel och kamratrelationer inte 
betraktas som lika självklara att arbeta med som det är att ge eleverna kunskaper och 
färdigheter i de ämnesspecifika områdena såvida de inte är så avvikande och störande att det 
påverkar undervisningen. Göransson kunde i sin studie se att lärare kunde ändra placeringar 
för att minska störande samspel snarare än att ändra för att gynna samspel. Vidare kunde 
Göransson se att beröm som är en flitigt använd pedagogisk strategi i andra sammanhang i 
skolan sällan användes när det gällde elevernas samspel.  
 
Frönes (1995) menar att samspelet, elever emellan kan ses som en horisontell relation där de 
båda parterna kommunicerar på jämlika villkor till skillnad mot den vertikala relation som 
lärare - elev har gentemot varandra. Östlund (2012) skriver dock att läraren kan anta en mer 
horisontiell roll gentemot eleverna för att möta dem. Han menar att en problematik med 
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miljön på träningsskolan är att det finns få möjligheter till horisontellt samspel mellan 
eleverna. 
 
Elever på träningsskolan har många gånger flera tilläggsdiagnoser förutom sin diagnos 
utvecklingsstörning. Det kan exempelvis vara koncentrationssvårigheter, autism eller fysiska 
funktionsnedsättningar. Lärande i allmänhet är en social och interaktiv händelse där kunskap 
överförs i sociala sammanhang. För personer med autism är sociala interaktioner och lärande 
tillsammans med andra svårt, vilket även får konsekvenser för undervisningen (Tutt, 2006). 
San Miguel, Forness och Kavale (1996) menar att många elevers förmåga att fungera i sociala 
relationer inte behöver vara bundet till utvecklingsstörningen utan också till andra svårigheter 
som exempelvis ADHD. De menar att många personer med utvecklingsstörning har 
tilläggsdiagnoser som ytterligare försvårar för den sociala interaktionen. De påpekar dock att 
det finns mycket lite forskning rörande i vilken omfattning utvecklingsstörning liksom andra 
diagnoser påverkar varandra. 
 
Forskning visar att samspel gynnar undervisningen. Biesta (2007) menar dock att för att 
lyckas i utbildningssammanhang måste man reflektera över dem och ta hänsyn till den 
konkreta situationen. Pedagoger och andra professionella behöver göra bedömningar om den 
mest lämpliga metoden under de specifika omständigheterna som råder i ett speciellt 
sammanhang menar Biesta. Pedagogen måste både väga in vad forskningen säger men även 
sina egna tidigare erfarenheter, normer, värderingar och regler. Detta innebär att 
forskningsresultat inte kan översättas till regler för hur vi skall agera i 
undervisningssituationer. Däremot kan forskningen hypotetiskt hjälpa oss vid kommande 
problemlösningar (Biesta, 2007). Detta är kanske extra viktigt att tänka på när man arbetar 
med personer med utvecklingsstörning. 
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samspel är gynnsamt för lärandet men att elever 
med en utvecklingsstörning, med eller utan tilläggsdiagnoser, kan ha svårare med det. 

 
3. Teoretisk referensram 
 
3.1 Teorier 
Det finns olika teoretiska utgångspunker hur man tror att människan lär och utvecklas. Wedel-
Brandt (2008) menar att man kan dela upp dessa i tre huvudgrupper. Den första ser att 
kunskapen kommer inifrån människan och är medfödd. Om man har detta synsätt menar man 
att utveckling sker genom mognad. Andra menar att utveckling är ett resultat av någon form 
av yttre påverkan. Vilket kan liknas med att människan är ett tomt blad som ska fyllas (Säljö, 
2010). Det tredje sättet att se på utveckling enligt Wedel-Brandt är att det sker genom en 
växelverkan mellan individ och samhälle. Eftersom vårt syfte är att titta på hur samspelet kan 
ta sig uttryck i träningsskolan och vilka förutsättningar läraren skapar för detta har vi valt att i 
följande stycke fokusera på det tredje sättet som handlar om växelverkan mellan individ och 
samhälle dvs. ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010).  
 
 
3.1.3 Sociokulturellt perspektiv 
Memorering och överföring av texter i ordagrann form var vanligt i skolorna förr. 
Lärandefilosofin i undervisningen var att information och färdigheter skulle inhämtas i färdig 
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form. Idag menar Säljö (2010) att det finns andra förväntningar på vad vi ska kunna än vad 
det gjorde då. Vi behöver inte längre memorera olika saker då vi kan lagra information på 
annat sätt idag, däremot finns det större krav på de kommunikativa färdigheterna. Ur denna 
förändrade syn på kunskap har det sociokulturella perspektivet växt fram (Säljö, 2010).  
 
En utgångspunkt när vi pratar om lärande ur ett sociokulturellt perspektiv är att man utvecklar 
sitt lärande och tänkande under hela livet (Säljö, 2010). Tonvikten läggs på det sociala 
samspelet som sker i det kontext man befinner sig (Håkansson & Sundberg, 2012; Säljö, 
2006; 2010.) Ur ett sociokulturellt perspektiv ser man människan som flexibel och att hon kan 
anpassa sig utifrån den miljö hon befinner sig i. Människan ses även som en kulturell och 
språklig varelse som formas i samarbete med omgivningen (Crain, 2014; Säljö, 2010). Säljö 
(2010) menar att ett fruktbart sätt att se vilket lärande människorna i ett samhälle behöver 
utveckla så handlar det om att titta på hur samhället ser ut; vilka kunskaper finns där? Vilka 
tekniker används? Hur ser arbetslivet ut? Hur ser det sociala livet ut i övrigt? Han menar att vi 
måste frångå att se på individer som en individ med biologiskt bestämda förmågor. För att 
förstå hur lärande går till, menar han, kan vi inte begränsa oss till det som sker inne hos den 
enskilde individen. Utan att försöka se hur samspelet mellan individer och hur samhällets alla 
delar påverkar och bidrar ur ett lärandeperspektiv. Vi lär oss hela tiden i alla sociala 
sammanhang. Dysthe (2003) skriver att lärande har med relationer att göra och att lärande 
sker genom deltagande och genom samspelet mellan dessa deltagare. Vidare menar 
författaren att språk och kommunikation är grundläggande element i lärprocesserna. Enligt 
Säljö (2006; 2010) tillägnar sig en individ kunskaper och färdigheter beroende av vad denne 
exponeras för. Han menar att man aldrig kan plocka ut ett lärande ur sitt sammanhang. 
Kunskaper och lärande är, menar han situerade, de växer fram utifrån den kontext man ingår i. 
Därför är det enligt Säljö (2010) både svårt och ofruktbart att förstå och förklara en individs 
lärande utifrån en individs egenskaper. Istället för att fokusera på individens biologiska 
egenskaper bör man, menar han, analysera aktiviteter. I dessa aktiviteter kan man observera 
hur individen agerar och vilka erfarenheter denne har möjlighet att göra. I och med att mening 
skapas utifrån vad individen är med om. 
 
Den proximala utvecklingszonen är något Vygotskij står bakom. Det innebär att en människa 
kan mycket mer när den får viss assistans av någon annan än om hon är själv (Crain, 2014; 
Rutland, 1996, Strandberg, 2006). Vygotskij menar att ett barn kan få hjälp av en vuxen eller 
mer erfaren kamrat med att lösa ett problem genom att den som hjälper kan bidra med olika 
strategier som barnet ännu inte har lärt sig. Vartefter barnet lär sig på egen hand minskas 
stödet (Crain, 2014; Rutland 1996). 
 
Inom det sociokulturella perspektivet har verktyg eller hjälpmedel en speciell betydelse 
(Crain, 2014; Säljö, 2006). Dessa verktyg, såväl språkliga, intellektuella som fysiska 
resurser har vi tillgång till och använder oss av när vi förstår vår omvärld och agerar i den. 
Vygotskij liknar det stöd och hjälp man kan få av någon annan person eller någon form av 
hjälpmedel för att klara en viss situation för en byggnadsställning (Crain, 2014). Vart efter 
eleven klarar sig på egen hand kan denna byggnadsställning minska i omfattning. 
 
Säljö (2010) påpekar att även om man har som utgångspunkt att lärandet är beroende av 
situation och kontext och att det alltid i alla sammanhang sker någon form av lärande så 
förnekas det inte att det finns individuella skillnader. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån ett sociokulturellt perspektiv lär och utvecklas vi 
människor genom hela livet. Vad vi lär är beroende på vilka erfarenheter vi gör i olika 
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kontexter. Vårt lärande utvecklas tillsammans med andra och är, även om individuella 
skillnader också påverkar, beroende av vilka situationer och miljöer vi har möjlighet att delta i 
och vad vi exponeras för. 
 
 

4. Metod 
 
4.1 Metodval 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att få en fördjupad förståelse för hur det ser ut när 
det gäller samspel inom träningsskolan. Creswell (2012) menar att i en kvalitativ studie 
undersöker man något i sin naturliga miljö. och det är vanligt att man använder sig av flera 
datainsamlingsmetoder, vilket vi också valt att göra. Vi inledde varje datainsamlinstillfälle 
med en observation för att i anslutning till denna följa upp med en intervju med undervisande 
lärare. Vår förhoppning var att vi skulle ges möjlighet att få förtydligat varför läraren agerat 
som den gjort i undervisningssituationen. Vi gavs även möjlighet att se hur praktik och 
intention överensstämde. Observationerna har gjorts i grundsärskolans träningsklasser. 
Hammar Chiriac och Einarsson (2013) menar att fördelarna med en direktobservation är att 
man observerar skeenden direkt när de händer utan någon tidsfördröjning i sin naturliga miljö. 
Författarna menar att dessa skeenden skulle ha hänt oavsett om observationen hade 
genomförts eller ej. 
 
Creswell (2013) menar att det kan vara lämpligt att använda sig av en observationsmall eller 
frågeformulär av öppen karaktär i den här typen av studier. Vi har använt oss av en 
observationsmall av öppen karaktär (Bilaga 3) för att inte på något sätt riskera att i förväg ta 
för givet vad vi trodde vi skulle få se. Vi ville gå in i varje observationstillfälle med öppna 
ögon. Mallen var inte styrande däremot var den en hjälp när vi förde anteckningar under 
observationerna. Med en spalt för det vi såg och en spalt för vår egen reflektion kunde vi i 
efterhand tydligt se vad som var fakta och vad som var vår tolkning. Mallen underlättade även 
när vi i ett senare skede skulle markera sådant som vi ansåg var relevant för vår studie. 
 
Vi valde att inte filma i undervisningssituationen då det lätt kan påverka lärarens agerande 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Om läraren inte kände sig bekväm med 
filmutrustningen var vi rädda för att läraren skulle bli stel och inte agerar som den gör annars.  
Esaiasson (2012) skriver att observationerna inte säger något om vad som ligger bakom de 
olika val läraren gör i undervisningen. För att komma åt det har vi, som tidigare nämnts, valt 
att efter våra observationer genomföra intervjuer med undervisande lärare. Esaiasson (2012) 
menar att samtalsintervjuer ger en god möjlighet till interaktion mellan oss och den 
intervjuade, det ger även en god möjlighet att registrera oväntade svar samt att det ger en bra 
möjlighet till uppföljningsfrågor. Precis som när det gäller observationerna ville vi gå in med 
öppna ögon till intervjusituationerna. Med anledning av detta kunde vi inte heller komma till 
intervjun med ett färdigt underlag i form av ett frågeformulär. Till vår hjälp hade vi en 
intervjuguide (Bilaga 4) med stödfrågor. Vår tanke vara att vi kunde göra förändringar under 
intervjuens gång vad gäller frågornas form och ordningsföljd, för att på bästa sätt ta vara på de 
möjligheter som uppstod för att följa upp informantens svar. Intervjuguiden fungerade som ett 
stöd och vägledning för oss under intervjuerna. Intervjuguiden följde vi i olika stor 
utsträckning under de olika intervjuerna beroende på vad informanterna kom in på. Vi ville få 
en bild av informantens eget perspektiv på undervisningen samt en djupare förståelse för det 
vi sett i våra observationer samt lärarens syn på samspelets möjligheter och begränsningar. 
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4.2 Datainsamling 
Deltagande lärarna fick veta att vi genomförde en studie där vi tittade på 
undervisningsstrategier. Vi sa däremot inte att det var just samspelet vi tittade på eftersom 
lärarna då skulle ha kunnat anpassa sin undervisning utifrån det (Esaiasson, m.fl, 2012). Det 
fanns ändå en risk att de anpassade sin undervisning även när vi berättade att vi skulle titta på 
undervisningsstrategier. Men det ansåg vi inte skulle påverka studien i lika hög grad som om 
de fått veta exakt vad vi ville titta på. Om läraren själv ansåg att samspel är en bra 
lärandestrategi så var risken att läraren anpassade sin undervisning till just det större än om 
läraren ansåg samspelet mellan eleverna som ett mindre viktigt inslag i undervisningen. Att vi 
valde att ge viss information om vår studie var för att vi tror att det gav oss större möjlighet att 
få tillträde till undervisningssituationerna än om vi inte lämnat någon information alls. 
 
