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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Vi hade precis satt oss ned tillsammans för att diskutera vad vårt vetenskapliga arbete 

skulle handla om, när en elev knackade på dörren. Genom glasdörren såg vi en pojke som 

stod med sitt pennskrin och en lärobok i SO för högstadiet. Hela hans kroppsspråk 

antydde en besvikelse över något, så vi öppnade dörren och frågade vad han ville.  

Han svarade: Kan jag inte jobba med SO:n här i stället? 

Det var inte första gången någon av de elever vi undervisar uttryckt en önskan om att få 

stanna kvar i de lokaler där skolans särskilda undervisningsgrupper höll till, och ibland 

svarar vi att det går bra även om schemat säger något annat. Det är enligt Brackenreed 

(2008) inte heller ovanligt elever med inlärningssvårigheter undviker undervisning i 

vanliga klassrum, speciellt inte om det saknas stöd där.  

Just den här pojken hade en stor del av sin skoldag i lokaler där lärmiljön anpassats för 

honom och andra elever på skolan med särskilda behov. Det var också här hans bästa 

kompis fanns, en vänskap som växt fram trots varandras olikheter. Det klassrum han nu 

var på väg till hade inga egentliga anpassningar, utan han förväntades anpassa sig till de 

förutsättningarna som fanns där.  Hans lärmiljö motsvarar de ambitioner grundsärskolan 

har enligt Szönyi och Tideman (2011), en skolmiljö där elever får anpassat material och 

möter specialutbildad personal.  

Frågan är då varför pojken och elever med liknande stödbehov undervisas i klassrummet 

och inte i särskilt anpassade lokaler? Svaret kan förstås skilja sig från fall till fall men 

många gånger har det nog att göra med den utveckling mot en inkluderande skola som nu 

pågår. Målet med en inkluderande skola är att klassrummen skall erbjuda en gemenskap 

för alla elever (Nilholm & Göransson, 2013). Den sociala delen av elevernas tid i skolan 

menar Skolverket (2007) har jämfört med lärandet ett större inflytande på elevernas liv. 

Pedagoger i skolans värld har sedan begreppet “En skola för alla” myntades på 1980-talet 

varit med på resan från en segregerad undervisning mot en inkluderande skola. Idéerna 
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om att alla elever på något sätt ska vara integrerade och inkluderade i skolan har växt 

fram ur de senaste årens internationella styrdokument, där exempelvis FN:s 

Barnkonvention (UNICEF, 2009) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) som både förespråkar alla barns rätt till gemenskap, och enligt Ahlberg (2015) har 

dessa styrdokument i allra högsta grad påverkat den svenska skolan.  

Begreppet inkludering är enligt Nilholm (2014) idag ett positivt laddat begrepp som 

många vill förknippas med, dock kan man enligt Nilholm tolka definitionen på olika sätt 

och begreppet i sig håller därför på att urvattnas. Nilholm tar också upp begreppets 

popularitet i olika diskurser, men trots detta nämns inkludering ingenstans i läroplanen 

för den svenska grundskolan (Skolverket, 2018a) eller i grundsärskolans läroplan 

(Skolverket, 2016).  I läroplanerna förmedlas enligt Andersson och Thorsson (2008) i 

stället begreppets mål och innebörd i termer av en likvärdig utbildning och strävan efter 

att vara en social mötesplats: 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse (...) Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund 

av (...) funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. 

Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas (Skolverket, 2016, s. 5). 

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som 

ger trygghet och vilja och lust att lära (Skolverket, 2018a, s. 9). 

 

Eleverna i denna studie läser enligt grundsärskolans läroplan i lärmiljöer där elever som 

utgår från grundskolans läroplan undervisas. Delaktighet och gemenskap är som vi sett 

en rättighet för dessa elever och skyldighet för skolorna att erbjuda, men det finns mer 

skäl än det styrdokumenten tar upp att eftersträva med en inkluderande lärmiljö. Elevers 

utveckling är enligt Vygotskij (1995) beroende av andra och utvecklas i det sociala 

samspelet. Då elever som går i grundsärskolan utgör en liten del av det totala antalet 

elever på en skola, är en inkluderande lärmiljö således en möjlighet för att uppnå ett 

socialt samspel med andra barn.  

Det är det så viktiga sociala samspelet som också ligger till grund för vår studie. Vygotskij 

(1995) talade om vikten av ett socialt samspel för lärandet, ett samspel som vi upplever 

som begränsat för de individintegrerade eleverna från grundsärskolan som vi har jobbat 

med genom åren. Delaktigheten och kamratskapet som många gånger följer med ett 

lyckat socialt samspel har varit nästintill obefintligt, och är något vi också upplevt har 
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ökat med åldern.  I ett stödmaterial från Skolverket (2015) hänvisar de till en rapport från 

2003 av European Agency for Development of Special Needs Education, där det 

konstateras svårigheter med att lyckas med inkludering för äldre elever och att 

inkludering oftast fungerar bättre i de lägre åldrarna.  

Nowacki (2006) visar också i sin studie att barn med intellektuell funktionsnedsättning 

stigmatiseras och löper större risk att förvisas eller glömmas bort än sina kamrater som 

följer den normala utvecklingskurvan. Samtidigt visar Gasser, Malti och Buholzer  (2013) 

på fördelar med att inkludera barn med olika funktionsnedsättningar då kontakten mellan 

barnen kan förebygga social exkludering, och de positiva effekterna av inkluderingen 

märks framförallt bland de yngre barnen i deras studie. 

Vi har båda jobbat inom grundsärskolans verksamhet under flertalet år, och vi ser att mer 

av barnens tid i skolan är i klassrummet där elever som läser enligt grundskolans läroplan 

finns, och som får ses som en del av det sociokulturella som präglar skolans läroplaner 

nu. Vi ser också lärmiljöer som anpassas och allt fler lärare som intresserar sig för att 

undervisa heterogena elevgrupper. Vi har följt en grundsärskola präglad av omsorg till en 

skola där lärandet är i fokus. I allt detta befinner sig samtidigt “våra” elever och pojken 

som gav oss syftet till detta arbete. Barn som för bara några år sedan undervisades i 

särskilda lokaler och var segregerade från andra barn på skolan. En stor del av deras 

sociala samspel och skapande av kamratrelationer ska nu ske på en annan arena med 

elever som många gånger är utan funktionsnedsättningar. Det talas om en vinst för 

samhället när olikheter i klassrummet blir en norm, elever lär sig att integrera med olika 

människor vilket leder till att elevernas sociala färdigheter gynnas (Nilholm & Alm, 

2010). Vi vänder oss naturligtvis inte mot denna utveckling, vi ser positivt på en skola 

för alla där eleverna är lika mycket värda oavsett funktionshinder eller ej, och där några 

av ledorden är delaktighet och tolerans. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att beskriva hur kamratskapet och det sociala samspelet ser ut för fem 

individintegrerade grundsärskoleelever i årskurserna tre, sex och nio på en utvald F-9 

skola. Med hjälp av observationer av lektioner hoppas vi kunna urskilja mönster i hur 

kamratskapet och det sociala samspelet med övriga klasskamrater yttrar sig under 

lektionerna för dessa elever och om detta kan kopplas till resultatet av sociogrammen. 
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Extra intressant blir att analysera mellan vilka ett socialt samspel sker, och vem som tar 

initiativ till socialt samspel. Ett särskilt fokus under observationerna kommer att vara på 

om det går att urskilja eventuella skillnader beroende på vilken årskurs eleverna går i eller 

om könstillhörighet har någon betydelse för kamratskap eller det sociala samspelet. En 

tanke är också att analysera resultatet från sociogram och observationer utifrån de 

relationella- och det sociokulturella perspektiven. Detta syfte leder till följande 

frågeställningar: 

 Vad säger sociogrammen om de individintegrerade elevernas kamratrelationer i 

sina klasser? 

 På vilket sätt speglas resultatet av sociogrammet i observationerna? 

 Om det finns en skillnad på elevernas kamratskap beroende på könstillhörighet 

eller vilken årskurs de tillhör, hur yttrar sig detta? 

1.3 Studiens avgränsning 

Studien är avgränsad till att undersöka elever inskrivna i grundsärskolan men som helt 

eller delvis undervisas med elever som läser enligt grundskolans läroplan. De fem 

eleverna som observeras i denna studie tillhör årskurserna 3, 6 och 9 på en F-9 skola. 

Vidare skall studien inte fokusera på varför kamratrelationer och det sociala samspelet 

ser ut som det gör, utan det primära syftet med arbetet är att få fram hur 

grundsärskolelevernas kamratrelationer ser ut, vilket görs med hjälp av sociogram, men 

också genom observationer urskilja mönster i det eventuella sociala samspelet i 

klassrummet.  

Den forskning som vi fokuserar på i denna studie rör framförallt kamratskap och sociala 

relationer för integrerade elever. Forskning som fokuserar på kunskapsutveckling för 

integrerade grundsärskoleelever blir sekundärt, även om sambandet mellan de sociala 

aspekterna och kunskapsutveckling är intressant och kommer tas upp då vi finner det 

relevant. Detta samband visar exempelvis Molin (2004) på i sin avhandling, där han 

skriver att för de elever som upplever att de är socialt och pedagogiskt delaktiga i klassen 

bidrar detta positivt för kunskapsutvecklingen.  

Vi har också valt att fokusera på elever med intellektuell funktionsnedsättning eftersom 

det är en förutsättning för att bli inskriven i grundsärskolan (SFS 2010:800). Vår 
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utbildning leder också fram till Speciallärarexamen med inriktning mot 

utvecklingsstörning, och trots att några av eleverna i studien även har neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) har vi därför valt ett fokus i teoridelen på just intellektuell 

funktionsnedsättning. 

Eleverna på grundsärskolan är dock inte någon homogen grupp. På Specialpedagogiska 

Skolmyndighetens hemsida (spsm.se), kan man läsa att det är tämligen vanligt att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning, som är grundkravet för att få gå i 

skolformen, också har exempelvis motoriska- och sensoriska funktionsnedsättningar eller 

befinner sig inom autismspektrumtillstånd (AST). Detta i kombination med att Sverige är 

ett av få länder med denna skolform (Szönyi & Tideman, 2011), blir det till en utmaning 

vid sökning efter relevant internationell forskning, vilket också Garrote (2017) bekräftar 

i sin artikel, där hon också skriver att det finns få eller ingen studie som fokuserar på 

sambandet mellan sociala färdigheter och svårigheter med det sociala deltagande för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning och som är integrerade eller inkluderade.  

På grund av avsaknaden av relevant forskning kring vårt undersökningsområde var vi 

tvungna att finna nya sökvägar för att nå fram till forskning och studier som var 

applicerbara på vår egen studie. I denna process fann vi ett begrepp som ofta dök upp, 

och det var SEN-students.  

SEN-students är inte heller en homogen grupp av elever. SEN står för Special Educational 

Needs och kan då översättas till elever i behov av särskilt stöd. Begreppet är komplext på 

så sätt att det finns stora variationer bland de elever som kategoriseras som SEN-students. 

Det europeiska samarbetsnätverket Eurydice som ingår i utbytesprogrammet Erasmus 

listar vad begreppet SEN-students innebär: 

Studenter med funktionshinder och särskilda utbildningsbehov är de 

som för alla eller en viss skollivet har betydande inlärningssvårigheter 

på grund av sensoriska, mentala, kognitiva, utvecklingsproblem, 

psykiska och neuropsykologiska störningar, enligt en 

tvärvetenskaplig utvärdering påverkar skol process anpassning och 

lärande. Dessa inkluderar studenter särskilt de som har psykiska 

funktionshinder, sensoriska funktionshinder syn och hörsel 

funktionshinder, kroniska obotliga sjukdomar, tal-språkstörningar, 

inlärningssvårigheter (t.ex. dyslexi, dyskalkyli), 

uppmärksamhetsstörning med eller utan hyperaktivitet, diffusa 

utvecklingsstörningar (autismspektrum) och multipla 

funktionshinder. Dessutom ingår elever med komplexa kognitiva 

känslomässiga och sociala svårigheter, kränkande beteende på grund 

av missbruk, föräldraansökan och övergivande eller våld i 
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hemmet. Studenter med speciella utbildningsbehov betraktas också 

som studenter med en eller flera speciella mentala förmågor och 

talanger. Elever med lågskoleprestation i samband med externa 

faktorer som språkliga eller kulturella särdrag ingår inte i kategorin 

elever med särskilda utbildningsbehov (Eurydice, 2019). 

 

Med vetskapen om denna komplexitet i begreppets innebörd har vetenskapliga artiklar 

med begreppet SEN-students valts ut med omsorg. Eleverna som deltar i de studier 

artiklarna refererar till har liknande problematik som de elever vi observerar i vår egen 

studie. Vi hade kunnat använda enbart artiklar och forskning kring elever med 

intellektuell funktionsnedsättning, men då dessa elever inte sällan har fler diagnoser anser 

vi att de artiklar vi har med i denna studie ändå tillför en extra dimension. I de fall vi 

använder oss av studier med SEN-elever är vi noga med att poängtera om studien även 

omfattar elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Vi valde också att observera klassrumssituationer och inte raster av den enkla anledningen 

att rastaktiviteter förändras med åldern, och hade vi valt att observera endast yngre elever 

hade rasterna varit en given arena för ändamålet.  

1.4 Studiens upplägg 

I inledningskapitlet berör vi bakgrunden till vår studie, vår förförståelse, vårt syfte och 

våra forskningsfrågor. Under tidigare forskning redovisas aktuell forskning såsom 

betydelsen av kamratskap och socialt samspel för individ integrerade elever med 

intellektuell funktionsnedsättning. Där tas även upp forskning som berör inkludering, 

intellektuell funktionsnedsättning och grundsärskolan.  I kapitlet teoretisk referensram 

behandlas socialt samspel ur ett sociokulturellt perspektiv samt ur ett relationellt 

perspektiv.  Metodkapitlet beskriver och motiverar valet av metod, samt redogör för 

undersökningsgruppen, genomförandet och bearbetningen av det insamlade materialet. 

Under kapitlet diskussion redogör vi för vår metoddiskussion där studiens metoder 

diskuteras. I resultatdiskussionen lyfts studiens resultat fram och som är uppdelat efter de 

frågeställningar vi haft och ställs i förhållande till vad tidigare forskning visat. 

Avslutningsvis finns våra förslag på̊ vidare forskning. 
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2. Litteraturgenomgång (Tidigare forskning) 

I detta kapitel sammanfattar vi vad vi anser vara relevant forskning och tidigare litteratur 

om grundsärskoleelevers kamratskap som individintegrerade elever. Elever med 

intellektuell funktionsnedsättning i Sverige har rätt att läsa efter grundsärskolans läroplan, 

vilket i jämförelse med övriga världen inte är så vanligt. I den litteratur och de 

internationella artiklar vi använt oss har vi valt att inte utesluta länder med en läroplan 

för alla elever oavsett funktionsnedsättning.  

