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Titel 
Möjligheter till samspel mellan elever i grundsärskola och grundskola årskurs 7-9. En 

studie om vilka förutsättningar skolor har för att skapa samspel mellan elever i olika 

skolformer.  

English title 
Opportunities for interaction between pupils in elementary special school and 

elementary school for grades 7-9. A study on the opportunities schools have to create 

interaction between students of different school types. 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar skolor har för att skapa 

samspel mellan elever mottagna i grundsärskolan och elever i grundskola i år 7-9. Detta 

har skett genom en enkätstudie där 21 rektorer har agerat respondenter.  

 

De teoretiska utgångspunkterna som har valts är sociokulturellt och interaktionistiskt 

perspektiv samt stämpling och identitet. Resultatet har kategoriserats utifrån olika 

faktorer som påverkar möjligheterna till samspel och visar att elever från de olika 

skolformerna samspelar i väldigt begränsad form trots att det finns goda förutsättningar 

i de flesta fall. Utifrån de valda teorierna har resultatet analyserats med en kvalitativ 

ansats  för att försöka förstå vilka samhälleliga villkor som styr och påverkar 

människor. Vi kunde genom vårt resultat bland annat se att fem av de 21 undersökta 

skolorna är segregerade från grundskolan och eleverna får där inte möjlighet till samspel 

med jämnåriga.  

 

Vår datainsamling som omfattar 21 undersökta skolor är för liten för att kunna göra 

större generaliseringar men vi ser ändå tendenser till att grundsärskolan fortfarande inte 

är fullt inkluderad. De antaganden vi gör är att det handlar om gamla synsätt och 

värderingar som är svåra att bryta och därför fortfarande får stort inflytande på de 

förutsättningar skolan har för att möjliggöra samspel.  

 

 

Nyckelord 
grundskola, grundsärskola, identitet, inkludering, integrering, kognitiv 

funktionsnedsättning, samspel, stämpling 
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1 Inledning och bakgrund  
 

Vi är två pedagoger, verksamma inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan, som just 

nu läser till speciallärare, inriktning utvecklingsstörning, vid Linnéuniversitetet. Vår 

samlade erfarenhet är att grundsärskolan präglas av särskilda lösningar och vi tänker 

särskilt på var och hur elever placeras i förhållande till grundskolans elever, speciellt i 

år 7-9. Studier (Molin, 2004; Szönyi, 2005) visar att segregationen av grundsärskolans 

elever ökar under de senare åren, med ökande isolering och passificering som följd. 

Furenhed (2010) har i sin avhandling diskuterat livsfrågor med högstadieelever som har 

kognitiv funktionsnedsättning. Han menar att grundsärskolans elever, som inte är någon 

homogen grupp, ofta har mer begränsade kulturella och sociala influenser än sina 

jämnåriga.  

 

Med tanke på att det från politiskt håll kommit tydliga signaler om att särskolan bör 

finnas kvar som en egen skolform trots att utredare i frågan förespråkade ett 

avvecklande, och vår upplevelse av att samhällsklimatet har hårdnat, vill vi därför väcka 

lite funderingar kring vilka värderingar det är som råder och tillåts styra. Frågor vi 

ställer oss är om alla tillåts att få ta plats och om olikheter accepteras eller om det är 

enklare att dela upp människor i grupper. Frithiof (2009) menar att läroplanen ger sken 

av en sammanhållen grundsärskola men vid en närmare anblick skiljs eleverna åt då 

vissa elever bedöms inte kunna tillgodogöra sig ämnen och därför hänvisas till 

inriktning träningsskola. Författaren menar att det fortfarande handlar om ett synsätt där 

elever pekas ut som bildbara eller ej bildbara. Vi är eniga med Frithiof på denna punkt 

utifrån våra egna erfarenheter och därför vill vi med denna undersökning försöka få syn 

på vilka vilka förutsättningar skolor har och som styr skolans verksamhet. Finns det 

fortfarande spår av tankarna att grundsärskolans elever ska skyddas mot en grym och 

ond värld som rådde kring sekelskiftet 1800-1900 (Ineland, Molin & Sauer, 2013).  För 

oss är det självklart att elever i grundsärskolan, i enlighet med styrande dokument, ska 

få möjlighet att undervisas med jämnåriga kamrater, i en inkluderande miljö med goda 

förutsättningar till interaktion och möten med alla typer av människor. 