Under observationerna förde vi löpande anteckningar som vi renskrev efter genomförd 
observation. Våra observationer hade en låg grad av struktur. Hammar Chiriac och Einarsson 
(2013) menar att denna typ av observation lämpar sig när man vill samla in uttömmande 
information som kan besvara forskningsfrågan. Det var forskningsfrågan som styrde vad vi 
som observatörer tittade efter. Vår roll som observatör vara det Hammar Chiriac och 
Einarsson (2013) kallar “observatör som deltagare”, dvs. vi deltog inte aktivt i gruppens 
arbete utan satt bredvid och antecknade. Däremot var gruppen som observerades informerade 
om att vi är där och att vi genomförde en studie. Av etiska skäl ansåg vi att de hade rätt att 
veta varför vi var där. Att vi valde att inte aktivt delta i verksamheten var för att vi ville ha 
möjlighet att hela tiden kunna föra löpande anteckningar och från sidan av se vad som hände. 
Hammar Chiriac och Einarsson (2013) skriver att bara genom observatörens närvaro i 
gruppen kan situationen påverkas. Vi är fullt medvetna om detta och försökte anpassa oss till 
situationen så att vår påverkansfaktor blev så liten som möjligt. 
 
Observationen följdes upp av en intervju med undervisande lärare. Vår ambition med detta 
var att få en fördjupad förståelse för lärarense agerande, för de hinder och möjligheter som 
gavs till samspel mellan eleverna i undervisningssituationen samt hur lärarna såg på samspel 
mellan eleverna i undervisningen. Med informantens samtycke gjordes ljudupptagningar i 
samband med intervjuerna. Detta för att kunna fokusera på intervjuande och inte på 
antecknandet. Kvale och Brinkmann (2013) menar att ljudupptagning ger intervjuaren 
möjlighet att koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Ord, tonfall, pauser och 
liknande finns sparat på ljudupptagningen som intervjuaren kan gå igenom flera gånger 
efteråt, vilket vi även har gjort. Intervjuerna transkriberades sedan vilket ökar chanserna att vi 
fått med viktiga detaljer. Informanterna valde platser på respektive skola där vi satt när vi 
genomförde intervjuerna. Att sitta ostört och på en plats där informanten känner sig bekväm 
lyfter Esaiasson, m.fl (2012) fram som viktigt för en lyckad intervju. Vid ett fåtal tillfällen har 
dock någon kommit in och avbrutit oss då skolor inte alltid har tillräckligt med rum till 
förfogande. 
 
Intervjuerna inleddes med att vi började med att ställa några uppvärmningsfrågor, därefter 
gavs lärarna möjlighet att kommentera lektionen vi observerat, följt av frågor rörande vårt 
temaområde. Vår förhoppning var att vi naturligt skulle komma att tala om samspel mellan 
elever i undervisningen samt hur läraren anser att det bidrar i/påverkar lärandesituationer. Om 
ämnet inte skulle berörts säger det i och för sig också en del om lärarens inställning inom 
ämnet. Vi valde ändock att för dessa tillfällen ställa direkta frågor kring samspel för att sedan 
samtala utifrån dessa. De direkta frågorna ställdes i sin helhet eller delar utav. Intervjuguiden 
har inte följts slaviskt utan just som en guide (Esaiasson, m.fl, 2012). Följdfrågor ställdes 
fortlöpande under hela intervjun. 
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4.3 Urval 
Hammar Chiriac och Einarsson (2013) skriver att ett problem som kan uppstå när man skall 
undersöka fältet är att få tillträde till en organisation. Därför är det viktigt att förankra studien 
på alla nivåer inom den organisation man vill undersöka. Vi valde därför att ta den första 
kontakten med rektorerna på grundsärskolorna. Vi sökte på internet efter grundsärsärskolor i 
kommuner på rimligt avstånd från oss själva. Vi kontaktade rektorerna via telefon.		
Rektorerna i sin tur hänvisade oss vidare till lämpliga kontaktpersoner alternativt hjälpte de 
oss att förmedla vårt uppdrag. Några sa på en gång att de inte hade möjlighet att ta emot oss. 
Kontakten har således gått både genom rektorer och lärare för att hitta villiga informanter. 
Kontakten har skett både via mail samt telefon. Rektorer och lärare som har varit av intresse 
för vår studie har fått ett missivbrev skickat till sig (bilaga 1). Vår urvalsgrupp är inte 
representativ för träningsskolan som helhet då vi inte haft möjlighet att göra ett så pass 
slumpmässigt urval som krävs för det. När det gäller urvalet av informanter av vår studie har 
vi använt oss av ett strategiskt urval. Esaiasson (2012) skriver att strategiska urval ofta är 
förekommande bland forskare inom det samhällsvetenskapliga området då de tenderar att 
intressera sig för frågor och fall i den egna närmiljön. Vilket vi även kände var fallet för oss i 
vår studie. Våra studier har genomförts i kommuner i och kring våra respektive 
hemkommuner. Dock inte på de enheter där vi själva arbetar. Studien är dessutom 
förhållandevis liten och därför krävdes det att vi höll oss inom ett rimligt upptagningsområde 
av informanter. Dock skiljer det tjugo mil mellan oss två som utfört studien, och det ser 
väldigt olika ut med bland annat storlek och ekonomi på kommunerna som vi besökt, därför 
tror vi ändå att vi fått en variation av sätt att se på samspel i undervisningen. Vi är medvetna 
om att vi inte kan dra några generaliserade slutsatser av vår studie, vilket också Esaisson 
(2012) skriver är ett pris man kan få betala när man väljer att göra ett strategiskt urval. Men 
det är inte heller riktigt det vi är ute efter. Vi intresserar oss inte av frekvenser, hur många 
som gör på det ena eller andra sättet, utan vi intresserar oss av möjliga tolkningar av 
samspelet samt hinder och möjligheter för dessa. 

 
De lärare vi observerat och intervjuat har minst en pedagogisk högskoleexamen. Vi krävde 
inte att informanterna skulle ha någon form av påbyggnadsutbildning inom specialpedagogik 
men givetvis såg vi det som positivt om de hade det. Eleverna läraren arbetade med ska läsa 
efter läroplanen för grundsärskolan inriktning träningskola. 
 
När det gäller tidpunkt för observation samt vilka lektioner vi observerade styrdes det 
framförallt av två faktorer, dels att lärarna i samråd med oss utifrån vilka dagar vi hade 
möjlighet att närvara, och utifrån det avgjorde lärarna vilka lektioner de ansåg det var lämpligt 
att vi närvarade vid, utifrån den information de fått om studiens syfte. 
 
4.4 Genomförande 
Vi inledde våra empiriska studier med varsin pilotstudie. Pilotstudierna gjorde vi för att ges 
möjlighet att kunna förfina och utveckla våra undersökningsinstrument (Creswell, 2013, 
Bryman, 2011). Innan pilotstudierna genomfördes bestämde vi att om vi kände att de gav oss 
det vi behövde för vår studie skulle de ingå i vårt arbete, vilket de även har gjort. Om vi 
däremot hade känt att vi inte fått ut det vi behövde skulle vi inte använt oss av dem i vår 
studie på annat sätt än att vi tittat på dem för att se vad och hur vi skulle kunnat förbättra våra 
kommande observationer samt vår intervjuguide. Den enda förändring vi gjorde från vår 
pilotstudie till de övriga studierna var att vi la samman två kolumner i observationsmallen.  
Dessa två blev en gemensam kolumn eftersom vi upplevde att det var svårt att sortera in vad 
som skulle stå i vilken och att rubrikerna gick i varandra. Denna förändring påverkade inte 
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själva observationen och därför valde vi att använda pilotstudierna i vårt arbete. Vi har 
genomfört 6 observationer med 6 efterföljande intervjuer var, vilket medfört totalt 12 
observationer och 12 intervjuer. Totalt är det nio olika skolor vi har besökt med elever i 
årskurs ett till och med nio. Varaktigheten på observationerna varierade mellan en och en halv 
till fyra timmar. Likaså varierade längden på intervjuerna mellan cirka en halv till en timme. 
 
4.5 Reliabilitet och validitet 
Enligt Esaiasson m.fl.(2012) finns det en finess med att använda observationer som 
forskningsmetod eftersom forskaren finns där och kan göra iakttagelser med egna ögon 
istället för att behöva förlita sig till det andra återberättar. Vidare menar Essiasson m.fl. att det 
kan vara svårt för en person som är mitt uppe i ett skeende att se vad som egentligen 
försiggår. Därmed menar de att observationer är lämpliga när man skall studera processer 
eller strukturer som kan vara svåra att klä i ord. I observationer kan man även få syn på sådant 
som informanten tycker är så självklar att hen missar att berätta om det i en intervju. 
Observationerna säger däremot inget om vad läraren tänker i olika situationer. Esaiasson m.fl. 
(2012) menar att på grund av validitetsproblem är det få forskare som enbart använder sig av 
observationer. De menar att det finns risk att observationerna blir allt för avskalade och 
distanserade eftersom man helt enkelt inte förstår de skeenden som sker. För att undvika att 
hamna i denna problematik valde vi att komplettera observationerna med intervjuer av 
undervisande lärare. Även tvärt om så är observationer ett bra komplement till intervjuer. 
Genom denna kombination av observationer och intervjuer där vi gavs möjlighet att titta på 
samspelet samt dess hinder och möjligheter utifrån två olika perspektiv, så kallad 
triangulering, ökar också studiens reliabilitet och validitet. Gustavsson (2004) skriver för att ta 
reda på reliabiliteten och validiteten i det som framkommer i en intervju kan man via andra 
källor kontrollera vad som sägs. I vårt fall blev observationerna ytterligare en källa till 
information. 
 
För att se om vår observationsmall och samtalsguide fungerade på det sätt vi önskade valde vi 
att först genomföra varsin pilotstudie. Efter dessa pilotstudier kunde vi tillsammans utvärdera 
att de fungerade tillfredsställande vilket vi ansåg att de gjorde med enbart justeringen att vi 
lade ihop två kolumner i observationsguiden. Pilotstudien ökade studiens reliabilitet genom 
att vi efter genomförda pilotstudier kunde stämma av att de gav oss det vi avsåg. Sverke 
(2004) skriver att reliabiliteten i studier handlar om i vilken utsträckning en mätprocedur 
genererar i samma resultat vid olika mättillfällen. Vidare skriver Sverke att i 
samhällsvetenskaplig forskning så kommer två mätningar av samma objekt aldrig att ge exakt 
samma resultat vid två olika tillfällen. Detta är något vi är medvetna om att det även gäller 
oss.  
 