För att få tillgång till artiklar och annan relevant litteratur har vi framförallt använt oss 

utav söktjänsterna Summon och ERIC. De sökord vi framförallt använt oss av är: 

Inclusion, Special Educational Needs, Classroom experience, Pupils perception och 

Social skills. 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Individintegrerade elever 

Individintegrerade elever – innebär enligt skollagens 7 kap 9§ att en elev i grundskolan 

kan få sin utbildning i grundsärskolan eller att en elev i grundsärskolan kan få sin 

utbildning i grundskolan eller sameskolan. I sin statistik Skolverket redovisar kring dessa 

elever har de med de som har minst hälften av sin tid i grundskoleklass.  På Skolverkets 

hemsida kan man också läsa att andelen elever i grundsärskolan som är integrerade i en 

grundskoleklass legat på en konstant nivå runt 20 procent sen 1990-talet (Skolverket, 

2018b). 

Kamratkultur och kamratrelationer 

Begreppet kamratkultur myntades först på 1970-talet och enligt Szönyi och Söderqvist 

Dunkers (2015) är målet med kamratkulturen är att den skall vara lustfylld och att 

kamratrelationerna i den är horisontella, det vill säga att maktbalansen är balanserad. Ett 

annat kännetecken enligt författarna för en god kamratkultur är att eleverna deltar själva 

för att de vill, till skillnad mot exempelvis i undervisningskulturen där innehållet är 

reglerat av exempelvis läraren.  
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Socialt samspel 

Begreppet socialt samspel är ett komplext begrepp att förklara utifrån begreppets vida 

omfattning. Betydelsen i sig är nära besläktat med delaktighetsbegreppet, och enligt 

Skolverket (2014) kan begreppet delaktighet delas upp i social delaktighet och 

pedagogisk delaktighet. Den sociala delaktigheten som står i fokus för denna uppsatsen 

handlar om hur eleven samspelar med övriga klassen. Aspelin (2010) definierar begreppet 

ytterligare när han beskriver det sociala samspelet som ett samspel mellan en individ och 

dennes fysiska och sociala miljö.  

 

2.2 Intellektuell funktionsnedsättning  

Jakobsson och Nilsson (2011) redovisar olika sätt att definiera det vi i studien benämner 

som intellektuell funktionsnedsättning, men som också ofta anges som 

utvecklingsstörning, författarna betonar dock att definitionen till stor del beror på 

samhället som omger personen. Författarna nämner också olika förklaringsmodeller till 

intellektuell funktionsnedsättning. Inom det medicinska/utvecklingspsykologiska 

perspektivet förklaras utvecklingsstörning som en effekt av brister hos individen, såsom 

sjukdomar eller skador. Här är det också ett visst fokus på intelligens och den mäts med 

IQ. För att en person enligt de medicinska kriterierna ska få diagnosen 

utvecklingsstörning krävs ett IQ på 70 eller lägre. Ett värde på 100 sägs motsvara ett 

medelvärde och här ligger en majoritet av befolkningen. Hamnar testpersonen i intervallet 

70–90 räknas de som svagt begåvade och de som uppvisar ett resultat under 70 räknas 

alltså som utvecklingsstörda och detta brukar motsvara 1–2 procent av befolkningen. 

Dock krävs det också att en psykolog ska ha vägt in andra faktorer som kan ha påverkat 

resultatet innan något är definitivt. Dessutom krävs det att personen som visat på ett IQ 

under 70 också visar inskränkningar i minst tre av de adaptiva förmågorna. Med adaptiva 

förmågor menas enligt Jakobsson och Nilsson andra ord för hur deras förmåga är att 

anpassa sig i vardagen ser ut, det kan till exempel handla om hur personen sköter sin 

hygien eller hur det sociala livet har utvecklats. Utifrån detta sätt att klassificera 

testpersonerna används diagnosmanualer, och bland de vanligaste nämner Jakobsson och 

Nilsson ICD (International Classification of Diseases) samt DSM (Diagnostic and 
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Statistical Manual of Mental Disorders). Att dessa förkortningar står för manualer vid 

diagnossättning kan vara bra att känna till då mycket av forskning kring ämnet 

utvecklingsstörning hänvisar till dessa. 

Enligt WHO:s diagnosmanual ICD innebär intellektuell funktionsnedsättning att den 

intellektuella, motoriska och sociala förmågan stannat av i utvecklingen. DSM (-IV-TR) 

har tre mer övergripande kriterier som ska uppfyllas för att en individ skall få 

utvecklingsstörning som diagnos. Det grundläggande kriteriet är att den intellektuella 

förmågan är kraftigt nedsatt och detta kombineras med adaptiva svårigheter inom minst 

två av dessa elva områden: kommunikation, hushållsarbete, personlig 

omvårdnad, självbestämmande, arbete, fritid, hälsa, säkerhet, förmågan att använda 

kommunikationsmedel och för den här studiens absoluta relevans, social och 

mellanmänsklig förmåga (Ineland, Molin & Sauer, 2013). 

När det handlar om definitioner som sedan ska användas i det praktiska arbetet med 

intellektuellt funktionsnedsatta individer förekommer enligt Jakobsson och Nilsson 

(2011) ofta AAIDD:s (American Association on Intellectual and Developmental 

Disabilities) definition av intellektuell funktionsnedsättning. Att ha en intellektuell 

funktionsnedsättning innebär enligt denna definition att man har nedsatt förmåga i minst 

två av följande områden: praktisk, social och teoretisk förmåga. Enligt denna definition 

ska även begränsningar i intellektuellt och adaptivt beteende vara förekommande hos 

individen före 18 års ålder (AAIDD, 2010). 

Denna definition skiljer sig mot den medicinska förklaringen genom att den fokuserar på 

vilket stöd och vilka åtgärder en person med utvecklingsstörning behöver inom 

framförallt fem dimensioner, adaptivt beteende, intellektuella förmågor, 

delaktighet/samspel och sociala roller, hälsa och kontext eller sammanhang. En viktig 

aspekt av AAIDD:s definition av intellektuell funktionsnedsättning är alltså att den inte 

enbart fokuserar på att klassificera en person, utan också beskriver det stöd som behövs 

för en fungerande vardag. Funktionsnedsättningen måste också sättas i kontext till det 

samhället vi lever i, och det är viktigt att inte bara peka ut svagheter hos personen utan 

också visa på styrkor (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Även Kyléns (1979) definition av utvecklingsstörning ser bortom klassificeringen av 

personer med intellektuell funktionsnedsättning som det medicinska perspektivet gör. 
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Kylén fokuserar hellre på helheten kring människan än den medicinska definitionen. 

Trots att det finns vetenskapliga modeller för att förklara vem som har en intellektuell 

funktionsnedsättning kan sociala konstruktioner påverka vem som anses vara det enligt 

Jakobsson och Nilsson (2011), som tar upp hur antalet elever i den svenska 

grundsärskolan i vissa kommuner ökat med flera hundra procent medan det i vissa 

kommuner inte märkts någon ökning alls. och antyder i sitt resonemang att det handlar 

om kunskapsmässiga och ekonomiska resurser i skolan som kan avgöra vem som hamnar 

i grundsärskolan. 

När barn med en lindrig intellektuell funktionsnedsättning väl börjar skolan är de enligt 

Nordström (2002) redan då cirka två år sena i utvecklingen jämfört med sina 

klasskamrater utan funktionsnedsättningar. Denna försening innebär enligt Nordström 

svårigheter i att leka med barn i samma ålder då leken ofta är i paritet med barn som är 

tre år yngre.  

Trots denna redan relativt sena utvecklingen hos barnen med intellektuell 

funktionsnedsättning är skillnaden mindre mot normalbegåvade barn i låg skolålder. Ju 

äldre barnen sedan blir, desto större blir skillnaden mot barnen utan barnen intellektuell 

funktionsnedsättning eftersom de har en utvecklingstakt som är långsammare än andra 

barn (Nordström, 2002). 

2.3 Grundsärskolan 

Barnen med intellektuell funktionsnedsättning har rätt att gå i grundsärskola, en skolform 

som Sverige är ett av få länder att ha (Szönyi & Tideman, 2011). Läsåret 2017 / 2018 

gick det 10 612 elever i grundsärskolan, vilket är en ökning på nästan sju procent från 

föregående år. Runt en procent av alla elever i den obligatoriska skolan går i 

grundsärskolan, och av dessa elever är sex av tio pojkar. Till skillnad mot träningsskolan 

där antalet elever i årskurserna ett till nio är relativt konstant, ökar antalet elever i 

grundsärskolan med åldern. Läsåret 2017 7 2018 gick nio procent av grundsärskolans 

elever i årskurs 1 och 14 procent i årskurs 9 (Skolverket, 2018b). 

 Elever som inte når upp till kunskapsmålen i grundskolan på grund av en 

utvecklingsstörning kan läsa efter grundsärskolans läroplan. För att ett beslut om 

mottagande i grundsärskolan ska bli aktuellt ska en omfattande utredning genomföras, 
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som enligt skollagen innehåller den “psykologisk, medicinsk, pedagogisk och social 

bedömning (SFS 2010:800).  Utredningen sker i samråd med vårdnadshavare. 

Vårdnadshavare och elev kan önska att bli integrerad i grundskoleklass men de har ingen 

ovillkorlig rätt till detta.  

I kapitel 7 i Skollagen (SFS 2010:800) slås det fast att en elev i grundsärskolan kan få sin 

utbildning i grundskolan först om huvudmännen och vårdnadshavare samtycker och 

elever med intellektuell funktionsnedsättning som integreras i grundskoleklass fortsätter 

att läsa efter grundsärskolans kursplaner. Läsåret 2017 / 2018 var det 1305 

grundsärskoleelever som hade minst hälften av sin skoltid i grundskoleklass och som då 

enligt Skolverket kallas för integrerade elever. Detta antal elever motsvarar cirka 20 

procent av det totala antalet elever i grundsärskolan, en andel som varit konstant sedan 

1990-talet (Skolverket, 2018b). 

Grundsärskolan ska på ett övergripande plan främja social gemenskap, utveckla elevens 

förmåga att självständigt och tillsammans med andra ta till sig och använda sig av 

kunskap. Ett mål med inkludering är att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska 

få möjlighet att skapa relationer med elever utan funktionsnedsättningar. Det har inte skett 

i så stor utsträckning som var tänkt. När eleven vistas i en miljö som omfattar en mängd 

av olikheter väljer eleven oftast att umgås med dem som liknar dem själva. Att vara lika 

skapar samhörighet och en känsla av trygghet (Ineland, Molin & Sauer 2013). 

De positiva effekterna av grundsärskolans organisation vilket ger en känsla av trygghet 

tar Szönyi och Tideman (2011) också upp och menar att det är under sådana förhållanden 

elevernas självförtroende och självkänsla stärks vilket i sin tur bidrar en gynnsam miljö 

för kunskapsmässig utveckling.  

2.4 Inkludering och integrering 

Trots den känsla av trygghet vi sett grundsärskolan kunna bidra med, har vi också sett 

barn med intellektuell funktionsnedsättning undervisas i klasser med barn utan 

funktionsnedsättning, och enligt Nilholm  och Göransson (2013) finns det i den  svenska 

skolan idag en blandning av mer eller mindre åtskilda särlösningar, såsom 

grundsärskolan, specialskolan, särskilda undervisningsgrupper och annat stöd som ges i 

anslutning till den ordinarie klassrumsundervisningen.  
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Som pedagog stöter man ofta på begreppen inkludering och integrering när elevernas 

placering på skolan diskuteras. Tolkningsutrymmet för dessa begrepp är stort enligt 

Nilholm (2006), som menar att forskare ser olika på vad som skiljer begreppen 

integrering och inkludering åt.  

Enligt Skolverket (2018b) är integrering när en grundsärskoleelev får minst hälften av sin 

utbildning i klass. Begreppet inkludering är mer komplext att förklara. Asp-Onsjös (2008) 

menar att begreppet inkludering är skolans anpassning till eleverna istället för tvärtom 

och att detta är ett ständigt pågående arbete.  

 

En viktig betydelse i begreppet inkludering är enligt Nilholm och Göransson (2013) att 

elevers olikheter ska ses som en tillgång, vara berikande samt att undervisningen ska vara 

anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov, dock har forskning enligt 

Nilholm och Alm (2010) visat att undervisningen i de klassrum eleven flyttats till förblivit 

oförändrad, det vill säga inte anpassats efter elevens särskilda behov. I de fall där barn 

med exempelvis inlärningssvårigheter inte ens får en chans att integreras eller inkluderas 

i klasser, undervisas de många gånger i särskilda undervisningsgrupper. Haug (1998) 

benämner detta som en segregerad integrering. Den officiella förklaringen till dessa 

särskilda undervisningsgrupper brukar enligt Slavin (1990) vara att där får eleverna lättast 

tillgång till lämplig undervisning. Det finns dock en annan inofficiell förklaring till de 

särskilda undervisningsgrupperna, vilket handlar om att eleverna placeras där för att inte 

störa eller hindra andra elever i deras utveckling och lärande (Tøssebro, 2004). 

Nilholm och Göransson (2013) tar upp tre skilda definitioner av inkludering: 

1. Den gemenskapsorienterade definitionen av inkludering är en skola som passar 

alla oavsett vad man har för behov och förutsättningar 

2. Den individorienterade definitionen, där man ser om eleven i behov av särskilt 

stöd klarar målen och trivs i skolan. Om eleven har detta tillsammans med att de 

sociala relationerna finns, då anses eleven inkluderad.  

3. Den placeringsorienterade definitionen är då eleven i behov av särskilt stöd 

placeras i ”vanlig” klass.  
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Oavsett vilken definition skolan har är den sociala miljön i klassrummet viktig menar 

Nilholm (2006), och med detta menar han att i den inkluderande skolan ska det finns goda 

relationer eleverna emellan och även mellan lärare och elev. Eleven ska i en inkluderande 

miljö känna sig delaktig och känna en social tillhörighet med de övriga klasskamraterna 

oavsett vilka förutsättningar eleven har. Konsekvenserna av en känsla av delaktighet är 

också enligt Molin (2004) positivt för elevens kunskapsutveckling. 

Nilholm och Göransson (2013) tar upp att det är viktigt att hörsamma hur eleven upplever 

det att vara inkluderad i klassen. Avgörande för hur eleven upplever det att vara 

inkluderade kan enligt författarna bero på bland annat om de känner en gemenskap och 

tillit med de övriga klasskamraterna.  

En förutsättning för en mer inkluderande skola enligt Nilholm och Göransson (2013) är 

att samhället vill ha det. För att viljan ska finnas där, måste även enligt författarna en 

diskussion ske om vad inkludering är och varför det är önskvärt, men också, ifall det alltid 

är önskvärt.  

2.5 Socialt samspel 

Redan när vi föds söker vi kontakt med andra människor och för barnets utveckling är det 

viktigt att känna samhörighet och ha nära relationer, så viktigt enligt Askland och Sataøen 

(2014) ett barn utan vänner och nära relationer riskerar att hamna i riskzonen för att bli 

marginaliserade. I en studie av Almqvist (2009) definieras dessutom riskerna med en låg 

social status hos barn. Studien visade på en högre risk att utveckla diabetes, 

hjärtsjukdomar, psykisk ohälsa, drog och alkoholproblem hos dessa barn jämfört med de 

i denna studie populära barnen. Bland de impopulära barnen var självmordsförsök 

vanligare. 

