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Sammanfattning  
 

Färdigheter som samspel och kommunikation är viktiga förmågor att utveckla i dagens 

informationssamhälle och är förutsättning för att bli delaktig i samhället visar forskning.   

Dessa förmågor belyses även i skolans styrdokument och trots detta visar forskning att många 

grundsärskolor inte formar sin undervisning så att eleverna utvecklar de förmågor som 

läroplanen uttrycker.                          

     Syftet med denna kvalitativa studie var att få en fördjupad förståelse av lärares 

undervisning i grundsärskolan samt att synliggöra vilka möjligheter, svårigheter och hinder 

som finns för att eleverna ska kunna lära i samspel och utveckla sin kommunikativa förmåga.  

Datainsamlingen genomfördes på nio grundsärskolor via observationer med efterföljande 

intervjuer av undervisande lärare.  Analysen gjordes i flera steg; först en kvalitativ 

innehållsanalys, sedan en analys utifrån sociokulturellt perspektiv, efter det en didaktisk 

analys utifrån undervisningsstrategier och sist en analys utifrån systemteoretiskt perspektiv. I 

analysen framkom tre teman ”Lärarens förhållningssätt”, ”Organisation” och ”Elevens 

egenskaper/ funktionshinder”.                                                                                                                          

       Resultatet av vår analys visade både främjande och hindrande förutsättningar, lärarens 

centrala roll, att sampel och kommunikation inte alltid fick den vikt de borde för att utveckla 

dessa förmågor och att lärarna ansåg att samspel och kommunikation var viktiga 

förutsättningar men trots detta syntes inte detta lika tydligt i deras undervisning.  

 

 

 

Nyckelord: grundsärskola, lärmiljö, strategier, samspel, kommunikation, sociokulturellt 

perspektiv,  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens debatt talas det ofta om vår tids informationssamhälle, vilket innebär att vi har stor 

tillgång till olika slags massmedier som förmedlar händelser från hela världen. Detta innebär 

att färdigheter som hänger ihop med att kommunicera och samspela är integrerade i vår 

vardag och därmed kan anses som mycket viktiga förmågor att utveckla i dagen skola 

(Ahlberg, 2013). Förmågorna att kunna samspela och kommunicera är idag viktiga 

förutsättningar för att kunna bli delaktig i samhället. Att vara delaktig kan ses som en 

demokratisk rättighet för alla som ingår i vårt samhälle menar Haug (2012). Även i 

internationella styrdokument för skolan framhävs delaktighet och på Unescos hemsida 

(www.unesco.se) beskrivs att det är av vikt att alla ska känna sig delaktiga och respekterade 

för den de är och att alla ska ha samma rätt till utbildning. Internationell forskning visar också 

att samspel och kommunikation i små strukturerade undervisningssituationer gynnar alla 

elever (Lansing Camerons, 2014; King & Fahsl, 2012). 

           Vad påverkar då utvecklingen av dessa viktiga förmågor? Ahlberg (2013) menar att 

många faktorer påverkar utvecklingen och användningen av våra förmågor att kommunicera 

och samspela. Hon menar vidare att språket och kommunikationen är centrala delar i lärande 

och delaktighet. Lärarens förhållningssätt och val av strategier är avgörande i denna 

utveckling (Ahlberg, 2013) och vilka strategier läraren väljer att använda i sin undervisning 

beror bl.a. på vilket grundperspektiv läraren har (Göransson, 1999; Håkansson & Sundberg, 

2012). Inom specialpedagogik har olika perspektiv såsom kategoriska perspektivet, dilemma - 

perspektivet och det relationella perspektivet dominerat över olika tider (Ahlberg, 2013; 

Hellblom-Thibblin, 2004 ). Perspektivet som dominerat under senaste tiden är ett 

socialt/relationellt perspektiv, där problemen läggs i relationen till omgivningen och som 

förespråkar en inkluderande skola som innefattar alla elever (Ahlberg, 2013). Detta 

perspektivs grunder ligger i linje med vad som beskrivs på Unescos hemsida 

(www.unesco.se). De olika synsätten påverkar även ur ett didaktisktperspektiv, Göransson 

(1999) och Håkansson & Sundberg (2012) menar att vilket perspektiv man utgår ifrån 

påverkar undervisningen av eleverna. Göransson (1999) menar vidare att alla elever är olika 

och läraren bör därmed ha en mängd olika tillvägagångssätt för att undervisa eleverna på 

bästa möjliga sätt. Håkansson och Sundberg (2012) framhäver vidare vikten av att läraren 

medvetet organiserar elevers lärande och anpassar till olika situationer och 

gruppkonstellationer. 
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      Förmågorna att kunna kommunicera och samspela bör ses som lika viktiga i dagens 

grundsärskola menar Skolinspektionen (2010). I läroplanen för grundsärskolan, Lgrsär 11 

(Skolverket, 2011a) i ämnet svenska kan man läsa att eleverna genom undervisningen ska få 

möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera och anpassa sitt språk till olika 

sammanhang samt i läroplanens första del; skolans värdegrund och uppdrag kan man läsa: 

”Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta 

såväl självständigt som tillsammans med andra.” (Skolverket, 2011a, sid 9) 

 Skolinspektionen (2010) och Berthén (2007) menar dock att många grundsärskolor inte 

utformar sin undervisning så att eleverna utvecklar de förmågorna som läroplanen uttrycker. 

De anser också att det finns en risk att man i grundsärskolan erbjuder en begränsad språklig 

miljö utan utmaningar som leder till att elevernas kunskapsutveckling inte utmanas. Vidare 

menar de att detta beror på att det ofta fokuseras på omsorg, trygghet och individuellt arbete 

kring eleverna, samtidigt som de för fram vikten av att lärande sker i samspel tillsammans 

med andra. Denna omsorgstanke och fokus på individuellt arbete med färdighetsträning sker 

på bekostnad av samspel och interaktion med andra och särskolan har här en stor utmaning att 

jobba med för att individualisering och delaktighet i undervisningen ska bli mer jämnare 

fördelat (Skolinspektionen, 2010) .  

     Sammanfattningsvis har forskning visat att undervisning där eleven får möjlighet att 

kommunicera och samspela med andra i vardagliga situationer har stor betydelse för lärandet. 

Många faktorer påverkar utvecklingen av dessa förmågor och särskolan har fått kritik för att 

erbjuda en begränsad språklig miljö och bygga på individuellt arbete. Det blir utifrån detta 

intressant att studera kommunikation och sampel i grundsärskolan. Att hitta internationell 

forskning om samspel och kommunikation i stort gick bra. När vi sökte efter nationell 

forskning i ämnet riktat mot grundsärskolan blev det mer komplicerat. Berthén (2007) menar 

att det saknas studier som fokuserar på didaktiska lärsituationer i särskolan. Vi har även under 

vår utbildning konstaterat att det endast finns ett fåtal studier och forskning där man studerat 

just grundsärskolan samt hur man arbetar med samspel och kommunikation i Sverige, vilket 

ökar denna studies relevans. Vår studie bidrar således till forskningsfältet med att få ett 

bredare underlag om hur lärare i grundsärskolan arbetar med samspel och kommunikation och 

hur det påverkar den didaktiska verksamheten.  
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1.2 Vår förförståelse  
 

Vi har båda arbetat under flera år med inriktning träningsskola, grundsärskola och grundskola 

samt har under vår utbildning läst mycket litteratur, som belyser kommunikationens och 

samspelets betydelse för lärande och elevernas delaktighet. Vi har under vår studietid 

konstaterat en klyfta mellan teori och praktik kring dessa begrepp. Vidare funderar vi mycket 

på hur teorier omsätts i praktiken och hur lärare tänker kring detta. Enligt våra erfarenheter 

finns det olika perspektiv på lärande och det påverkar den egna undervisningen. Vi vill i vår 

studie undersöka hur lärare i grundsärskolan ser på att arbeta med samspel och 

kommunikation samt hur detta kan påverka lärandet. Denna förförståelse har påverkat vårt val 

av område i vår studie och påverkar hur vi gjort vårt urval av litteratur m.m. samt hur vi 

kommer att analysera och tolka vårt material. 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att få fördjupad förståelse av lärares undervisning med elever i 

grundsärskolan och synliggöra vilka möjligheter, svårigheter och hinder som finns för att 

eleverna ska kunna lära i sampel och utveckla sin kommunikativa förmåga.  

 

 

1.4 Forskningsfrågor 
  

 Vilka strategier använder några lärare i grundsärskolan i sin undervisning och hur är 

lärmiljön utformad för att eleverna ska utveckla sin förmåga att lära i samspel och att 

kommunicera med andra? 

 Vad uppfattar dessa lärare i grundsärskolan som möjligheter, svårigheter och hinder 

för elevers lärande i samspel och i utvecklingen av elevernas kommunikativa 

förmågor?  

 

 

1.5 Uppsatsens uppläggning och struktur   
 

I inledningen berörs bakgrunden till vår studie, vår förförståelse, vårt syfte och våra 

forskningsfrågor. Under tidigare forskning redovisas aktuell forskning såsom betydelsen av 

samspel och kommunikation för lärandet och betydelsen av lärmiljön samt lärarens val av 

strategier. Där tas även upp forskning som berör utvecklingsstörning och grundsärskolan. I 

kapitlet teoretisk referensram behandlas lärande ur ett sociokulturellt perspektiv samt 
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systemteori. Vi tar även upp undervisningsidéer samt olika begrepp som är relevanta för vår 

studie. I kapitlet metod redogörs för val av ansats, hur vår studie har genomförts samt hur 

studiens resultat har analyserats. En viktig del i detta kapitel är vilka etiska aspekter som har 

beaktats, samt hur studien har genomförts för att få ett tillförlitligt resultat. I resultat och 

analys presenteras vår kvalitativa innehållsanalys och sedan en tolkning med utgångspunkt ur 

ett sociokulturellt perspektiv, ett didaktiskt, fem undervisningsstrategier samt systemteori. 

Under kapitlet diskussion redogörs för vår metoddiskussion där studiens metoder diskuteras. I 

resultatdiskussionen lyfts studiens analysarbete fram vilket är uppdelat i olika teman med 

underrubriker där resultatet diskuteras och ställs i förhållande till vad tidigare forskning visat. 

Avslutningsvis finns våra reflektioner samt förslag på vidare forskning.  
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2. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt presenteras internationell och nationell forskning inom det fält vi har för avsikt 

att undersöka. Samspel, kommunikation och lärande är de tre bärande begreppen i studien. Vi 

inleder detta avsnitt med att beskriva vad aktuell forskning om betydelsen av sampel och 

kommunikation för lärandet säger. Sedan följer en redogörelse för vad forskning om lärande 

visar som betydelsefulla temaområden utifrån betydelsen av lärmiljön och lärarens val av 

strategier. Därefter följer ett avsnitt där vi beskriver vad forskningen säger om 

utvecklingsstörning och grundsärskolan, då det är i grundsärskolan studien genomförs. 

 

 

2.1. Forskning om betydelsen av sampel och kommunikation för lärandet 
 

I samspelet mellan människor uppstår det kunskap, detta blir i sin tur en del av människans 

tänkande och agerande. Genom att ingå i kommunikativa sammanhang i en berikande miljö 

skapas engagemang och motivation till att leta kunskap på egen hand och tillsammans med 

andra. Det förutsätter att individen ges möjligheter att leta kunskap individuellt utifrån givna 

förutsättningar och får möjligheter att relatera sina upptäckter tillsammans i sociala 

sammanhang med andra (Mitchell, 2013; Håkansson & Sundberg, 2012; Topping, 2005). 

Även Luttrop (2011) är inne i samma tankebanor och belyser att samspel, interaktion och 

kommunikation är begrepp som blandas och ibland används synonymt. Hon menar att 

skillnaden mellan samspel och kommunikation är att kommunikation handlar om formen och 

att delge information och uttrycks genom bl.a. mimik, verbalt, kroppsspråk, tecken och 

symboler. Samspel innefattar kommunikation och består bl.a. av turtagning, ömsesidighet, 

bekräftelse. För att skapa tillgänglighet i sociala situationer för elever med 

utvecklingsstörning anser hon att det är viktigt att personalen utmanar, erbjuder och stödjer 

eleverna vid olika typer aktiviteter. Dilemmat blir annars att eleverna stannar i enklare lekar, 

aktiviteter och inte vidareutvecklar sin sociala kompetens. Detta har även Alexandersson 

(2011) kommit fram till i sin studie av samspel, att verbal och ickeverbal kommunikation är 

en förutsättning för samspel. Hon anser att för att samspel och lärande ska ske krävs en aktiv 

elev, en engagerad lärare samt en stimulerande miljö. Det framkommer i Östlunds (2012) 

studie av träningsskolans verksamhet att samspel sker i två nivåer, horisontellt och vertikalt. 

Då kommunikationen sker på den vertikala nivån tränar eleven samspel med en vuxen.  Där 

kan den vuxne stödja och utmana eleven. När kommunikationen sker på den horisontella 

nivån tränar eleven det den har lärt sig på ett mer jämlikt plan, med en kamrat (Östlund, 
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2012). Håkansson och Sundberg (2012) menar att de undervisningsfaktorer som har störst 

betydelse för lärande är de som sker mellan lärare och elev, elev och elev och de som sker i 

sampel samt att social och verbal interaktion är grunden för kognitiv utveckling. 

Skolinspektionen (2010:9) stödjer dessa tankar och skriver vidare i sin rapport att 

grundsärskolorna behöver utveckla och förbättra undervisningen så att eleverna får möjlighet 

att stärka sina språkliga förmågor i samspel med andra. Vidare menar även Savage (2006) att 

det är viktigt att man bygger sin undervisning på evidensbaserade modeller. Han anser att 

tidiga insatser är avgörande för att elevernas motivation och engagemang både i lärsituationer 

och sociala situationer för att eleverna ska kunna utvecklas på bästa sätt. Genom tidig 

kartläggning och utredning av elevernas utveckling kan man anpassa lärmiljön, ge extra stöd, 

ge alternativa verktyg, m.m. och genom detta förebygga och motverka eventuella hinder i 

elevernas utveckling (Savage, 2006).  Liknande resonemang är även Biesta (2007) inne på 

men menar samtidigt att läraren utifrån sin kunskap och sina erfarenheter måste väga in vad 

som är den mest lämpliga metoden i den specifika situationen.  