Intervjuer är känsliga för intervjuareffekter vilket innebär att både den som intervjuar och den 
som blir intervjuad kan ha både en medveten och en omedveten påverkan på intervjun 
(Esaiasson, m.fl. 2012). Som intervjuare kan vi ha kontroll på att vi själva inte medvetet 
försöker påverka intervjun men däremot kan vi inte styra över den omedvetna inverkan vi har. 
Vårt uttal, mimik och gester när frågor ställs kan påverka informantens svar. Omedvetet kan 
vi även ta till oss det informanten säger i olika stor utsträckning. Eftersom vi valde att göra 
ljudupptagningar gavs vi möjlighet att lyssna på intervjun flera gånger vilket kan minska 
risken att vi missar något informanten sagt. Från informantens sida kan hen anpassa sina svar 
utifrån vilka svar den tror att vi önskade eller vad hen anser låter bra. Detta är svårt för oss att 
påverka, men vår förhoppning är att svaren vi fick var så ärliga och nära verkligheten som 
möjligt. Vi anser att chanserna till detta ökade eftersom informanterna inte i förväg fått reda 
på att det var just samspel vi var intresserade av. Fördelen med intervjuer är att vi kunde be 
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om förtydligande och gå tillbaka till frågor när det var något vi inte förstod, detta gjorde att vi 
kunde undvika missförstånd. För vår del innebar det även att vi kunde se om resultatet av 
observationer och intervjuer var samstämmiga, vilket är en form av triangulering, vilket i sin 
tur ökar validiteten i studien. 
 
4.6 Etiska aspekter 
För att värna om alla deltagares integritet följer vår studie direktiven i Vetenskapsrådets 
rapport God forskningsed (Vetenskapsrådet, 2011) samt Codex regler och riktlinjer 
(www.codex.vr.se). Genom ett missivbrev (bilaga 1) har vi informerat informanterna om vår 
studie och dess syfte. Vi har inväntat samtycke innan vi påbörjat våra empiriska 
undersökningar. För att skydda informanternas integritet har allt insamlat material 
avidentifierats så att informanterna förblir anonyma samt lagrats på ett sådant sätt att 
obehöriga inte har tillgång till det. Eftersom vi har valt att titta på lärarens roll i klassrummet 
är det dennes samtycke vi har bett om. Vårdnadshavare till eleverna som går i klasserna där vi 
genomfört våra observationer har även de fått ett missivbrev (bilaga 2) skickat/lämnat till sig 
innan vi påbörjade våra observationer. Dessa missivbrev lämnade/skickade läraren till 
vårdnadshavarna då vi ansåg att vi inte behövde ha tillgång till elevers hela namn, adresser 
eller mailadresser. I och med missivbrevet gavs vårdnadshavarna möjlighet att invända ifall 
de misstyckte angående vår studie. Om de inte kom med några invändningar tolkades det som 
att de godtog vår närvaro, detta kallas för ett passivt samtycke. I missivbrevet informerades 
föräldrarna om att vi skulle finnas närvarande i deras barns undervisningssituation samt lite 
kort information om vår studie, de etiska riktlinjerna och om oss själva. Även våra 
kontaktuppgifter fanns med så att föräldrarna hade möjlighet att kontakta oss ifall de hade 
några invändningar mot vår studie eller om de hade några funderingar. 
 
Vi funderade på hur mycket information vi skull lämna till informanterna rörande vilken fråga 
det var vi sökte svar på i vår studie. För att undvika att läraren tillrättalade sin undervisning 
under det tillfälle vi observerade valde vi att läraren inte fullt ut skulle få veta vad vi var 
intresserade av. Esaiasson m.fl. (2012) menar att en etiskt godtagbar lösning kan vara att 
återvända i efterhand och berätta om syftet med undersökningen. Vi förklarade för 
informanterna innan att vi ville få en så naturlig undervisningssituation som möjligt och 
därför inte vill påverka dem genom att avslöja vad vi sökte efter  
 
Informanterna informerades om att deltagandet i vår studie var frivilligt och att de kunde välja 
att inte svara på någon fråga eller att avsluta sitt deltagande om de önskade (Vetenskapsrådet, 
2011). Informanterna fick information om att vår studie sker i studiesyfte och att det färdiga 
examensarbetet kommer att publiceras i databasen DIVA som finns tillgänglig på internet. 
Informanterna har även tillfrågats om de tillät att vi gjorde ljudupptagningar i samband med 
intervjun. 
 
4.7 Analys av data 
Innan vi påbörjade vårt arbete med observationer och intervjuer hade vi en klar uppfattning 
om hur vi ville gå tillväga med att analysera vårt insamlade material. Den första 
bearbetningen av vårt material skulle göras var och en för sig för att i nästa skede bearbeta 
den tillsammans. 
 
När själva insamlingsarbetet satt igång gick vi därför tillväga efter en bestämd arbetsgång vi 
kommit överens om. Det medförde att vi efter varje genomförd observation renskrev den så 
snart det var möjligt. Detta gjorde vi för att materialet skulle bli så detaljrikt som möjligt när 
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vi fortfarande hade observationen färskt i minnet. Vi transkriberade även intervjuerna i sin 
helhet. Att transkribera är i sig inledningen till en analytisk process (Hammar Chiriac & 
Einarsson, 2013; Kvale & Brinkmann, 2013). När observationerna och intervjuerna var 
renskrivna och transkriberade la vi dem åt sidan tills dess att resterande empiriska studier var 
klara. När all data var färdiginsamlad, renskriven och transkriberad organiserade och 
systematisera vi den. I våra rådata färgmarkerade vi, var för sig, tillfällen då läraren skapade, 
tog tillvara eller på annat sätt möjliggjorde alternativt begränsade samspel mellan eleverna. 
Detta för att bringa ordning bland vårt insamlade material och för att kunna relatera 
observationsutfallet till den ursprungliga problemställningen (Backman, 2012). Larsson 
(2005) menar att det kan vara svårt att skilja på vad som är huvudsak och bisak i texter och 
genom att markera i vårt material kunde vi lättare få fatt på det som var relevant för vår 
frågeställning. Vi hade var och en markerat en mängd utsagor rörande samspel. När vi 
kommit så här långt kunde vi tillsammans se och få beskrivningar av hur samspelet kunde ta 
sig uttryck i undervisningssituationerna. Ur alla de ursprungliga utsagorna bildade vi 
kategorier med sådant som var återkommande från flera av våra empiriska studier. Denna del 
av vårt resultat som är av beskrivande karaktär, dvs. hur samspelet kan ta sig uttryck i 
undervisningen redovisar vi under 5.1. 
 
När vi i nästa skede analyserade och abstraherade de olika kategorier vi fått fram från 
respektive observation och intervju kunde vi urskilja likheter och skillnader mellan studierna 
då vi plockade ut det mest karakteristiska från varje observation samt intervju. Vi tolkade det 
vi fått fram med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Vi kunde då bilda fyra relevanta 
grupper utifrån vilka möjligheter och begränsningar vi såg i observationerna och som lärarna 
gav uttryck för i intervjuerna. Dessa grupper redovisar vi under 5.2 tillsammans med vår 
teoretiska analys.  
 
Eftersom det är en kvalitativ studie vi genomfört var vi inte intresserade av att komma fram 
till antalet tillfällen till samspel som gavs utan vårt intresse låg i att se vilka tillfällen till 
samspel som gavs, hur dessa tog sig uttryck och om vi kunde se några mönster i deras 
varande. Precis som Backman (2013) samt Fejes och Thörnberg (2005) skriver kan våra 
analyser och tolkningar inte ses som några sanningar utan som perspektiv på hur det skulle 
kunna vara. Fejes och Thörnberg (2005) menar att forskning kan bidra till att identifiera 
processer eller mönster som man annars inte är medveten om. Larsson (2005) menar att en 
lyckad analys resulterar i ett nytt sätt att se på verkligheten eller ett sätt att förstå det som 
tidigare varit obegripligt i ett visst sammanhang. För vår del kan vår studie bidra till att få en 
fördjupad förståelse för hur det kan se ut rörande samspel i träningsskolans undervisning och 
vad som kan påverka att det ser ut som det gör vilket är till nytta för oss i vårt eget arbete på 
träningsskolan. 
 

5. Resultat 
 
5.1 Hur samspel kan ta sig uttryck            
Sampelet kan ta sig uttryck på många olika sätt. I observationerna kan vi se en mängd 
variationer på hur det samspelet kan ta, och tillåtas ta sig uttryck i undervisningen. Hur 
mycket plats samspelet och hur det uttrycks är till stor del beroende på hur den undervisande 
läraren uppmärksammar och bäddar för att eleverna skall ges möjlighet till samspel. Den 
vanligaste kategorin, som förekom i de allra flesta observationer var att läraren skapade 
situationer där syftet var just att träna samspel vilket kan jämföras med det Berthén (2007) 
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kallar socialsamspelsträning. Företrädesvis skedde träningen i samlingen och det handlade 
ofta om att uppmärksamma sina kamrater, genom att exempelvis titta på dem, plocka upp 
foton eller namnbilder och ge till “rätt” kamrat. Detta bekräftades också senare i intervjuerna. 
Flertalet av informanterna uppgav att deras elever behövde träna på samspel med sina 
kamrater och att detta var ett sätt att göra det på. Till denna kategori fanns två 
underkategorier, dvs att hos en del av lärarna sågs dessa tillfällen som just ett tillfälle att träna 
samspel, hos den andra gruppen  sågs dessa tillfällen som en strategi av flera för att utveckla 
samspelet mellan eleverna. Detta är väldigt intressant för här kan man se hur vägen delar sig 
bland de klassrum som präglas av hinder respektive möjligheter till samspel mellan eleverna 
vilket vi kommer att återkomma till. 
  
Att skapa möjlighet till samspel genom medveten placering av eleverna var också en relativt 
vanlig kategori. Det kunde handla om att eleverna placerades nära varandra för att lättare ha 
möjlighet till ögonkontakt och närhet. Det är viktigt att påpeka att denna typ av placering inte 
alltid medförde mer samspel mellan eleverna. Inte heller medförde det per automatik att 
placeringen varannan elev, varannan vuxen medförde mindre samspel mellan eleverna. Utan 
hur läraren ser på eleverna, bjöd in och uppmärksammade elevernas intentioner till samspel 
tycks vara av större vikt än själva placeringen.  
 
En annan kategori var att skapa samspel genom samvaro och gemenskap. Här handlar det om 
att befinna sig i samma sammanhang. Det kan exempelvis vara att delta tillsammans i 
sångsamling, rörelselektion eller att utföra en bilduppgift bredvid varandra. Det handlar inte 
om en dialog på något vis utan just att se, höra och därmed lära av varandra. En variant av 
denna kategori var då lärarna skapade tillfällen till ett samspel genom att i tillägg till samvaro 
och gemenskap lägga till dialogen och en delad riktad upplevelse. Läraren stöder då eleverna i 
att rikta uppmärksamheten mot ett gemensamt fokus samt tillåter och uppmuntrar eleverna till 
att samspela med varandra. Ett exempel på detta var när läraren gav eleverna i uppgift att 
placera ut siffrorna i talraden i rätt ordning. Läraren förklarade för eleverna vad de skulle 
göra. Sedan frågade hon dem: ”Löser ni det här snabbt? Vart vill ni vara? Sammarbeta 
tack!” Och eleverna började samarbeta medan läraren drog sig undan litegrann, men 
tillräckligt nära när behov uppstod. Upplevelsen från observationen var att eleverna var vana 
att arbeta på detta sätt, vilket även bekräftades i intervjun. Läraren sa i intervjun: ”…och jag 
tycker det är stor, stor skillnad mot första gången vi gjorde det här.” Sättet att samspela 
mellan eleverna skiljer sig åt, en del elever har ett talat språk, andra använder olika 
hjälpmedel eller någon form av kroppspråk. Kommunikationssätten blandas, men läraren 
finns där med stöd och uppmuntran och hjälper vid behov till att tolka det eleven säger 
exempelvis med hjälp av sin samtalskarta, med ord till de andra eleverna. Vi har även sett när 
läraren inte förstod eleven, varvid eleven sa “men hjälp mig” vänd till en klasskamrat som 
kunde förmedla vad eleven ville få fram.  
 