 

vara den man är,  

det vill säga en individ,  

olik alla andra människor 

– är min rättighet som människa  

Finn Curling  

 
1.1  Från idiot till kognitiv funktionsnedsättning  

Hur personer med kognitiv funktionsnedsättning bör benämnas har ändrats många 

gånger genom årens lopp. På 1860-talet och dessförinnan kallades personer med 

kognitiv funktionsnedsättning för idiot, imbecill eller kretin (Ahlsén, 2015). Efter 1860-

talet användes ordet sinnesslö, men det dröjde innan det blev vedertaget. Andra namn 

som fortsatte att användas var idiot, dåre, abnorm, imbecill, menlös, andesvag, svagsint, 

sinnessvag, sinnesklen, vettlös, förståndslös, fånig, fåkunnig, vanlottad med mera. Från 

och med 1954 skulle personer med kognitiv funktionsnedsättning kallas psykiskt 

efterblivna och 1968 ändrades det till psykiskt utvecklingsstörda. 1994 bestämdes att 

personer med kognitiv funktionsnedsättning skulle kallas för utvecklingsstörda, 
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förståndshandikappade eller begåvningshandikappade. Idag, på 2000-talet, används ord 

som kognitiv eller intellektuell funktionsnedsättning (a.a).   

 

En kognitiv funktionsnedsättning innebär att personen har svårt att förstå andra personer 

rätt, att förstå sin omvärld rätt samt att man har svårt att förstå sig själv (Nirje, 2003). 

Vårdguiden (2016) beskriver kognitiv funktionsnedsättning som att man till exempel 

har svårigheter med att ta emot, bearbeta och förmedla information vilket i sin tur leder 

till att man behöver längre tid på sig för att förstå och lära sig saker. Fernell m fl, anser i 

Läkartidningen (2005), att kognitiv funktionsnedsättning är det begrepp som bör 

användas idag då de anser att det bäst beskriver vad funktionsnedsättningen handlar om, 

nämligen brister i den kognitiva förmågan. Mot den bakgrunden kommer detta begrepp 

fortsättningsvis att användas i undersökningen.   

 

1.2 Särskolans historia 

I mitten av 1800-talet började allt fler barn att gå i folkskolan (Grunewald, 2008). Vissa 

av barnen kunde inte ta till sig undervisningen, vilket gjorde att de fick kortare 

skoldagar och det inrättades skolhem. Dessa barn kom att kallas sinnesslöa. 

Skolhemmen gick inte under folkskolans regelverk och av omgivningen kom 

skolhemmen att uppfattas som en del i fattigvården. Under åren som gick var det fler 

och fler barn som kom till skolhemmen som ansågs obildbara. Ett tecken på att barnet 

sågs som obildbart var att det inte kunde läsa. I skolhemmen skulle barnen framförallt 

uppfostras. Från början när skolhemmen startade hade det varit med en optimistisk syn, 

men i slutet av 1800-talet började denna inställning att avta. En anledning till att 

inställningen ändrades var att de rasbiologiska tankarna började få fäste (a.a).  

 

År 1866 i Göteborg startades den första “idiotskolan” i Sverige av Emanuella Carlbeck 

(Ineland, Molin & Sauer, 2013). Tiden därefter fram till 1916 går det att utläsa tre 

utmärkande drag i vårdhistorien. Dessa handlade om barmhärtighetstanken som innebar 

att man skulle vara en god kristen och leva upp till kärleksbudskapet, skyddstanken som 

innebar att de sinnesslöa skulle skyddas från en ondskefull omvärld samt en optimistisk 

tanke som innebar att synen på de sinnesslöa ändrades och de kunde också få en 

möjlighet att bidra till samhället. I början av 1900-talet när de rasbiologiska tankarna 

växte sig starkare började intelligenstester användas för att på ett enkelt sätt avgöra vem 

som var bildbar eller inte (a.a). 