Ihrskog (2006) menar att det är lika viktigt att ha kunskap om hur relationer skapas som 

att lära sig att skriva, räkna och läsa, därför kan det vara viktigt att det finns vuxna kring 

eleverna som har kunskap och kan hjälpa till med detta och det sociala samspelet i 

gruppen.  I hennes studie framkommer det också att barnen tycker att det är skillnad på 

att ha en kamrat eller en kompis. En kamrat är den vännen du endast har en ytlig relation 

med medan kompisar är den du har en djupare relation med, och att kompisar har man 

endast ett fåtal av medans du kan ha många kamrater. 
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Även om vuxna kan vara till hjälp med det sociala samspelet kan de också vara en 

bromskloss för samma syfte. I en forskningsartikel av Webster (2015) presenteras 

resultatet av strukturerade observationsstudier som utfördes i Storbritannien mellan 1976 

och 2012 och som syftade till att undersöka elever och deras tid i klassrummet. Resultatet 

visade att tiden där elever kategoriserade som SEN-elever interagerar med andra elever 

varit oförändrad, däremot hade interaktionen mellan lärare och elever ökat. Enligt 

Webster försökte forskarna finna förklaringar till utvecklingen men betonar att de inte 

med säkerhet kan förklara orsakerna. En möjlig förklaring enligt Webster skulle kunna 

vara den nya läroplanen som infördes i slutet av 1980-talet, och som tvingade läraren till 

mer helklassundervisning för att den innehöll mer ämneskunskaper och kunskapskrav än 

tidigare. I samband med detta ökade också andelen resurspersoner i skolan vilket gjorde 

att eleverna med SEN fick mer hjälp av dessa och att interaktionen med andra elever i 

många fall uteblev på grund av det nära samarbetet eleven och resurspersonen hade.  

Samma problematik och risker kring elevernas begränsning av det sociala samspelet tar 

Östlund (2017) upp, och hänvisar till flera studier som nämner främst elevassistenternas 

roll i det inkluderande klassrummet som en viktig faktor för att inkluderingen ska lyckas. 

För elever där deras lärar/elevassistenter är alltför hjälpande riskerar de att utvecklas 

sämre än elever utan eller vars assistenter låter eleverna utan att bistå för mycket. Även 

Wendelborg och Tøssebro (2008) varnar för att ett alltför omfattande stöd och nära hjälp 

kan försvåra den sociala interaktionen i vanliga klasser för eleverna. 

Svårigheterna i det sociala deltagandet för elever med särskilda undervisningsbehov tas 

också upp i en norsk studie (Frostad & Sip, 2007) som visar på att elever med särskilda 

svårigheter (SEN) är mindre populära, har färre vänner och deltar mer sällan som 

medlemmar i en grupp. Författarna hänvisar också till en studie av Pfiffner och McBurnett 

(1997) som även de tar upp att det finns svårigheter för elever med särskilda 

undervisningsbehov i att kommunicera med klasskamrater, än mer intressant för vår 

studie är att de menar att detta även gäller för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

. 
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2.6 Kamratskap och kamratkultur 

En berättigad fråga är varför elever med särskilda undervisningsbehov integreras och 

inkluderas i dagens skola. Svaret skiljer sig från fall till fall, men Ihrskog (2006) bidrar 

med sin doktorsavhandling till några aspekter på varför man gör detta. Även om hennes 

avhandling inte direkt handlar om barn med intellektuella funktionsnedsättningar ger den 

en bild av kamratskapet som för vår studie är intressant då syftet med hennes avhandling 

är att dels se på hur kompisrelationer påverkar informella läroprocesser, men också för 

att belysa hur kompisrelationer påverkar barns socialisering och identitetsskapande. I 

hennes avhandling framkommer det tydligt hur viktigt det är för barn att ha kompis- eller 

som vi benämner i vår egen studie som kamratrelationer.  

Även Nordström (2002) tar upp vikten av att ha vänner. I hennes studie skriver hon att 

det är viktigt för barnets utveckling och psykiska hälsa att få tillhöra en grupp som är 

deras jämlikar och som tänker och handlar som dem själva och att vuxna inte kan ersätta 

kamratrelationerna med andra barn. Hon såg också att fanns mer samspel på jämlika 

villkor mellan elever som båda hade intellektuella funktionsnedsättningar än om det 

skulle vara med ett barn utan funktionsnedsättning. Eleverna med intellektuell 

funktionsnedsättning visade stor motivation, trygghet och glädje när de var tillsammans 

med varandra. De vill gärna ha en kamrat eller kompis utan intellektuell 

funktionsnedsättning, men det är oftast inte ömsesidigt och de blir sällan valda av dem. 

Skolan har enligt Nordström också en viktig roll att ge eleverna med intellektuell 

funktionsnedsättning möjlighet att vara tillsammans med andra barn. Författaren menar 

att det måste utvecklas möjligheter att undervisa eleverna tillsammans och att det bör 

finns fler inkluderade elever med intellektuell funktionsnedsättning i samma klass så 

finns det fler möjligheter för eleverna att välja kamrater.  

Segregerade miljöer är enligt Mineur (2013) inte att föredra och för att relationer mellan 

eleverna ska uppstå, så måste de träffas, det räcker inte att vara placerad i en klass på 

pappret. I skolor som samverkade mellan grundskolans och grundsärskolans hade 

eleverna i Mineurs avhandling också fler positiva erfarenheter av att integreras än elever 

i skolor där samverkan var begränsad. Synen på de så viktiga kamratrelationer förändras 

med åren enligt Nordström (2002), som skriver att kön, ålder och attraktion är en grund 

för relationerna, men att barnen senare kommer till ett stadie där gemensamma regler och 
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värderingar och viljan att ställa upp för varandra blir allt mer viktig. Detta utvecklas än 

mer enligt Nordström i 12–13 årsåldern då en vän är någon med exempelvis samma 

intressen. Från denna ålder skriver Nordström att barnets ålder och hur de kommunicerar 

blir allt viktigare när det handlar om att få tillhöra en grupp eller ej.  

Avramidis (2013) redogör i en artikel för en studie som gjorts i England, som visserligen 

inte handlar om elever med intellektuell funktionsnedsättning, men som visar att elever i 

behov av särskilt stöd (SEN) och som integrerats med elever utan detta, känner sig mer 

annorlunda än de elever som inte integrerats. De har enligt Avramidis dessutom färre 

nomineringar som kamrat än övriga elever i klassen. Eleverna utan behov av särskilt stöd 

i denna studie ser elever i behov av särskilt stöd som avvikande, vilket enligt Avramidis 

kan medföra att dessa elever upplever ett utanförskap, men det mest intressanta med 

artikeln är de studier Avramidis hänvisar till av De Monchy, Pijl och Zandberg (2004) 

och Chamberlain, Kasari och Rotheram-Fuller (2007) som visar att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning har färre problem i sin kontakt med kamrater än SEN-

elever med exempelvis autism.  

 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

I vår studie har vi valt att undersöka hur integrerade grundsärskoleelevers kamratskap och 

sociala samspel ser ut. De kamratrelationer vi studerar är de Dunkers (2015) benämner 

som horisontella och är i studien mellan eleverna i de klasser eleverna är integrerade. 

Socialt samspel är ett komplext begrepp men i denna studie fokuserar vi på samspelet 

mellan en individ och dennes sociala miljö. Förutsättningen för att få gå i grundsärskolan 

är att du har en intellektuell funktionsnedsättning, vilket motsvarar ungefär 1–2 procent 

av befolkningen i Sverige. En person med intelligent funktionsnedsättning har svårigheter 

med de adaptiva förmågorna, som handlar om att anpassa sig till vardagen (Jakobsson & 

Nilsson, 2011). 

Grundsärskolan är en skolform Sverige är ett av få länder att ha. (Szönyi & Tideman, 

2011) som läsåret 2017 / 2018 hade 10 612 elever och av dessa var det enligt Skolverket 

(2018b) 1305 som gick integrerade i klass, och med integrerade elever avser vi likt 

Skolverket (2015) de grundsärskoleelever som har minst hälften av sin utbildning i klass. 
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3 Teoretiskt ramverk 

 

Då samspelet mellan elever står i fokus i denna studie faller det sig naturligt att analysera 

resultatet ur ett sociokulturellt perspektiv, men utan den utveckling som skett inom 

specialpedagogiken, där vi har gått från ett kategoriskt system till ett relationellt synsätt 

på eleverna skolproblem hade förmodligen en diskussion kring elevernas inkludering och 

integrering varit aktuell. De båda perspektiven kompletterar varandra enligt Aspelin och 

Persson (2011), och syftar på det grundläggande behov en människa har av att bli sedd 

av andra. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Hand i hand med utvecklingen inom skolans värld och i synnerhet med den 

specialpedagogiska utvecklingen från det kategoriska perspektivet till relationella, så har 

det sociokulturella synsättet kommit att växa sig starkare. Vygotskij som ses som 

grundare till det sociokulturella perspektivet, menar att vi utvecklas i ett socialt 

sammanhang och där grunden för allt lärande är det sociala samspelet (Vygotskij, 2001). 

Dysthe (2003) beskriver det sociokulturella perspektivet med att man här ser att lärande 

är något som skapas i kommunikationen och i samspelet med andra. I detta samspel är 

det viktigt enligt Dysthe att eleven interagerar med andra barn och vuxna och tar del i 

aktiviteter tillsammans med andra, men som samtidigt betonar att de elever de samspelar 

med, själva spelar en viktig roll för hur vad och hur individen lär sig. Även Säljö (2012) 

betonar vikten av det sociala samspelet inom det sociokulturella perspektivet och skriver 

att lärande och kunskap växer fram ur ett samspel mellan elev-elev eller elev-pedagog, 

och att det är genom samarbete med andra som eleven lär sig nya saker och utvecklar sitt 

tänkande. Samtidigt är samspelet inte enbart är en metod för inhämtande av kunskaper 

menar Säljö, som skriver att både en emotionell och en intellektuell utveckling sker 

genom att eleven interagerar med andra. En förutsättning för att klara detta sociala 

samspel är enligt Sandgren (2018) en fungerande språklig kommunikation, och i det 

sociokulturella perspektivet är det två särskilt viktiga begrepp kopplade till detta, 

mediering och artefakter.  
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Mediering härstammar enligt Säljö (2014) från det tyska ordet Vermittlung som betyder 

förmedla.  Enligt Vygotskij (1995) är människans handlingar medierade, vilket innebär 

att människans tänkande speglas av den kultur vi lever i. Tankarna påverkas också enligt 

Vygotskij av de artefakter (redskap) som vi har tillgång till. Som ett exempel på detta kan 

man ta ett barn som växer upp i ett akademiskt hem med tillgång till studiestöd (kultur) 

och teknik som datorer och surfplattor (redskap, och sedan jämföra det barnet med ett 

barn som växt upp i en miljö där barnet har föräldrar som inte har möjlighet att stötta sitt 

barns studier och inte har tillgång till sådana tekniska redskap.  

Språket är enligt både Vygotskij (1995) och Säljö (2014) den viktigaste medierande 

artefakten inom det sociokulturella perspektivet.  

Det sociokulturella perspektivet lämpar sig också väl som en teoretisk utgångspunkt då 

vår studie bygger på en tanke om att det kanske inte alltid är fördelaktigt eller önskvärt 

för en elev att integreras, och kopplingen här till vår studie är den proximala 

utvecklingszonen. Till skillnad från Piaget som delade in utvecklingen i olika stadier, 

menade Vygotskij enligt Phillips och Soltis (2010) att lärande alltid äger rum och därför 

kunde två barn som enligt Piaget befann sig i samma utvecklingsstadium, utvecklas olika 

mycket. Denna teori ledde fram till begreppet proximal utvecklingszon, som är utrymmet 

mellan det barnet klarar av själv och det som det inte klarar av på egen hand utan behöver 

hjälp av exempelvis läraren (Phillips & Soltis, 2010).  

För att kunna utveckla lärandet hos barnet menade Vygotskij enligt Egidius (2009) att 

man måste lyssna på dem för att förstå vilken utvecklingsfas de befinner sig, så att man i 

undervisningen kan förse dem med rätt handledning och uppgifter för att de ska nå nästa 

utvecklingszon. Denna handledning beskriver Säljö (2014) med ordet scaffolding. 

Scaffolding är enligt Säljö när en person som inte behärskar ett område får stöd av en 

handledare för att klara det. Ju mer kunnig personen blir på området, desto mer avtar 

enligt Säljö detta stöd.  

Det sociokulturella perspektivet fokuserar också mycket på samspelet mellan individer, 

och något som talar för att elever skall undervisas tillsammans är enligt Claesson (2002) 

att en klasskamrat kan hjälpa en annan elev att nå och behärska nästa steg i utvecklingen, 

vilket innebär mer konkret att man borde sträva efter ett samspel med andra elever istället 

för att undervisa elever med skolproblem i en segregerad miljö. Även Säljö (2014) är inne 
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på detta sociala samspel och skriver att den proximala utvecklingszonen handlar om att 

den enskilda eleven överträffar sin nuvarande förmåga med hjälp av stöttning och 

vägledning från en vuxen eller en kamrat. Eleven får enligt Säljö låna av de kunskaper 

och färdigheter hen ännu inte själv behärskar, dock avtar detta efterhand för att till slut 

helt upphöra i takt med att eleven behärskar den delen av exempelvis undervisningen. 

 

3.2 Relationellt perspektiv 

Historiskt sett har man inom specialpedagogisk forskning knutit skolproblem till eleven. 

Inom forskningen kallas detta perspektiv för det kategoriska eller det traditionella 

perspektivet, och har sina rötter i medicin och psykologi, och som enligt Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist (2001) är individinriktat då svårigheterna tillskrivs eleven. Haug 

(1998) framhåller också att det är lättare att identifiera orsakerna till problem som 

biologiska än som sociologiska. Han menar också att det i välfärdsstaten kan vara 

strategiskt att undvika sociala förklaringar till problem och därigenom fritas både 

föräldrar, skola och politiker från att ha bidragit till svårigheterna.  

Debatten har dock på senare år ändrat riktning och skolproblemen är numera inte 

kopplade till eleven, utan mer till skolans organisation och sociala omständigheter, en 

inriktning inom forskningen som kallas för det relationella perspektivet (Göransson, 

Lindqvist, Klang, Magnússon, & Nilholm (2015). Ur det relationella perspektivet 

kommer enligt Emanuelsson et. al. (2001) också den inkluderande miljö skolor idag skall 

eftersträva, och skriver också att för att förstå skolproblemen för en elev, måste man ta 

hänsyn till utbildningsmiljön runt eleven.  

Historiskt sett har dock avvikande eller begåvningsmässigt svaga elever exkluderats 

genom att de satts i så kallade hjälpklasser. Detta medicinska synsättet på orsakerna till 

skolproblem dominerade länge. På 1970-talet tillsattes en utredning för att utreda skolans 

inre arbete (SIA). Som ett resultat av denna utredning förflyttades fokus på 

skolproblemen från ett individuellt till ett organisatoriskt perspektiv, och tankarna i 

utredningen kom att genomsyra Lgr80 (Tinglev, 2014).  
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Under 1990-talet förändrades synen på orsaken till skolproblemen menar Ahlberg (2015), 

och beskriver utvecklingen från hur man tidigare relaterat svårigheter till individen, nu 

såg skolmiljön och det sociala sammanhanget som bidragande orsaker. En stor anledning 

till denna förändrade syn fortsätter hon, är Salamancadeklarationen som antogs av Unicef 

1994. Grundtankarna i Salamancadeklarationen som många länder har och hade för avsikt 

att följa är jämlikhet och allas rätt till inkluderande undervisning (Svenska Unescorådet, 

2006). 