 

 

2.2 Forskning om betydelsen av lärmiljön och lärarens val av strategier  
 

Många faktorer påverkar sampel och kommunikation (Ahlberg, 2013).  Några av de 

påverkande faktorerna i lärmiljön och de strategier som är relevanta för vår studie beskrivs 

nedan.  

 

 

2.2.1 Lärmiljö 
 

Lärmiljön har stor betydelse i elevernas utveckling och lärande, lärmiljön är kontext beroende 

och bör därmed anpassas efter rådande förhållande samt ha eleverna som utgångspunkt. I 

nationella styrdokument och i aktuell forskning framhålls vikten att undervisningen utgår från 

eleven och har en koppling till elevernas erfarenhet. (Mitchell, 2013; Ahlskog- Björkman, 

2014; Håkansson & Sundberg, 2012 ).   

       Forskning har visat att en gynnsam didaktisk arbetsmetod kan vara där kommunikationen 

i klassrummet lyfts fram och präglas av ett reflekterande samtalsklimat, där eleverna får 

arbeta med praktiska övningar och där samarbetslärandet fokuseras, vilket är faktorer som 

kännetecknar en kvalitativ god undervisning menar Håkansson & Sundberg, (2012) och 

Skolverket, (2013). Skolan och lärarna har utifrån detta en viktig uppgift i att stödja elever, att 

ge stöd och strategier till dem som inte av egen kraft klarar att komma in i den sociala 
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gemenskapen (Hattie, 2009). Elevens samspel och kommunikationsutveckling påverkas enligt 

Brodin (2008) av grad av funktionsnedsättning, behov, känslor, motivation och intresse. Hon 

anser därför att det är av stor vikt att eleven omges av en relationsskapande omgivning för att 

på så sätt stödja och tolka elevens signaler.                                                                                                                                                                                                 

      Det sociala klimatet är av särskild betydelse i lärmiljön för barn med särskilda behov och 

vid inkludering (Westling Allodi, 2010). Det sociala klimatet och de relationer som finns i 

skolan påverkar i sin tur elevens självbild, motivation och prestation. Hon menar vidare att 

betydelsen av det sociala klimatet i lärmiljöer inte får den vikt som det borde. Brodin (2008) 

och Östlund (2012) anser att miljöns utformning, elevens utvecklingsnivå och adekvata krav 

har stor betydelse för elevens möjlighet till samspel och kommunikation i grundsärskolan. 

Östlund (2012) visar på det dilemma som finns inom inriktning träningskolan där de 

homogena grupperna och personalens ständiga närhet påverkar elevernas tillfällen till samspel 

och kommunikation mellan elev och elev (Östlund 2012). Det är därför viktigt att skapa 

undervisningsmiljöer och inlärningssituationer som bygger på gemensamma sociala 

aktiviteter, gärna med utgångspunkt från vardagsnära situationer (Segebart De Thorne, 

Hengst, Fisher och King, 2014; King & Fahsl, 2012). 

       Forskning visar således att läraren är en betydelsefull del i att det finns en klassrumsmiljö 

där eleverna känner förtroende för läraren och där läraren bryr sig om sina relationer till 

eleverna såväl i som utanför klassrumsmiljön. Det är viktigt att det finns en stark tilltro till 

elevernas förmåga, utmanande uppgifter och att klassrumsklimatet tolererar och välkomnar 

misstag. (Hattie, 2009; Claesson, 2009; Marsh, 2012; Aspelin, 2012 ). Det anser även Östlund 

(2012) som belyser behovet av att all personal utbildas i hur de kan stödja de 

samspelsprocesser, som elever med funktionsnedsättningar behöver för att på så sätt utveckla 

deras möjligheter till att ingå i fler elev- elevrelationer. Även Calculator (2009) är inne på 

detta och talar om vikten av att arbetslaget samarbetar i ett gemensamt team som tar ett 

helhetsperspektiv på eleven och miljön runt omkring den, för att utveckla elevernas 

möjligheter till kommunikation. Ahlberg (2013) delar dessa tankar och betonar vikten av att 

det kommuniceras och råder samsyn inom och mellan nivåerna i skolans organisation.  

 

 

2.2.2 Strategier 
 

Vilka strategier läraren väljer att använda i sin undervisning kan bl.a. beror på vilket 

perspektiv läraren har. Göransson (1999) framhäver att om man ser på lärande ur ett 

helhetsperspektiv ser man till hela personen, miljön och tar man hänsyn till elevens 
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upplevelse av helheter. Hon menar vidare att alla elever är olika och läraren bör ha en mängd 

olika tillvägagångssätt för att undervisa eleverna på bästa möjliga sätt. Göransson(1999) och 

Szönyi (2005) menar dock att det historisk finns en tradition inom skolan att se 

personegenskaper och lägga orsakerna till individen vilket ses som ett kategoriskt perspektiv. 

Det finns ett behov i dagens grundsärskola att som lärare kunna föra in nya perspektiv om vad 

lärande och deltagande kan innebära enligt Östlund (2012) för att på så sätt motverka de 

stereotypa uppfattningar som finns om undervisning i grundsärskola. Skolledare och alla som 

är verksamma inom skolan bör fortbildas i nyare forskning inom teorier om 

funktionsnedsättningar för att sedan implementera dem på skolan. Främst då för att förstå hur 

interaktionsprocesserna pågår och inte lägga fokus på elevens individuella 

funktionsnedsättning menar Östlund (2012). Mitchell (2013) anser att en god pedagog 

reflekterar över sin praktik. Han skriver att det borde fokuseras mer på utvärdering av den 

egna praktiken än vad som sker i dag, då han anser att det i de flesta fall/situationer inriktas på 

elevernas kunskaper vid utvärdering. Dessa tankar delar Håkansson och Sundberg (2012) och 

menar att undervisning syftar till utveckling, lärande och det gäller att som undervisande 

lärare ha en mängd olika strategier att undervisa och variera sig med. Dessutom krävs 

förståelse för elevernas utvecklingsbehov och val av lämpliga strategier utifrån detta. 

Undervisningen bör vara utmanande, varierande, inspirerande, stimulera elevernas kreativitet, 

fantasi och bidra till att eleverna blir självständiga. Lärarens medvetenhet, kunskaper, 

didaktiska handlingar och undervisningsstrategier är centrala delar i elevernas lärande 

(Håkansson & Sundberg 2012). 

       Ett positivt arbetssätt innebär enligt Gillies och Ashman (2000) att lärarens röst är en av 

många röster som lyssnas till. Eleverna lär av varandra och skriftlig och muntlig användning 

av språket utgör navet i inlärningsprocessen. Deras studie undersökte förmåga till samspel 

kopplat till kunskapsresultat. I studien ingick 152 elever i de tidigare skolåren. De elever som 

arbetade regelbundet i små grupper med strukturerade gruppaktiviteter hade oftare samarbete, 

samspel, lek, kommunikation med sina kamrater i klassen än de elever som inte hade 

strukturerade gruppaktiviteter. Studien visar att elever med inlärningssvårigheter utvecklas 

socialt och kunskapsmässigt av att samarbeta i strukturerade gruppaktiviteter i klassrummet.  

      När det gäller undervisning för elever med utvecklingsstörning menar Göransson (1999) 

att den är komplex och påverkas av en mängd variabler. Det finns inte någon enkel modell att 

följa utan det är en pedagogisk utmaning som kräver att läraren kan omsätta en mängd teorier 

i praktisk handling. Dessutom är det viktigt att läraren kan variera detta beroende på elevens 

behov och förutsättningar eftersom alla är olika och har olika sätt att lära.  För att kunna 
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utveckla detta arbetssätt betonar Fritiof (2007) vikten av att läraren lyssnar lyhört på eleverna 

och låter dem komma till tals. Hon menar att det finns en tendens att tro att personer med 

utvecklingsstörning inte kan sätta ord på sina tankar och åsikter. Hughes, Cosgriff, Bernstein, 

Boykin, Bringham, Kaplan, Rielly, Havery och Heilingoetter (2012) skriver även i sin studie 

att det finns gynnsamma strategier som ökar elevers med utvecklingsstörning möjligheter att 

utveckla sin sociala kompetens. En strategi som nämns är att använda sig av sociala 

berättelser som beskriver hur man ska göra i en viss situation. Dessa berättelser, bildserier kan 

beskriva olika situationer på flera sätt. Detta exempel på strategi visar att lärare som arbetar 

med barn med funktionshinder bör stödja och uppmuntra till sampel för att det ska ske ett 

positivt sampel mellan eleverna menar Stanton-Chapman, T., Denning, C., & Roorbach 

Jamison, K. (2010). Deras studie visade att om eleverna får detta stöd utvecklar de sin sociala 

kommunikation och färdighet. King och Fahsl (2012) har i sin litteraturstudie tittat på hur man 

kan stödja och utveckla elever som använder alternativ kommunikation i deras 

kamratkontakter. Genom att använda sig av strukturerade aktiviteter har de ökat elevernas 

förståelse för varandras svårigheter. De har använt sig av dramaaktiviteter, spel, gemensamma 

samtal runt videoklipp och likande aktiviteter. Eleverna som har kamrater som använder 

alternativ kommunikation har fått lära sig tekniken bakom kamrats kommunikationssätt, för 

att sedan få uppdrag som de gemensamt sedan löst. Lärarna lade upp en ordbank med ord och 

lämpliga meddelanden vilket ledde till att eleverna lättare kunde samspela och kommunicera 

med varandra. De såg att det var viktigt att alla elever fick träna på att ställa öppna frågor och 

diskutera hur de gemensamt kunde underlätta för varandra i sin kommunikation.  

      Även Rix, Hall, Nind, Sheely och Wearmouth (2009) har tittat på vilka pedagogiska 

metoder som stöder elever med särskilda behov i inkluderande klassrum. De anser att det är 

viktigt att eleverna får möjlighet att kommunicera och samspela i för dem motiverande, 

meningsfulla uppgifter där alla sinnen aktiveras. Det är viktigt hur dessa aktiviteter planeras 

och struktureras. Positiv effekt hade de uppgifter där eleverna samarbetade runt realistiska 

problem som kopplades till deras vardagliga liv och erfarenheter. De strategier där man 

fokuserade på procedurfrågor och elevernas beteenden i klassrummet var inte lika 

framgångsrika. I klassrummet uppkommer dock situationer där läraren kan uppleva 

svårigheter att räcka till i att stimulera alla elever till samspel och kommunikation. Lansing 

Camerons (2014) visar detta i sin studie om lärare som arbetar inkluderat, de arbetar till stor 

del med undervisning till hela klassen och i liten utsträckning till en- en tid åt elever och då 

främst de elever som har någon form av funktionshinder. Lärarna var medvetna om detta och 

beskrev dilemmat i hur de försökte anpassa sina pedagogiska undervisningsstrategier, så att de 
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både anpassades efter elever med stort behov av stöd och samtidigt bidrog till att föra alla 

elever i klassen framåt i deras kunskapsutveckling. 

 

 

2.3 Utvecklingsstörning och grundsärskolan. 
 

En utvecklingsstörning kan definieras olika beroende på ur vilket perspektiv man ser på 

utvecklingsstörningen, vilka kriterier man utgår ifrån och vilket syfte man har med 

definitionen (Tideman, 2009; Granlund & Göransson, 2011). En orsak till dessa olikheter är 

beroende på att man definierar intelligens på olika sätt. (Ineland, Molin, Sauer, 2009). Enligt 

Granlund och Göransson (2011) betonas social kompetens och adaptivt beteende i förhållande 

till intelligens olika i de olika definitionerna.  

       Ur ett medicinsk/individuellt perspektiv förstås utvecklingstörning som en effekt av 

sjukdom eller skada och ur ett i socialt/samhällsperspektiv som ett resultat av hinder i 

samhället. Ett annat perspektiv som har sin utgångspunkt i båda ovanstående perspektiv är det 

miljörelativa perspektivet där ses utvecklingsstörningen som ett resultat av både brister 

individuella egenskaper och hinder i samhället samt ett fokus på de processer som leder till att 

personen blir funktionshindrad (Ineland m.fl., 2009).  

      Den mest allmängiltiga administrativa definitionen av utvecklingsstörning är AAMR 

(American Association on Mental Retardation) och beskrivs då som en nedsättning i: 

intelligensen, adaptiva förmågan samt nedsättning i minst två av dessa tre områden: 

akademiska färdigheter, sociala färdigheter eller praktiska färdigheter (Ineland m.fl., 2009). 

Gemensamt för alla definitioner av utvecklingsstörning är att man har svårigheter att ta in och 

bearbeta information, lära sig och tillämpa den kunskap man har vilket kan ge svårigheter att 

klara vardagslivet (Ineland, m.fl. ,2009). 

       Vid diagnos och klassificering av utvecklingsstörning finns tre övergripande kriterier; IQ 

under 70, nedsatt adaptiv förmåga och nedsättningen ska inträffa före 16 års ålder för att få 

diagnos (Granlund och Göransson, 2011, Ineland m.fl., 2009). Denna klassificering kan ses 

som ett kategoriskt perspektiv på utvecklingsstörning, då det är ett individfokus.  

       De vanligaste klassifikationssystemen är ICD-10 (WHO) och DSM-5 (APA 2013). I 

ICD-10 används termen Psykisk utvecklingsstörning och enligt ICD-10 är den intellektuella 

förmågan (kognitiv, språklig, motorisk och social förmåga) hämmad av att förståndets utveckling 

avstannat. DSM-5 är en vidareutveckling av DSM-IV och i den svenska versionen har man 

bytt ut benämningen utvecklingsstörning mot intellektuell funktionsnedsättning. DSM-5 

(APA2013) har tre övergripande kriterier: uppstått innan 18 års ålder, begåvningstestet visar 
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IQ under ca 70 (70+/-5), brister i adaptiv förmågan inom två av dessa områden: 

kommunikation, personlig omvårdnad, hushållsarbete, förmåga att använda 

kommunikationsmedel, social och mellanmänsklig förmåga, självbestämmande, akademiska 

färdigheter, arbete, fritid, hälsa och säkerhet (Ineland, m.fl., 2009). 

      En svårighet i användningen av ordet utvecklingsstörning i Sverige är enligt Szönyi 

(2005) att den administrativa definitionen används som den vore entydig och detta kan får 

konsekvenser för vem som kategoriseras och i vilket syfte detta görs. Scharlock (2011) 

problematiserar begreppet utvecklingsstörning och menar att utvecklingsstörningen inte ska 

ses som en personegenskap utan utvecklingsstörningen uppstår som en begränsning i mötet 

med den sociala miljön. Scharlock (2011) menar också att utvecklingsstörning innebär att 

man har adaptiva svårigheter dvs. svårigheter att anpassa sig i sin vardag. Granlund och 

Göransson (2011) anser att hur man tolkar, förstår och bemöter personer med 

utvecklingsstörning påverkas av vilket perspektiv, kunskap och erfarenheter man har.  