 

Normalfördelningskurvan som spreds av bland annat, genetikern och statistikern 

Francis Galton (1822-1911) har haft stor betydelse för utformandet av svensk skola 

(Axelsson, 2007). Denna kurva som kan användas för att räkna ut en befolknings 

begåvning på samma sätt som till exempel medellängd användes i England för att i 

samhällsutvecklingen under 1800-talet få rätt man på rätt plats när behoven av 

centralisering, kommunikation och kultur ökade. Det Galton saknade var en metod för 

att kunna mäta begåvning, men det har skapats av fransmannen Binet i början av 1900-

talet. Han kunde tillsammans med sin kollega Simon få fram hur många år ett barn låg 

efter i sin mentala utveckling. Särskola rekommenderades för de som låg minst tre år 

efter i sin intelligens (a.a).  

 

1944 kom den första lagen som sa att de bildbart sinnesslöa hade skolplikt och det var 

landstingen som skulle ansvara för sinnesslöskolorna. 1954 kom det ytterligare en lag 

som sa att även de obildbara barnen skulle få både skola och vård och även här var det 
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landstingen som skulle ha ansvar för att detta genomfördes (Ineland, Molin & Sauer, 

2013). Enligt Grunewald (2008) är beteckningen särskola något som gäller från och 

med 1955.  

 

På 1960-talet började man ifrågasätta att elever gick i speciella klasser eller skolor - 

både från ett ideologiskt perspektiv och ett ekonomiskt perspektiv (Ineland, Molin & 

Sauer, 2013). Vissa ansåg att uppdelningen av elever var stigmatiserande och vissa 

ansåg att det var alldeles för dyrt att ha speciella klasser eller skolor. Man försökte 

placera barn med funktionsnedsättning tillsammans med barn utan funktionsnedsättning 

och det var barnet med funktionsnedsättning som skulle anpassas till sin omgivning. På 

1960- och 70-talen försökte man hitta lokaler på grundskolor till särskolor. Även om 

särskolan fanns på samma skola som grundskolan var det många gånger svårt att se till 

att de olika elevgrupperna mötte varandra. Detta ansåg man bero dels på att särskolans 

uppdrag var både skola och vård samt att det var olika huvudmän för de olika 

skolformerna (a.a). Grunewald (2008) visar med ett citat från ett statligt betänkande från 

1978 som illustrerar hur det kunde vara när särskolan skulle ta plats bland grundskolan 

“De (personalen) står mycket frågande och ibland lite hjälplösa i sin attityd och i sitt 

samarbete med särskolan. Detta försvårar integrering och attitydbildning i samhället” (s. 

343).  

 

Då det ansågs problematiskt att kombinera både skola och vård flyttades lagstiftningen 

om särskola från omsorgslagen till skollagen i mitten på 1980-talet, men det var 

fortfarande landstingen som var huvudman för särskolan (Ineland, Molin & Sauer, 

2013). I början av 1990-talet började kommunaliseringen av landets skolor och den kom 

även att innefatta särskolan som även den blev kommunal. Detta var ett steg i att man 

ville leva upp till tanken om en skola för alla (a.a). Mellan åren 1994-2011 hade 

grundskolan och särskolan en gemensam läroplan (Frithiof, 2009). Mål- och 

betygskriterier samt timplan skiljde sig dock åt mellan grundskolan och grundsärskolan 

(Ineland, Molin & Sauer, 2013).  

 

I början av 2000-talet började man från politikers håll än en gång fundera på om 

särskolan skulle finnas kvar eller inte. Regeringen tillsatte en utredning som kom att 

kallas Carlbeck-kommittén (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Från början hade Carlbeck-

kommittén uppdraget att titta på vilka förutsättningar det fanns för att avskaffa 

särskolan, men detta uppdrag kom att ändras. Att särskolan innefattar just ordet sär är en 

förutsättning för att det ska finnas resurser till de elever mottagna i särskolan. 