Ytterligare en kategori vi kunde se var när lärare visar tillit till elevernas förmåga och 
medvetet backar undan, försvinner lite i bakgrunden så att säga. När läraren gör så tar 
eleverna mer kontakt med varandra samt söker stöd hos varandra istället för hos läraren. Här 
är det viktigt för läraren att veta när hen kan backa undan och när hen gör bäst i att finnas med 
som stöd. Avvägningen, att veta när det är läge att backa och inte är något flera lärare i 
intervjuerna berättar är svårt. En lärare sa “...det är ju ett dilemma för oss hela tiden, i vissa 
situationer behöver våra elever mycket vuxenstöd och i andra situationer så behöver de vuxna 
backa och att hitta en bra mix på det är inte så himla lätt”. 
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En annan kategori där läraren skapade möjligheter till samspel mellan eleverna var när de 
uppmärksammade elevernas egna initiativ till samspel. Läraren kunde då stötta eleven, eller 
eleverna, i att upprätthålla samspelet. I de klassrum som detta skedde hade lärarna tydlig 
struktur på lektionen, men eleverna inbjöds till att vara delaktiga och läraren spann vidare på 
det eleverna gav uttryck för. Klimatet var också tillåtande, eleverna tilläts att kommentera och 
uppmuntra varandra, inom lektionens ramar. Till denna kategori fanns även motsatsen, dvs. 
bristen i att stötta elevens initiativ till samspel. 
 
Två motsatta kategorier var där den ena kategorin såg möjligheter i att lära i 
samspelssituationer medan den andra kategorin såg elevens funktionsnedsättningar som ett 
hinder för detta. Den sista kategorin vi vill lyfta fram runt hur samspelet kan ta sig uttryck är 
den då det förutom gemensamma aktiviteter inom träningskolan fanns gemensamma 
planerade aktiviteter tillsammans med grundskolan. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att samspel kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt. Vi har 
kunnat urskilja en mängd kategorier av samspel. De har sedan i sin tur lett oss fram till nästa 
del i resultatredovisningen, i och med att det skilde sig mycket vilka, hur och hur många av 
dessa som förekom på lektionerna i de olika lärarnas klassrum. Och med det sagt lämnar vi 
hur samspel kan ta sig uttryck för att istället titta närmre på förutsättningar för samspel. 
 
5.2 Förutsättningar för samspel 
Utifrån de kategorier vi redovisat kunde man se att samspelet kan te sig på en mängd olika 
sätt. Efter att ha analyserat observationerna fram och tillbaka kunde vi urskilja att det fanns en 
del likheter respektive skillnader som påverkade samspelet mellan eleverna både gällande 
möjligheter och begränsningar i undervisningen. Vi kommer här att redovisa de fyra olika 
grupper av lärmiljöer vi urskilt.	Vi har tittat på varje observationstillfälle med tillhörande 
intervju och analyserat dem. Utifrån det har vi kommit fram till dessa grupper. Det innebär 
alltså att både det vi sett i observationen respektive hört i intervjun påverkar vart vi placerat 
respektive lärare. I tur och ordning presenterar vi de olika grupperna tillsammans med en 
teoretisk analys med utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv. De grupper vi urskilt är: 

 
• Få inslag av samspel – många hinder 
• Lite samspel - läraren påtalar samspelets goda egenskaper  
• Mycket gemensamma aktiviteter – samspelets möjligheter tas inte tillvara fullt ut 
• Mycket samspel mellan eleverna- lärarna ser och skapar möjligheter 

 
5.2.1 Få inslag av samspel – många hinder 
I denna grupp förekom endast få inslag av samspel mellan eleverna. Verksamheten kan säga 
präglas av hinder för samspel.  Undervisningen var i hög grad lärarstyrd. Eleverna var relativt 
passiva, deras deltagande var begränsad till att svara på lärarnas uppmaningar. De 
samspelsövningar som förekom i denna grupp bestod i att nämna en kompis namn vid en 
direkt fråga från läraren. I övrigt förekom det inget nämnvärt samspel mellan eleverna i 
undervisningen. Däremot intog lärarna vid enstaka tillfällen en mer horisontell roll i sitt 
samspel med eleverna, men i huvudsak var det samspel som förekom vertikalt. Vid ett par 
tillfällen bjöd några elever in en kamrat till samspel. Ett exempel är när en elev gjort klart sin 
bilduppgift och därför får gå ner och leka på golvet. Han tar upp en docka, går runt bordet och 
tittar på den klasskamrat som fortfarande sitter kvar vid bordet och målar. Han stannar upp 
jämte kamraten och säger “målar fint”. Läraren tittar på pojken och säger “Ah... vad har du 
där? en docka, ja du kan leka med dockan det går bra”, och vänder sedan bort blicken, 
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pojken går därifrån. Pojken fick vid det här tillfället inget gehör av läraren i sitt försök att 
samspela med sin kamrat utan uppmanades istället att leka med den docka han bar på. I 
intervjuerna pratade lärarna om elevernas begränsningar i förhållande till sina 
funktionshinder. 
 
I den här gruppen fokuserades en hel del av undervisningstiden på enskild undervisning av 
eleverna, även då fler elever arbetade med samma, eller liknande material. Materialet eleverna 
arbetade med innebar ingen större utmaning för dem. Läraren fyllde på i uppgiften med det 
som eleverna redan visade att de kunde. Att detta var en medveten undervisningsstrategi var 
något som bekräftades i intervjuerna “De här en-till-en stunderna, de är guld värda! De 
måste vi ha. [...] De är ju så olika och med behov och ja det spretar. Så alla, alla kan få sitt, 
det de behöver så på sin...de får sitt”.  
 
Vid de lärarstyrda aktiviteterna var det som tidigare nämnt, i huvudsak läraren som pratade, 
eleverna svarade emellanåt på frågor, både själva eller med stöd av assistenterna. Vid de 
tillfällen under observationerna när lektionen var mindre styrd, exempelvis när eleverna satt 
och åt frukt, var det i huvudsak samtal mellan vuxna som förekom. Eleverna pratade inte med 
varandra, ville de säga något eller ha hjälp vände de sig till en vuxen. 
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv stöter eleverna i den här undervisningsmiljön på många 
hinder för samspel. Mycket av fokus i undervisningen riktas mot den enskilde individen och 
dess (o)förmågor, vilket vi tolkar som att läraren intar ett kategoriskt perspektiv att se på 
utvecklingsstörningen (Aspelin, 2013; Rosenqvist, 2013). Ur ett sociokulturellt perspektiv 
pågår ett ständigt lärande (Säljö, 2010) samtidigt skapas också kunskap tillsammans med 
varandra i den gemenskap man ingår i. Lärande sker, enligt Dysthe (2003) genom deltagande 
och genom samspelet mellan dessa deltagare. I den här gruppen riktas samspel och stoff från 
läraren till eleverna och eleven bekräftar läraren. I en observation turas eleverna om att dra 
djur ur en påse, läraren säger ” här har vi en… ” ”kossa”, svarar eleven. ”Som säger…”, 
fortsätter läraren ”mu!”, svarar eleven. Och så fortsätter aktiviteten utifrån det mönstret. Ur 
den synvinkeln är det i den här gruppen framförallt förväntningarna mellan lärare och elev 
som lärs. Läraren förmedlar det denne tycker är viktigt att förmedla i undervisningen, stoffet 
riktas mot eleven och eleven levererar det svar den förväntas leverera. Undervisningen i den 
här gruppen rörde sig till synes under elevernas proximala utvecklingszon. Undervisningen 
bjöd på få utmaningar, även i “en-till-en” arbetet var elevernas arbeten av sådan karaktär att 
de klarade av att utföra uppgifterna på egen hand. Som en lärare uttryckte sig i sin intervju 
utifrån ett observationstillfälle då en pojke arbetade med siffrorna ett till fem med att koppla 
ihop siffra och en bild med motsvarande antal. Han klarade uppgiften med bravur och efteråt 
fick pojken räkna till sex och rada upp lika många föremål och peka ut en sexa på bild, inte 
heller detta nya moment beredde honom några svårigheter. ”För våra elever behöver träna så 
länge på det de håller på med. Men när jag planerade de här arbetena. De här 
arbetsmomenten då har jag ju ett tänk. Men sen måste man ju träna och träna, om och om 
igen på samma punkt för att det ska sitta. För att det man kan på fredag är det ju inte säkert 
att man kan på måndag igen. Aj då, då får vi göra igen. Så vi gör många många gånger. Han 
har, de har de här arbetsgrejjerna han hade idag kommer han säkert att ha ända fram till jul. 
Sedan puttar jag in någon ny grej här och någon ny grej där. Det gör jag ju. Som det där med 
siffrorna där såg jag ju att de kunde han ju upp till fem och då måste vi ju fortsätta med upp 
till sex.” 
 
 Även i situationer där eleverna kunde getts möjlighet att utmanas i sitt samspel med kamrater 
präglades miljön av flera hinder. För att ett lärande skall komma till stånd måste eleven ges 
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möjlighet att exponeras för situationen. När då eleven inbjuder till samspel med en annan elev 
och som svar får något som är helt irrelevant utifrån situationen innebär också det ett lärande 
för eleven. Om svaret inte bringar någon förståelse eller bekräftelse på det eleven vill 
förmedla, kan det bidra till ett lärande där eleven resignerar, struntar i att fråga, kommentera 
eller initiera kontakt? Och därmed också bekräfta lärarna i deras uppfattning att eleverna, på 
grund av sina funktionsnedsättningar, inte kan samspela med varandra?  
 
5.2.2 Lite samspel - läraren påtalar samspelets goda egenskaper  
I den här gruppen var samspelet mellan eleverna under observationerna knapphändiga, det 
fanns inslag av samspel, och det fanns också inslag där intentionen tydligt var att uppgifternas 
tanke var att eleverna skulle ges möjlighet att samarbeta och samspela men där intentionen 
och den faktiska situationen inte riktigt samstämde.  
 
Ur observation, det är samling, eleverna sitter tätt runt ett litet runt bord, asisistenterna är 
placerade snett bakom. En elev i taget får ett kort på en klasskamrat, säger vem det är och 
skickar det till ”rätt” kamrat. Läraren håller upp ett kort ”Och här har vi Gustaf! Var är han?  
En elev säger ”sjuk” ”Ja just det säger läraren, han har vattenkoppar men snart har de torkat 
in så han får komma tillbaka.” Två elever börjar prata med varandra om prickar och feber och 
att det kliar. ”mm, ja just det men schhh… vem har vi här?”, säger läraren och skickar ett kort 
till ett av de två barnen. Här fanns ett ypperligt tillfälle till samspel mellan eleverna. Speciellt 
tydligt blir det när läraren i intervjun berättar om syftet med aktiviteten: ”Ja alltså, tanken 
med att ha samling är ju alltså både att de skall samspela och det försöker jag ju göra 
exempelvis med de här bilderna, att de får inte bilderna på sig själva utan de får på sin 
kompis och den ska de ju skicka och så försöker ju vi, de som är med på samlingen att hålla 
sig lite bakom för att inte vi ska… Ja det är ju lätt annars att vi tar över, och liksom gör för 
mycket.” 
 
 Även i den här gruppen var det vuxna som stod för dialogen. Det förekom en hel del 
“vuxenprat” alltifrån att kommentera uppgifterna ovanför barnens huvud till att diskutera 
saker som inte rörde skolan. De vuxna ställde frågor eller gav kommentarer till eleverna, men 
det förväntades bara ett svar eller en bekräftelse, sedan blev det inte mycket mer. Men lärarna 
i denna grupp uttryckte under intervjuerna att de hade en vilja och en medvetenhet om att 
samspel mellan eleverna kunde gynna undervisningen och att de saknade den. Observationen 
och intervjun var därför inte samstämmiga. 
 