      Barn med diagnosen utvecklingsstörning som bedöms ej kunna nå kunskapskraven i 

grundskolan erbjuds skolformen grundsärskola.  För att mottas i grundsärskolan krävs en 

utredning som innehåller en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social 

bedömning som visar att barnet tillhör målgruppen. (Skolverket, 2014a, Skolverket, 2014b, 

Skolverket 2013). Utbildningen i grundsärskolan är anpassad efter dessa elevers 

förutsättningar och behov kan man läsa på Skolverkets hemsida: ”Utbildningen ska bland 

annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en 

god grund för ett aktivt deltagande i samhället. ” (www. skolverket.se ). I grundsärskolan 

finns två kursplaner/ inriktningar; grundsärskola och träningsskola.  I inriktning 

grundsärskolan läser eleverna enligt ämnen likt grundskolans ämnen. För de elever som 

bedöms ej kunna tillgodogöra sig undervisningen i ämnen inom grundsärskolan finns 

inriktning träningsskolan. I träningsskolan läser eleven enligt ämnesområden. Elever kan läsa 

helt eller delvis utifrån de olika kursplanerna även från grundskolans kursplaner om de 

bedöms ha förutsättningar för detta (Skolverket, 2011a, Skolverket, 2014a). 

       År 2011 kom en ny läroplan för grundsärskolan . De två första delarna är nästan helt lika 

grundskolans läroplan. Den sista delen som innehåller kursplaner samt förmågor och skiljer 

sig i grundsärskolan genom att det betonas lite mer på förmågor såsom; att lösa problem i 

vardagen, att inta ett kritiskt förhållningssätt, att söka information på olika sätt och att 

utveckla språkförmågan. Detta för att kursplanen är anpassad till målgruppen (Skolverket, 

2011b). 
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2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Forskningsgenomgången visar att samspel och kommunikation är viktigt för lärandets 

utveckling. Forskningen visar dock att det förutsätter en lärmiljö som bygger på en positiv 

atmosfär och på ömsesidig respekt samt utformas efter elevernas förutsättningar. Vilken 

strategi läraren väljer att utgå ifrån påverkas av bl.a. lärarens perspektiv på lärande. 

Undervisningen på grundsärskolan är komplex, utmaningen ligger i att omsätta en mängd 

strategier utifrån elevens förutsättningar och olika sätt att lära. Forskare anser att det är av stor 

vikt att undervisningen utgår från evidensbaserad forskning men att man som lärare även 

reflekterar över sina erfarenheter och utgår den konkreta situationen. Forskningen visar vidare 

på det dilemma som råder i grundsärskolan, vad det gäller att ställa adekvata krav, miljöns 

utformning, homogena grupper och personalens närhet, vilket i sin tur påverkar elevernas 

möjligheter till samspel och kommunikation. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Vår studie tar stöd i ett sociokulturellt perspektiv gällande samspel, kommunikation och 

lärande. Vi inleder detta avsnitt med lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Sedan följer ett 

avsnitt där vi beskriver lärandets centrala teman under förklaringsmodeller inom undervisning 

och lärande. Därefter följer ett avsnitt där vi beskriver Claesson (2009) Undervisningsidéer. 

Sist redogör vi för Bronfenbrenners (1979) modell under Systemteori. Dessa teorier används 

sedan i tolkande analys som utgör en del av analys av data (se under 4.8; analys av data för en 

utförligare beskrivning).  

 

 

3.1 Teorier om utveckling  
 

Säljö (2012) menar att lärande är kontextuellt, situerat och sker i samspel med människor och 

samhälle. Kunskap kommer utifrån men genom argumentation och kommunikation får 

kunskapen liv och innebörd (Säljö, 2011). Alla teorier i denna studie betonar samspel och 

kommunikation som både förutsättning och medel för utveckling och lärande. Detta följer 

studiens betoning av det relationella perspektivet.  

 

 

3.1.1 Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv 
 

Det sociokulturella perspektivet har sin grund i konstruktivismen där den lärande är aktiv i sin 

egen lärprocess. Centralt i det sociokulturella perspektivet är att lärande och utveckling sker i 

samspel och interaktion mellan människor. Det sociokulturella perspektivet fokuserar inte 

enbart på individ eller miljö utan sammanhanget dem emellan när de försöker utveckla och 

samordna sina perspektiv. Säljö (2010) anser att genom att samspela och kommunicera med 

andra i olika situationer utvecklas individens lärande och att språket har en central betydelse 

för lärande och utveckling. Säljö (2012) skriver vidare att det sociokulturella perspektivet 

betonar att kunskap växer ur samspel mellan elev och lärare samt mellan elev och elev. 

Språket blir en viktig del i lärandet och fungerar som ett verktyg för att kommunicera, agera 

och delta i samspel och interaktion då språket blir ett verktyg för tänkandet.  

       Vygotskij (2005) menar att ett grundläggande begrepp i det sociokulturella perspektivet 

är mediering vilket syftar på de redskap eller verktyg som människan använder för att förstå 

och agera i vår omvärld. Jakobsson (2012) ser begreppet mediering som en samverkan mellan 

människans handling och tänkande och de kulturella produkterna. Han beskriver det som 

genom att man med hjälp av de kulturella produkterna driver tänkandet framåt. Säljö (2010) 
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anser att språket är ett mycket viktigt kulturellt redskap som fungerar som kommunikation 

mellan och inom människan. Han menar att genom språket blir människan delaktig i andras 

perspektiv och genom denna process förmedlas sociokulturella erfarenheter. Dysthe (2003) 

menar att när eleverna får tillfälle att vara delaktig med kamrater i en kommunikativ 

gemenskap tillägnar de sig nya perspektiv, kunskaper och insikter. Gibbons (2013) skriver att 

när eleverna arbetar tillsammans utvecklas det individuella tänkandet. 

       Vygotskij (2005) skriver att inlärningens betydelse för utvecklingen grundar sig på att 

barnet genom samarbete kan höja sin förmåga till en högre intellektuell nivå. I den närmaste 

utvecklingszonen lär sig barnet något nytt genom imitation och stöd av någon som redan kan. 

Eleverna befinner sig i den proximala utvecklingszonen när de kan utföra uppgifterna med 

hjälp av någon form av stöd innan de klarar att utföra uppgiften självständigt. I denna 

utvecklingsnivå är språket en viktig del för lärandets utveckling. Säljö (2010) menar att 

kommunikativa stöttor i samspel och kommunikation leder lärandet framåt. Vygotskij (2005) 

skriver att ”Tanken uttrycks inte i ordet, utan fullbordas i ordet.”( s. 404). Vid dessa 

situationer förekommer en hög grad kognitiv och kommunikativ koordination. Han menar att 

dessa situationer av interaktion utmärks av samarbete där man sam - handlar och sam - tänker 

vilket är effektiva lärarsituationer. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv har människors 

förmåga att utvecklas och lära ingen bestämd gräns utan är en ständig process. Det är viktigt 

att den vuxna eller eleven som är på en högre proximal utvecklingsnivå utmanar eleven och 

guidar eleven framåt samt ger återkoppling till det som händer och tidigare erfarenheter. Då 

flyttas intresset från vad eleven redan kan, den aktuella kunskapsnivån till vad eleven skulle 

kunna med hjälp av rätt pedagogisk stöttning (Säljö, 2010; Vygotskij, 2005). Även Dysthe 

(2003) lyfter fram den dialogiskt strukturerade undervisningen som grundas på en diskussion 

där förståelse omvandlas till förtrogenhet men även där elevens tolkningar och upplevelser är 

inkluderade.  

      I vår studie undersöker vi hur lärare ser på samspel och kommunikationens betydelse för 

lärande. Det gör vi ur ett sociokulturellt perspektiv om hur lärande och utveckling sker genom 

mediering och samspel mellan elever.  

 

 

3.1.2 Förklaringsmodeller inom undervisning och lärande 
 

Undervisning är ett begrepp som är komplext och innefattar många delar och påverkas 

därmed av många olika faktorer. Lindström och Pennlert (2013) skriver att enligt skollagen 

2010:800 kan undervisning definieras som målstyrda processer som leds av en lärare eller 
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förskolelärare och syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden samt utbildning definieras som en verksamhet med undervisning som 

styrs av mål. 

       Didaktik beskriver hur undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet 

utformas. Läraren utvecklar sin kunskap genom forskning, självreflektion och med dialog 

med kollegor. Inom didaktiken finns det olika traditioner, anglosaxiska och kontinentala som 

ser olika på vikten av de olika delarna mellan undervisning och lärande. Claesson (2009) 

menar att lärare orienterar sig mot tre övergripande håll (hållningar). Lärare som primärt ser 

eleven, lärare som ser undervisningens innehåll och lärare som fokuserar på strukturen. Det 

ska dock inte ses som enhetliga kategorier eftersom de bl.a. överlappar varandra och lärare 

befinner sig i spänningsfältet mellan dessa. Dessa förhållanden är också beroende av 

kontexten i detta fall klassrumskontexten menar Håkansson och Sundberg (2012). Didaktik är 

vidare läran om undervisning och frågorna Vad, Hur och Varför är didaktiska frågor som kan 

ses som ett stöd för läraren i sin planering och utvärdering av sitt arbete menar Claesson 

(2009). Vad- innehåll, urval, Hur- metod, Varför- mål. Lindström och Pennlert (2012) 

beskriver undervisningens olika dimensioner. Undervisning sker utifrån ett valt innehåll. Vad- 

frågan belyser vad undervisningen ska handla om, vad eleverna ska uppmärksamma och 

bearbeta.  Lärare och elever använder sig av olika metoder när de bearbetar innehållet i 

lektionen. Med hur- frågan uppmärksammas processen dvs. hur undervisningen och dess 

innehåll ska bearbetas och behandlas. Varför- frågan fokuserar på syftet med undervisningen 

med det valda innehållet och metoderna. Målet fokuserar på vad undervisningen ska leda fram 

till dvs. elevernas kunskaper och personliga utveckling. Målet kan även fokusera på 

lärandeprocessen.              

      Håkansson och Sundberg (2012) skriver om den didaktiska triangeln som är ett 

grundläggande begrepp inom forskningen av undervisningen. Den didaktiska triangeln kan 

användas för att beskriva vilket fokus undervisning har: 
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Den didaktiska triangeln kan kompletteras med Håkansson & Sundberg (2012) 

riktningsgivare. Först kommer den samlade uppdragsvisionen och lärandeavpassade 

förutsättningar, sedan kommunicerad syftes- och målrelatering, kraftfull kunskapsförankring, 

successiv fördjupning, lärandestödjande struktur och samspel, anpassad lärandekontext och 

lärande bedömning. Dessa aspekter, överlappningar mellan dem och riktningsgivare i den 

didaktiska triangeln utgör en modell som undervisning och lärandeprocesser kan ställas emot.    

Det är viktigt att när man studerar undervisning och lärande att man då utgår från flera olika 

förklaringsmodeller eftersom undervisning enlig Håkansson & Sundberg (2012) är komplext 

och bör ses som mångdimensionellt.  

 

3.1.3  Undervisningsidéer  
 

Här beskrivs fem undervisningsidéer som enligt Claesson (2009) har en lång historia bakom 

sig. Dessa strategier svarar på den didaktiska frågan hur lärandet sker. 

      Helhet och del: Lärandet ska ske grundligt och sakta i sekvenser så att eleven förstår 

sambandet mellan del- helhet - del. Varje elev bildar sin egen helhet utifrån sin förförståelse. 

Den didaktiska utmaningen för pedagogen är att försöka förstå det eleven förstår. 

Undervisningsinnehållet är i fokus och genom att arbeta med frågor ges eleven möjlighet att 

skapa sig en helhet. Åskådlighet: Är en undervisningsidé som har funnits sedan långt tillbaka i 

tiden. Undervisningsinnehållet skall vara synligt och konkret, vilket även kan innebära att 

man går ut från klassrummet och betraktar något på dess verkliga plats. Denna 

undervisningsstrategi lägger stor vikt vid innehållet och elevens relation till innehållet. 

Naturen som förebild: I denna undervisningsidé är eleven i fokus och läraren ska bidra till att 

eleven kopplar ihop skola, natur och samhälle.  Läraren ska låta eleverna prova sig fram och 

göra sina misstag utan förmaningar för att sedan prova på nytt. Lärarens uppgift blir att 

presentera undervisningsstoffet på ett intressant sätt för att motivera eleven. Handens arbete: 

Denna undervisningsidé associeras med Deweys ”learning by doing”, här ligger vikten på att 

eleven ska arbeta och vara aktiv för att lära sig. Undervisningssinnehållet bör hanteras på flera 

sätt. Eleven är i fokus och det är skolans innehåll, stoff det handlar om. Dialog: Denna 

undervisningsidé bygger på samtalet, dialogen som sker mellan lärare -elev, elev -elev och i 

sammanhang där läraren finns med. Claesson (2009) refererar till Nicholas Burbules som har 

funnit fyra olika typer av dialoger i klassrummet: undersökning, samtal, debatt och 

instruktion. Instruktion är den dialogform som är mest styrd. Här ställer läraren frågor som 

den vet att eleven inte har svaret på. Genom lärarens frågor engageras och motiveras eleven 
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att söka svaret, att ta nästa steg i sin utveckling. Denna dialogform härleder Burbules till den 

sociokulturella teorin och den proximala utvecklingszonen. Fokus ligger på eleven och 

kommunikationen med läraren för att skapa begriplighet för undervisningsinnehållet. Dessa 

undervisningsidéer bygger på flera undervisningsteorier och visar på olika vägar till 

motivation och lärande 

 

 

3.1.4 Systemteori   
 

Systemteori eller socio- ekologisk teori visar på sambandet mellan elevens lärande och 

utveckling. Gunnarsson (1999) skriver att Bronfenbrenner betonar vikten av att ha ett 

helhetsperspektiv av människan i den omgivning den befinner sig i. Människan är i ständig 

utvecklingsprocess och påverkas av den miljö den befinner sig i Gunnarsson (1999). 