Uppdraget ändrades för Carlbeck-kommittén som nu skulle titta på hur utbildningen för 

personer med kognitiv funktionsnedsättning kunde stärkas. Carlbeck-kommittén 

jobbade för att sudda ut onödiga gränser som fanns mellan olika skolformer (a.a). I 

utredningen (SOU: 2004:98) står det att ambitionen med förslagen är att det, i största 

möjliga utsträckning, ska bli gemensamma eller likartade bestämmelser för 

skolformerna. Rättviseaspekter såsom att barn, ungdomar och vuxna med kognitiv 

funktionsnedsättning ska ha samma skyldigheter och rättigheter som alla andra finns 

bland motiven. Att möjligheterna till samverkan mellan de olika skolformerna ökar med 

likartade regelsystem förs också fram. Dåvarande skolminister Jan Björklund 

intervjuades i Sveriges Radio 2007 när Carlbeck-kommittén var färdig med utredningen 

och Björklund sa då att han tänkte kasta utredningen i papperskorgen eftersom han tror 

på två skilda skolsystem och att inkludering inte fungerar (sr.se 2007).  
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1.3 Grundsärskolan idag 
Om en elev bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav på grund av att 

eleven har en kognitiv funktionsnedsättning ska grundsärskola erbjudas. 

Grundsärskolan är en egen skolform med en egen läroplan. Här ska undervisningen vara 

flexibel för att eleverna, utifrån sina förutsättningar, ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt mot läroplanens mål. Grundsärskolan finns för årskurserna 1-9. Varje läsår 

består av två terminer - en hösttermin och en vårtermin. Huvudmannen för 

grundsärskolan är varje enskild kommun om det är en kommunal grundsärskola och om 

det är en fristående särskola kan huvudmannen vara ett bolag eller en förening. Det 

finns lagar, förordningar samt läroplaner som beskriver hur grundsärskolan ska styras 

och dessa har stiftats av riksdag och regering. Från och med höstterminen i årskurs sex 

kan eleverna få betyg utifrån en femgradig skala, A-E, om de väljer det, men de kan 

även välja att de inte vill ha betyg (Skolverket.se, 2016a). Vid en jämförelse med 

grundskolan skiljer sig mål- och betygskriterier samt timplanen åt för grundsärskolan 

(Ineland, Molin & Sauer, 2013). 

 

Träningsskola är en särskild inriktning som finns inom grundsärskolan. Träningsskolan 

finns för de elever som inte anses kunna tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen 

i de olika ämnena. I träningsskolan läser inte eleverna ämnen utan istället läser de 

utefter fem olika ämnesområden som är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 

vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Eleverna i träningsskolan får inga betyg, 

utan bedöms bara utifrån om eleven har godtagbara kunskaper eller inte (Skolverket.se, 

2016a).  

 

Frithiof (2009) utmanar särskolans verksamhet och ställer sig undrande till varför de 

olika inriktningarna skiljer sig åt. Grundsärskolans verksamhet liknar, till skillnad från 

träningsskolans, grundskolans skolform och författaren menar att det fortfarande speglar 

ett kvarboende synsätt om vilka som är bildbara och inte (a.a.).  

 

1.4 Styrande dokument 
Enligt FN:s konvention  om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, 

(Socialdepartementet, 2008), som Sverige sedan 2007 har förbundit sig till att följa, 

gäller artikel 24 rätten till utbildning. Den förespråkar allas rätt till integrerad utbildning 

och konventionsstaterna ska enligt punkt 3 “göra det möjligt för personer med 

funktionsnedsättning att lära sig praktiska och sociala färdigheter för att möjliggöra 

deras fulla och likvärdiga deltagande i utbildning och som samhällsmedlemmar.” (s 73). 

Konventionsstaterna ska i detta syfte vidta ändamålsenliga åtgärder för att skapa miljöer 

som maximerar social utveckling (a.a).  