Vidare framkom det i intervjuerna att lärarna menade att samspel var något de här eleverna 
hade svårt för, på grund av sina funktionshinder, och därför behövde träna på, vilket kan ses 
som ett hinder för elevernas möjlighet till samspel. Lärarna uttryckte ändå att samspelet var 
viktigt i ett lärande och i observationerna kunde vi se att lärarna skapade tillfällen då eleverna 
gavs möjlighet att i tillrättalagda situationer träna samspel. Det kunde handla om att kunna 
sitta tillsammans vid samma bord vilket inte hade varit möjligt i en av grupperna året innan 
eftersom saker kastats och situationen blev mer negativ än positiv. Det handlade även om 
situationer där uppgiften i huvudsak var att uppmärksamma kompisen, genom ögonkontakt, 
att skicka eller ge något till denne eller liknande uppgifter. Dessa träningstillfällen var dock 
relativt begränsade och när det i undervisningen spontant uppstod möjligheter till samspel 
mellan eleverna uppmärksammas de inte i någon större utsträckning Svårigheterna med att 
samspela förklaras av lärarna genom elevernas funktionshinder. Lärarens, assistenternas och 
miljöns förutsättningar för att skapa och möjliggöra för eleverna att samspela och utvidga sitt 
samspel med varandra diskuteras inte. Men i intervjuerna framkommer att läraren anser att 
även andra tillfällen är viktiga för eleverna att samspela i. I den här gruppen av lärare uttrycks 
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också i de öppna frågorna att de tycker att samspelet mellan eleverna är viktigt för elevernas 
lärande. 
 
Lärarna i denna grupp uttryckte i intervjuerna att samspel är något som påverkar positivt på 
lärandet och att de hade en intuition till att eleverna skulle ges möjlighet att samspela med 
varandra i undervisningssituationen, vilket vi kan tolka som att lärarna har en intention att 
arbeta utifrån det sociokulturella perspektivets intentioner. Detta erbjuder en möjlighet för 
eleverna till samspel. Genom att skapa tillfällen i miljön som tillåter eleverna att samspela 
med varandra ges eleverna redskap att samspela med varandra utifrån vissa förutsättningar 
och i vissa situationer. Det kan dock också utgöra en begränsning för eleverna på så vis att de 
bara lär sig samspela inom vissa fasta ramar. Elevernas möjlighet till samspel förklaras i 
denna grupp, liksom i föregående grupp, till elevernas bristande förmåga till samspel på grund 
av sitt funktionshinder. Samspelet ses som en förmåga som eleverna saknar men behöver 
träna på. I ett sociokulturellt perspektiv ser man människan som mycket flexibel och att hon 
kan anpassa sig och sina förmågor utifrån den miljö hon befinner sig i (Säljö, 2010). Å andra 
sidan vet vi att den adaptiva och sociala förmågan är nedsatt hos personer med 
utvecklingsstörning vilket gör samspelet svårare för dem. Även inom det sociokulturella 
perspektivet menar Säljö (2010) att det inte går att förneka att det finns individuella 
skillnader.  
 
Vår tolkning i denna grupp är att lärarna till viss del intar ett relationellt perspektiv men till 
viss del även ett kategorsikt perspektiv på elevernas utvecklingsstörning eftersom de pratar 
om att samspelet är viktigt men att de ändå ser elevernas brister istället för att prata om 
svårigheter respektive möjligheter i miljön. Säljö (2010) menar att man inte kan bortse från att 
det finns individuella förutsättningar hos olika individer men att man istället för att 
koncentrera sig på dessa bör titta på hur aktiviteterna är utformade och vilket lärande som 
erbjuds där för individen, hur denne reagerar och lär i situationen. En konsekvens av detta blir 
att samspelet ses som en brist hos eleverna och därför tränas vid speciella tillfällen och därför 
hindrar elevernas möjlighet till samspel vid andra tillfällen. Claesson (2009) menar att en 
lärare sällan förhåller sig till endast en teori, även om hon säger att någon ofta är 
dominerande. I och med att samspelets betydelse för elevernas lärande lyfts fram av lärarna i 
intervjuerna som något positivt, kan vi också anta att detta med tiden kommer att avspegla sig 
i undervisningen. 
 
5.2.3 Mycket gemensamma aktiviteter – samspelets möjligheter tas inte 
tillvara fullt ut 
Liksom i föregående grupp är inte observationer och intervjuer samstämmiga. I observationer 
av de lärare som ingår i den här gruppen kan vi se en hel del samspel mellan eleverna. I 
lektionerna fanns ett stort inslag av situationer då eleverna var tillsammans med varandra både 
i form av samlingar, rörelseaktiviteter i idrottshall och gruppövningar i klassrum. Lärarna 
förvaltar dock inte dessa tillfällen i den utsträckning som vi ser skulle kunna vara möjligt och 
i intervjuerna är det först på direkta frågor som samspel mellan eleverna kommer på tal. 
Lärarna ger inte uttryck för samspelets bakomliggande möjligheter för elevernas lärande i 
intervjuerna. De säger att socialgemenskap är bra och glädjen av att vara tillsammans 
poängteras men väldigt lite om samspelets möjligheter. Vi upplever att lärarna genomför 
gemensamma aktiviteter men medvetenheten om varför de gör det lyfts inte fram. Lärarna 
nämner heller ingenting om några långsiktiga strategier gällande samspelet förutom när vi 
ställer direkta frågor. 
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Vi upplever i våra observationer att läraren missar att ta tillvara spontana tillfällen till samspel 
som uppstår likaså att se möjlighet till samspel i den planerade undervisningen.  Ett exempel 
ur en observation på att elevernas möjlighet till samspel gick förlorat var när en grupp elever 
hade fått ett nytt gosedjur. Läraren frågade gruppen vad gosedjuret skulle heta men innan 
någon elev hann svara kom en av assistenterna med ett förslag. Läraren fångade upp detta 
förslag och utan vidare diskussioner med eleverna bestämdes det namnet utav i huvudsak de 
vuxna, någon elev kanske nickade eller hummade. I denna grupp varierade graden av 
vuxenprat från lite till mycket.  
 
Säljö (2010) menar att ett lärande påverkas av miljön. I denna grupp finns goda 
förutsättningar för samspel med utgångspunkt från den fysiska miljön, dvs. att eleverna ges 
många möjligheter att vara tillsammans vilket i sin tur leder till att chanserna till samspel 
ökar. Däremot är inte den sociala miljön lika gynnsam eftersom lärarna missar att ta tillvara 
och uppmuntra samspel som uppstår. Vi kan inte i denna grupp urskilja vare sig om läraren 
utgår från ett kategorsikt eller relationellt perspektiv. Men utifrån Claessons (2009) mening att 
någon teori är mer framträdande. Vi ser att liksom i föregående grupp tycks perspektiven 
växla men att det kategoriska är mer framträdande här än i den tidigare på grund av att lärarna 
inte ger uttryck för miljöns betydelse för samspelet. 
 
5.2.4 Mycket samspel mellan eleverna- lärarna ser och skapar möjligheter 
Utmärkande i denna grupp var att vi kunde se att eleverna gavs möjlighet att samspela med 
varandra i en mångfald av situationer. Elevernas initiativ till samspel uppmärksammades, 
lärarna möjliggjorde också för samspel i undervisningssituationen samt att det också förekom 
aktiviteter där huvudsyftet var att träna samspel. Men till skillnad från de första två grupperna 
så handlade det mer av en dialog mellan eleverna, där läraren och de vuxna gick in och 
stöttade upp eleverna för att göra detta möjligt. Förmodligen hade inte eleverna klarat detta 
fullt ut på egen hand, men med stöd av vuxen gick det bra. Undervisningen låg i den 
proximala utvecklingszonen där varje enskild individ fick den stöttning de behövde för att 
utföra uppgiften.  
 
Vid ett observationstillfälle sitter två elever och äter sin medhavda frukt respektive smörgås. 
Den ena eleven, vi kan kalla honom Nils, reser sig upp, tecknar tack och antyder med 
kroppsspråket att han vill gå. Läraren, som är i närheten och hjälper en annan elev klart med 
ett arbete, säger ”Nils, om du går nu blir Carl ensam vid bordet, det är inte så roligt att sitta 
ensam. Hämta din handy istället och berätta för Carl vad du gjorde i helgen.” Nils gör som 
han blir tillsagd, han har inget talat språk, men hämtar sin handy, ställer sig vid Carl och visar 
honom bilderna. Carl kommenterar bilderna med ett eller tvåords meningar.  
 
Att samspela sågs inte i den här gruppen som en förmåga som eleverna saknade och behövde 
träna in däremot uttryckte lärarna att eleverna, i olika grad behövde olika typer av stöd för att 
möjliggöra samspel. Säljö (2010) menar att det finns begränsningar hos olika individer men 
att man istället för att fokusera på dessa skall analysera miljö och aktiviteter, något vi kunde 
se i observationerna och också få bekräftat i intervjuerna att lärarna arbetade utifrån. Vår 
tolkning är att lärarna i denna grupp utgår från ett relationellt perspektiv, de fokuserar inte på 
elevernas begräsningar utan på vilka anpassningar man kan göra i undervisningen samt den 
fysiska och sociala miljön för att öka elevernas möjligheter till utveckling. 
  
Intervjuerna bekräftar observationerna. Lärarna uttrycker att samspelet är en viktig faktor i ett 
lärande som också visar sig i undervisningen. Även i de aktiviteter då samspel mellan 
eleverna inte förekom hade läraren en tanke med det. Under våra öppna frågor kom flera av 
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dessa lärare in på att de ibland valde bort samspelet till förmån för andra delar av 
undervisningen, detta var då en strategi de använde sig av. Det är en avvägning när och hur 
det är lämpligt med samspel i undervisningen och när det är mer lämpligt att fokusera på 
andra delar, menade flera lärare. Denna avvägning upplevdes som svår. 
 
Samtliga lärare ger uttryck för att det är en strategi att se till att eleverna ges många 
möjligheter till samspel. De har långsiktiga planer och pratar om elevernas framtid, efter 
skolan, det handlar om ett lärande för livet. En lärare berättar att hon har enskild undervisning 
med elever där hon tränar färdigheter för att eleven i ett senare skede ska kunna genomföra 
samma uppgift fast i grupp. Läraren säger även att i den enskilda undervisningen kan hon 
bygga upp en relation med eleven som är till hjälp i ett senare gruppsammanhang. Under 
observationerna förekommer enbart lite vuxenprat, lärare och assistenter finns på plats, så 
många de anser att det behövs. Ett par av lärarna uttrycker att det inte är säkert att det är bättre 
för eleven om man är fler vuxna, det kan snarare vara så att de vuxna tar mer plats än vad som 
är nödvändigt. En lärare berättar att hon i undervisningen bara har så många assistenter med i 
klassrummet som hon anser är nödvändigt och kan lämna någon assistent utanför. En annan 
berättar att elevernas självständighet har utvecklats radikalt under det senare året då de blivit 
en personal mindre i arbetsgruppen. Till skillnad från tidigare observationer kan vi se en 
markant skillnad i denna grupp hur eleverna inte bara söker stöd och hjälp utav de vuxna utan 
också av varandra vilket ur ett sociokulturellt perspektiv är utvecklande både för den som tar 
och den som ger hjälp. Under en observation satt eleverna vid ett eget bord och åt sin 
förmiddags frukt medan personalen satt vid bordet bredvid. Här kunde vi tydligt se att 
eleverna samtalade samt tog hjälp av varandra och bad bara läraren om hjälp när de själva inte 
löste situationen. I intervjun bekräftades att denna placering var medveten utifrån att eleverna 
skulle ges möjlighet att lära och ta hjälp av varandra samt träna självständighet. Ett annat 
exempel på en medveten placering är en elev med en vuxen placerad bredvid sig. Läraren 
berättar i intervjun att den eleven behöver ha en vuxen vid sin sida för att över huvudtaget 
kunna vara med i ett samspel med andra elever. Detta ser vi som ett tydligt exempel på det 
Vygotskij kallar för “byggnadsställning” (Crain, 2014), dvs. att den vuxne finns med som stöd 
för att eleven ska klara av situationen men att den kan backa när den inte längre behövs. Det 
är framträdande i denna grupp att lärarna uppmanar eleverna till samspel samt skapar miljöer 
och situationer som gynnar samspelet. 
 