Bronfenbrenner har samma uppfattning som Vygotskij (2005) att vi skapar vår verklighet i 

interaktion med vår omgivning. I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Gunnarsson 

1999) beskrivs det första innersta systemet, mikrosystemet Där befinner sig eleven och det 

som direkt påverkar den. I elevens närhet finns olika mikrosystem där exempelvis föräldrar, 

lärare, kamrater finns. I nästa system närmast eleven som är mesosystemet vilket innefattar 

olika mikrosystem en elev kan befinna sig i och dess förhållande till varandra vilket i sin tur 

påverkar eleven och läraren på olika sätt. Normer och värden i dessa olika mikromiljöer 

påverkar elevens upplevelse av hur den upplever sin omvärld och samverkar med den. Det 

tredje systemet runt eleven är exosystemet som innefattar det som eleven inte direkt är 

delaktig i men som indirekt påverkar eleven. Det kan vara arbetssituationen på skolan, 

tillgång till utbildad personal, konsultation med specialpedagogiska myndigheten, LLS- 

kontakter mm. Utanför denna nivå kommer nästa system som Bronfenbrenner benämnde som 

makronivå. Där ryms politiska beslut, styrdokument, ledningen av skolan, ekonomi och 

pedagogiska traditioner, vilket i sin tur påverkar elevens situation.  Gunnarsson (1999) skriver 

att ur ett systemteoretiskt perspektiv påverkar alla dessa faktorer varandra där det cirkulära 

tänkandet blir tydligt. Eleven är i ständig utveckling och påverkas hela tiden av processer från 

alla nivåerna. Med ett systemteoretiskt perspektiv på undervisningen visas de olika 

faktorernas påverkan av varandra, vilket i sin tur påverkar elevens situation och lärarens val 

av strategier. 
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4. Metod 
 

 4.1. Metodval 
 

I detta avsnitt beskrivs och diskuteras vårt metodval, vilka datainsamlingstekniker som 

använts, hur studien har genomförts, studiens tillförlitlighet och giltighet samt de etiska 

övervägandena och sist beskrivs hur vi analyserat vårt material. 

       Uppsatsens syfte var att få fördjupad förståelse av lärares undervisning av elever i 

grundsärskolan samt synliggöra vilka möjligheter, svårigheter och hinder som finns för att 

eleverna ska kunna lära i sampel och utveckla sin kommunikativa förmåga. Gustavsson 

(2011) menar att valet av metod bör göras utifrån syftet, frågeställningar och den metod eller 

ansats som bäst besvarar frågan. Genom att intervjua lärarna ville vi komma åt deras tankar 

och upplevelser ur deras perspektiv av att arbeta med samspel och kommunikation i 

grundsärskolan och genom observationerna vill vi få insyn i verksamheten för att kunna 

beskriva och analysera samspelets och kommunikationens betydelse för lärandet. Utifrån detta 

valde vi en kvalitativ undersökningsmetod eftersom kvalitativ metod passar när en praktisk 

eller tillämpad situation studeras och forskaren vill få en ökad förståelse av de data som ska 

analyseras enligt Backman (2008) och Fejes och Thornberg (2012). Datainsamlandet 

genomfördes genom observationer och halvstrukturerade intervjuer.  

      Creswell (2013) menar att forskaren använder sig av en kvalitativ studie när denne har en 

fråga som behöver utforskas, vilket sker genom att undersöka och tolka hur enskilda individer 

ser på frågan och låta dem dela med sig av sina berättelser. Kvale och Brinkmann (2014) 

menar att genom mötet mellan den intervjuade och intervjuaren skapas erfarenhet och 

kunskap. Vi ville se det vardagliga arbetet i autentiska situationer och genom att inleda vårt 

besök med direkta observationer för att sedan genomföra intervjuerna fick vi och våra 

informanter en gemensam utgångspunkt för vårt samtal. Kvale och Brinkmann (2014) anser 

att samtalet är en grundläggande form av mänsklig interaktion. De menar att forskaren genom 

den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen från undersökningspersonernas 

synvinkel samt utveckla mening ur deras erfarenheter.  

 

 

 4.2 Datainsamling 
 

Vi valde att använda oss av två datainsamlingsmetoder där materialen kompletterar varandra. 

För att besvara frågeställningen vad speciallärare uppfattar som möjligheter, svårigheter och 

hinder för elever i samspel och i utvecklingen av elevernas kommunikativa förmågor använde 
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vi oss av kvalitativa halvstrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide (bilaga 2). För att få 

så innehållsrika redogörelser som möjligt valde vi att använda oss av Kvale m fl. (2014) 

beskrivning av en halvstrukturerad intervjuguide utifrån de reflektioner vi fått under 

observationerna. Intervjuguiden gav struktur till samtalet och gav oss möjlighet att säkerställa 

ett visst minimum av jämförbarhet eftersom intervjuerna gjordes av oss båda. Vi avsatte tid 

för eventuella följdfrågor så att det fanns möjlighet att förtydliga eventuella oklarheter från 

observationen. Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas inför analysen.  

      För att besvara frågeställningen vilka strategier använder speciallärare i sin undervisning 

och hur är lärmiljön utformad för att eleverna ska utveckla sin förmåga att lära i samspel och 

att kommunicera med andra använde vi oss i huvudsak av observationer och till viss del 

intervjuer. Vi genomförde observationerna enligt vad Hammar Chiriac och Einarsson (2013) 

beskriver som observationer som deltagande, vilket innebär att observatören är känd för 

gruppen samt att forskarens syfte är främst att observera och man deltar inte aktivt i gruppens 

arbete. Observationerna hade en låg grad av struktur som enligt Hammar Chiriac och 

Einarsson (2013) används i utforskande syfte för att inhämta så mycket information som är 

möjligt inom det aktuella problemområdet genom exempelvis noggrant skrivna löpande 

fältanteckningar. På observationsschemat fanns punkter utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar som stöd. Fältanteckningarna gav oss data av språkliga utsagor (Fejes och 

Thorberg, 2012). För att testa våra guider genomförde vi varsin pilotstudie på en och samma 

skola. Vid vår gemensamma analys konstaterade vi att vi inte behövde ändra något i våra 

guider. De två pilotstudierna ingår nu i vårt insamlade data.  

 

 

4.3Urval 
 

Utifrån vårt syfte med studien har vi valt att använda oss av ett enligt Fejes och Thornberg 

(2012) icke -sannolikhetsurval nämligen tillgänglighetsurval, när vi har kontaktat skolorna. 

Det är ett urval som är vanligt förekommande i kvalitativa studier då vi vill få möjlighet att 

hitta lämpliga deltagare till studien som motsvarar våra kriterier. I urvalet av informanter har 

vi använt oss av det som Gustavsson (2011) benämner som experturval där man i urvalet 

väljer ut de som vet mycket om det man vill studera. Dessa icke-representativa urval kan 

enligt Gustavsson (2011) inte generaliseras utan bara användas för att uttala sig om resultatet 

för de som deltagit i studien. Detta urval kan inte ses som representativt för hela landet utan 

har bidragit till att ge oss en så bred bild av grundsärskolan som möjligt i denna studie. Vi 
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genomförde tolv intervjuer och tolv observationer för att besvara våra frågeställningar. 

Följande strategier användes för att få kontakt med informanter. 

      Vi vände oss till grundsärskolor, inledningsvis tog vi kontakt med rektorer på 

grundsärskolor via mail där de ombads höra med sina lärare om de kunde tänkas medverka i 

vår studie. Efter hand tog vi även direktkontakt via mail med lärare i grundsärskolan. De 

informanter som medverkade i vår studie undervisar i grundsärskolan och grundsärskolan 

med inriktning träningsskola med fördelning av hälften - hälften . I samband med vår 

mailkontakt gavs en detaljerad information om innehållet och syftet genom ett missivbrev 

(bilaga 1). Se vidare under etiska aspekter: 4.7.  Där informerade vi även om samtyckes-, 

konfidentialitets-, informations- och nyttjandekravet (Codex).  

 

 

4.4 Genomförande av observationer 
 

När vi fått kontakt med pedagoger bestämdes datum för insamlande av data. Vi genomförde 

tolv observationer som varade mellan 60-90 minuter. Observationernas låga grad av struktur 

innebär enligt Hammar Chiriac, m.fl.(2013) att observationen utgår från forskningsfrågan och 

kan innehålla delfrågor som ska besvaras. Vi genomförde öppna direkta observationer där 

syftet är att observera det som händer när det händer (Hammar Chiriac, m. fl., 2013). Vid våra 

observationer var vi observatör som deltagare, vi var kända för gruppen, syftet var att 

observera och vi deltog inte aktivt i gruppen (Hammar Chiriac, m. fl., 2013). Observationerna 

genomfördes innan intervjuerna för att vi på så sätt skulle få en gemensam utgångspunkt till 

de intervjuer som genomfördes med pedagogerna. Genom att se hur pedagogerna arbetade 

praktiskt och konkret med samspel och kommunikation i undervisningssituationen för att 

sedan i intervjun reflektera tillsammans med pedagogerna bidrog till att vi fick svar på våra 

frågeställningar och ökade studiens validitet. Våra anteckningar fördes i den observationsmall 

(bilaga 3) som vi utformat utifrån vårt syfte och våra frågeställningar med stöd av den 

didaktiska triangeln. Efter genomförd observation tog en av oss ansvar för att renskriva 

observationerna. Den av oss som hade utfört observationen renskrev även anteckningarna. Vi 

delade på ansvaret och gjorde hälften var. 

 

 

4.5 Genomförande av intervjuer 
 

Vi genomförde tolv intervjuer som varade mellan 20- 45 minuter på en plats som valdes i 

samråd med pedagogerna. Vi informerade informanterna (Kvale & Brinkmann, 2014) om 
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syftet med vår intervju och förtydligade de etiska råden (Codex) som vi beskrivit i vårt 

missivbrev (bilaga1). I intervjuerna utgick vi från vår halvstrukturerade intervjuguide (bilaga 

2) och ställde följdfrågor när det var något som behövdes förtydligas eller utvecklas. Syftet 

med frågorna var att informanterna skulle vara öppna för samtal och reflektion under 

intervjun. I intervjuerna fick vi ta del av informanternas reflektioner och kunskaper i studiens 

syfte och frågeställningar. Under intervjun har vi som intervjuare tagit ansvar genom att ha 

haft fokus på frågorna och låtit informanterna få det största talutrymmet medan vi som 

intervjuare intagit en lyssnande hållning. Samtliga intervjuer spelades in på mobiltelefon med 

pedagogernas samtycke och transkriberades sedan. Transkriberingen låg sedan till grund för 

analysen tillsammans med anteckningarna från observationerna. (Kvale & Brinkmann, 2014; 

Hammar Chiriac m.fl., 2013). Den av oss som inte hade genomfört intervjun transkriberade 

intervjun för att vi på så sätt skulle få en gemensam bild av vår insamlade data. Vi delade på 

ansvaret och gjorde hälften var.  

 

 

4.6 Reliabilitet och Validitet 
 

När det gäller reliabiliteten i en undersökning skriver Kvale och Brinkmann (2014) att det 

handlar om forskningsresultatets tillförlitlighet, i vilken utsträckning studien undersöker det 

den är avsedd att undersöka. Genom att använda oss av två datainsamlingsmetoder, 

observationer och intervjuer, i vår kvalitativa studie, stärks validiteten i vår studie enligt 

Frejes och Thornberg (2012). Genom att genomföra två pilotstudier där vi gemensamt efteråt 

analyserade våra intervjuer och observationsguider, samt de svar vi fick, ökar 

tillförlitligheten. Hammar Chiriac, m.fl. (2013) skriver att det är viktigt att alla delar i en 

kvalitativ studie beskrivs tydligt för att kunna utgöra en transparant och gedigen grund för att 

läsaren ska kunna tro på resultatet eller inte. Vi har av denna anledning försökt att beskriva 

vårt tillvägagångssätt så noggrant som möjligt.  

      Validiteten i en studie skall besvara vilken giltighet underökningen har och om det 

undersökningen får fram är relevant för det som ska undersökas. Kvale och Birkmann (2014) 

menar att det är viktigt att validering genomsyrar hela processen i studien. Under hela studien 

har vi frågat oss och diskuterat om vi undersöker det som vi verkligen tänkt undersöka. Stor 

vikt har lagts på att koppla tillbaka, söka svaren utifrån vår teoretiska utgångspunkt, vårt syfte 

och våra frågeställningar. Stukát (2011) skriver att studiens validitet är beroende av att 

redovisningen av resultatet speglar endast det som avsett, varken mer eller mindre. Vi lade 
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därav stor vikt vid att endast använda de delar av det empiriska materialet som besvarade våra 

frågeställningar, och att utelämna det som bedömdes som irrelevant för studiens syfte.  

      Vi kommer inte att kunna dra några generella slutsatser av denna studie då 

undersökningsmaterialet är för litet och är kopplat till enskilda individer och specifika 

sammanhang. Men Stukát (2011) menar att man genom att upplysa läsaren så noggrant som 

möjligt om den studerade kontexten kan försöka att skapa en relaterbarhet till liknande 

situationer och sammanhang. Det har vi försökt att göra så långt som möjligt med hänsyn till 

konfidentialitetskravet (Codex). Vår förhoppning är att studien kan leda till kunskap som är 

viktig för oss pedagoger (Patel & Davidsson (2011).  

  
 

4.7 Etiska aspekter 
 

Studien utgick från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Codex). 

Individskyddskravets fyra huvudkrav är samtyckes-, konfidentialitets-, informations- och 

nyttjandekravet. Informationskravet tillgodosågs genom att vi skickade ut ett missivbrev 

(bilaga1) till de berörda deltagarna där vi presenterade oss vårt arbete, syftet med studien, hur 

undersökningen ska gå till samt vad resultatet ska användas till. När vi sedan kom på besök 

hade vi missivbrevet med oss för att på sätt försäkra oss om att informationen hade kommit 

fram och lästs. Samtyckeskravet följdes genom att vi i vårt missivbrev tydligt uttryckte att 

deltagandet var frivilligt samt att de hade rättigheten till att avstå när så de ville. 

Nyttjandekravet följdes genom att de berörda fick information om att det insamlade materialet 

enbart skulle behandlats i syfte till denna studie och inte för kommersiellt bruk. 

Konfidentialitetskravet följdes genom att vi informerade alla deltagares rätt till anonymitet. 

Alla uppgifter avidentifierades på ett sådant sätt så att personer inte kan identifieras genom 

redovisningen av studiens resultat och analys. Kvale och Birkman (2014) betonar vikten av att 

informera om de forskningsetiska kraven och att det är en fråga som inte kan hoppas över. 