Ahlberg (2015) poängterar också att det individuella stöd elever i behov av får inte ska 

bort, principen är mer att alla barn skall få stöd och de i behov av mer ska få detta. 

Assarson (2009) tar också upp Salamancadeklarationen som en viktig del i arbetet för en 

gemensam skola, och framhåller också FN:s Barnkonvention som en viktig del av 

historien då den också lyfter fram barnens rätt till gemenskap. Trots denna utveckling tar 

Helldin och Sahlin (2010) upp exempel som visar på den motsatta utvecklingen i Sverige, 

då elever inskrivna i grundsärskolan eller andra särskilda undervisningsgrupper ökat de 

senaste åren. Som förklaring till detta tar de bland annat upp de nya målstyrda 

läroplanerna med tydliga miniminivåer som alla elever ska nå.  

Om man sedan granskar pedagogiska verksamheter ur ett relationellt perspektiv, blir det 

viktiga enligt Emanuelsson et. al. (2001) det som sker i förhållandet mellan olika 

interaktörer via samspel och interaktioner. Syftet är alltså̊ inte enligt författarna att peka 

ut en enskild elev som ansvarig för sitt beteende, för elevers förutsättningar ses också̊ som 

något relationellt på så vis att förändringar i omgivningen kan förändra elevens 

möjligheter att uppfylla vissa förbestämda krav och mål. En enkel förklaringen av det 

relationella perspektivet skulle kunna vara att det beskriver barn som “barn i svårigheter” 

istället för “barn med svårigheter”. 

Då lärandet enligt Persson (2007) ses som ett socialt fenomen inom det relationella 

perspektivet hamnar också samspelet mellan elev och lärare i fokus. Persson ställer även 

det relationella perspektivet som motsats till det kategoriska perspektivet. Aspelin (2013) 

tar samtidigt upp kritik mot båda det kategoriska och det relationella perspektivet och 

skriver att svaret på skolproblemen ligger någonstans mittemellan det kategoriska och det 

relationella perspektivet, och att det finns de fall där eleven inte vill eller orkar vara i 
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klass. I den grad en elev kan och vill vara inkluderad försöker organisationen, det vill 

säga skolan, att lösa det.  

3.3 Sammanfattning teoretiskt ramverk 

 

Vi har i denna studie använt oss av två teorier för att analysera resultatet, det 

sociokulturella- och det relationella perspektivet, två perspektiv som enligt Aspelin och 

Persson (2011) kompletterar varandra.  

Vygotskij som är en av förgrundsgestalterna i det sociokulturella perspektivet menar att 

grunden för allt lärande är det sociala samspelet (Vygotskij, 2011). Inom det 

sociokulturella perspektivet är det ett antal begrepp vi använder oss av i analysen. 

Mediering är ett av dessa och enligt Vygotskij (1995) är människans handlingar 

medierade, de speglas av den kultur vi lever i. Handlingarna påverkas också enligt 

Vygotskij av de artefakter (redskap) som vi har tillgång till. Språket är enligt Säljö (2014) 

den viktigaste medierande artefakten inom det sociokulturella perspektivet.  

Ett annat begrepp inom perspektivet är den proximala utvecklingszonen som innebär det 

utrymme mellan vad en elev klarar själv och det den behöver hjälp med (Phillips & Soltis, 

2010). För att komma till nästa nivå kan handledning av en person krävas, denna 

handledning kallas för scaffolding (Säljö, 2014). 

Den inkluderande miljön kommer enligt Emanuelsson et. Al (2001) ur relationella 

perspektivet, ett perspektiv som enligt samma författare kan förklaras som ”barn i 

svårigheter” snarare än ”barn med svårigheter”.  

4. Metod 

I detta kapitel diskuterar vi först våra metodval, den ostrukturerade observationen samt 

de sociogram vi genomfört. Därefter går vi igenom vår undersökningsgrupp samt hur 

urvalet gick till. Hur observationerna och sociogrammet genomfördes och bearbetades 

följer sedan.  Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens reliabilitet, validitet 

och etiska överväganden. 
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4.1 Sociometri och sociogram 

En viktig del av vår studie är det sociogram som vi utför i alla de tre klasserna. Ett 

sociogram är enligt Tvingstedt (1998) en analys av vilka man brukar umgås med i ett 

specifikt nätverk, i detta fall, klassen där eleven eller eleverna är integrerade. Denna 

metod är enligt Tvingstedt också lämpad för barn i skolåldern.  

Sociogram kommer från en socialpsykologisk metod utvecklad av Jacob Moreno. Mer 

specifikt innebär metoden enligt Sveriges psykologförbund (2019) att man exempelvis 

ber en klass att skriva ner namnen på de klasskamrater de helst vill arbeta med. Ur den 

data som kommer ur svaren visar det sig då om någon blir vald fler gånger än andra eller 

att någon inte får någon som väljer dem. Genom att föra över datan till ett diagram får 

man kartor över den sociala strukturen i det här fallet klassen, en karta som inom 

sociometri kallas för sociogram. 

 

4.2 Ostrukturerad observation 

Dagligen görs det enligt Patel & Davidsson (2011) observationer för att vi ska få 

information om det som händer omkring oss, och detta kan ske var och när som helst. 

Backman (2016) säger också något så enkelt men som ändå har sådan tyngd, och det han 

säger är att vill man veta något om verkligheten måste man observera den. Backman 

beskriver observationsmetoden och visar på hur metoden i sig inbegriper allt från 

experiment, intervjuer, och formulär till test och direkta observationer och konstaterar att 

observationsmetoden även är en datainsamlingsfas, och att forskaren måste välja rätt 

metod att observera för att få fram data som svarar på exempelvis dennes frågeställningar.  

En utmaning för denna studie var att välja mellan en strukturerad eller en ostrukturerad 

observation. Bryman (2011) tar upp den strukturerade observationsmetoden och lyfter 

upp fördelen gentemot exempelvis en surveyundersökning där det finns en risk att 

respondenterna inte är helt sanningsenliga, i en direkt observation undviker man detta 

problem då man direkt observerar exempelvis ett beteende. Rent generellt har den 

strukturerade observationen inte använts i så hög grad i forskningsvärlden enligt Bryman, 

utan det har handlat mest om ett användande av metoden i klassrumsforskning, vilket 
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hade kunnat tala för att använda denna metod i studien då våra observationer kommer att 

ske just i klassrummet.  

Dock menar Patel och Davidson (2011) att observationer som gjorts för att undersöka det 

sociala samspelet och hur mycket de utvalda eleverna interagerar med andra elever eller 

vuxna, är en ostrukturerad observation.  Enligt Patel och Davidson är den ostrukturerade 

observationsmetoden bra att använda för att se vilka val människor gör i olika situationer. 

Ostrukturerad observation innebär att inget observationsschema används. Istället noteras 

beteenden och hur eleven beter sig i en viss miljö och sedan genom ett berättande sätt 

skrivs det man sett ner.  

Bryman (2011) beskriver också den ostrukturerade observationen, och skriver att man 

som observatör antecknar ”allt” som man hinner observera. Det som skrivs ner är enligt 

Bryman stödord som ska vara till hjälp när en fullständig redogörelse av observationen 

görs.  Anteckningarna jämförs och används för att sammanställa resultatet. Stukát (2011) 

anser att vanliga ostrukturerade observationer kan vara bra för att få en helhetsbild, och 

då fungera som komplement till en annan metod, som i denna studie är vårt sociogram. 

En ostrukturerad observation kan vara icke deltagande eller deltagande. Där har vi har 

valt att genomföra icke deltagande observationer. Forskaren i en deltagande observation 

vistas enligt Bryman (2011) i en social miljö under en tid för att skapa sig en bild hur 

individerna beter sig. I en icke-deltagande observation är inte observatören enligt Bryman 

delaktig i det som händer utan intar en iakttagande roll. Då vi inte har deltagit i det som 

utspelar sig i miljön utan endast studerat vad som sker i det sociala samspelet, blir vår 

observation enligt Bryman en icke deltagande.  

4.3 Undersökningsgrupp och urval 

Skola och elever 

Med erfarenhet från tidigare projekt visste vi att tiden är en av våra största utmaningar, 

därför kontaktade vi tidigt i processen skolor i grannkommuner vi visste arbetade med 

individintegrerade grundsärskoleelever. Dessa skolor hade vi träffat vid nätverksträffar 

för pedagoger inom grundsärskolan och vid träffarna hade vi passat på att berätta om det 

stundande examensarbetet. När syftet med studien började ta form och vi kunde 



 

29 

 

presentera våra idéer om att titta på kamratskapet för integrerade grundsärskoleelever i 

grundskolan märkte vi av ett stort intresse.  Ett flertal pedagoger från olika skolor anmälde 

att de mer än gärna kunde ställa upp, och de var dessa vi nu kontaktade. 

När vi hade skolor som var intresserade och syftet var klart, skissade vi på vilka kriterier 

skolorna skulle uppfylla. Då tiden var begränsad för att göra skolbesök hoppades vi hitta 

en skola som hade alla tre stadierna i grundskolan, samt att det på skolan skulle finnas 

integrerade grundsärskoleelever. Det fanns en skola som motsvarade alla våra krav, en F-

9 grundskola med cirka 400 elever belägen i Skåne. På skolan fanns 9 

grundsärskoleelever som alla var individintegrerade. Eleverna som var individintegrerade 

på skolan fanns i årskurserna 1,3,5,6,7 och 9. För att få en åldersspridning som 

motsvarade frågeställningarna i studien valde vi ut fem elever i årskurserna 3,6 och 9. Det 

urval vi gjorde kallas enligt Bryman (2011) för ett strategiskt urval, då elever och 

årskurser valts ut strategiskt för att vara relevanta till de forskningsfrågor som ställts. 

De elever som valdes hade som gemensam nämnare en lindrig utvecklingsstörning. 

Samtliga var integrerade grundsärskoleelever som hade minst hälften av sin utbildning i 

klass. 

Årskurs 3 

Pojke - Lindrig utvecklingsstörning - Downs Syndrom 

 

Årskurs 6 

Pojke - Lindrig utvecklingsstörning - Dyspraxi 

Flicka - Lindrig utvecklingsstörning - Autism 

 

Årskurs 9 

Pojke - Lindrig utvecklingsstörning  

Flicka - Lindrig utvecklingsstörning - Autism 

Lektioner 

När valet av skola, klasser och elever var avklarat blev nästa steg att boka tider för 

lektionsbesök. Hade vi gjort det lätt för oss kunde vi tagit första bästa tider som fanns, 

men vi hade redan tidigt bestämt oss för att besöka två olika sorters lektioner, en praktisk 
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och en teoretisk. Anledningen till detta urval var att vi av erfarenhet vet att det sociala 

samspelet mellan elever kan variera beroende på vad för sorts lektion det är. För att kunna 

jämföra årskurserna med varandra ville vi också ha lektioner inom samma skolämne. Vi 

lyckades med detta till viss del, i alla årskurserna fanns det möjlighet att observera en av 

deras idrottslektioner. De teoretiska lektionerna var svårare att få ihop då elevernas 

undervisning ibland var i klassrummet tillsammans med övriga klasskamrater. De äldre 

individintegrerade grundsärskoleeleverna hade ibland undervisning i annan lokal som 

tillhörde grundsärskolan. Här var antalet elever färre och lokalerna var mer anpassade 

utefter deras behov. Efter en del pusslande fick vi dock ihop lektioner som passade vårt 

syfte.  

 

4.4 Genomförande 

Till skolans rektor skickade vi sedan en förfrågan via e-post och berättade om syftet med 

vår studie och hur vi hade tänkt att genomföra den. Redan samma dag svarade rektorn att 

hen kontaktat de pedagoger vi angett som samarbetsvilliga. Efter att rektorn hade pratat 

med berörda pedagoger fick vi tillåtelse att genomföra studien på skolan. Ett glädjande 

besked och vi inledde en kontakt med de ansvariga pedagoger i de tre olika klasserna. 

Alla pedagoger var positiva till studien och såg det som att resultatet av vårt arbete kunde 

vara positivt för att utveckla verksamheten. 

Pedagogerna bistod oss med att maila ut Missivbrevet (Bilaga 1) samt samtyckesblankett 

(Bilaga 2 och 3) till elever och vårdnadshavare. Där kunde elev och vårdnadshavare ta 

ställning till om de ville medverka i studien eller inte. I missivbrevet fanns information 

om syftet med vår studie och hur vi skulle gå tillväga. Vi var också tydliga i missivbrevet 

att förklara att elevernas medverkan var anonym, frivillig och att de när som helst kunde 

avbryta medverkan.  

När sedan arbetet på fältet tog vid valde vi att genomföra sociogrammen först. 

Anledningen till detta var att vi hade en tanke om att jämföra resultatet från 

sociogrammen med det vi sedan såg under observationerna. Vi började med att 

genomföra sociogram i alla tre klasser på en och samma dag. Observationerna 

genomfördes klassvis vid sex olika tillfällen, och varje observation varade mellan 40 och 
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60 minuter beroende på hur lång lektionen var. Idrottslektionerna var i alla observerade 

klasser 60 minuter och de teoretiska lektionerna var 40 minuter.  

4.4.1 Sociogram 

Sociogrammen genomfördes som nämnt ovan vid ett tillfälle i varje klass.  Varje elev 

gjorde sina val i ett till klassrummet angränsande grupprum. Anledningen till att vi valde 

denna plats i stället för i klassrummet var för att eleverna ostört och utan påverkan från 

andra i klassen skulle kunna välja på egen hand. De gick till oss enligt klasslistans 

turordning. Övriga elever fortsatte undervisningen som vanligt.  

Eleverna fick först titta på ett klassfoto och säga eller peka på vilka de tyckte var deras 

tre bästa kamrater i klassen. En av oss satt med eleven och den andre antecknade svaren. 

De kompisar eleven valde skrevs ned efter dennes namn i en klasslista.  

Svaren överfördes sedan till ett dataprogram som bearbetade den data vi fått fram. Hur 

detta gick till beskriver vi mer utförligt i kapitlet bearbetning. Den data vi fick fram 

genom sociogramen jämfördes med resultatet från observationerna och analyserades 

utifrån våra teoretiska utgåspunkter och tidigare forskning.  

4.4.2 Observation 

 

Fokus under observationen var att titta på det sociala samspelet mellan eleverna och en 

grundfråga vi tog med oss i var vilken kontakt som togs mellan grundsärskoleeleverna 

och de övriga eleverna? Vi förde så noggranna fältanteckningar som möjligt i våra 

anteckningsblock under observationerna, en metod Bryman tar upp som vanlig för att 

fånga intressanta skeenden för studien, vilket i våra observationer kunde vara när kontakt 

togs mellan de observerade grundsärskoleeleverna och övriga elever i klassen.  