Eleverna görs delaktiga i undervisningen, de har god tillgång till kommunikativa hjälpmedel 
som de uppmanas att använda. Som en lärare i intervjun sa ”Ja varje individ får liksom 
berätta om vad den har gjort, med samtal och tecken och AKK. Uppmuntra dem att peka och 
berätta med hjälp av samtalskartan och så. Så det är ju liksom ett stort syfte det där med 
kommunikationen. Det är det för vi tycker det känns som a och o för deras framtid.” Ur ett 
sociokulturellt perspektiv ser man hjälpmedel som mycket viktiga (Crain, 2014, Säljö, 2006). 
Vid behov hjälper läraren eller assistenterna till att tolka det som sägs genom exempelvis en 
samtalskarta, för de andra eleverna. Lärarna upplevs som lyhörda gentemot eleverna och 
“kollar av” när de upplever att de inte är riktigt säkra på att eleven förstått. Ur observation: 
Två elever finns i lokalen, den ena lyssnar på musik den andre tittar på film på datorn. 
Assistenten har lämnat rummet för att hämta material till nästkommande lektion. Läraren 
frågar Amanda, eleven vid datorn om det är okej att hon (och jag) går och tar en kaffe. 
Amanda säger att ”gå och drick kaffe ni”. Läraren frågar den andre eleven Oskar ”Oskar, är 
det okej att jag och Sarah går och dricker kaffe, Minna kommer snart så du blir ensam kvar 
här bara en liten stund?”. Oskar svarar ”Ja”. Läraren (som jag tolkar det kommer på sig själv 
med att vara otydlig) stannar upp och frågar, samtidigt som hon sträcker fram höger 
respektive vänster hand. ”Är det okej att jag och sarah går och dricker kaffe? Ja (sträcker 
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fram höger hand), eller nej (sträcker fram vänster hand). Eleven säger ja och klappar på höger 
hand. ”Vill du ha sällskap tills Minna kommer tillbaka – ja, eller nej?” Eleven klappar på nej-
handen och vi lämnar rummet. 
 
Vi upplever att lärarna känner sig trygga med att ge eleverna spelutrymme i undervisningen, 
men att de hjälper eleverna med att hålla fokus på vad lektionen handlar om, genom att styra 
tillbaka dem till ämnet om det behövs. Det finns en dialog i klassrummet. I intervjuerna 
framkommer att lärarna är medvetna om sin roll när det gäller att skapa och möjliggöra 
tillfällen för samspel mellan eleverna, vilket också visar sig i observationerna genom att de 
backar undan när de ser tillfällen till samspel mellan eleverna som uppstår. Viktigt att påpeka 
är att de finns med i situationerna, beredda att stötta upp eleverna i sitt samspel när så krävs. 
Denna grupp följer det sociokulturella perspektivets intentioner i mycket hög grad.  

 
6. Diskussion 
I denna diskussionsdel inleder vi med en diskussion kring val av metod och hur detta kan ha 
påverkat vår studie. Därefter diskuterar vi det resultat vi fått fram. Slutligen avslutar vi med 
några sista reflektioner. 
 
6.1 Metod diskussion 
När det gäller validiteten av vår studie är vi glada att vi valde att både göra observationer och 
intervjuer. Kombinationen av dessa två datainsamlingsmetoder kompletterade varandra bra 
och vi kunde i intervjuerna få saker förtydligade som vi hade sett under våra observationer. I 
intervjuerna fick läraren också möjlighet att ytterligare komplettera med sina tankar kring 
lektionernas utformande och syfte. I vissa fall stämde inte riktigt det vi observerat med det 
läraren gav uttryck för i intervjun överens. Om det är så att dessa lärare inte agerar på samma 
sätt som de ger uttryck för i intervjuerna eller om det beror på att vi inte var delaktiga vid 
sådana undervisningssituationer där samspel varit centralt är svårt att säga. Våra observationer 
varade bara under en viss del av dagen och ger inte på långa vägar någon helhetsbild av hur 
hela skolsituationen ser ut. För att kunna ge svar på en sådan fråga skulle man behöva vara 
närvarande under långa perioder i undervisningen vilket ligger utanför tidsramarna för vår 
studie. Vi kan bara utgå från det vi sett och hört och ingenting annat när vi presenterat vårt 
resultat. 
 
När det gäller reliabiliteten är det självklart att det resultat vi har fått fram under våra 
empiriska studier inte skulle blivit exakt detsamma om någon eller några andra skulle ha 
genomfört samma studie. Inte ens om någon hade genomfört observationerna samtidigt som 
oss hade vi fått samma resultat. Vår förförståelse påverkar vad vi uppfattar och hur vi tolkar 
det vi sett och hört. Det vi kommit fram till är ingen sanning, utan det är vår upplevelse och 
vår tolkning av det vi varit med att se och höra. Sjukfrånvaro av elever har också påverkat att 
vissa observationstillfällen har haft färre elever närvarande än normalt vilket i sin tur kan 
påverka samspelet. Likaså kan en påverkansfaktor till vårt resultat vara att vi genomförde våra 
studier tidigt på läsåret vilket kan ha påverkat hur långt man kommit med att “jobba ihop” och 
lärt känna gruppen. 
 
Intervjuareffekten som Esaiasson, m.fl. (2012) skriver om kan ha påverkat resultatet av våra 
intervjuer. Lärarna kan ha gett uttryck för det de tror att vi ville höra och inte hur de i själva 
verket arbetar. Vår förhoppning är ändå att de svar vi fått är så ärliga som möjligt. Vårt val att 
börja med öppna frågor i intervjuerna gav oss möjlighet att se om samspel var något som 



27	
	

lärarna berörde automatiskt. När vi valde att gå in med mer direkta frågor runt samspel var vi 
medvetna att vi redan genom den direkta frågan styrde lärarens svar. Detta är något vi haft 
med i tankarna vid våra analyser. 
 
En nackdel med att göra ett strategiskt urval, som vi valde, är att man inte får ett urval som är 
representativt för hur det ser ut i stort. Vi sökte frivilliga informanter som kunde tänkas delta i 
våra studier. Det vi märkt under vårt arbete är att många av dem som valt att delta är väldigt 
drivande och engagerade lärare, flera av dem har roller som förstelärare och/eller 
arbetslagsledare. De flesta har ett starkt engagemang och en vilja att utveckla sig själva och 
verksamheten. Detta kan naturligtvis ha påverkat vårt resultat i och med att de allra flesta som 
arbetar som klasslärare inte är förstelärare och/eller arbetslagsledare. 
 
Vad som ytterligare kan ha påverkat vårt resultat är att det var lärarna som styrde vilka 
lektioner vi skulle komma och närvara vid. Detta kan ha gjort att de styrde oss till lektioner 
där det var mer gruppaktiviteter än enskilt arbete. Å andra sidan visste lärarna inte om att det 
var samspelet vi i huvudsak ville studera. Vårt val att inte berätta för informanterna i förväg 
att det var hur läraren skapade möjligheter till samspel som vi observerade tror vi var bra för 
vårt slutresultat. Hade lärarna vetat vad vi studerade hade det med stor sannolikhet styrt och 
påverkat lärarnas planering och agerande i undervisningssituationen, vilket var det vi ville 
undvika. Vår förhoppning var att få se så autentiska undervisningssituationer som möjligt. 
När vi kommit ut till skolorna har vi känt oss väldigt välkomna och lärarna har uttryckt stor 
positivitet inför vår närvaro, likaså eleverna. Självklart påverkas lärarna, liksom eleverna av 
vår närvaro och en känsla av att vara iakttagna går inte att undvika. Vi har kunnat notera viss 
nervositet hos några lärare. Detta kan i sin tur ha påverkat lärarna i sitt sätt att agera. 
 
Vi är väl medvetna om att när vi valde bort att göra ljudupptagningar eller filma i 
undervisningssituationen att vi också valde bort en större möjlighet att få en mer tillförlitlig 
bild av det som skedde i klassrummet under vår observation. Med en filminspelning hade vi 
kanske kunnat lägga märke till detaljer som nu gick oss förlorade, men detta var ett medvetet 
val, av i huvudsak två anledningar. Den första är att vi inte tycker det är etiskt försvarbart att 
vi för vår studie skall filma alla elever när det är läraren som vi fokuserar på i studien. I och 
med att det var läraren som var i fokus var det också dit vi i huvudsak riktade vår 
uppmärksamhet. Hade vi valt att filma och/eller göra ljudupptagning hade det medfört att vi 
skulle behövt ett aktivt samtycke av föräldrarna. Det hade kunnat medföra att vårdnadshavare 
hade valt att inte låta sina barn delta under observationen vilket i sin tur hade kunnat leda till 
att vi fått observera lektioner där flera av de elever som vanligtvis deltog i undervisningen var 
frånvarande alternativt att vi inte fått komma alls. Det var något vi inte ville riskera. Den 
andra anledningen är att den observerade läraren kan känna att det är jobbigare att bli inspelad 
än enbart observerad. Filmningen kan medföra att situationen blir mer konstlad och onaturlig. 
Vid intervjun valde vi däremot att med informantens samtycke, göra en ljudupptagning. Ingen 
av de intervjuade lärarna misstyckte, någon gav uttryck för att det var lite jobbigt men att det 
ändå kändes ok eftersom det enbart var den som intervjuade som skulle lyssna på det 
inspelade. Även detta kan ha påverkat resultatet men hade vi bara fört minnesanteckningar 
under intervjun, vilket skulle kunna varit ett tänkbart alternativ, är vi rädda för att vi hade gått 
miste om viktig information. Vi upplever att genom att ha intervjuerna bandade, att ha 
transkriberat dem, att kunna gå tillbaka till dem och återigen höra vad som sägs har betytt 
mycket för oss och våra möjligheter till att analysera det som sägs, än om vi bara haft våra 
minnesanteckningar att förlita oss på. Under intervjuns gång kunde vi även ha fokus på själva 
intervjun och inte på antecknandet. Vi är medvetna om det Esiasson (2012) skriver om 
strategiskt urval, dvs. att vi inte kan dra några generaliserade slutsatser av vår studie eftersom 
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ett strategiskt urval inte blir representativt för hur det ser ut i stort. Dessutom är underlaget i 
vår studie relativt litet i sammanhanget. 
 
Resultatet av de analyser vi har gjort grundar sig på det vi sett och hört i våra empiriska 
studier. Vår tidigare förförståelse påverkar hur vi har tolkat materialet. De kategorier och 
grupper vi fått fram är våra egna tolkningar utifrån det vi tagit del av under vår studie i 
kombination av vår kunskap om det sociokulturella perspektivet. Vi vill återigen poängtera att 
detta är vårt sätt att tolka och vi vill inte påstå att detta är sanningen utan ett möjligt sätt att se 
på samspelets förutsättningar. 
 
6.2 Resultat diskussion 
Syfte med denna studie var att få en fördjupad förståelse av hur samspel kan ta sig uttryck i 
träningsskolans undervisning och hur man kan förstå varför det ser ut som det gör. Vi valde 
att göra denna studie eftersom det inte finns så mycket forskat runt hur kommunikation och 
samspel mellan eleverna kan ta sig uttryck i undervisningen i grundsärskolan med inriktning 
träningsskola (Berthén, 2007; Göransson, 1995; Göransson, 2009; Kamps et al. 1994; Olsson, 
2006; Östlund, 2012). Dessutom visar den forskning som finns att samspelet mellan eleverna 
på träningsskolan är begränsad och det samspel som finns i högre grad sker mellan en elev 
och en vuxen än mellan två elever (Berthén, 2007; Göransson, 1995; Göransson, 1999; 
Östlund, 2012). Då vi själva ser på lärandet som något som utvecklas tillsammans med andra 
och är beroende av vilken miljö vi befinner oss i och hur möjligheter till lärande skapas har vi 
valt att titta på observationer och intervjuer utifrån den aspekten och därför valt att analysera 
vårt material utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det är viktigt att uppmärksamma anser vi i 
eftersom hade vi haft en annan syn på hur lärande sker hade vi förmodligen fått fram ett annat 
resultat. 
 