 

 

4.8 Analys av data  
 

Under våra observationer hade vi skapat rubriker i våra mallar som vi skrev våra anteckningar 

under så vår analys av materialet startade redan under renskrivandet efter våra 

observationstillfällen (Hammar Chirac m.fl., 2013). Dessa mallar skapades med utgångspunkt 

från den didaktiska triangeln (Claesson, 2009).  
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      Våra intervjuer transkriberades och observationerna renskrevs i samband med att de 

insamlats (Creswell, 2013 ). Under renskrivandet ändrades talspråket i intervjuerna till 

skriftspråk och i observationerna ändrades språket från en form till en annan (Kvale & 

Birkman, 2014). På så sätt startade bearbetningen av materialet redan vid transkriberingen av 

datamaterialet (Kvale & Birkman, 2014).  

      Vår första analys av materialet var en kvalitativ innehållsanalys av data och gjordes 

genom att koda och kategorisera allt material. I en kvalitativ innehållsanalys är det centralt att 

koda och kategorisera. ( Kvale & Birkman, 2014). Vårt fokus var att hitta mönster, samband 

och tolka vår insamlade data. Vi började med att stryka över de meningar eller fraser som 

relaterade till vårt syfte och frågeställningar och för att få ett mer hanterbart material. Dessa 

grupperades och bildade 31 kategorier.  

       Hela materialet bearbetades flera gånger både enskilt och tillsammans. Därefter 

diskuterade vi gemensamt oss fram till olika kategorier och nyckelord (Creswell, 2013). Att 

läsa materialet många gånger gjorde också att vi fick en bra bild och en känsla för helheten 

samt att öka studiens validitet (Ferjes och Thornberg, 2009).  Att komma fram till ett resultat 

genom att systematiskt bearbeta materialet är en process menar Ferjes och Thornberg (2009). 

Utifrån de 31 underkategorierna grupperade vi sedan dessa till sex kategorier. Allt relevant 

material färgmarkerades sedan i var sin färg utifrån de sex kategorierna. Vi bearbetade 

materialet ytterligare en gång genom att titta på likheter och skillnader i dessa kategorier 

(Backman, 2008). Vi kom fram till att de kunde bilda tre teman. Dessa kategorier och teman 

redovisas i resultatet.  

      Därefter gjordes tre tolkande analyser, första utifrån det sociokulturella perspektivet 

genom att vi tittade på de orden/meningar vi färgade i den första analysen ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Därefter tog vi ut de ord/meningar som stämde med ett 

sociokulturellt perspektiv och sammanställde dessa. Sedan gjordes en analys utifrån de fem 

undervisningsstrategier (Claesson, 2009). Vi färgade bärande ord och jämförde därefter dessa 

mot undervisningsstrategierna. Orden/meningarna fördelades sedan in under respektive 

undervisningsstrategi. Till sist gjordes en tolkande analys utifrån systemteori i syfte att hitta 

mönster i de pedagogiska strategierna utifrån bärande ord i vårt syfte och frågeställningar. 

Detta gjordes genom att de bärande orden/ meningarna sorterades in i de olika 

systemen/nivåerna i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Bronfenbrenner, 1979). 

      Vi har försökt så noggrant som möjligt beskriva vårt urval, tillvägagångssätt vid 

insamlandet av data och hur vi analyserat våra data för att på detta sätt öka tillförlitligheten i 

vår studie. 
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5. Resultat 
 

I resultatet presenterar vi först de tre teman vi fick fram i analysen av våra intervjuer och 

observationer utifrån vårt syfte och frågeställningar. Denna analys gjordes i syfte att ta reda på 

vad lärare uppfattar som möjligheter, svårigheter och hinder och hur lärmiljön var utformad 

för att eleverna ska utveckla sin förmåga att lära i sampel och kommunicera med andra.  De 

fetstilta meningarna är underkategorier under respektive tema och tillsammans med citat som 

är bärande för materialet presenteras dessa för att förtydliga vårt resultat.  I det första temat 

Lärarens förhållningssätt presenterar vi resultatet som beskriver vad de flesta av lärarna 

ansåg om sitt sätt att arbeta och förhålla sig till utvecklingen av sampel, kommunikation, vad 

de ansåg vara möjligheter till att lära i samspel och utveckla den kommunikativa förmågan. Vi 

beskriver även vad vi såg av detta under observationerna.  Under temat Organisation beskrivs 

de organisatoriska påverkansfaktorerna, vad vi såg i lärmiljön vid observationerna och sedan 

vad lärarna beskrev om samarbeten, gruppstorlekens betydelse och tid för anpassningar. Här 

beskrivs både vad lärarna ansåg vara möjligheter, svårigheter och hinder till att lära i samspel 

och utveckla den kommunikativa förmågan. Under det sista temat Elevens 

egenskaper/funktionshinder beskriver vi vad de flesta lärarna ansåg vara hinder för att lära i 

samspel och kommunikation. Resultat utifrån sociokulturellt perspektiv här beskrivs 

resultatet av vår analys och tolkning av det lärarna talade om och det vi såg vid våra 

observationer utifrån det sociokulturella perspektivet. Under rubriken Resultat utifrån 

undervisningsstrategier presenteras vår analys av materialet utifrån 

undervisningsstrategierna: Helhet och del, Åskådlighet, Naturen som förebild, Handens arbete 

och Dialog. ( Claesson, 2009). Detta i syfte att undersöka vilka strategier lärarna i 

grundsärskolan använder sig av i sin undervisning. Sist i kapitlet presenteras ytterligare en 

analys av materialet som gjordes utifrån systemteoretiskt teori i syfte att få en fördjupad 

förståelse av lärares undervisning av elever i grundsärskolan och synliggöra de möjligheter, 

svårigheter och hinder som lärarna beskrivit och det vi såg under observationerna för att 

eleverna ska kunna lära i samspel och utveckla vår kommunikativa förmåga. Detta beskrivs 

under rubriken Resultat utifrån systemteori.  

 

 

5.1. Resultat av intervjuer och observationer utifrån syfte och frågeställningar 
 

I analysen av materialet framkom tre teman; lärarens förhållningssätt, organisation och 

elevens egenskaper/funktionshinder. Nedan sammanfattas resultatet under respektive rubrik. 
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5.1.1 Lärarens förhållningssätt 
 

De flesta lärare i studien anser att det som främjar och ger möjligheter till samspel och 

utveckling av den kommunikativa förmågan är att lärare uppmuntrar eleverna till samspel. 

”Att de jag har ger starka samspelssignaler jämfört med vår elevgrupp som har väldigt, 

väldigt svaga. Man måste verkligen uppmuntra det då. En viktig strategi var alltså att läraren 

uppmuntrade eleverna. Flera av lärarna nämnde att de som undervisningsstrategi varierade 

undervisningen mellan enskilt arbete eller med gemensamma aktiviteter. Många av lärarna 

nämner också att stöd på något sätt av en vuxen var en strategi för att få till samspel mellan 

eleverna.” Det är en bra hjälp att jag kan pusha på dem att fråga varandra” och ”Om någon 

på samlingen inte kan så säger jag, du får fråga xx. Så jag hjälper dem att, så att de frågar 

varandra” samt ” Så pushar vi de som inte pratar så mycket att dem ska försöka lösa 

problemet tillsammans och på så sätt föröka få dem att prata”. Detta kan tolkas som att 

lärares roller är centrala i att främja och få till sampel mellan eleverna genom uppmuntran och 

att lärar- elev relationen anses som ett viktigt stöd för detta. 

      Flera av lärarna menar att det är av vikt att eleverna får eget utrymme för samspel. Det 

var också viktigt att personalen backar så att eleverna får detta utrymme ansåg flera av 

lärarna. ”Deras kommunikation är ju värd så mycket, att de får kommunicera själva utan oss 

vuxna” och ”Jag tycker att det är jätteviktigt att hela tiden påminna eleverna om varandra, 

att de ser varandra, att vi backar, att dem får tillfälle och möjligheter att hjälpa varandra.” 

Att eleverna kommunicerar och samspelar med varandra som jämbördiga anses viktigt och en 

förutsättning för det är att personalen backar. Några av lärarna ansåg att det var viktigt att 

personalgruppen var sampratade i detta förhållningssätt. De menade att det var viktigt att 

personalgruppen fick tid till samtal i denna fråga.  Vid ett flertal av observationerna backade 

läraren några tillfällen av lektionen och väntade ut eleverna till att göra en gemensam 

reflektion.  

      En viktig förutsättning för att lära i sampel och utveckla den kommunikativa förmågan var 

enligt hälften av de tillfrågade lärarna var att/personalen har kunskap om eleven. ”Hitta var 

man möter dem, direkt i början. Jag kan ju inte börja och prata om någonting. Jag måste 

känna att jag har dem med mig” och ”Sen informerar vi lärare hur våra elever fungerar och 

talar med andra lärare hur de ska ta ställning när de träffar våra elever och vill 

kommunicera med dem.” Lärarna påpekade att denna kunskap om eleverna var viktig för att 

möta och anpassa efter eleverna. Detta kan tolkas som att kunskap om eleverna är viktig för 

att stödja eleven på bästa sätt i utvecklingen av samspel och kommunikation. 
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      En av strategierna som hälften av lärarna ansåg var viktigt för samspel och 

kommunikation var att få till ett tillåtande klimat. En av lärarna sa: ”Man försöker och få 

samtalsklimatet så att alla ska känna sig värda att få prata, att oavsett om man säger 

någonting tokigt så är det ingen som ska skratta åt en.” och en annan sa: ” Det här med 

klimatet är jätteviktigt att de ska våga.”. Det är helt beroende av vilka barn, vilka personal, 

vad de deltar i, hur är klimatet som det står här också, det färgar ju mycket . Hur är själva 

stämningen, det är ju väldigt viktigt. Enligt många av lärarna var alltså det tillåtande klimatet 

viktigt och påverkade elevernas självkänsla som i sin tur påverkar hur eleverna samtalar och 

därmed deras lärande. Vid flertalet av observationerna rådde ett tillåtande, positivt klimat där 

läraren uppmuntrade eleverna att ställa alla typer av olika frågor. Frågorna besvarades i 

huvudsak av läraren men vid ett antal av observationerna bollade läraren frågan vidare till 

eleverna som genom samtal kom fram till ett svar.  

      Några av lärarna talade om att eleverna skulle få verktyg/strategier för samspel och 

kommunikation som en viktig faktor. ”Det jätteviktigt att lyfta fram och ge eleven ett sätt att 

kommunicera på . Det känns som grunden för att kunna samspela”. Under ett flertal av 

observationerna stödde lärarna eleverna genom att visa på strategier som tecken, bilder, 

använda sig av material som stöd vid turtagning och gemensamt handlande samt vid 

dramalektionen där eleverna övade på att agera utifrån en saga. Det fanns även tillfällen när 

elever handledde sina kamrater.  

      Att eleven blir självständig och klarar sig i samhället ansåg de flesta av lärarna vara det 

viktigaste målet med grundsärskolan.  ”Ja, men samhällsmedborgare, det ska dem ju också 

bli. Jag tänker att det viktigaste målet egentligen är ju att ge dem alla de här sociala koderna 

så de faktiskt kan klara av att leva självständigt så gott det går.” Lärarna ansåg att förmågor 

såsom att kommunicera och samspela med andra är en viktig del i att bli delaktig i samhället.  

 

 

5.1.2  Organisation  
 

Lärmiljöns utformning, tid, samarbete, gemensam rast, tema;  

De flesta klassrum var traditionellt utformade med bänkar som stod enskilt eller två och två. 

Många klasser hade tillgång till ett större bord för gemensamma stunder. Under en 

observation där läraren medvetet arbetat för att eleverna ska utveckla sin samspelsförmåga 

hade elevernas bänkar placerats i en gemensam bänkrad formad till en hästsko. Under 

lektionen uppmärksammade läraren en situation där läraren sett en progression av elevernas 

förmåga att samspela med varandra. 
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      I lärmiljöns utformning ingår de samarbeten som finns på skolorna. Alla lärare i studien 

hade samarbeten med annan klass, grundskolan eller annan grundsärskola. Dessa samarbeten 

såg olika ut, det vanligaste samarbetet var som lärarna själv benämnde det att ”inkludera” 

elever i ett eller flera ämnen såsom idrott, musik eller slöjd m.m.” Visst, de samarbetar med 

grundskolan i vissa ämnen. De äldsta eleverna som läser enligt grundsärskolans läroplan 

som klarar av att integrera, eller inkludera rättare sagt 7:orna  bara i idrott ”. Det var också 

vanligt att man deltog i skolövergripande teman eller aktiviteter svarade hälften av lärarna . 

”Sen har vi ju samarbete med grundskolan, det kan vara författarbesök och nu är det projekt 

dagar. Då har vi har delat våra tolv elever i olika grupper, då blandas dem med grundskolans 

elever. ”. Gemensam rast och fritids med grundskolan nämnde flera av lärarna som ett annat 

samarbetstillfälle som fanns. ”Jag tycker nog att det finns samspels- och kommunikations-

tillfällen men så får de ju det tillgodosett på fritids om inte annat eftersom alla går 

tillsammans på fritids ”. Några av lärarna ansåg att det samarbete som fanns borde utökas 

för att på så sätt få mer dynamik i grupperna.  

       Endast en lärare ansåg att det fanns gemensamma strategier på skolnivå för att utveckla 

elevernas möjligheter att lära i samspel och kommunikativa förmåga. ”Ja, vi jobbar mycket 

med likabehandlingsplanen här på skolan. Vi har grupper som jobbar efter att alla är lika 

och ändå olika och lika mycket värda här på skolan. Värdegrunden som vi har här så att 

samspel ska vara på allas förutsättningar, nivåer och så, inte bara fokus på de som kan bättre 

och så. Någon av lärarna saknade stöd från ledningen i denna fråga och ansåg att det låg på 

lärarna i grundsärskolan att se till att samarbetet fungerade. ”Man orkar inte försöka säga 

Hallå hela tiden, får vi vara med. Det gör man inte i hur många år som helst. Det behövs en 

driven ledning. ”En annan anledning att samarbete inte fungerade som man önskade, var enlig 

några av lärarna, att ledningen inte var drivande i att det skulle ske. Samarbete och 

inkludering av grundsärskolan var inte prioriterat. ”Nu när det bytts lärare, vi har bytt rektor 

och fått en studierektor då försvinner det så man orkar ju inte själv dra i det man behöver 

ledningen som styr att så här ska ni göra.” Sammantaget ansågs det att ledningen på skolorna 

inte prioriterar denna fråga och att det saknas skolgemensamma strategier för detta. 