Observationerna genomfördes vid sex olika tillfällen och varade under en lektion, som 

var antingen 40 eller 60 minuter.  
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Vår placering under observationerna och mer detaljer från dessa följer nedan:  

Klass 3 - Lektion i idrott 

Innan eleverna kom gick vi in i idrottshallen för att förbereda oss för kommande 

observation. När eleverna kom in berättade vi för dem varför vi var här, sedan placerade 

vi oss på varsin bänk på olika platser i lokalen. Vi behöll samma platser under hela 

observationen och det vi observerade antecknade vi ned.  

Klass 3 - Lektion i matematik 

Vid denna observation gick vi tillsammans in med eleverna eftersom klassrummet var 

låst när vi kom dit. Då eleverna nu visste vilka vi var och vad vi gjorde där lät vi den 

undervisande läraren berätta kortfattat om att vi skulle vara med under 

matematiklektionen i samma syfte som under idrottslektionen. När läraren inlett lektion 

och lektionsupplägget blev klart, frågade vi eleverna Oscar och Lisa om vi fick följa med 

dem när de gav sig ut för att hitta geometriska former ute på skolgården och det var inga 

problem tyckte de. Vi höll oss i närheten av eleverna men var passiva och antecknade det 

vi såg i varsitt block. När eleverna redovisade sitt arbete satt vi längst bak i klassrummet 

och även där antecknade vi det vi såg i varsitt block. 

Klass 6 - Lektion i idrott 

Vi hade sällskap med eleverna till idrottshallen och medan eleverna gick in i 

omklädningsrummet gick vi in i idrottshallen och förberedde oss. Mentorn inledde 

lektionen med att berätta vilka vi var och att vi hälsade på i deras klass för att lära oss 

mer och se hur de arbetade i klassen. Därefter presenterade vi oss själva och förklarade 

att vi kommer att skriva ner saker på ett papper mest för att vi ska komma ihåg. Då 

lektionen bestod av olika stationer och det var två elever vi skulle observera fick vi dela 

på oss och följa varsin elev till de olika stationerna. Under hela tiden förde var och en så 

kallade fältanteckningar över det vi såg. 
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                                           Klass 6 - Lektion i Geografi 

När vi genomförde andra observationen i klass sex satt vi längst bak i klassrummen under 

tiden läraren hade genomgång. Då vi varit med klassen innan nämnde den undervisande 

läraren snabbt att vi var med även denna lektion i samma syfte. Eleverna vi observerade 

denna lektion valde att arbeta i olika rum med sina grupper delade vi som observatörer 

på oss. Den av oss som var i klassrummet satt en bit ifrån gruppen och observerade och 

den observatör som gick med in i det lilla rummet satt med runt de bord som gruppen satt 

vid. Under lektionen skrevs stödord ner var för sig. 

Klass 9 - Lektion i idrott 

Som i övriga observationer i idrottshallen hade vi placerat oss på bänkar innan lektionen 

startade och eleverna hade bytt om. Detta lektionspass delade inte eleverna på sig utan 

tillhörde samma grupp, vilket möjliggjorde att vi kunde flytta oss runt i lokalen 

tillsammans men förde ände egna anteckningar.  

                                         Klass 9 - Lektion i Samhällskunskap 

När eleverna börjar anlände till lektionen satt vi redan utanför och väntade då dörren till 

var klassrummet varit låst. När läraren anlänt och låst upp dörren gick vi sist in 

klassrummet efter alla eleverna. Under genomgången satt vi längs med ena väggen strax 

bakom de elever som observerades. När genomgången är över söker elevassistenten vår 

uppmärksamhet och pekar mot dörren. Elevassistenten och de två eleverna reser sig och 

går ut och vi följer då efter dem till den lokal där grundsärskolans lokaler. Observationen 

fortsätter genom att vi placerar oss tillsammans med elever och assistent runt ett stort 

bord. Vi är passiva under resten av lektion och antecknar var för sig det vi ser.  

 

4.5 Bearbetning  

4.5.1 Sociogram 

Efter att eleverna fått namnge eller pekat ut vilka kompisar de hade i klassen, samlade vi 

in deras svar och påbörjade arbetet med att rita upp sociogrammen. Snabbt insåg vi vilket 
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tidsödande arbete detta innebar och sökte därför efter ett dataprogram som skulle kunna 

förenkla processen. Det finns en hel del tillgängliga program på marknaden men de flesta 

kostade pengar när man skulle bearbeta datan. Till slut fann vi dock ett program som var 

helt avgiftsfritt och där vi på ett enkelt sätt kunde skriva in elevernas svar för att sedan 

titta på när programmet skapade sociogrammen. I programmet fanns valet att ändra färg 

(gul) på elevernas cirklar vilket vi använde oss av för att förenkla förståelsen av 

sociogrammen. Vi valde att även använda en färg (röd) på den elevassistent som en av de 

observerade eleverna valde. Det färdiga sociogrammet visade genom pilar vilka 

kamratrelationer som var enkelriktade eller dubbelriktade. Programmet vi använde oss av 

heter Leaderboard X (2019) (www.http://leaderboardx.herokuapp.com/#/graph-editor). 

4.5.2 Observation 

 

Efter varje observation jämförde vi våra anteckningar för att se om vi observerat samma 

saker eller om den ena kanske sett någon den andra missat, allt för att få en djupare och 

bredare förståelse av det vi sett, då fyra ögon är fler än två (Bjørndal, 2018). Resultatet 

av observationerna analyserades sedan utifrån våra teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning.  

 

4.6 Reliabilitet och validitet  

En hög tillförlighet (reliabilitet) och relevans (validitet) är något eftersträvansvärt inom 

forskningsvärlden, så också i denna studie. För att nå dessa mål har vi valt att beskriva 

våra metoder och urval så noggrant som möjligt.  

Att vi utfört varje moment tillsammans talar för en hög tillförlitlighet, dock ska det 

påpekas att tillförligheten och relevansen är hög för just de specifika klasser vi arbetat 

med, huruvida resultaten är applicerbara på andra skolor och elever spekulerar vi inte 

vidare i, därför anser vi att resultatet inte går att generalisera på andra elever och skolor. 

Något att beakta är också dagsformen på eleverna som i sin tur kan ha påverkat deras svar 

i sociogrammen och hur de uppträtt under våra observationer.  

http://leaderboardx.herokuapp.com/#/graph-editor
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4.7 Etiska överväganden 

En tidig tanke var att intervjua elever med intellektuell funktionsnedsättning kring 

begreppet inkludering, socialt deltagande och kamratrelationer, men vi valde efter 

konsultation med elevassistenter och pedagoger bort denna metod. Några av eleverna vi 

valt ut hade enligt personalen tidigare haft svårt för liknande situationer vilket resulterat 

ibland annat utbrott. Kan vi undvika en situation där vi skulle kunna kränka en elev 

åsidosätter vi naturligtvis detta arbetssätt.  

I denna studie har också etiska överväganden gjorts i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). 

Vetenskapsrådet redovisar fyra stycken krav för forskare, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet är uppfyllt på så vis att alla de parter som berörs av denna studie är 

informerade om vad syftet med den är och detta innan den genomförts, detta har framförts 

bland annat genom det missivbrev som skickades ut. (Bilaga)  

Samtyckeskravet Om ämnet för observationen är av etiskt känslig karaktär bör samtycke 

8 inhämtas från förälder/vårdnadshavare, då observationerna och syftet med dessa inte är 

av sådan karaktär har inget samtycke sökts.  

Konfidentialitetskravet För att svara på konfidentialitetskravet har de observerade 

personerna fått förklarat för sig att de när som helst kan säga nej till fortsatt observation 

utan att de behöver känna tvekan inför ett sådant beslut.  

Nyttjandekravet Även nyttjandekravet får anses uppfyllas i denna rapport då ett av 

målen varit att inte observera någon som står i beroendeposition till forskaren.  
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5 Resultat 

Vi redovisar i detta kapitel resultaten från de genomförda sociogrammen och 

observationerna klassvis.  

5.1 Klass 3 

Sociogram 

 

Figur 5.1 Sociogram klass 3.  

Figuren visar vilka kamrater eleverna valt i klassen. Två gröna pilar mot varandra visar ömsesidiga val, det 

vill säga att de har valt varandra som kompisar. När det är enkla blå pilar innebär det att eleven valt en 

kamrat men att kamratskapet i detta fall inte är ömsesidigt. Den gula färgen kring ett namn innebär att det 

är denna elev som är en individintegrerad särskoleelev i klassen.  
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Den enda i klassen som nämner Oscar som en kamrat är Lisa. Oscar har valt Lisa och de 

har alltså en ömsesidig vänskap. Oscar har också valt Filip och Filip A som kamrater, 

men ingen av dessa två har valt Oscar tillbaka.  

Observation 

Idrottslektion 

Klassen har idrottslektion som inleds med att eleverna sitter i en ring mitt i rummet.  När 

den observerade eleven Oscar kommer ut från omklädningsrummet går han mot sin 

elevassistent Mona. En elev i klassen som Oscar tyr sig till enligt pedagogerna är Lisa. 

Innan observationen berättade Oscars pedagoger att det finns en tjej i klassen som tar 

väldigt väl hand om honom, vilket snart skulle synas. När Oscar kommer till ringen pekar 

Lisa att han ska sätta sig bredvid henne. Oscar uppfattar hennes signaler och sätter sig 

bredvid Lisa. 

Idrottsläraren ropar upp barnens namn och när hen säger Oscars namn hjälper Lisa till 

genom att säga till honom att han ska räcka upp handen. Efter uppropet berättar läraren 

att de ska spela spökboll och hen förklarar hur leken går till genom ett bildstöd hen tagit 

fram. 

Idrottsläraren berättar sedan vilka lagen är. När Oscar får höra att han och Lisa är i samma 

lag höjer han sina armar i luften och tittar på Lisa och ler. Lisa gör tummen upp och ler 

mot Oscar.  

Under spelets gång passar Lisa bollen flera gånger till Oscar samtidigt som hon uppmanar 

de andra i klassen att passa till Oscar som står på samma ställe hela tiden. Efter att Lisa 

uppmanat de andra eleverna får Oscar passningar något oftare av de övriga eleverna . Lisa 

ger uppmuntrande beröm till Oscar under hela spelet. Bra Oscar och snygg passning 

Oscar hörde vi flera gånger Lisa säga. Under spelets gång var hans assistent Mona i 

närheten men intog en passiv roll.  

När lektionen närmade sig sitt slut bad läraren eleverna att plocka undan de redskap som 

använts. De flesta i klassen började på eget bevåg att plocka undan. Oscar stod still och 

tittade på när Lisa och Ella ropade på honom att hjälpa till med en bänk. Oscar stod still 

och då stegade Mona in och hjälpte honom bort till tjejerna.  
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När redskapen var bortplockade samlade läraren klassen i en ring igen, denna gång mellan 

Lisa och Mona. Killarna satt bredvid varandra men Oscar satt vid tjejerna i ringen.  

 

Matematiklektion 

I matematiken arbetar klassen med geometriska former, och dagens lektion bestod av 

uppdrag kopplat till detta. Två och två skulle de på skolgården med sina Ipads fota tio 

stycken geografiska former. Läraren hade frågat Lisa innan lektionen om hon kunde tänka 

sig att vara med Oscar denna lektion och ta kort tillsammans. Lisa tyckte om att ta ansvar 

för Oscar nämnde läraren efter lektionen, och därför blev det ofta hon som gjorde saker 

med Oscar. Vi följde Lisa, Oscar och Mona på avstånd. Vi kunde se att alla gånger de 

fotade var det Oscar som fick göra detta momentet, medan det var Lisa som verkade finna 

formerna de skulle fotografera.  

När klassen samlats igen skulle de redovisa vilka former de funnit. Oscar skötte med 

hjälp av Mona bildspelet medans Lisa berättade var och vilken form de hitta. Alla i 

klassen lyssnade på varandra och applåderade varandras arbeten. Vid ett tillfälle tryckte 

Oscar fram en bild på en flagga av misstag, men ingen kommenterade detta utan 

väntade tysta tills rätt bild kom fram.  
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5.2 Klass 6 

Sociogram 

 

Figur 5.2 Sociogram klass 6.  

Figuren visar vilka kamrater eleverna valt i klassen. Två blåa pilar mot varandra visar ömsesidiga val, det 

vill säga att de har valt varandra som kompisar. När det är en enkel blå pil innebär detta att eleven valt en 

kamrat men att kamratskapet i detta fall inte är ömsesidigt. Den gula färgen kring ett namn innebär att det 

är denna elev som är en individintegrerad grundsärskoleelev i klassen. Eva är markerad med röd färg 

eftersom hon är elevassistent och inte tillhör klassen.  

I figur 5.2 kan man utläsa att Sara något oväntat först valde sin assistent Eva som 

kamrat i klassen. Sara valde även Natalie och Inez som kamrater men ingen av dessa 

valde Sara tillbaka. Philip valde Isac, Lukas och Linus men det var bara Linus som 

valde Philip tillbaka.  
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Observation 

Idrottslektion 

Philip kommer in i idrottshallen från omklädningsrummet där han har han bytt om utan 

assistent.  Han går mot tre killar som sparkar fotboll i ena änden av hallen. Linus, en av 

killarna frågar om Philip vill vara med. Philip nickar och till synes vant anpassar sig till 

leken.  

Klassen ska ha friidrott inomhus och läraren ber klassen att sätta sig i de fyra rader de 

brukar sitta i. Philip, den ena av de två eleverna vi observerar följer med killarna och 

sätter sig bakom Linus på samma plats där han alltid sitter. Sara kommer ut från 

omklädningsrummet något försenad, tittar sig omkring och går till Eva som sitter på en 

bänk vid sidan av klassen. Eva, elevassistenten förklarar för Sara att klassen skall sitta i 

den rad hon satt i senast. Sara tittar ner i marken och verkar inte vilja sitta bland de 

andra.  Eva följer då med Sara, tar henne i handen och leder henne till platsen längst bak 

i rad fyra. Tillsammans sätter de sig ned. Sara fortsätter att titta ner i golvet. 

Idrottsläraren ger sedan korta instruktioner om vad som skall ske under lektionen. Eva 

förtydligar för Sara vad som kommer hända medan Philip verkar förstå instruktionerna. 

När Eva har berättat för Sara frågor hon Philip om han är med på vad som skall göras. 

Philip svarar ja och springer iväg till den station han skall vara med.  

Stationerna löpning, höjdhopp, längdhopp och kula är förberedda och varje station har ett 

namn efter ett nummer. Namnet är inte utmärkt då tanken är att eleverna skall koppla 

själva aktivitet till nummer. Den rad man satt i fick alltså ett nummer som motsvarade en 

station. Eva får påminna Sara om att gå till station nummer fyra, men Sara förstår inte 

vilken station som är nummer fyra då det inte finns någon siffra utsatt. Eva följer med 

Sara till löpning 60 meter.  

Tre tjejer står redan vid stationen när Sara och Eva kommer dit, men ingen tittar på Sara 

när hon kommer. Vid Philips station ser vi hur han busar med en av killarna i klassen och 

verkar vara en del i gemenskapen där. Dessa beteenden upprepas sedan under hela 

lektionen. Philip klarar sig själv även om han ibland ser vilsen ut. Vid några tillfällen hör 

vi hans grupp ge beröm till honom. Sara är mer isolerad i sin grupp och interagerar mest 

med Eva.  
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När läraren blåser i visselpipan och uppmanar eleverna att sätta sig i sina rader igen, går 

Sara och Eva till omklädningsrummet för att byta om och duscha innan de andra eleverna 

kommer. Philip springer till sin rad och sätter sig bakom Linus igen.  