6.2.1 Samspelets möjligheter  
Vårt resultat visar att det är en stor variation mellan hur mycket samspel det finns med i 
undervisningen. Det har visat på en mängd av kategorier av hur samspel kan ta sig uttryck. Vi 
har sett fler möjligheter till samspel mellan eleverna än vad vi hade förväntat oss när vi 
påbörjade vår studie. Det kan bero på, som vi tidigare nämnt, att de som valt att ställa upp i 
vår studie många gånger har varit drivande och engagerade pedagoger som vill utveckla sig 
själva och sin verksamhet. Men utifrån det vi sett och hört i våra observationer och intervjuer 
kan vi säga att det inom träningsskolan finns en mångfald av möjligheter till samspel mellan 
eleverna i undervisningen. Vilket ger en motsatt bild gentemot vad tidigare forskning visat 
(Göransson, 1995; Östlund, 2012). 
 
Undervisningen skiljer sig dock åt och det ser väldigt olika ut i vilken utsträckning man 
skapar dessa situationer för samspel och tar tillvara på möjligheter som uppstår. Vi har sett 
undervisning som lägger stor vikt vid “en-till-en” arbete men likväl har vi sett undervisning 
som lägger stor vikt vid samspel. Vi har tolkat och analyserat materialet vi fått in och vi har 
kunnat se samband när det finns förutsättningar för samspel. Vi har kunnat se att det som 
kännetecknar en undervisning med mycket samspel är att lärarna i de undervisningsgrupperna 
tar tillvara på samspelets möjligheter och också ser sig själv som en del i att möjliggöra detta 
genom att både skapa och ta tillvara på tillfällen till samspel som uppstår. Lärarna uttrycker 
också att de har strategier för hur eleverna långsiktigt ska kunna arbeta tillsammans och lära 
av varandra. Vi tycker att det var tydligt att de lärare som lyfte fram samspelets möjligheter 
också hade mest inslag av samspel i sin undervisning och framför allt tog de tillvara på de 
situationer som uppstod. Vi upplever att dessa lärare har en sociokulturell utgångspunkt i sin 
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undervisning (Claesson, 2009; Crain, 2014; Håkansson & Sundberg, 2012; Säljö, 2010) och 
att man kan se att lärarna utnyttjar den proximala utvecklingszonen som Vygoskij är 
förespråkare av (Strandberg, 2006; Rutland & Campbell, 1996). Lärarna bortser inte från att 
det finns individuella förutsättningar hos eleverna i sin möjlighet att samspela. Men till 
skillnad från de undervisningsgrupper där lärarna framstod ha en mer kategorisk syn på 
eleverna försökte lärarna hitta strategier i olika former för att stärka upp och kompensera så 
att eleverna gavs bättre förutsättningar till samspel. För att få samspelt att fungera krävs det 
att eleverna ges tillfällen att träna på detta i en variation av möjligheter, exempelvis, enskilda 
undervisningstillfällen, i gruppsammanhang eller under rasttid. Behovet av stöttning vid 
samspel varierar stort bland eleverna. Vi har sett och hört exempel på elever som har tränat på 
moment enskilt med läraren för att i ett senare skede kunna genomföra samma sak i en grupp. 
Vi har också hört lärare som uttrycker att genom att skapa en relation till eleven i enskild 
undervisning skapas bättre förutsättning för läraren att få med eleven i ett gruppsammanhang. 
Dessa lärare har en god relationell kompetens precis som Håkansson och Sundberg (2012) 
lyfter fram som en mycket viktig del av undervisningen. 
 
6.2.2 Olika perspektiv 
Genomgående i intervjuerna framkom det att man måste utgå från individerna och anpassa 
utifrån dem. Vilket vi också utgår ifrån att lärarna gör. Vi har dock kunnat se att det finns viss 
tendens hos vissa lärare att fokusera på elevens diagnos (exempelvis autism) och se diagnosen 
som hinder till samspel. Vi tolkar det som att dessa läraren präglas av det kategoriska 
perspektivet i stor utsträckning. I de observationer där vi upplevt att läraren har ett kategoriskt 
perspektiv har vi kunnat se att eleverna stöter på fler hinder i sin möjlighet till samspel och 
därmed blir också tillfällen till samspel mellan eleverna mer begränsade. Där lärarna hade en 
mer relationell syn på lärandet gavs istället fler möjligheter till samspel och därmed blev 
dessa tillfällen fler. För den skull bortsåg inte lärarna från elevernas individuella skillnader. 
Inte heller gav lärarna avkall på att undervisningen, stoffet är viktigt, även i 
gruppsammanhang. Fler lärare har uttryckt att den typen av undervisning har gynnat deras 
elever med autism utan att lärarna ens visste om att det var inom vårt intresseområde. Detta är 
intressant då elever med autism, enligt diagnoskriterierna har just svårigheter med samspel. 
Det betyder inte att de lärarna, eller vi, tror att dessa svårigheter försvinner, men med rätt 
förutsättningar ges de möjlighet att utveckla sin förmåga till samspel. De lärare som vi 
upplever har det relationella perspektivet i fokus (Aspelin, 2013; Rosenqvist, 2013) ökar 
därmed elevernas möjlighet till samspel. Dessa lärares inställning till att samspel är gynnsamt 
stämmer väl överens med det forskningen säger om samspelets möjligheter i undervisningen 
(Claesson, 2009; Hattie, 2014; Håkansson & Sundberg, 2012; Kamps, Barbetta, Leonard & 
Delquadri 1994; Karlsson, 2008; Mitchell, 2014; Strandberg, 2006, Topping, 2005). Vi tycker 
ändå det är viktigt att ha med i åtanken det Biesta (2007) skriver om forskningen, dvs. att 
forskningen kan ge oss ”regler” och ”sanningen” på vad som har fungerat men inte på vad 
som kommer att fungera. Forskningen kan däremot ge oss kunskapen som hjälper oss med 
hypotetisk lösningar enligt Biesta. Lärarna måste reflektera över forskningen, sätta den i sitt 
sammanhang och utgå från den situation de befinner sig i vilket Håkansson och Sundberg 
(2012) också poängterar. En lärare vi observerade hade mycket samspel i sin undervisning 
hon uttryckte i intervjun att “... det funkar med just de här eleverna...inte säkert att det funkar 
med andra…det är ju inte alla som grejar det, men just här och nu gör vi det. Det har sett lite 
annorlunda ut tidigare”. En orsak till att det ser olika ut kan bero på det tidigare studier visar 
dvs att vissa funktionsnedsättningar som autism och ADHD försvårar för de sociala 
interaktionerna (Tutt, 2006; San Miguel, et al, 1996). 
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6.2.3 Vuxennärvaro 
Precis som Göransson (1995) skriver i sin avhandling måste elevens utvecklingsnivå styra 
gruppaktivitetens innehåll. I vår studie har vi sett att typen av samsspel varierar. Vi har inte 
kunnat se att mängden vuxna i undervisningssituationen har påverkat samspelets möjligheter. 
Det vi däremot har kunnat se är ett samband mellan samspel och vuxenprat. Där det 
förekommer mycket vuxenprat missas tillfällen till möjliga samspelstillfällen mellan eleverna 
i större utsträckning i jämförelse med där de vuxna enbart pratar om det väsentliga som rör 
undervisningen. I exemplet där ett gosedjur skulle namnges gick samspelets möjligheter 
förlorat. Här hade det funnits en god möjlighet för läraren att fånga upp ett tillfälle till 
samspel. Om läraren hade väntat ut och gett eleverna möjlighet att komma med egna förslag 
hade eleverna blivit mer delaktiga, de kunde ha inspirerat varandra med att komma med 
förslag. Därefter skulle de kunnat ha en omröstning för att träna demokrati. Denna lärare 
uttryckte i intervjun att hon ville ha med andra vuxna i exempelvis samlingen för att “det blir 
en annan diskussion om man är fler vuxna”. Vår tanke blir då, vad hade hänt om hon hade 
varit ensam vuxen med gruppen? Hade hon lyssnat in elevernas svar i större utsträckning 
istället för att lyssna på den vuxna? Östlund (2012) har kunnat se i sin forskning att elever på 
träningsskolan ges mindre möjlighet att ta egna initiativ och samspela med kamrater när de 
befinner sig i miljöer med hög grad av vuxenstyrning. En annan lärare uttryckte motsatsen, 
hon såg fördelarna med att vara färre vuxna och att samspelet mellan eleverna hade gynnats 
av det. 
 
6.2.4 Lärarens inställning 
Lärarens inställning och miljöns förutsättningar är, som vi ser det utifrån vår studie, de 
viktigaste bitarna för ett lyckat samspel mellan eleverna. Detta är något som även 
Alexandersson (2011) kunde se i sin studie. Alexandersson menar att genom ett 
grupporienterat arbetssätt kan elever få draghjälp och stöd av kamraterna för att komma 
vidare. Även lärare lyfte upp denna aspekt i intervjuer. En lärare berättade att en autistisk elev 
som till en början inte ville delta hade lockats med av kamraterna och han var en av de elever 
som var mest aktiv och samspelade med andra under den observation vi genomförde i hans 
undervisningssituation. Det är också genomgående att lärarens tilltro till elevernas egen 
förmåga är av stor betydelse för elevernas möjlighet att påverka sin situation i klassrummet.  
Det finns som sagt många olika undervisningsstrategier man som lärare kan utgå från i sin 
undervisning. Vi har i detta arbete valt att enbart titta på samspel som är en av många 
strategier. I vår studie har vi sett goda exempel på när samspel fungerar. Vi har dock kunnat 
se att elevernas möjligheter till samspel är förknippat med de hinder och möjligheter till detta 
som miljön erbjuder och att eleverna därmed ges olika möjligheter till att utveckla sitt 
samspel i undervisningen. Vi vill poängtera att samspel är en av många 
undervisningsstrategier. Vi anser inte att någon lärare är sämre bara för att den har mindre 
samspel i sin undervisning. De lärare som hade lite samspel under de lektioner vi observerade 
hade säkerligen en högre grad av andra undervisningsstrategier som inte låg inom vårt 
intresseområde. De kan även ha mer av samspel på andra lektioner där vi inte varit 
närvarande. Vi kan bara tolka det vi sett och hört under den korta tid vi varit närvarande. 
Dessutom saknar vi kunskap om eleverna och de val lärarna gör utifrån sina egna tidigare 
erfarenheter med just dessa elever. Vi kan bara komma med hypotetiska tankegångar i vårt 
arbete. Det vi dock vet är att forskningen påvisar att samspel är en gynnsam del i 
undervisningen (Claesson, 2009; Hattie, 2014; Håkansson & Sundberg, 2012; Kamps, 
Barbetta, Leonard & Delquadri 1994; Karlsson, 2008; Mitchell, 2014; Strandberg, 2006, 
Topping, 2005). 
 



31	
	

6.3 Avslutande reflektion 
Avslutningsvis, det vi ser som den största faktor beroende på vilka möjligheter till samspel 
eleverna ges, samt hur stor plats samspelet tillåts ta i undervisningen, är i högsta grad 
beroende av lärarens inställning och medvetenhet kring detta. Hur läraren skapar situationer 
för- och tar tillvara uppkomna möjligheter till samspel samt hur delaktiga eleverna tillåts vara 
i undervisningen påverkar i hög grad elevernas möjlighet till samspel. Självklart kan elevernas 
funktionshinder begränsa deras möjlighet till samspel, att samspelet blir svårare. Å andra 
sidan, när samspelet blir svårt på grund av elevernas funktionshinder, ställer det än mer krav 
på läraren och dennes förmåga att skapa möjligheter och stötta eleverna i deras samspel. 
 
Vi vill passa på att ytterligare understryka att vår studie är väldigt liten, vi har fått se “en 
glimt” av några få lärares skolvardag. Vi kan på intet sätt påstå att detta är några generella 
sanningar, inte ens för var enskild lärare. Det krävs mycket större studier med mer omfattande 
observationer och intervjuer där lärarnas hela skolvardag följs under en längre tid för att dra 
några större slutsatser. Något vi verkligen önskar se i den vidare forskningen. 
 
Det har varit en spännande resa, denna termin, att fördjupa oss i en del av undervisningen som 
vi tycker är väldigt spännande. Vår studie är precis som vi nyss nämnde, en glimt in i några 
lärares vardag och utifrån det lilla vi sett har vi redovisat vårt resultat. 
 