      Flera av lärarna tog upp gruppstorleken som en påverkande faktor för utvecklingen av 

samspel och kommunikation. De flesta av dessa ansåg att en liten grupp bidrog och gav större 

möjlighet till samspel och att det främjar kommunikationen. ”Jag tycker absolut att det finns 

tillräckligt med sådana tillfällen här, snarare att det finns mer tillfällen här när man inte har 

så stor klass som man har i vanlig grundskola” och en annan lärare sa: ”Det beror mycket på 

elevernas förutsättningar, det kan inte vara för många i gruppen och det måste finnas tid för 
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det.”. Någon lärare ansåg att det kunde vara både ett hinder och främjande med en stor grupp 

eftersom det fanns fler möjligheter att hitta någon att samspela med.” Både och, både lättare 

för det är större chans att du hittar en kompis som du kan och vill samspela med i en stor 

grupp men det är också svårt att göra det i en stor grupp.” Gruppstorleken ansågs på så sätt 

som både främjande och hindrande faktor. 

      Att det saknas tid var ett hinder ansåg många av lärarna, både för att anpassa i miljön och 

för att skapa samarbeten som gav fler tillfällen för sampel och kommunikation.  ”Det är väl 

egentligen de begränsningar som finns är i sådana fall tid, att man vill få in så mycket av det 

man faktiskt planerar.” och en annan lärare sa: Det krävs mycket mer samarbete då av oss 

och tid, tiden räcker inte till, det samarbetet kräver att vi ska planera och följa upp och så. 

Men vi gör så gott som vi kan.” Lärarna ansåg att en anledning till att tiden inte räcker till och 

var ett hinder var enligt någon/några av lärarna den nya läroplanen. 

 

 

5.1.3 Elevens egenskaper/funktionshinder 
 

En av de första sakerna som lärarna nämnde som hinder/svårighet för att lära i sampel och 

utveckla den kommunikativa förmågan var elevernas egenskaper och funktionshinder.    

Flera av lärarna nämnde funktionshinder såsom olika diagnoser eller autism. ”Om det finns 

elever som inte, som har svårt att samtala, autismspektra och så eller asperger, de har svårt 

att kommunicera på det sättet, det kan ju vara ett hinder. ”De egenskaper som nämndes var 

bl.a. dagsform, dåligt humör, utagerande, svårigheter att koncentrera sig ansåg flera av lärare 

som hinder. ”Nej, det är ju i sådant fall om det är någon som är på dåligt humör eller sätter 

sig emot eller är inte intresserad just då . Det är nog mer deras humör och dagsform som kan 

sätta käppar i hjulet”. Att eleverna är olika i klassen var ytterligare ett hinder som några av 

lärare tog upp i intervjuerna. ”Vi går ju ut och så, men de jobbar inte som en hel grupp, det 

krävs mycket och de passar inte ihop på det sättet, de är så olika. Endast ett fåtal lärare ansåg 

att olikheter inom klassen kunde främja samspel och kommunikation. ”Blanda grundsär och 

träning, tror jag mer på, och grundskola då självklart”.  Elevernas funktionshinder och 

olikheter är hinder i utvecklingen ansåg lärarna och det var endast några lärare som såg dessa 

olikheter som en möjlighet i undervisningssituationen.  
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5.2 Tolkande analys utifrån olika perspektiv.  

5.2.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

När vi tolkade våra observationer och intervjuer utifrån ett sociokulturellt perspektiv såg vi att 

pedagogernas roll är central i att främja och få till sampel mellan eleverna på olika sätt och 

lärar- elev relationen anses som ett viktigt stöd för detta. 

       Flera av lärarna nämnde som undervisningsstrategi att de varierade undervisningen, 

enskilt eller med gemensamma aktiviteter. Ett par av lärarna ansåg att en viktig del i de 

gemensamma aktiviteterna var att eleverna fick möjlighet att genom samspel och 

kommunikation bli delaktig i andras perspektiv, för att på så sätt höja sin intellektuella nivå. 

Några lärare talade om vikten av att det finns en ”dragare” i gruppen, en elev som lyfter sina 

kamrater, att det finns dynamik i gruppen så att progression och utveckling sker vilket kan 

tolkas som att pedagogerna vill utmana eleverna när de är i den proximala utvecklingszonen 

som Säljö (2010) talar om.  

      En lärare berättade att de hade försökt att utveckla möjligheterna till samspel i 

undervisningen efter att de hade intervjuat eleverna och det framkommit att eleverna uttryckte 

att de lärde sig bäst när de fick arbeta med en kamrat. Flera lärare nämnde att de försökte att 

lyfta elevernas idéer och tankar för att få dem motiverade till att kommunicera och samtala 

med varandra. De ansåg att det gällde att ge eleverna tillfällen där de får hjälpa varandra, att 

se eleverna ”som den tredje pedagogen” som hjälper varandra framåt i kunskapsutvecklingen.  

      I det sociokulturella perspektivet talas om att man med hjälp av artefakter, verktyg, stödjer 

och utvecklar elevernas lärprocess vilket vi såg att alla pedagoger använde sig av i olika 

utsträckning. 

 

 

5.2.2  Resultatet utifrån undervisningsstrategier  

 

Här följer en analys av de undervisningsstrategier lärarna talade om i intervjuerna och vi såg 

vid observationerna utifrån de undervisningsstrategierna Silwia Claesson (2009) beskriver.  

      Helhet och del: I denna undervisningsidé ligger utmaningen för läraren att försöka förstå 

det eleven förstår. Undervisningsinnehållet är i fokus och genom att arbeta med frågor ges 

eleven möjlighet att skapa sig en helhet utifrån sina erfarenheter. Flera av lärarna ansåg att 

strukturen av dagen och lektionen var viktig för att på så sätt ge eleverna verktyg till att skapa 

förståelse och ge eleverna förutsättningar för att vara aktiva i kommunikationen. Genom att 

utgå från elevernas intressen, utgå från där eleverna befinner sig ansåg de ha stor betydelse för 

att fånga eleverna. Att variera sin undervisning såg lärarna som en viktig strategi för att öka 
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eleverna motivation. För några av lärarna innebar det att de varierade sin undervisning, enskilt 

och i grupp. Andra variationer som vi såg under våra observationer i undervisningen var, 

genom konkret material, samtal, interaktiva tavlor, film och läroböcker/ 

undervisningsmaterial.  

      Åskådlighet: I denna undervisningsidé är det undervisningsinnehållet och elevens relation 

till innehållet som är i fokus. Undervisningsinnehållet ska vara synligt och konkret, vilket 

även kan innebära att man tar sig ut från klassrummet.  Alla lärare använde sig av bildstöd, 

tecken som stöd, interaktiva tavlor, tankekartor, schema, time timer, konkret material, några 

elever fotograferade av tavlan som stöd för sitt arbete. Ett flertal lektioner inleddes med att en 

uppstart vid den interaktiva tavlan vilket bidrog till att eleverna aktivt och självständigt kunde 

ta ansvar för delar av lektionen. Hos de flesta lärarna var stoffet i fokus och med hjälp av 

olika konkreta stöd som tidigare nämnts kunde eleverna vara mer delaktiga och lärarna kunde 

vid vissa tillfällen ta ett steg tillbaka. Lärarna ansåg att den interaktiva tavlan hade bidragit till 

att stärka de didaktiska strategierna. Elevernas undervisning blir mer åskådligt och eleverna 

kan lättare samarbeta och samtala elev- elev.  

      Naturen som förebild: I denna undervisningsidé är eleven i fokus och läraren ska bidra till 

att eleven kopplar ihop skola, natur och samhälle. Läraren ska låta eleverna prova sig fram 

och göra sina misstag utan förmaningar. En av lärarna berättade att hon försökte lägga så 

mycket som möjligt av undervisningen utanför klassrummet för att på så sätt förbereda 

eleverna på livet ute i samhället. Vid några lektioner fick eleverna ansvara och självständigt 

utföra samlingen utifrån deras egen önskan. En av lärarna planerade in samspel och 

samarbetsövningar i samlingen. Några lärare påpekade vikten av att ta ett steg tillbaka, att låta 

eleverna prova, låta dem misslyckas, reflektera över sitt resultat, för att sedan prova igen. Vid 

flera lektioner fick eleverna prova sig fram bland annat genom att använda sig av konkret 

material samt ställa frågor och då i första hand till en kompis. Under en av lektion fick 

eleverna spela teater och agera. 

      Handens arbete: I denna undervisningsidé ligger vikten på att eleven ska arbeta för att 

lära sig. Eleven är i fokus och det är skolans innehåll, stoff det handlar om. Lärarnas 

undervisning var både teoretiskt och praktisk. Lärarna använde sig av olika former av konkret 

material som på så sätt bidrog till att eleverna skulle bli mer aktiva och delaktiga. De använde 

sig av bilder och tecken som stöd vid samlingar, konkret material som bollar och fiskar vid 

sångsamlingen, eleverna använde sig av datorer, interaktiva tavlor och surfplattor, eleverna 

spelade spel, konkret material vid matematiklektion och lektionen om el för att på så sätt 

variera undervisningen och aktivera flera sinnen.  
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      Dialog: I denna undervisningsidé bygger på samtalet, dialogen som sker mellan lärare-

elev, elev- elev och i sammanhang där läraren finns med. Fokus ligger på eleven och 

kommunikationen med läraren för att skapa begriplighet för undervisningsinnehållet. Lärarna 

nämnde att gruppstorleken och gruppsammansättningen påverkade elevernas möjligheter och 

förutsättningar till dialog. De menade att elevernas olika förutsättningar hade stor påverkan på 

i vilken utsträckning samtalet och samspelet kunde utvecklas i klassen. Lärarna använde sig 

av olika former av samtal och samarbetsövningar. Vid några lektioner fick eleverna 

tillsammans genom samtal lösa uppgifter. De vuxna backade och gav eleverna förtroende att 

lösa sin uppgift med hjälp av sina kamrater mm. Vid ett flertal lektioner gavs eleverna 

möjlighet till småprat. Ett fåtal lärare uppgav att de använde sig av sociala berättelser, 

seriesamtal i sin undervisning. Några av lektionerna hade inslag av Undersökning, där 

lektionerna handlade om att lösa ett problem genom brainstorming, samtal för att lösa 

problem och komma fram till en gemensam lösning. Några lektioner hade inslag av Debatten 

när de diskuterade barns olika förutsättningar, olika uppfattningar efter museibesök, olika 

uppfattningar om adventskalenderns utformning samt diskussion om mellanmålets innehåll. 

Alla lektioner hade inslag av Instruktionen när läraren använde sig av frågor för att på så sätt 

styra eleven mot ett svar. Denna variant av dialog är enligt Claesson (2009) till stor del 

förknippad med den sociokulturella teorin.  

      Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi under våra observationer kunde se de olika 

undervisningsidéerna växla under en och samma lektion.  

 

 

5.2.3  Resultat utifrån systemteori 
 

Resultaten av analysen utifrån ett systemteoretiskt perspektiv innefattar elevens 

egenskaper/funktionshinder, lärarens förhållningssätt och organisation där fokus ligger på de 

olika systemen inom Bronfenbrenners systemteori (Gunnarsson, 1999; Bronfenbrenner, 

1979).  

      Inom mikrosystemet ryms elevens egenskaper och förutsättningar till samspel och lärande. 

Lärarna poängterade vikten av att ha god kunskap om eleven för att möta upp eleven där den 

befinner sig, för att på så sätt kunna utmana eleven. Lärarna menade att det är svårt att få till 

samspelsmöjligheter beroende på elevernas individuella egenskaper och dagsform. I 

mesosystemet ryms den didaktiska frågan hur? som innefattar de metoder som läraren 

använder, vilka pedagogiska strategier och individuella anpassningar som lärarna använde sig 

av för att möta upp eleverna. Några lärare ansåg att grundsärskolans mindre grupper bidrog 
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till att eleverna hade fler möjligheter till samspel. Arbeta med samspelövningar, 

gruppövningar eller individuell undervisning, såg lärarna främst som ett sätt att variera sin 

undervisning. Flera lärare berättade att de planerade in aktiviteter för att skapa tillfällen till 

samspel i sin undervisning. De ansåg att det var viktigt för lärarna att uppmuntra till samspel, 

att arbeta på att få ett positivt samtalsklimat i klassen där eleverna vågar tala och agera 

nämndes som främjande strategier. Några lärare talade även om svårigheten att få till rätt 

dynamik i grupperna så att eleverna utmanas på sin nivå. Till exosystemet hör den didaktiska 

frågan vad? Innehållet i läroplanen bryts ner till lokala undervisningsplaner/matriser som 

påverkar lärarens val av/i sin undervisning. Skolornas ekonomi, kunskap och resurser 

påverkar lärarens förutsättningar och i sin tur möjligheterna att anpassa undervisningen på 

bästa sätt för eleverna. Hit hör även samarbetet i arbetslagen, där de talade om vikten av att få 

tid till att diskutera, reflektera och komma fram till gemensamma strategier för att stödja 

elevernas samspels- och kommunikationsförmåga. Fler av lärarna ansåg att den tiden inte 

fanns som skolorna organiserades i nuläget. Fler lärare efterfrågade också en tydlighet från 

sina rektorer med en gemensam strategi för att utveckla elevernas möjligheter till samspel. 

Där gemensamma aktiviteter mellan klasser inom grundsärskolan och med grundskolan lyfts 

fram som ett viktigt samspelstillfälle. Andra tillfällen var den fria leken, rastaktiviteter, 

gemensamma friluftsdagar och temadagar var några av de andra exempel lärarna nämnde att 

de hade haft eller ville utveckla samarbete runt. Alla var eniga att detta arbete var 

tidskrävande och därför ofta föll bort. Beslut inom makrosystemet påverkar lärarna och 

elevernas möjligheter och förutsättningar, vilket svarar på den didaktiska frågan varför? 

Styrdokument och politiska beslut på makronivå får i slutändan stor påverkan på 

undervisningen i klassrummet. Några lärare som arbetar i grundsärskolan med inriktning 

träning tog upp att läroplanen påverkade förutsättningarna för utrymmet att arbeta med 

samspel och kommunikation. De menade att utrymmet till självständighetsträning, samspel 

och kommunikation hade krympt med den nya läroplanen. 