 

Lektion i SO - Geografi 

Läraren inleder med att skriva upp lektionens innehåll på tavlan. De har nyligen börjat 

arbeta med Europa och skall idag arbeta i grupper med ett land som de får tilldelat till sig. 

Sara hamnar i samma grupp som Isak och Natalie medan Philip hamnar med Linus och 

Inez. Då Saras grupp går till ett angränsande rum för att arbeta får vi dela upp oss så att 

en stannar kvar i klassrummet och den andra observerar Saras grupp.  

Philips grupp får landet Italien. De ska leta fem fakta om landet samt måla landets flagga. 

Inez tar kommandot och säger till Philip att han ska måla flaggan och att hon och Linus 

ska leta fakta. Philip hämtar pennor men vet inte hur han skall hitta rätt flagga. Linus 

noterar detta och hjälper honom att ta fram rätt flagga.  

I Saras grupp är det Eva som delar upp arbetet. Sara är en duktig tecknare får vi berättat 

för oss och får uppdraget att måla Frankrikes flagga medan Natalie och Isak ska leta fakta. 

Sara får hjälp av Eva att ta fram Frankrikes flagga, varken Isak eller Natalie intresserar 

sig för hur det går för Sara. I det angränsande rummet samtalar Sara endast med Eva. När 

flaggan är klar berömmer Natalie Sara för hennes fina flagga och Sara ler generat mot 

Eva.  

Lektionen går fort och när läraren ber klassen att sätta sig i sina bänkar igen vill Sara sitta 

kvar och måla. Philip som suttit vid sin plats under lektionen lämnar tillbaka pennorna 

och lyssnar sedan på läraren som tackar alla för en bra genomförd lektion. När de får lov 

att gå frågar Linus Philip om han vill spela King på rasten och de springer båda iväg ut 

på rast.  
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5.3 Klass 9  

Sociogram 

 

Figur 5.3. Sociogram klass 9. 

Figuren visar vilka kamrater eleverna valt i klassen. Två gröna pilar mot varandra visar ömsesidiga val, det 

vill säga att de har valt varandra som kompisar. När det är en enkel blå pilar innebär detta att eleven valt en 

kamrat men att kamratskapet i detta fall inte är ömsesidigt. Den gula färgen kring ett namn innebär att det 

är dessa elever som är individintegrerade grundsärskoleelever i klassen. Tina är rödmarkerad därför att hon 

är elevassistent i klassen.  

Som det går att utläsa av figur 5.3 valde Alva sin elevassistent som kamrat. Alva valde 

också Carl, den andra observerade killen i klassen, dock var kamratskapet mellan Alva 

och Carl inte ömsesidigt. Carl valde även han Tina som kamrat, men också Marcus och 

Oliver, ingen av de båda pojkarna valde Carl som kamrat tillbaka.  
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Observation 

Idrottslektion 

Även årskurs nio har friidrott på schemat och vi noterar att de har samma idrottslärare 

som klass sex. Upplägget av lektionen är identiskt med sexornas. Vi har fått information 

om att idrottsläraren tar emot Carl utanför omklädningsrummet och stöttar honom i 

omklädningsrummet medan Tina är med eleven Alva när flickorna byter om.  

Idrottsläraren leder Carl till rad nummer fyra, samma rad som Alva och Tina sätter sig 

vid när de bytt om. Läraren ger samma instruktioner denna gången. Både Carl och Alva 

lyssnar men får även instruktionerna förstärkta av Tina.  

Tina är med de båda eleverna vid varje station. De klarar dock själva av att göra alla 

moment och med klasskamraterna har de viss interaktion. Carl söker mer kontakt med de 

andra i gruppen än vad Alva gör, speciellt med en kille som heter Oliver. Vi uppfattar 

båda att Oliver behandlar Carl på ett schysst sätt men samtidigt får vi känslan av att Carl 

är lite väl mycket på Oliver och att han upplever detta som lite irriterande. Alva söker inte 

så mycket interaktion med de övriga i gruppen men får mer uppmuntrande ord av de andra 

än Carl. Alva söker Tinas uppmärksamhet många gånger under lektionen och verkar vilja 

ha hennes bekräftelse på att hon gör rätt.  

När lektionen är slut samlas klassen i sina rader. Carl sitter framför Oliver och vänder sig 

om för att samspela. Oliver försöker lyssna på läraren och säger till Carl att lägga av med 

viss irritation i rösten. Idrottsläraren märker av detta och nickar åt Tina att hjälpa Carl att 

vända sig om. Carl blir märkbart irriterad när Tina kommer men gör som hon säger och 

vänder sig om. När eleverna får gå och byta om markerar Carl sin ilska och stampar hårt 

i golvet när han går till omklädningsrummet. Några killar i klassen skrattar åt honom, 

Oliver är dock neutral och vi uppfattar honom som en kille som uppträder snällt mot Carl 

men som samtidigt har integritet och kan bli trött på att Carl är för på i vissa situationer. 

Tina följer med Alva till omklädningsrummet. Vi fick berättat för oss att ingen annan tjej 

i nian duschade så oftast var Alva och Tina själva där. Idrottsläraren gick efter cirka 5 

minuter in i killarnas omklädningsrum för att kolla till Carl men då hade han redan gått 

därifrån.  
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Lektion i samhällskunskap 

Klassen väntar utanför klassrummet när Carl, Alva och Tina kommer gåendes från 

lokalerna där de har sin undervisning då de inte är i klass. det är också i dessa lokaler som 

de tillbringar sin rasttid. Eftersom den undervisande läraren ännu inte är på plats 

småpratar eleverna med varandra i olika gruppkonstellationer. Ingen lägger större notis 

av att Carl och Alva kommer. När läraren låser upp dörren strömmar eleverna in. Carl 

följer med strömmen medan Alva väntar tills alla gått in. I klassrummet sitter eleverna 

två och två. Närmast dörren sitter Carl och Alva tillsammans och tanken är får vi förklarat 

senare att de ofta går från klassen om lektionen inte är anpassad för dem och de tröttnar.  

Lektionen inleds med att läraren skriver upp strukturen på lektionen för att sedan inleda 

en genomgång av globaliseringen. Vi ser hur Tina tittar uppgivet på oss. Vi noterar att 

Alva börjat teckna och att Carl tagit upp sin Ipad och spelade något flaggspel. När 

genomgången är slut ska klassen jobba med uppgifter kopplade till sidor i boken. Även 

om det är hög volym i klassrummet tar alla upp sina böcker och börjar arbeta. Vi ser hur 

många elever pratar med varandra, både om uppgifterna men också om annat. Carl och 

Alva sitter isolerade längst bak utan att någon vänder sig mot dem. Häftet de fått av den 

undervisande läraren försöker Tina gå igenom med dem. Efter fem minuter reser sig de 

tre upp och lämnar klassrummet utan att någon frågar vart de går och vår observation 

avslutas. Efteråt berättar Tina om att materialet sällan är anpassat för eleverna i 

grundsärskolan och att hon ofta får gå tillbaka till grundsärskolans lokaler och jobba med 

liknande uppgifter som klassen fast på en helt annan nivå.  

 

5.4 Sammanfattning av resultatet 

Klass 3 

Oscar valde enligt sociogrammet tre kompisar i klassen, Filip, Filip A och Lisa, men det 

var bara Lisa som valde Oscar tillbaka. Under observationen såg vi tydligt hur Oscar 

sökte sig till Lisa, och att hon var omhändertagande och hjälpte Oscar när han behövde 

det. Lisa försökte få de andra i klassen att passa till Oscar som tog en passiv roll under 

idrottslektionen. Under den observerade matematiklektionen var Lisa och Oscar i samma 
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grupp vilket var förutbestämt av läraren. Vi såg även här hur Lisa tog hand om Oscar och 

hjälpte honom med exempelvis vad han skulle fotografera. Vid redovisningen assisterade 

Eva Oscar och även om det vid ett tillfälle blev fel visade klassen Oscar respekt genom 

att varken fnittra eller göra sig lustiga över det som hände.  

Klass 6 

Enligt sociogrammet var det en tydlig skillnad mellan pojkgruppen och tjejgruppen i 

klassen. Sara som var en av eleverna i klassen vi observerade valde assistenten Eva som 

en av kompisarna i klassen. De två andra tjejerna hon valde, Inez och Natalie valde inte 

Sara tillbaka. Saras exkludering från gruppen märks också under observationen, bland 

annat genom att hon nästan uteslutande hade kontakt med Eva och inte med de andra i 

klassen. Under lektionen i geografi ser vi hur Sara och den grupp hon skall arbeta med 

går iväg till ett angränsande grupprum. Här organiserar assistenten Eva upp arbetet och 

Sara får uppdraget att måla en flagga, något Natalie sedan ger henne beröm för. Under 

arbetets gång har de två eleverna som är i Saras grupp, Natalie och Isak, enbart kontakt 

med varandra medan Sara och Eva arbetar ihop.  

Philip valde enligt sociogrammet Isac, Lukas och Linus, men det var bara Linus som 

valde Oscar tillbaka. Philip är mer självständig än Sara vilket märks genom att han byter 

om själv och vågar ta egna initiativ under idrottslektionen, hans behov av assistent är 

minimalt. Det märks också att Philip har mer socialt samspel med klassen än Sara, det 

är vid ett flertal gånger vi ser honom busa med killar i klassen och att många ger honom 

beröm. Under geografilektionen hamnar Philip i samma grupp som Inez och Linus. 

Philips grupp stannar i klassrummet och Inez tar kommandot och delar ut 

ansvarsområden. Även Philip får uppgiften att måla landets flagga. Efter lektionen 

frågar Linus om Philip vill spela King på rasten vilket han vill och de springer båda 

iväg.  

Klass 9 

Alva valde bara två stycken kompisar i klassen, assistenten Tina och vår andra elev under 

observationen, Carl. Ingen i klassen valde enligt sociogrammet Alva som kompis. Under 

idrottslektionen har Alva stöd av Tina från att de byter om tills de duschar. Under 

genomgången får Alva instruktionerna förstärkta av Tina. Alva söker under lektionen 
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ingen kontakt med de andra i klassen med får uppmuntrande ord av klasskamraterna. 

Innan lektionen i samhällskunskap samlas klassen utanför klassrummet eftersom läraren 

är sen. När Alva anländer tillsammans med Carl och Tina är det ingen som 

uppmärksammar henne. Väl i klassrummet är Alva med under genomgången och sitter 

tillsammans med Carl längst bak. Ganska snart märker vi hur uppmärksamheten avtar 

och att hon börjar teckna istället. En stund senare lämnar hon klassrummet tillsammans 

med Tina och Carl och beger sig till den lokal grundsärskolan befinner sig.  

Carl valde Marcus, Oliver och Tina som kompisar i klassen, ingen valde enligt 

sociogrammet Carl tillbaka. Under idrottslektionen får Carl stöd i omklädningsrummet 

av den undervisande läraren, som också visar honom var han skall sitta. Under lektionen 

är Carl ganska “på” en kille som heter Oliver. Till en början bemöter han Carl på ett 

behärskat sätt men efter ett tag märker vi hur han blir irriterad över Carls beteende. Under 

passet får Carl mindre beröm av de andra i klassen än Alva men söker mer det sociala 

samspelet än henne. Vid slutet av lektionen är Carl återigen på Oliver och assistenten 

Tina får gå in och bryta hans beteende. Carl blir märkbart irriterad över situationen och 

några i klassen skrattar åt honom, dock inte killen som han varit på, Oliver. Under 

samhällslektionen ser vi ett liknande mönster som med Alva. De anländer samtidigt till 

klassen men ingen ger honom någon uppmärksamhet. Likt Alva tappar han under 

genomgången snart intresset och tar upp sin Ipad och spelar spel. Går efter det 

tillsammans med Tina och Alva till grundsärskolans lokaler.  

 

5.5 Teoretisk tolkning  

Vi valde två teoretiska ramverk att utgå ifrån i vår studie, det relationella- och det 

sociokulturella perspektivet. Göransson et. al (2015) tar upp att man i det relationella 

perspektivet inte fäster problemen på eleven utan snarare på skolan som organisation och 

den sociala miljön runt eleven. Också Emanuelsson et. al (2001) beskriver det relationella 

perspektivet och tar bland annat upp att för  förstå en elevs skolproblem, måste man också  

ta hänsyn lärmiljön runt eleven. 

Resultatet i vår studie hade kunnat se annorlunda ut. När vi planerade intervjuerna valde 

vi efter dialog med personal på skolorna att inte använda oss av intervjuer som metod. 
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Valet kändes lätt då, vi hade redan tänkt använda oss av sociogram och observationer i 

vår studie men hade tänkt att intervjuerna kunde ge oss en djupare dimension av elevernas 

kamratskap och sociala samspel. Personalen trodde alltså inte att det hade gått att 

genomföra alla intervjuerna, men redan här kunde vi tänkt annorlunda. Problemet ligger 

ju inte hos eleven, det är ju vi vuxna som enligt det relationella perspektivet skall förändra 

oss så att problemet kunde lösas. Kunde vi kanske anpassat miljön runt 

intervjusituationen så att det faktiskt gått att genomföra dessa? 

Trots avsaknaden av intervjuer fick vi med hjälp av andra metoder fram en bild av de 

integrerade grundsärskoleelevernas kamratskap och sociala samspel. Vi kunde se att de 

grundsärskoleelever som deltagit i vår studie undervisades minst hälften av sin 

utbildningstid tillsammans med sin klass, något som kanske inte varit genomförbart om 

inte det relationella perspektivet som strävar efter en gemenskap i skolan vunnit kraft 

gentemot det mer traditionella perspektivet som enligt Tvingstedt (2014) karaktäriserades 

av särskildhet för barn med exempelvis intelligent funktionsnedsättning. 

Emanuelsson et. al (2001) skriver också att skriver att det relationella perspektivet har 

ideologiskt och politiskt stöd genom såväl internationella som nationella styrdokument 

och att skolorna skall sträva mot en gemensam skola. Assarson (2009) tar upp exempel 

på dessa styrdokument och nämner främst Salamancadeklarationen och FN:s 

Barnkonvention när hon diskuterar hur de påverkade utvecklingen mot en inkluderande 

skola och barnets rätt till gemenskap. Att de grundsärskoleelever vi observerat i vår studie 

befinner sig i klassrummet med andra elever är nog inte bara ett tecken på det relationella 

perspektivets genomslag i den svenska skolan utan också en förutsättning för att de ska 

kunna interagera med varandra. Social interaktion och samspel likt detta är enligt Säljö 

(2012) en förutsättning för att tänkandet och lärande hos elever ska utvecklas inom det 

sociokulturella perspektivet, den metod som vi också valt att analysera resultatet av. I 

skolan som vi besökte var grundsärskoleeleverna tillsammans med övriga elever mer än 

hälften av tiden och sociala interaktioner mellan de båda elevgrupperna var möjliga och 

uppfyller alltså det mål om sociala interaktioner och samspel som ligger till grund i båda 

dessa perspektiv. 