Så, utifrån det vi sett i vår studie håller vi med Topping (2005) i hans citat: “So, peer learning 
works. At least, it does if you organise and implement it well” (s. 635). 
 
6.4 Förslag på vidare forskning 
Vi har nu under en termin haft möjlighet att besöka och prata med många olika lärare, vi har 
haft möjlighet att få ta del av deras verklighet, deras verksamhet, vilket vi är otroligt 
tacksamma över. Vår studie är mycket liten i sin omfattning, trots det har den gett oss en ökad 
förståelse för hur samspel kan ta sig uttryck i de olika verksamheterna, samt vilka möjligheter 
och begränsningar som kan antingen gynna eller försvåra för elevernas möjlighet till samspel. 
Detta kommer vi att bära med oss vidare ut i yrkeslivet och vår förhoppning och önskan är att 
det hos de som tar del av denna studie, väcks en liten tanke om hur samspel, som en av många 
undervisningsstrategier, kan användas i deras verksamhet. När vi sökt tidigare forskning inför 
vårt arbete kunde vi inte hitta så mycket rörande samspel i grundsärskolan, inriktning 
träningsskola, vilket även Göransson (1995) och Östlund (2012) vidhåller. Både Göransson 
(1995) och Östlund (2012) har kunnat se att samspelet mellan elever på träningsskolan är 
begränsat. I vår studie har vi sett att samspel kan ta sig uttryck på en mängd olika sätt och att 
elever har, beroende på vilka möjligheter och hinder de stöter på olika förutsättningar till 
samspel. Vårt resultat överensstämmer inte riktigt med tidigare forskning. Vid vissa 
observationer var samspelet absolut begränsat, men vid flertalet var samspel något som fick ta 
stor plats i undervisningen. Vår studie var dock väldigt liten och begränsad. Det skulle vara 
intressant med en större studie, där observatören hade möjlighet att följa lärarna och 
undervisningsgrupperna under en längre tid, på så vis skulle resultatet bli mer tillförlitligt. 
Likaså om urvalet gjordes på ett mer slumpmässigt vis. För oss var det inte praktiskt 
genomförbart men vi skulle vilja se större och mer omfattande studier runt ämnet. Med en 
annan urvalsmetod samt större omfattning så skulle det bidra till att se om det är så att 
samspel har getts mer plats inom träningsskolan eller om de undervisningssituationer med 
mycket samspel vi tagit del av hör till ovanligheterna.   
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Bilaga	1	

Missivbrev till skolor   2015-___-___ 

Hej! 

Vi är två studenter, Sarah Kantojärvi och Carolin Persson, som läser till speciallärare – 
inriktning utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola i Västerås. Under hösten 2015 
kommer vi att skriva vårt examensarbete som ska handla om lärarande strategier i 
Grundsärskolan inriktning träningsskola. Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse 
om hur det kan se ut ute i verksamheten. Efter avslut arbetet kommer alla som väljer att delta i 
vår studie få ta del av vårt resultat. 

Till vårt examensarbete skulle vi behöva ha hjälp av tolv verksamma pedagoger inom 
grundsärskolan, inriktning träningsskola. Vårt upplägg är att vi önskar att få komma och vara 
med i undervisningssituationen där vi observerar läraren. Efter avslutad observation eller efter 
skoldagens slut önskar vi en intervju med undervisande lärare för att kunna ges möjlighet att 
få eventuella förklaringar och tydliggörande om saker vi kunnat se under observationen. 
Observationerna och intervjuerna har vi tänkt genomföra under september – oktober. De vi 
observerar och intervjuar behöver ha en pedagogisk utbildning i form av grundskollärare, 
förskollärare, speciallärare eller specialpedagog. Vi önskar att observera en 
undervisningssituation som skulle ha genomförts oavsett om vi hade varit närvarande eller 
inte, vi strävar efter att hitta undervisningssituationer som inte på något sätt är tillrätta lagda 
för att vi skall närvara.  

Givetvis är deltagandet frivilligt men vi är mycket tacksamma om ni vill ställa upp. Alla 
personer och skolor som väljer att delta kommer att avidentifieras. Den 
observerade/intervjuade läraren kan när som helst välja att avbryta sitt deltagande i studien 
utan att det medför några negativa följder. Vi kommer inte att filma eller göra 
ljudupptagningar i undervisningssituationen då det kräver tillstånd från alla närvarande 
inklusive vårdnadshavare. Däremot önskar vi göra ljudupptagning i samband med intervjun 
ifall den vi intervjuar ger sitt samtycke. Det är enbart vi två studenter som kommer att lyssna 
på ljudupptagningen. Att vi önskar göra ljudupptagning är för att vi studenter i lugn och ro ska 
kunna gå igenom vårt material flera gånger samt att undvika missförstånd som lättare uppstår 
om vi enbart antecknar. 

Studien kommer ha fokus på undervisningssituationen och inte på de enskilda eleverna men 
föräldrarna har rätt att få kännedom om vår närvaro i deras barns undervisningssituation. 
Föräldrarna kommer därför att få ett informationsbrev innan vi påbörjar vår studie. I 
informationsbrevet kommer de att få information om vår studies syfte, att alla deltagare och 
skolor är avidentifierade. Även kontaktuppgifter till oss studenter kommer att finnas med. 
Redan nu bifogar vi det informationsbrevet till er så att ni får kännedom om vad vi skriver i 
det. 

För att värna om alla deltagares integritet kommer vår studie följa direktiven i 
Vetenskapsrådets rapport God forskningsed (https://publikationer.vr.se/produkt/god-
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forskningssed/) samt Codex regler och riktlinjer (http://codex.vr.se/). Det insamlade 
materialet till vår studie kommer att lagras på ett sådant sätt att utomstående inte kommer ha 
tillgång till det. Eventuella uppgifter av etisk känslig karaktär som kan framkomma under 
våra observationer kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att det bara är vi två 
studenter som har tillgång till dessa uppgifter och vi lovar att inte föra det vidare till någon 
annan. Vi garanterar även att studien endast kommer att användas i studiesyfte inom ramen 
för detta examensarbete. Examensarbetet kommer slutligen mynna ut i en forskningsrapport 
som kommer att publiceras i databasen DIVA som finns tillgänlig på internet.  

Vi kommer att höra av oss till er för att kolla av ert intresse att delta men givetvis är vi 
tacksamma för om ni hör av er till oss så snart som möjligt om ni känner att ni kan tänkas 
delta i vår studie. Om du har några funderingar angående vår studie så tveka inte att kontakta 
oss på telefon eller via mailadress som ni finner nedan. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar  

 
 
Sarah Kantojärvi   Carolin Persson 
0734-261 333   073-20 50 384 
Sarah.kantojarvi@edu.fagersta.se  Carolin.persson@kartineholm.se 
Arbetar i Fagersta kommun  Arbetar i Katrineholms kommun 
Student vid Mälardalens Högskola  Student vid Mälardalens Högskola 
 

Vår handledare är: 
Tom Storfors  
Mälardalens högskola 
016-153 648 
tom.storfors@mdh.se	
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Bilaga 2 

Missivbrev till vårdnadshavare   2015-___-___ 

Hej! 

Vi är två studenter Sarah Kantojärvi och Carolin Persson som läser till speciallärare – inriktning 
utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola i Västerås. Under hösten 2015 kommer vi att skriva 
ett examensarbete som är den avslutande delen i vår utbildning. Vårt syfte med examensarbetet är 
att få en fördjupad kunskap om lärarandestrategier i Grundsärskolans inriktning träningsskola.  

Vi kommer att observera och intervjua lärare som arbetar inom grundsärskolans inriktning 
träningsskola. Vår studie kommer ha fokus på undervisningssituationen och inte på de enskilda 
eleverna. Ditt barns lärare har valt att delta i vår studie och vi vill att ni som vårdnadshavare har 
kännedom om att vi under hösten 2015 kommer att närvara i ditt barns undervisning vid ett 
tillfälle. 

För att värna om alla deltagares integritet kommer vår studie följa direktiven i Vetenskapsrådets 
rapport God forskningsed (https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/) samt Codex 
regler och riktlinjer rörande etiken (http://codex.vr.se/). Det insamlade materialet till vår studie 
kommer att lagras på ett sådant sätt att utomstående inte kommer ha tillgång till det. Eventuella 
uppgifter av etisk känslig karaktär som kan framkomma under våra observationer kommer att 
hanteras konfidentiellt, vilket innebär att det bara är vi två studenter som har tillgång till dessa 
uppgifter och vi lovar att inte föra det vidare till någon annan. Vi garanterar även att studien 
endast kommer att användas i studiesyfte inom ramen för detta examensarbete. Examensarbetet 
kommer slutligen mynna ut i en forskningsrapport som kommer att publiceras i databasen DIVA 
som finns tillgänlig på internet. 

Alla personer och skolor som deltar i studien kommer att avidentifieras. Ingen ska kunna 
identifiera vem eller vilka skolor som deltagit i studien. Vi kommer inte att filma eller göra 
ljudupptagningar i samband med våra observationer i ditt barns undervisningssituation. Lärarnas 
deltagande sker på frivillig basis och de kan välja att när som helst att avbryta sitt deltagande i 
studien utan att det får några negativa följder för dem. Om du har några funderingar angående vår 
studie så tveka inte att kontakta oss på telefon eller via mail som ni finner nedan. 

Med vänliga hälsningar  

Sarah Kantojärvi   Carolin Persson 
0734-261333    073-2050384 
Sarah.smedberg@edu.fagersta.com  Carolin.persson@kartineholm.se 
Student vid Mälardalens Högskola  Student vid Mälardalens Högskola 
och verksam i Fagersta Kommun  och verksam i Katrineholms kommun 
 
Vår handledare är: 
Tom Storfors  
Mälardalens högskola 
016- 153 648 
tom.storfors@mdh.se  
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Bilaga 3 

Observationsmall		 	 	 Stödpunkter:		 	

Plats:	 	 	 	 Hur?	

Tid:	 	 	 	 Var?	

Närvarande:	 	 	 	 Vilka?	

Typ	av	lektion	(innehåll,	uppgift):	 	 Lärarens	uppmuntran	eller	ej?	

L=	läraren	

Vad	händer?/	Lärarens	agerande?	 Reflektion	
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Bilaga 4 

Intervjuguide 
 
Uppvärmningsfrågor:	

• Vilken	utbildning	har	du?	
• Hur	länge	har	du	arbetat	här?	
• Vad	undervisar	du	i	för	klass?	(klass	sammansättning,	nivå	på	utvecklingsstörning)	

	
Funderingar	från	observationen:	

• Finns	det	något	du	vill	kommentera	kring	observationen	innan	jag	börjar	ställa	mina	
frågor?	

	
Tematiska	frågor:	

• Vad	hade	du	för	syfte	med	lektionen?	
• Hur	tänkte	du	när	du	planerade	lektionen?	
• Vad	tycker	du	att	du	lyckades	med	i	undervisningssituationen.	
• Finns	det	någon	del	av	lektionen	du	skulle	vilja	förbättra.	Hur?	
• Fanns	det	något	i	lektionen	som	du	saknade	men	anser	är	viktigt	i	ett	lärande?	
• Finns	det	något	område	när	det	gäller	din	undervisning	i	relation	till	elevernas	

lärande	som	du	skulle	vilja	vidareutveckla?	
	
	
Direkta	frågor:	

• Finns	tillfällen	där	eleverna	arbetar	tillsammans/har	gemensamma	aktiviteter?	Hur	är	
dessa	strukturerade?				

• Varför/varför	inte	gemensamt	lärande/gemensamma	lektioner?	
• Finns	det	något	du	skulle	kunna	göra	i	undervisningen	för	att	utveckla	det	lärande	

samspelet	mellan	eleverna?	
• Har	du	anpassat	miljön	på	något	sätt	i	klassrummet	för	att	gynna	interaktionen	

mellan	eleverna?		
• Har	du	något	mer	du	vill	tillägga?	

	
	

 
	