 

 

5.3 Sammanfattning av resultatet  
 

Resultatet i studien visar att lärarna anser att det är av vikt att eleverna ska känna tilltro till sin 

förmåga och känna sig delaktiga i samhället. I intervjuerna framkommer det att lärarna anser 

att samspel och kommunikation är viktigt för elevens lärande. Lärarna lyfter fram sin centrala 

roll och de strategier de använder för att variera undervisningen genom att stödja elevernas 

samspel och kommunikation. Detta ansåg lärarna ge möjligheter till samspel och 
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kommunikation. Elevernas egenskaper, funktionshinder och elevernas olikheter ansåg lärarna 

var hinder. De strategier lärarna använde sig av var bland annat genom bilder och tecken, 

uppmuntran till samspel samt eget utrymme för samspel. Resultatet av observationerna visar 

att lärmiljön till stor del var traditionellt utformad med bänkar enskilt eller placerade två och 

två. Resultatet visar att samtalsklimatet var öppet och tillåtande samt att dialogerna under 

lektionerna bestod till stor del av samtal mellan lärare och elev. Resultatet visar att lärarna 

efterfrågar stöd och engagemang från skolans organisation, tid till planering av gemensamma 

aktiviteter och reflekterande samtal för att komma fram till gemensamma strategier för 

samspel på skolan. 
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6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Lärarnas uppfattningar av kommunikationens och samspelets betydelse för 

lärandet   
 

Ur ett samhällsperspektiv kan förmågorna att samspela och kommunicera anses som en 

förutsättning för att bli delaktig i dagens informationssamhälle (Ahlberg, 2013; 

Skolinspektionen, 2010). Vidare om man ser på kunskap ur ett sociokulturellt perspektiv så 

menar Säljö (2010) att kunskapen/ lärandet utvecklas just genom att samspela och 

kommunicera. Kommunikation och samspel har mycket stor betydelse för utveckling och 

lärande och språket och samspelet blir ett verktyg i lärandet menar Vygotskij (2005). Enligt 

rådande läroplanen och styrdokument för grundsärskolan ska skolan utveckla förmågor såsom 

att kunna samspela med andra och kommunicera (Skolverket, 2011). I intervjuerna talade de 

flesta av lärarna om att grundsärskolans viktigaste mål var att elevernas skulle bli så 

självständiga som möjligt, delaktiga i samhället och att samspel och kommunikation var av 

stor betydelse. Lärarna uppfattade samspel och kommunikation som extra viktiga faktorer, 

samspelet mellan eleverna som extra viktig och att det var viktigt att ge eleverna verktyg/ 

strategier för dessa förmågor. I flertalet av observationerna användes dock inte 

kommunikation och sampel som en medveten/planerad utgångspunkt för lärandet även om det 

användes som inslag i undervisningen som ett verktyg/arbetssätt. Vi tolkade detta som att 

kommunikation och sampel inte alltid fick den vikt de borde i just de lektioner vi såg utifrån 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Vi kan utifrån intervjuerna se att detta hade olika 

orsaker såsom synsätt/perspektiv, tidsbrist, brist på många sampelstillfällen och att man inte 

hittat verktyg så att eleverna kan kommunicera och samspela trots olikheter och 

funktionshinder. Vi kan också se ett positivt mönster i att de lärare som i intervjuerna särskilt 

framhävde vikten av samspel och kommunikation också tog tillvara på de spontana sampels- 

kommunikationsmöjligheter som uppkom på de observerade lektionerna. Genom att utmana 

och stödja eleverna i vardagliga situationer ökar elevernas motivation, vilket är en viktig 

faktor för utveckling, lärande och den adaptiva förmågan. (Luttrop, 2011; Östlund, 2012).  

Lärarna behöver reflektera och göra anpassningar så att elevernas möjlighet till att utveckla 

sina förmågor samspela och kommunicera ökar och detta ser vi som nödvändigt för att följa 

rådande styrdokument. Grundsärskolor behöver utveckla sin undervisning så att de förmågor 

som uttrycks i läroplanen också styr undervisningen menar även Skolinspektionen (2010).  
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       Vi kan i vårt resultat se att läraren har en mycket central roll i utvecklingen av elevernas 

kommunikation och samspel, vilket även Hattie, (2009) och Aspelin (2012) ser som en 

nödvändig faktor i att främja elevernas prestationer.  Denna centrala roll läraren och övriga 

pedagoger har i grundsärskolan kan dock ske på bekostnad av samspel och kommunikation 

mellan eleverna. Detta uttryckte några av lärarna och de menade vidare att personalen måste 

backa för att fler kommunikations- och samspelstillfällen mellan eleverna skulle komma till 

stånd. Det gäller att personalen har en tro på att eleverna kan uttrycka sig och att personalen 

inte tar för stort talutrymme i lärsituationer (Fritiof, 2007). Detta var de lärare vi intervjuade 

medvetna om och arbetade aktivt med. Vi anser att det är en utmaning att hitta en balans 

mellan dessa båda faktorer eftersom båda är viktiga för en främjande lärmiljö. Dessa faktorer 

är också kontextberoende och bör därmed anpassas efter elevernas behov och rådande 

förhållande (Håkansson & Sundberg, 2012). Vilka konsekvenser får det om denna balans inte 

finns för elevernas delaktighet i samhället? 

 

 

6.1.2 Lärmiljön och lärarens strategier  
 

Lärmiljöns utformning har enligt Ahlskog- Björkman (2014) stor betydelse för elevernas 

möjlighet till samspel och kommunikation. Vid observationerna var de flesta klassrum 

traditionellt utformade. Hur läraren utformar lärmiljön visar tydligt var fokus i 

undervisningssituationen ligger samt i vilken kontext lärandet sker. Men vi vill vara tydliga 

med att vi bara kan utgå från de lektioner vi observerade och man kan därför reflektera över 

hur resultatet sett ut om vi närvarat vid fler lektioner. Hade vi då sett en annan variation av 

elevernas placering? 

      Att skapa naturliga möten där eleverna i grundsärskolan får utmanas var något som några 

lärare efterfrågade. Vid ett par av observationerna förekom samspelssituationer där elever från 

andra klasser i grundsärskolan var representerade. Samarbete med grundskolan förekom 

sparsamt som vi tolkar det, främst vid friluftsdagar, temadagar, på raster och i 

fritidsverksamheten mm. Flera lärare ansåg att de saknade en drivande och engagerad ledning 

för att en utveckling av samarbetet skulle utvecklas/utökas. Forskningen belyser elevens rätt 

till kommunikation och samspel med sina kamrater samt vikten av att det genomsyrar hela 

skolans organisation.  Det är alltså av värde att dessa behov prioriteras och vävs in under 

elevens hela skoldag för att skapa en mängd olika situationer och en kommunikativ 

gemenskap (Ahlberg, 2013; Calculator, 2009; Dysthe, 2003; Östlund, 2012). Vi kan utifrån 

vårt resultat se att det finns ett behov av att reflektera över vilket synsätt/perspektiv man som 
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lärare bygger sin undervisning på och att fortbilda i nya teorier om funktionsnedsättningar 

såsom Östlund (2012) menar att det krävs för att inte lägga så stor vikt vid elevernas 

individuella funktionsnedsättningar.  

       En central strategi och en förutsättning för utvecklingen av kommunikation och sampel är 

att skapa ett gott samtalsklimat menade flera av lärarna i vår studie. Både i 

forskningsgenomgången som presenterades och resultatet av vår studie visar att 

samtalsklimatets påverkan är stor på elevernas motivation till lärande. Vid våra observationer 

var atmosfären i klassrummet öppen och tillåtande. Vid ett flertal lektioner småpratade 

eleverna med varandra under lektionerna och detta avfärdades inte av läraren utan lyftes fram 

på ett naturligt sätt till ett gemensamt samtal eller diskussion. Marsh (2012), Westling Allodi 

(2010), Hattie (2009) belyser vikten av en positiv atmosfär vilket vår studie även visade. Hade 

samtalsklimatet varit lika gott för eleverna i grundsärskolan om de varit inkluderade i större 

grupper och med elever från grundskolan?  Att anpassa inkluderingen efter varje elevs behov 

och intressen anser vi skulle öka möjligheterna till att utveckla elevernas förmågor men kan 

också ses som att det då krävs ännu mer tid och personal för att göra det.  

      Lärarna använde sig av en mängd strategier för att stödja elevernas möjligheter att lära i 

samspel, bland annat av bilder, tecken som stöd, gemensamma tankekartor, sång och 

dramaaktiviteter samt gemensamma uppgifter som löstes tillsammans i klassen. Alla de fem 

undervisningsstrategier vi använde oss av i analysen såg vi spår av, vilket tyder på att lärarna 

varierade sin undervisning. Vi såg ingen större skillnad på variationen i val av strategier 

mellan grundsärskolan och inriktning träning förutom att de i inriktning träning var mer 

konkretiserade. Samspel och kommunikation i undervisningssituationen förekom främst i 

form av spontana samtal mellan elever, vid genomgångar, vid situationer där läraren styrde 

samtalet eller vid samtal där läraren samtalade med några elever utifrån någon uppgift. En 

viktig strategi var enligt lärarna att läraren uppmuntrar eleverna till samspel och ger stöd till 

eleverna. Att få anpassat stöd av en vuxen är en viktig förutsättning för elever med 

funktionshinder för att få till ett positivt samspel menar Stanton-Chapman, m.fl (2010) och 

Skolverket (2011). Brodin (2008) och Östlund (2012) talar om dilemmat i grundsärskolans 

krav på att utforma och anpassa undervisningen till individen men samtidigt utveckla deras 

tillfällen till samspel. Vi kan utifrån forskning konstatera att elever utvecklas kunskapsmässigt 

av att samarbeta i strukturerade gruppaktiviteter (Gilles och Ashmans, 2000). Ur ett 

systemteoretiskt perspektiv kan man se att flera faktorer påverkar lärarens möjligheter att 

anpassa till eleven och hur denne faktiskt anpassar undervisningen efter elevernas behov 
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såsom; lärarens grundinställning (mesonivå) och den yttre organisationen runt läraren 

(makronivå).  

 

 

6.1.3 Möjligheter och hinder för samspel och kommunikation 
 

Då gruppstorlekarna i grundsärskolan ofta är små menade några av lärarna att detta var 

positivt och andra menade att detta minskade möjligheterna till samspel och kommunikation. 

De små gruppstorlekarna i grundsärskolan ansågs både som en möjlighet och som ett hinder i 

utvecklingen av kommunikation och samspel. I intervjuerna var det synligt att flera lärare 

upplevde att gruppstorlekarna på grundsärskolan bidrog till att samspel och 

kommunikationstillfällena ökade, lärarna upplevde att de snabbare kunde bekräfta, uppmuntra 

och stödja eleverna. De lärare som såg gruppstorleken som ett hinder menade att eleverna på 

grund av sina olikheter, svårigheter eller funktionshinder hade svårt att hitta 

samspelskontakter i gruppen och hindrades därav i sin utveckling av kommunikationen och 

samspelet. Man kan tolka detta som att lärarna lägger problemet på individen och dess 

personegenskaper. Att orsaker läggs på individen istället för att titta på miljön eller samspelet 

mellan miljö och individ är enligt Göransson (1997) och Szönyi (2005) vanligt inom skolan. 

Lärarna har i detta avseende ett kategoriskt perspektiv och detta i sin tur påverkar lärarens val 

av strategier på det sättet som Göransson (1999) menar, att vilket perspektiv man utgår ifrån 

påvekar undervisningen av eleverna.  Vår undran blir utifrån detta: Hur mycket kan lärarna 

påverka gruppstorlek, sin tid, samverkan och det perspektiv som råder i hela verksamheten? 

       Ett annat hinder som lärarna tog upp var tid att anpassa i miljön för att skapa fler 

samarbeten och därmed fler tillfällen för att utveckla förmågorna att kommunicera och 

samspela. Detta kan dras paralleller till att det saknas driv från ledningen och vi tolkar det 

som att detta inte är en prioriterad fråga hos ledningen i de skolor vi besökt. Ytterligare ett 

hinder som lärarna tog upp var den nya läroplanen och att tiden inte räcker till för att göra de 

anpassningar som behövs för att få till kommunikation- och samspels tillfällen. Å ena sidan 

bör man enligt läroplanen anpassa efter elevens förutsättningar och å andra sidan ska det 

centrala innehållet följas. Det centrala innehållet tar upp så mycket av lärarnas tid att det tar 

bort fokus från de förmågor som bör utvecklas menade några av lärarna. 

      En viktig faktor i att skapa möjligheter till kommunikation och sampel är att läraren har 

kunskap om eleverna menade hälften av lärarna. Detta kan ses som en förutsättning för att 

skapa en förståelse för elevernas utvecklingsbehov och sedan välja lämpliga strategier utifrån 

detta (Håkansson & Sundberg, 2012). Att ha eleverna som utgångspunkt kräver att man har 
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kunskap om eleverna och deras olika förutsättningar. Om lärarna har den kunskapen om sina 

elever ger det lärarna i vår studie en god förutsättning för att välja lämpliga strategier. Vi 

konstaterar dock att vilken kunskap om eleven som anses vara den viktiga kan variera 

beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. 

      Det var endast få lärare som ansåg att olikheter kunde främja samspel. Vygotskij (2005) 

menar att genom samarbete med någon som redan kan utvecklas elevens tänkande i den 

proximala utvecklingszonen och eleven lär sig därigenom nya saker. Det bör således anses 

viktigt med olikheter för lärandets utveckling och bör istället för att ses ett hinder användas 

för att främja utvecklingen av kommunikation och sampel. Detta kan ses som ett 

utvecklingsområde för de flesta av lärarna i vår studie, att planera så eleven får möjlighet att 

samarbeta med någon som redan kan och utnyttja den proximala utvecklingszonen. Vi kan 

även dra paralleller till våra egna verksamheter och ser att detta utvecklingsbehov finns även 

där. 

      Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och ett systemteoretiskt perspektiv där vi 

har undersökt lärarnas uppfattningar vad gäller samspel och kommunikation i undervisningen. 

Som personal i grundsärskolan ser vi att finns det en stor utmaning att på flera olika nivåer 

och varierade sätt utveckla elevernas möjligheter till samspel och kommunikation. En nyckel i 

detta anser vi vara tid för reflektion både enskilt och tillsammans med hela verksamheten för 

att på så sätt skapa en kommunikativ gemenskap både för personalen och för eleverna. 