Trots det relationella perspektivets mål att utveckling mot en inkluderande skola kunde 

vi se att antalet elever som skrivs in i grundsärskolan eller som undervisas i särskilda 



 

48 

 

undervisningsgrupper ökat enligt Helldin och Sahlin (2010).  Även Aspelin (2013) 

diskuterar utvecklingen mot en alltmer segregerad skola där elever med 

funktionsnedsättningar kanske inte vill eller orkar vara i klass, och att lösningen då många 

gånger blir att eleven får sin undervisning i en exempelvis en särskild 

undervisningsgrupp. I vår studie valde två elever att lämna en lektion för att 

undervisningen enligt deras elevassistent var på en för avancerad nivå. De fortsatte sedan 

undervisningen i lokalerna i grundsärskolans egna lokaler där lärmiljön var anpassad 

utefter deras förutsättningar på ett annat sätt än klassrummet de lämnade. 

Inom det sociokulturella perspektivet är ett viktigt begrepp den proximala 

utvecklingszonen som enligt Phillips och Soltis (2010) innebär utrymmet mellan det 

eleven klarar själv och det den behöver hjälp med. En av anledningarna till att årskurs 9 

lämnade klassrummet med sin assistent upplevde vi var för att undervisningen var på en 

för hög nivå och inte motsvarade dessa elevers proximala utvecklingszon. För att kunna 

utveckla lärandet hos barnet menade Vygotskij enligt Egidius (2009) att man måste lyssna 

på dem för att förstå vilken utvecklingsfas de befinner sig, så att man i undervisningen 

kan förse dem med rätt handledning och uppgifter för att de ska nå nästa utvecklingszon. 

Denna hjälp benämner Säljö (2014) som scaffolding, vilket enligt författaren innebär att 

när en person inte behärskar ett område, så får man stöd av någon handledare att klara 

det. Möjligtvis hade de individintegrerade elevernas assistent kunnat var den som gjorde 

detta om inte den undervisande läraren anpassat lektionsinnehållet så att det passade alla. 

Fenomenet med att de integrerade eleverna tillsammans med sin assistent lämnade 

klassen inträffade dock bara under en av alla de lektioner vi observerade, resterande 

lektioner stannade eleverna hela tiden med klassen. 

När vi diskuterar scaffolding så är det inte bara en vuxen som kan agera som handledare. 

Dysthe (2003) och Säljö (2012) beskriver hur eleven kan ta till sig kunskap genom att 

interagera med andra elever genom socialt samspel. I vår observation av klass tre såg vi 

exempel på scaffolding mellan de två eleverna Oscar och Lisa.  Oscar, en kille med 

Downs Syndrom och lindrig intellektuell funktionsnedsättning fick under våra 

observationer i klassen hjälp av Lisa. De här två eleverna hade enligt sociogrammet även 

en ömsesidig kamratrelation. Vi såg hur Lisa tog hand om Oscar under såväl 

idrottslektionen som matematiklektionen, och detta verkade inte vara en 

engångsföreteelse då de vuxna i klassen berättat om detta för oss innan. Lisa var den stora 
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skillnaden när man jämför resultatet av såväl sociogram som observationer med de andra 

klasserna i vår studie. Säljö (2012) menar att det sociala samspelet är inte bara av stor 

vikt för inhämtande av kunskaper utan även för den emotionella utvecklingen hos barnen. 

När individintegrerade elever likt de vi observerat ändå får vara en del av klassen ökar 

också deras möjligheter till samspel med övriga klasskamrater. Detta sociala samspelet 

tar Dysthe (2003) upp som en viktig del i lärandet inom det sociokulturella perspektivet. 

Genom samarbete och interaktion med andra utvecklas enligt Säljö (2012) både det 

intellektuella och emotionella hos eleven. Samspelet med övriga klasskamrater för de 

observerade eleverna i denna studie var dock begränsat. Sandgren (2018) betonade vikten 

av en fungerande språklig kommunikation för att kunna delta i det sociala samspelet. 

Inom det sociokulturella perspektivet är språket enligt både Vygotskij (1995) och Säljö 

(2014) den viktigaste medierande artefakten och artefakterna präglades enligt Vygotskij 

(1995) av den kultur vi lever i. De elever vi observerade hade förutom tiden med klassen 

också undervisning i grundsärskolans lokaler, och kanske hade tiden där haft en påverkan 

på deras språk som medierande artefakt. Personer med intellektuell funktionsnedsättning 

har också ofta svårigheter med de adaptiva förmågorna, som exempelvis kommunikation, 

och om observationerna visade på bristfällig kommunikation mellan elever med 

intellektuell funktionsnedsättning och de utan, hade kanske inte skolan anpassat den 

sociala miljön runt eleven tillräckligt mycket, vilket är ett av målen med det relationella 

perspektivet.  

5.6 Slutsatser av resultatet 

 De integrerade grundsärskoleeleverna hade få eller inga ömsesidiga 

kamratrelationer enligt sociogrammen. 

 Enligt sociogrammen var elevassistenten viktig och tre av eleverna hade valt 

denne som en kamrat i klassen.  

 Det sociala samspelet för de integrerade grundsärskoleeleverna var under 

lektionerna begränsat. 

 Ju yngre barnen som observerades var, desto mer socialt samspel med övriga 

klasskamrater hade de.  

 Killar hade i årskurs 6 och 9 mer socialt samspel med övriga klasskamrater än 

flickorna, något även resultatet av sociogrammen visade på.  
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6. Diskussion och fortsatt forskning 

6.1 Resultatdiskussion 

 Vad säger sociogrammen om de individintegrerade elevernas kamratrelationer i 

sina klasser? 

De individintegrerade grundsärskoleeleverna hade i vår studie få eller inga ömsesidiga 

relationer enligt sociogrammen, och elever med intellektuell funktionsnedsättning kan 

enligt Ineland et al. (2013) ha svårigheter med exempelvis kommunikation och sociala 

relationer, vilket skulle kunna vara en förklaring på varför de studerade eleverna saknar 

ömsesidiga kamratrelationer enligt sociogrammet.  

Även om det i Avramidis (2013) studie inte ingick några elever med intellektuella 

funktionsnedsättningar, kunde man se att elever med särskilda behov hade lägre status 

och fick färre nomineringar som kamrat än övriga de i klasserna som inte hade särskilda 

behov vilket också Frostad och Sips (2007) studie visade på att elever med särskilda 

behov hade färre vänner och var mindre populära än elever utan särskilda behov. 

Gemensamt för båda dessa studier var att elever med autism ingick i deras urval av elever, 

vilket gör dessa intressant även då två av fem elever i vår studie hade autism.  

Något som överraskade oss under genomförandet av sociogrammet var att tre elever valde 

sin elevassistent som en av kamraterna i klassen. Östlund (2017) tar upp tar upp 

elevassistentens viktiga roll för en framgångsrik inkludering, samtidigt som han tar upp 

faran med en alltför hjälpande elevassistent då detta kan leda till att eleverna utvecklas 

sämre. Även Wendelborg och Tøssebro (2008) tar upp elevassistentens viktiga roll och 

varnar för att ett alltför omfattande stöd kan försvåra elevens interaktion med övriga 

elever i klassen. Också Webster (2015) tar upp elevassistentens roll i sin 

forskningsartikel, och ger där en möjlig förklaring till varför interaktionen mellan elever 

med särskilda behov och de utan, många gånger uteblev. Hans förklaring är att då 

kunskapskraven i skolan höjdes, ökade också andelen resurspersoner i klasserna, vilket i 

sin tur medförde att eleverna med särskilda behov fick mer stöd och det nära samarbetet 

som uppstod då mellan elevassistent och elev gjorde att interaktionen uteblev.  
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Att eleverna valde sina elevassistenter som kamrater och att de samtidigt hade få 

ömsesidiga relationer enligt sociogrammen, var för oss kanske väntat men ändå ledsamt 

att se. I Ihrskogs (2006) avhandling framkommer det tydligt hur viktigt det är för barn att 

ha kamratrelationer. Varför det ser ut som det gör i de klasser vi besökte kan säkert variera 

beroende på en mängd faktorer, men Nordström, (2002) skriver att det är viktigt för barn 

att få tillhöra en grupp som är deras jämlikar och handlar och tänker på samma sätt som 

de själva. Också Ineland et al (2013) menar att barn som vistas i en miljö med olikheter 

väljer de oftast att umgås med barn som liknar dem själva. I Nordströms (2002) studie 

visade sig också att barn med intellektuell funktionsnedsättning gärna vill ha en kompis 

som inte har en intellektuell funktionsnedsättning, i de observerade klasserna var dock 

detta inte en ömsesidig önskan. Nordström visade också på att när elever med intellektuell 

funktionsnedsättning är med varandra visar de stor motivation, trygghet och glädje, hon 

förespråkar att det bör vara fler elever med intellektuell funktionsnedsättning i samma 

klass. Även Szönyi och Tideman (2011) är inne på detta när de tar upp de positiva 

effekterna av grundsärskolan, en organisation vilket enligt författarna ger eleverna en 

känsla av samhörighet och trygghet.  

Att eleverna är placerade som de är i de besökta skolorna är något Mineur (2013) 

förespråkar eftersom hon anser att elever måste träffas för att relationer ska skapas. Att 

ha en tillhörighet till en klass på pappret räcker inte enligt Mineur, och i skolor där det 

finns en samverkan mellan de olika skolformerna hade eleverna fler positiva erfarenheter 

än skolor där samverkan var begränsad.  

Skolan i vår studie arbetar för att elever från grundsärskolan skall integreras med övriga 

elever på skolan, vilket stämmer väl överens med den tolkning av det relationella 

perspektivet Emanuelsson et al. (2001) beskriver som ett perspektiv där en inkluderande 

miljö för alla elever förespråkas.  

Trots skolans arbete för en inkluderande skola visade våra resultat att detta arbete ännu 

inte motsvarar de fördelar den interaktion och sociala samspel som kan uppstå i 

klassrummet, och som enligt Säljö (2012) är det som gynnar såväl emotionell som 

intellektuell utveckling inom det sociokulturella perspektivet. 
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 På vilket sätt speglas resultatet av sociogrammet i observationerna? 

Vi kunde under våra observationer tydligt se hur de ömsesidiga relationerna i 

sociogrammen också fanns i det sociala samspelet. I klass 3 kunde vi se hur Lisa som 

enligt sociogrammet hade en ömsesidig relation med Oscar tog ett stort ansvar för att han 

skulle vara en del av gruppen. Den stöttning som Lisa gav Oscar liknar det Säljö (2014) 

beskriver när han tar upp begreppet proximal utvecklingszon, och hur en annan elev kan 

stötta en annan elev att nå nästa steg i kunskapsutvecklingen. Eleven lånar enligt Säljö 

färdigheter och kunskaper eleven ännu inte klarar av själv.  

I klass 6 såg vi också tendenser till ett socialt samspel mellan den observerade eleven 

Philip och Linus som han hade en ömsesidig relation med. I klass nio visade 

sociogrammet att Carl och Alva inte hade några ömsesidiga relationer i klassen vilket 

också syntes i observationerna. Carl och Alva hade en uppenbart nära relation med sin 

elevassistent, samtidigt såg vi hur Carl försökte närma sig de andra i klassen mer än Alva. 

I klassrummet upplevde vi att elevassistenterna var viktiga för barnen vilket också 

speglades i resultaten från sociogrammen. Vi upplevde det också som att 

elevassistenterna hjälpte eleverna i hög utsträckning under lektionerna vilket inom det 

sociokulturella perspektivet som benämns som scaffolding, vilket Säljö (2014) beskriver 

med att en person får stöd av en handledare att klara en uppgift till dess att personen klarar 

det på egen hand.  

Även om det i Bossaert, Colpin, Pijl, och Petry (2013 studie inte medverkar elever med 

intellektuell funktionsnedsättning, är deras forskning intressant då flertalet av elever i den 

har autism, vilket även två av eleverna i vår egen undersökning har. Ett av deras resultat 

av studien är att det inte behöver vara svårigheter i det sociala samspelet för barn med 

särskilda behov, dock menar de, så är den sociala miljön sällan gynnsam.  Vi såg också 

under våra observationer att det var framförallt flickorna med autism som hade svårt med 

kamratrelationerna, vilket också kan stödjas av De Monchy, Pijl och Zandberg (2004) 

och Chamberlain, Kasari och Rotheram-Fuller (2007) som visar att elever med 

intellektuell funktionsnedsättning har färre problem i sin kontakt med kamrater än SEN-

elever med exempelvis autism.  
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 Om det finns en skillnad på elevernas kamratskap beroende på könstillhörighet 

eller vilken årskurs de tillhör, hur yttrar sig detta? 

Observationerna visade på att elever i de lägre åldrarna var mer involverade i det sociala 

samspelet än eleverna i exempelvis klass nio. Det samspel som fanns i de lägre åldrarna 

var dock med få andra elever och det var också med de elever som de hade valt eller hade 

en ömsesidig relation med enligt sociogrammen. Vi såg också att pojkarna i årskurs sex 

och nio hade ett större samspel med de andra än flickorna.  

Två barn i samma utvecklingsstadium kan enligt Vygotskij (1995) utvecklas olika 

mycket.  I vår studie observerar vi barn med intellektuell funktionsnedsättning som enligt 

Nordström (2002) har en långsammare utvecklingstakt än andra barn och att skillnaden 

ökar ju äldre barnen blir.  Resultatet visade också på just detta, ju yngre barnen var, desto 

större var samspelet vilket alltså skulle kunna förklaras med det sociokulturella 

perspektivet syn på utveckling.  

Sociogrammen visade också tydligt på en uppdelning mellan pojkar och flickor i 

årskurserna sex och nio, och det syntes också i observationerna. I de fall våra observerade 

pojkar i årskurs sex försökte samspela med andra var det med andra pojkar. Flickorna 

sökte överhuvudtaget inget samspel med de andra flickorna alls i dessa årskurser. 

Bossaert et al. (2013) visar också i sin studie på att flickor med sensoriska och motoriska 

funktionsnedsättningar ofta hade svårigheter med det sociala samspelet, särskilt svårt 

hade flickor med autismspektrumtillstånd.  

Enligt Göransson et al (2015) är elevernas skolproblem enligt det relationella perspektivet 

inte längre elevernas utan det är skolans organisation och andra sociala omständigheter 

som ska anpassas för att eleven skall kunna vara en del av klassen. Vi upplevde att ju 

äldre barnen blev, ju sämre var dessa anpassningar för eleverna i vår studie. Vi upplever 

också att Nilholm och Göranssons (2013) definition av inkludering ger en bild av att 

Oscar som gick i årskurs 3 tillhör den gemenskapsorienterade definitionen, som 

kännetecknar en skola anpassad för elevens behov och förutsättningar. Vi konstaterar inte 

detta, men det är en upplevelse av vårt samlade intryck efter observationerna. 

Ju äldre eleverna vi observerade var, desto mindre anser vi de tillhöra den 

gemenskapsorienterade definitionen av inkludering, och skulle snarare kategorisera in de 
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i definitionen placeringsorienterad inkludering, vilket innebär att elev med behov av 

särskilt stöd placeras i klass (Nilholm & Göransson, 2013). Tilläggas bör att vi inte 

undersökte elevernas trivsel och ifall de nådde kunskapsmålen, vilket gör det svårt att 

korrekt kategorisera eleverna utefter Nilholm och Göransson definitioner. 