 

 

6.2 Metoddiskussion  
 

   I vår studie undersöks hur lärare på grundsärskolan arbetar för att utveckla elevernas 

möjligheter att lära i samspel och utveckla elevens kommunikativa förmåga. Utifrån arbetets 

syfte och frågeställningar genomfördes en kvalitativ studie (Kvale & Brinkmann, 2014) där 

både intervjuer och observationer använts som metod. Vi upplever att valet av metod passade 

väl mot vår forskningsfråga. Vi genomförde tolv intervjuer och tolv observationer vilket gav 

oss ett rikt material att analysera. Våra respondenter kommer från olika kommuner och skolor 

vilket har gett oss en bred och varierad bild, vilket vi anser har bidragit till validiteten i vår 

studie. Vid våra besök har vi i största mån anpassat oss till informanternas möjligheter att ta 

emot oss. Detta har vid några tillfällen lett till att vi inte har kunnat observera den lektion som 

lärarna hade planerat beroende på sjukdom mm. Vid några tillfällen har intervjuerna inte fått 

ta den tid vi hade velat ge dem, beroende på olika omständigheter i verksamheten. Dessa 

faktorer kan eventuellt ha påverkat studiens validitet. 



43 

 

      De inledande observationerna gav oss en gemensam utgångspunkt som öppnade upp för 

samtal om undervisning i grundsärskolan. Observationsschemat skrevs mer som ett löpande 

protokoll vilket bidrog till att hålla våra ögon och sinnen öppna för skeendet under 

lektionerna. Man kan dock fundera på om resultatet hade påverkats av att ha haft en striktare 

struktur på våra observationsscheman och hur det i sin tur hade påverkat vårt analysarbete. I 

vår studie valde vi att studera lärarnas uppfattning till samspel och kommunikation i 

grundsärskolan, men med tanke på lärmiljöns påverkan på dessa faktorer hade det varit 

intressant att observerat elevernas samspel med varandra. Det var dock inte möjligt ur etiskt 

perspektiv eftersom vi ej tillfrågat elevernas föräldrar om deras tillstånd.  

      Vid våra intervjuer använde vi oss av en relativt detaljerad intervjuguide med/utifrån 

ambitionen att noggrant täcka upp de frågor som hörde samman med vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi kan dock fråga oss hur resultatet hade påverkats av om vi hade använt oss 

av färre, övergripande teman. Det är möjligt att detta hade lett till en mer fördjupad 

diskussion, men med risk att alla frågor ej hade fått samma utrymme.  

      Vi arbetar inom likande verksamheter som våra informanter vilket leder till att det finns 

en naturlig förförståelse men kanske också förutfattade meningar, hos oss som observatörer, 

intervjuare och när vi analyserade materialet. Vår gemensamma bakgrund gav oss många 

beröringspunkter som bidrog till att samtalen kändes naturliga. Detta upptäckte vi när vi 

transkriberade våra intervjuer, då vi vid några tillfällen fastnade i samtal runt gemensamma 

pedagogiska tankesätt som inte berör vår studie direkt. Detta har dock utelämnats i analysen 

för att skapa en så objektiv bild som möjligt (Kvale & Brinkmann 2014). En annan nackdel 

med att komma från samma verksamhet var de följdfrågor vi inte ställde. Även informanterna 

hänvisade till vår förförståelse av vad vi pratade om, vilket blev tydligt vid transkriberingen.  

      Vi delade på insamlandet av intervjuer och observationer. Den av oss som inte genomfört 

intervjun transkriberade den. Under hela processen har vi gemensamt analyserat vår empiri 

vilket gav oss en god insyn i all insamlad data vilket i sin tur underlättade analysarbetet och 

ökade reliabiliteten. Vi valde att använda oss av flera olika analyser för att på så sätt få många 

olika perspektiv på vårt resultat. Om vi i stället valt att använda färre analyser är det möjligt 

att dessa kunnat utvecklas djupare, men det hade även inneburit färre perspektiv. Då läraren 

var i fokus i vår studie valde vi att inte tillfråga föräldrar direkt, utan detta fick respektive 

lärare göra. Detta kan ifrågasättas ur en etisk aspekt eftersom eleverna också var närvarande 

och deltog i samspel när vi observerade läraren.   
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6.3 Slutsatser och reflektioner 
 

Att förmågor såsom att samspela och kommunicera är viktiga i vår tids informationssamhälle 

och för att vara delaktig i samhället kan vi konstatera. Utvecklingen av dessa förmågor är 

också viktiga för lärandet (Hattie, 2009; Östlund 2012) och bli därmed viktiga verktyg i vårt 

framtida arbete som speciallärare.  Samspel och kommunikation i grundsärskolan bör enligt 

vår mening ges extra fokus eftersom eleverna som går i grundsärskolan redan har begränsade 

möjligheter till att utveckla dessa förmågor på grund av faktorer såsom små grupper och 

funktionshinder. Med ett synsätt där man ser på utvecklingsstörning som att den uppstår i 

mötet med miljön (Scharlock, 2011) är det av vikt att man reflekterar över hur man belyser 

dessa förmågor i miljön runt dessa elever. 

      Hur dessa förmågor prioriteras av läraren och i verksamheten är avgörande för hur 

främjande lärmiljön blir. Lärarna i vår studie var medvetna om att detta var viktiga förmågor 

men detta syntes inte lika tydligt i deras undervisning. En anledning till detta kan vara att 

övriga verksamheten och ledningen inte prioriterade samspel och kommunikations för 

eleverna i grundsärskolan. För att utveckla kommunikations- och sampelstillfällena krävs att 

dessa frågor lyfts (Östlund, 2012). En annan anledning till att sampel och kommunikation inte 

var grunden till undervisningen kan vara vilken grundsyn lärarna och skolledarna har. Även 

här ser vi ett behov av reflektion och fortbildning för att få till en förändring. 

      Lärarna i vår studie framhävde och skapade ett gott samtalsklimat som en viktig faktor i 

utvecklingen av sampel och kommunikation. Att ett gott samtalsklimat kännetecknar en 

kvalitativ undervisning visar också forskning (Håkansson & Sundberg, 2012, Skolverket, 

2013) och har också en påverkan på elevernas relationer, självbild och motivation (Hattie, 

2009; Claesson, 2009; Marsh, 2012). Vi kan konstatera att här finns en positiv grund att 

bygga vidare på i de verksamheter vi besökt.  

       En slutsats vi drar är att om elever som går i grundsärskolan ska ges fler tillfällen till 

kommunikation, samspel och ökade möjligheter till lärande genom detta krävs att lärarna 

prioriterar kommunikation och sampel och utvecklar lärmiljön. Det är viktigt att fokus inte 

ligger på omsorg, trygghet och individuellt arbete (Skolinspektionen, 2010) även som dessa 

också är en del av den variation som behövs för att anpassa efter elevernas behov och vilka 

mål som ska uppnås. Vi har som lärare i grundsärskolan ett komplext arbete att hitta de mest 

lämpliga metoderna och strategierna för de specifika situationerna som vi ska undervisa i. 

(Biesta, 2007; Göransson 1999). Ett viktigt redskap i detta är att ta sig tid att reflektera över 
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sin egen praktik (Mitchell, 2013) och sedan försöka omsätta teorierna i praktiken med andra 

ord överbrygga den klyfta vi tidigare konstaterat. 

 

 

6.4  Förslag på vidare forskning  
 

Under arbetet med vår studie har vi funnit att läraren har en central roll för elevernas 

möjligheter till samspel och kommunikation i grundsärskolan, vilket stämmer väl över ens 

med aktuell forskning (Håkansson & Sundberg, 2012). Det skulle vara intressant att 

undersöka på vilka sätt man som speciallärare kan utveckla elevernas kommunikation mellan 

elev och elev i grundsärskolan.                                                              

      I vårt arbete har vi också sett att det saknas nationell forskning om samspel och 

kommunikation i grundsärskolan (Östlund, 2012). Att studera detta och få en fördjupad 

kunskap om hur samspel och kommunikation och dess påverkan på elevens lärande ur ett 

elevperspektiv i just grundsärskolan. Detta i syfte att få ett nationellt perspektiv utforskat. 

      Lärarna i vår studie använde sig av olika strategier för att stärka elevernas förutsättningar 

till samspel. Vårt resultat visade att lärarna till stor del använde sig av samma varianter av 

undervisningsstrategier både i inriktning grundsärskolan och i inriktning träningsskola. Det 

skulle också vara intressant att göra en större studie där man följde lärare och elev under en 

längre tid för att undersöka resultatet av dessa strategier i de olika verksamheterna. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 

 

Vi heter Åsa Damberg och Carina Eriksson och vi studerar på specialpedagogprogrammet vid 

Mälardalens högskola i Västerås.  

I vår utbildning ingår att skriva en uppsats som avslutande examensarbete.  I denna har vi valt 

att inrikta oss på samspel och kommunikation för elever som är inskrivna i grundsärskolan. 

Syftet med studien är att få fördjupad förståelse av lärares undervisning med elever i 

grundsärskolan och synliggöra vilka möjligheter, svårigheter och hinder som finns för att 

eleverna ska kunna lära i sampel och utveckla sin kommunikativa förmåga.  

Vår fråga till er är om vi får tillåtelse att ta in en lektionsplanering, observera en lektion och i 

samband med den intervjua er. Ni är nyckelpersoner inom området. För att kunna genomföra 

vår undersökning vore vi tacksamma för er hjälp. Vi kommer att noga följa vetenskapsrådets 

etiska principer. Mer information om dessa finner ni på CODEX – samlingen av regler och 

riktlinjer för forskning. I vår studie innebär det att efter samtycke inhämtats kommer vi 

närvara under en lektion som sedan ligger till grund för intervjun. Intervjun beräknas ta ca 30-

45  min och kommer att spelas in på någon typ av digital inspelningsutrustning. Tid och 

datum bestämmer vi tillsammans! Den information som kommer att samlas in vid detta 

tillfälle kommer endast att användas i vårt arbete. Alla namn kommer att avidentifieras och 

Du/Ni har möjlighet att avböja att delta eller avbryta samarbetet när Du/Ni vill utan att några 

speciella skäl krävs. Den information som samlas in kommer att avrapporteras på ett sådant 

vis att personer som tar del av studien inte kommer att kunna identifiera vilka personer som 

deltagit i studien eller var studien genomförts. Det inhämtade materialet kommer att lagras på 

ett sådant sätt att utomstående inte på något avseende kommer att ha tillgång till det. Vi 

garanterar att det insamlade materialet endast kommer att användas inom ramen för detta 

arbete.   Vår undersökning kommer att avrapporteras som ett examensarbete. Ni kommer 

naturligtvis få möjlighet att ta del av vårt arbete. Den färdiga rapporten kommer att publiceras 

i databasen DIVA som är tillgänglig via internet.  Om ni så vill mailar vi vårt färdiga arbete 

till er. Vi kommer att kontakta er via mail eller telefon för att ta reda på om ni vill medverka i 

vår studie. 

                          Med vänlig hälsning 

Åsa Damberg                                             Carina Eriksson 

asa.damberg@gmail.com                          carina.eriksson@edu.habo.se 

Vår handledare: Tom Storfors tom.storfors@mdh.se 

mailto:asa.damberg@gmail.com
mailto:carina.eriksson@edu.habo.se
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Bilaga 2. Checklista vid intervjuguide (revideras utifrån observation) 

 

Informera om: 

- Vi kommer att avidentifiera, Fråga om det är ok att spela in intervjun?, Får avböja frågor 

eller avsluta intervjun om så önskas. 
 

Ämnen: Samspel, Kommunikation, Synsätt/perspektiv, Förmågor att utveckla i undervisningen, 

Undervisningsstrategier och Variation i undervisningen. 
 

1. Vill du berätta något om lektionsplaneringen vi fått?  Följdfråga: Berätta något om hur du 

planerar och genomför din undervisning. 

 

2. Vill du berätta något om lektionen vi observerat?  Följdfrågor: Var det en vanlig lektion vi 

besökte?  Vad var syfte, mål med lektionen? 

 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

4. Vilken årskurs undervisar du i? 
 

5. Upplever du att det finns det några främjande strategier för att ge eleverna möjligeter till 

samspel och kommunikation i sin undervisning? /  Alt. Finns det någon särskild metod/ 

undervisningsstrategi som du upplever fungerar bra gällande utveckling av samspel och 

kommunikation?  

 

6. Upplever du eventuellt några begränsningar/svårigheter eller hinder för att utveckla 

elevernas möjlighet att lära i samspel? 

 

7. Upplever du att det finns tillräkligt med samspels och kommunikationstillfällen här på 

grundsärskolan, med tanke på att det ofta är mindre grupper i grundsärskolan. Om inte kan 

ni samarbeta med grundskolan ? 

 

8. Vad anser du vara det viktigaste målet med undervisningen i grundsärskolan? 

 

9. Berätta hur du anpassar undervisningen till elevernas olika förutsättningar? 

 

10. Berätta hur du varierar din undervisning? 

 

11. Berätta hur gör du/på vilket sätt eleverna delaktiga i undervisningen? 
 

12. Hur ser du på relationen kommunikation, samspel och kunskapsutveckling?  (Vad har 

förmågorna att kommunicera och samspela för påverkan på 

kunskapsutvecklingen?) 
 

13. Kan du ge mig exempel på hur skolan/ du arbetar för att utveckla elevernas möjligheter att 

lära i samspel och kommunikativa förmåga?  

 

14. Beskriv samtalsklimatet/ samspelsklimatet i klassrummet?  

 

Följdfrågor: 

Kan du berätta mer…? 

Hur menar du nu? Kan du förklara? 

På vilket sätt då…? Hur menar du då ? 

Har jag uppfattat rätt. 
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Bilaga 3. Mall för observation       

 

Informera om : 

Vi vill gärna att ni tillägger andra saker som ni kommer på eller som ni upplever att vi glömt 

något viktig. 
 

 Observation Tolkning 

1.Tid, plats, episod  

 

 

 

2. Deltagande 

personer 

 

 

 

 

3. Bakgrund 

eventuellt från 

intervju 

  

4. Miljö/omgivning  

 

 

 

5. Innehåll. Uppgift 

och syfte  

 

  

6. Vad händer, vad 

gör läraren/ass, vad 

gör eleverna med 

fokus på: 
- samspel 

- kommunikation 

- innehåll 

- förmågor 

- hur /strategi 

- interaktion 

- variation 

- lärmiljö 

-respons 

 

  

 

 

 

 

7. Situationens slut   

 
 

 

8. Reflektion/övrigt   

 

 

 

 

 

 