6.2 Metoddiskussion 

När studiens syfte att undersöka hur kamratskap och sociala relationer ser ut för 

individintegrerade särskoleelever var klar, så var vår första tanke att intervjuer borde ge 

oss de svar vi sökte, en tanke vi ganska snabbt släppte efter konsultation med pedagoger 

och elevassistenter kring de barn vi tänkt intervjua. Deras svar på vår förfrågan var att de 

hade svårt att tro på att en intervju skulle kunna gå att genomföra med vissa av eleverna, 

vilket fick oss att behöva tänka om.  

Observationer hade vi båda genomfört i utbildningen och var en metod vi kände oss 

trygga i, utmaningen låg i att finna vad som skulle observeras. Syftet arbetades om och 

kom att mynna ut i en jämförelse av resultatet från två olika metoder, observationer och 

sociogram, där den senare metoden var känd för oss men egentligen inte mer än så. Vi 

sökte information om hur man genomför ett sociogram i såväl psykolog- som pedagogisk 

litteratur utan att finna så mycket mer än det vi redan visste om metoden., därför är 

beskrivningen av metoden och dess kopplingar till litteraturen begränsad. Den erfarenhet 

vi ändå av sociogram hjälpte oss att genomföra det.  

När sociogrammet med eleverna gjordes valde vi att ta ut eleverna en och en i ett 

angränsande rum för att de inte skulle ha möjlighet att påverka varandra. Eftersom vi 

innan visste att några av eleverna hade svårighet med kommunikation använde vi oss av 

klassfoton, där eleverna fick peka ut vilka som var deras tre bästa kamrater. För de flesta 

barnen kom svaren snabbt, en del grubblade mer och någon frågade om man kunde svara 

fel. Vi fick också oväntade val då tre av eleverna valde ut elevassistenten som sin kamrat 

i klassen. Förmodligen hade resultatet blivit annorlunda om vi hade valt ett foto utan 

vuxna, men samtidigt gav detta oss en intressant bild av barnens kamratskap och det var 

ju trots allt studiens syfte.  

Vi började med att för hand rita upp resultatet från sociogrammen men insåg ganska snart 

att det var både tidsödande men också svårt att få till det på ett tydligt och professionellt 
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sätt. Vid sökning efter dataprogram på nätet som kunde hjälpa oss fann vi ett helt 

kostnadsfritt program som hjälpte oss att skapa sociogrammen, det enda vi behövde göra 

var att med eleverna att få fram datan till programmet, och datan i det här fallet var de tre 

namn barnen fått välja som kamrater i klassen.  

När vi nu hade resultatet från sociogrammen kunde vi fortsätta att arbeta efter studiens 

syfte, men för att kunna göra detta behövde vi genomföra de tänkta observationerna. Nu 

fick vi uppleva olika situationer där det fanns möjlighet till socialt samspel för de 

individintegrerade eleverna och analysera detta utifrån det vi sett i sociogrammen. Även 

om själva observationerna gav oss värdefull information samtidigt som det var kul att få 

se klasser man inte kände sen innan, var det samtidigt tidsödande med att genomföra två 

observationer i alla tre klasserna. Då vi arbetar på olika skolor och i olika städer var det 

inte helt enkelt att hitta tid där vi båda skulle kunna delta, och efteråt kände vi att vi 

förmodligen kunnat dela upp observationerna mellan oss, även om vi kanske inte skulle 

sett samma saker.  

Vi valde den icke deltagande observationen, därför att vi ville att det sociala samspelet 

skulle bli så naturligt som möjligt mellan eleverna, helst utan vuxnas inblandning, och 

för att inte eleverna skulle lägga ett för stort fokus på̊ oss som nya i klassrummet, valde 

vi att sitta en bit ifrån och utan att vi själva deltog aktivt i lektionen. Under 

observationerna har vi också fört det Bryman (2011) benämner som 

fältstudieanteckningar, och som kort innebär att vi nedtecknar det vi ser. En utmaning 

med den här metoden enligt Bryman när man för anteckningar under en observation är 

att kunna se allt som händer samtidigt som man ska föra anteckningar. Vi diskuterade om 

vi skulle filma våra observationer för att få med så mycket som möjligt. På grund av 

tidspress och sekretessen valde vi bort filmning som ett alternativ. Vi kände oss väl 

förberedda inför observationerna och hade diskuterat igenom vilka som skulle observeras 

och i vilka situationer observationerna detta skulle ske, något som också enligt Patel och 

Davidsson (2003) är det viktigt, då det gäller att vara väl insatt när ett problemområde 

undersöks för ett så bra resultat som möjligt. 

En utmaning utifrån det valda syftet och frågeställningarna var att finna relevant 

forskning om integrerade grundsärskoleelever i fråga om kamratskap och socialt samspel. 

I mycket av den forskning vi fann var fokus på yngre elever än de eleverna vi hade valt 
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att undersöka i vår studie. Det fanns forskningsartiklar som berörde frågan, men inga som 

kändes helt applicerbara på vår studie. Vi tog därför beslutet att även använda forskning 

kring SEN-elever, ett beslut som vi diskuterade fram och tillbaka över. Slutligen kom vi 

fram till att ändå med omsorg ha med begreppet i sökningen efter relevant litteratur då de 

elever vi stött på som pedagoger i grundsärskolan inte sällan har fler diagnoser än 

intellektuell funktionsnedsättning.  

Sammanfattningsvis upplever vi att vi har fått relevanta svar på vårt syfte och 

frågeställningar genom de valda metoderna även om det var tidsödande att utföra 

ostrukturerade, icke deltagande observationer och sociogram. Framförallt sociogram som 

metod tar vi med oss som blivande speciallärare. Den tydliga bild av gruppdynamiken 

som vi fick fram genom metoden på ett relativt enkelt sätt ser vi som mycket användbar 

i framtiden som speciallärare.  

Hade tiden funnit hade det varit intressant att hunnit med fler observationer, och då 

eventuellt också ta med rasterna där mycket social interaktion sker, speciellt i de lägre 

åldrarna. Kunskapsutvecklingen för integrerade elever är något vi fortfarande funderar 

mycket kring, likaså anpassningar som görs i den inkluderande skolan och om dessa är 

tillräckliga.  

Vi hade kunnat välja andra frågeställningar att arbeta med för att förenkla vårt arbete med 

studien, men så här i efterhand är vi ändå nöjda med at tvi fortsatte på det tidiga spåret 

för vi har lärt oss mycket under resans gång.  

Slutligen har det varit fördelaktigt att arbeta tillsammans med en annan student, då vi har 

kunnat diskutera och jämföra våra analyser, vilket vi båda anser ha lyft uppsatsens 

kvalitet.  

6.3 Specialpedagogiska implikationer 

Vår förhoppning är att denna studie ska vara av intresse för pedagoger och speciallärare 

i hopp om att få fler att arbeta mer med det sociala samspelet och kamratskapet för 

integrerade elever i skolan.  

 

Resultatet av vår studie i kombination med litteratur och tidigare forskning har gett oss 

större inblick i hur och i vilken utsträckning de individ integrerade eleverna med 
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intellektuell funktions nedsättning samspelar med de övriga eleverna i klassen. För att 

komma längre i inkluderingsprocessen av elever med intellektuell funktionsnedsättning 

behövs de föras diskussioner kring begreppet inkludering så att det blir en samsyn kring 

begreppet.  

 

Vårt syfte var inte att besvara frågan varför det ser ut som det gör, men efter våra 

observationer kan vi konstatera att elevassistentens roll för de här eleverna är viktig, och 

den personen kan såväl hindra som hjälpa eleverna med kamratskap och socialt samspel.  

 

Vi upplever det också som att arbetet mot en inkluderande skola likt den Nilholm och 

Göransson (2013) definierar som gemenskapsorienterad måste fortsätta. I vår studie 

upplevde vi att ju äldre eleverna var, desto längre ifrån denna gemenskap var de.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

Vår studie syftade till att observera eleverna under tiden i klassrummet, men detta ger 

kanske inte den helhetsbild som behövs för att förstå grundsärskoleelevernas hela 

situation kring det sociala samspelet och kamratskapet. Att utvidga studien till att omfatta 

såväl raster som fritid hade förmodligen kunnat ge ett bättre svar på hur det faktiskt ser 

ut och hur detta kan påverka elevernas välmående, särskilt då vi kunde se att enligt 

Askland och Sataøen (2014) avsaknaden av vänner kan leda till en ökad risk att hamna i 

riskzonen för att bli marginaliserade.  

Intressant hade också varit att: 

 Jämföra socialt samspel och kamratskap på en grundsärskola, där eleverna inte 

går integrerat hälften av sin utbildningstid i grundskolan, med 

grundsärskoleelever som gör det.  

 Ta reda på vad det beror på att fler elever går i särskilda undervisningsgrupper, 

kan det vara otillräckliga anpassningar som exkluderar elever i behov av särskilt 

stöd? 
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7.  Sammanfattning 

 

Syftet med studien var att undersöka hur det sociala samspelet och kamratskapet såg ut 

för elever individintegrerade grundsärskoleelever i årskurserna tre, sex och nio. Vidare 

var syftet att undersöka om det i detta sociala samspel och kamratskap kunde skönjas 

skillnader beroende på kön och ålder på eleverna. 

Studiens frågeställningar var följande: 

 Kan vi utifrån genomförda sociogram se om eleverna med intellektuell 

funktionsnedsättning har ömsesidiga kamratrelationer i sina klasser? 

 Hur speglas resultatet av sociogrammet i observationerna? 

 Finns det en skillnad på elevernas kamratskap beroende på könstillhörighet eller 

vilken årskurs de tillhör? 

Vi har i studiens litteraturdel beskrivit det forskningsläge vi funnit relevant för vårt syfte. 

I denna del har vi också tagit ut relevanta begrepp för vår studie. Då de observerade 

eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning har vi valt att utförligt förklara vad detta 

innebär eftersom vi anser att det har betydelse för läsaren av vår studies förståelse. Att ha 

en intellektuell funktionsnedsättning innebär också att man har möjlighet att läsa enligt 

grundsärskolans läroplan, och därför har vi också med en förklaring till vad detta innebär. 

I litteraturdelen har vi också förklarat de för den här studiens så viktiga begrepp, 

inkludering och integrering av elever, socialt samspel, kamratskap och kamratkultur.  

Vårt teoretiska ramverk kom att omfatta två perspektiv, det relationella samt det 

sociokulturella. Det relationella perspektivet ligger till grund för att skolor idag arbetar 

mot en inkluderande skola där problem inte fästs på eleven utan på skolans organisation 

och sociala omständigheter. Då socialt samspel och kamratskap är i denna studies fokus 

lämpar sig också det sociokulturella perspektivet väl då det är ett perspektiv som 

fokuserar just på relationer mellan människor.  

För att svara på studiens syfte och frågeställningar har vi använt oss av två metoder, 

sociogram samt observationer. Sociogrammen användes för att belysa kamratrelationerna 

i klassen och observationerna för att jämföra detta kamratskap med hur det såg ut i 
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klassrummen under lektionerna. Under observationerna förde vi löpande anteckningar 

över vad vi såg.  

Resultatet av sociogrammen visade på att de integrerade grundsärskoleeleverna hade få 

eller inga ömsesidiga kamratrelationer enligt sociogrammen. Enligt sociogrammen var 

också elevassistenten viktig, och tre av eleverna hade valt denne som en kamrat i klassen.  

Resultatet av observationerna visade på att det sociala samspelet för de integrerade 

grundsärskoleeleverna under lektionerna var begränsat, men ju yngre barnen som 

observerades var, desto mer socialt samspel med övriga klasskamrater hade de.  

Killar hade i årskurs 6 och 9 mer socialt samspel med övriga klasskamrater än flickorna, 

något även resultatet av sociogrammen visade på.  

Arbetet med studien har varit mycket intressant att genomföra särskilt med tanke på vår 

framtida roll som speciallärare. De elever vi kommer att arbeta med kommer likt eleverna 

i studien att vistas bland övriga elever på skolor, och förhoppningsvis kan vi med studiens 

resultat i bagaget arbeta för att dessa elever skall få fler kamratrelationer och ett ökat 

socialt samspel jämfört med vad vi såg att eleverna i studien hade. Vi känner att vi nu är 

mer förberedda på hur vi vill att det ska se ut i verksamheterna som vi ska arbeta i, men 

också hur vi kan tänka och arbeta för att stödja barn i det sociala samspelet. En annan 

viktig uppgift för oss som undervisar integrerade grundsärskoleelever är att arbeta för att 

förebygga utanförskap, och att arbeta för att alla elever, oavsett funktionsnedsättning eller 

ej, upplever sin skolgång meningsfull och att de också har vänner samt känner sig som en 

del i gruppen. 
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Hej! 

 

Vi heter Andreas Frykner och Gunilla Holte och läser till speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning på Kristianstad högskola. 

 

Vi går sista terminen på vår utbildning och ska nu göra vårt examensarbete. Det kommer att 

handla om elever med intellektuell funktionsnedsättning och deras tankar och erfarenhet om att 

vara inkluderade i en grundskoleklass. Det är viktigt att eleverna ska få komma tilltals och 

berätta hur de upplever sin skolsituation. Vårt examensarbete kommer att handla om socialt 

samspel med fokus på kamratskap.  

 

Ditt barn deltar i undervisningen tillsammans med klassen. Vi skulle gärna vilja träffa ditt barn 

och prata om dess tankar och erfarenheter. Under vecka 9-13  kommer vi att vara i klassen 

under några tillfällen.Vi kommer att göra observationer i klassen och vidkommer  att samtala 

med eleverna kring vilka tre klasskompisar de helst vill vara med.    

 

 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning. http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 

- Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa 

konsekvenser. 

- Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att 

avböja medverkan i studien. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid 

Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika verksamheter, 

i form av t.ex. intervjuer, enkäter och observationer. 

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan 

Kristianstad. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du 

rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig 

som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel 

rättade. Det självständiga arbetet motsvarar 15 

högskolepoäng,. När detta har blivit godkänt 

publiceras det i databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicerin

g/ 

https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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- Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet. 

- Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när 

denna är examinerad. 
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E-mailadress 

 afrykner@gmail.com 

gunilla.holte@bastad.se 

 

 

Ansvarig lärare/handledare: Ann-Elise Persson 

 

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad: 

www.hkr.se  

044-2503000 

Om barn/elev under 15 år ingår i studien måste vårdnadshavares samtycke inhämtas. Även 

barn/elev ska tillfrågas. Samtyckesblanketten anpassas till dem den gäller. Det är alltid en 

fördel att även inhämta samtycke från vuxna respondenter som deltar i studien. 
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Bilaga 2. Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att mitt/vårt barn deltar i 

studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Barnets namn …………………………………………… 

 

Förskola/Skola ……………………………………….. 

 

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare underteckna blanketten. 

 

Datum ………………. 

 

Vårdnadshavare 1    Vårdnadshavare 2 

………………………………………… 

 ………………………………………… 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 
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Bilaga 3. Samtyckesblankett 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien: 

Ja O 

Nej  O 

 

Ort:………………………….      Datum:………………….. 

 

Namn:  …………………………………………………… 

 

Namnförtydligande ……………………………………….. 

 

Återlämnas till………………………..senast den………………………. 

 

 

 