 

1994 träffades ledande politiker i Salamanca, Spanien, och detta utmynnade i en 

deklaration som förespråkar en utbildning för alla inom det ordinarie 

utbildningsväsendet (Svenska Unescorådet, 2006). I den går att läsa:  

 
“...ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet 

att bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, 

att bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning 

för alla; dessutom ger de flertalet barn en funktionsduglig utbildning och 
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förbättrar kostnadseffektiviteten och – slutligen – hela utbildningssystemet” 

(s.11) 
 

 

Även personer med funktionsnedsättning har internationellt fått komma till tals. 2007 

genomfördes en hearing i Lissabon där ungdomar med funktionsnedsättning fick 

framföra sina åsikter. Detta resulterade i en deklaration som påtalar vikten av att alla 

människor i samhället måste ha medvetenhet, förståelse och respekt för deras 

rättigheter. De fick också framföra sina åsikter angående inkluderande undervisning och 

de anser att en sådan är att föredra om förhållandena är de rätta. Enligt ungdomarna får 

de på så sätt bredare erfarenheter av det verkliga livet samt en bättre social förmåga. De 

behöver också vänner som, både är i behov av särskilt stöd och utan, att samspela med 

(Soriano, 2008). 

 

Nilholm & Göransson (2014)  har synat de svenska styrdokumenten och har funnit att 

de inte är så förespråkande för inkludering som det ibland påstås. De lämnar också 

mycket utrymme för tolkning på olika styrande nivåer. I de svenska styrdokumenten går 

det inte att hitta någon formulering som gör anspråk på en inkluderande undervisning 

(a.a). Vi har ändå valt att lyfta fram några skrivningar som vi tycker är relevanta för vår 

studie.  

 

I skollagen (2010:800) står det i kapitel 11 2§ om grundsärskolan  att “Utbildningen ska 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet”.  

 

Grundsärskolans samlade läroplan består av tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, 

övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med 

kunskapskrav (Skolverket, 2011). Första delen i den samlade läroplanen för både 

grundskola och grundsärskola är i princip lika. I den delen tar Skolverket (2011) bland 

annat upp: 

 
“Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse/…/ Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller 

för annan kränkande behandling/.../Skolan är en social och kulturell 

mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 

förmåga hos alla som arbetar där.”     (s. 7). 

 
“Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja 

elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i 

samhället.” (s. 9). 
 

“Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan 

utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling 

där olika kunskapsformer är delar av en helhet” (s. 10). 
 

“Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella 

ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att 

verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya 

metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt 
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samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl 

hemmen som med det omgivande samhället.” (s. 11). 

 
1.5 Samspel  
Askland & Sataoen (2003) definierar samspel som “…något som sker mellan 

människor, eller något vi gör tillsammans.” (s. 89) och i detta finns både kroppslig och 

verbal  kommunikation. Alla parter som är med i samspelet bidrar till hur det skapas 

och utspelas. Vidare beskriver författarna människors samspel som en komplicerad 

process som innefattar överföring av information, en känsla av samhörighet och 

jämkning av beteende. Hur en människa utvecklas är beroende av hur miljön runt 

omkring personen klarar av att ge stöd. Hur omgivningen behandlar och tar hand om 

människan spelar roll för hur individen sedan ser på sig själv. Barn påverkas av 

människor omkring dem så fort de föds, men barnet påverkar också sin omgivning. Att 

barn samspelar, med både vuxna och barn, är en grund i barns utveckling. Alla 

människor fortsätter att samspela med sin omgivning livet ut. Samspelen vi gör kan vara 

täta och med kända personer och omgivningar eller med nya obekanta människor och 

miljöer. Samspelet omfattar samma moment oavsett hur gammal man är, men formerna 

för hur det utspelar sig kan vara olika samt vilka ramar som finns omkring. Samspel 

mellan barn är livsviktiga. Det är en viktig faktor för att sedan som vuxen kunna 

anpassa sig i familje-, arbets- och samhällsliv. Författarna hävdar att ett barn utan 

vänner och nära relationer med jämnåriga är i riskzonen för utanförskap (a.a).  

 

Williams (2006) visar med ett stycke från Maria Gripes bok “Hugo och Josefin” från 

1962 att flickan i boken visserligen lärt sig läsa många ord men det viktigaste har hon 

lärt sig på rasterna och efter skolan. Det är helt andra saker än hon någonsin har kunnat 

drömma om. Williams menar att skolan inte bara handlar om att läsa och skriva utan 

också om att lära sig att bli delaktig i en kamratgemenskap.  

 

Nordström (2002) skriver om samspel utifrån Hinde som menar att man måste titta på 

samspel utifrån olika nivåer vilka är individ-, interaktions-, relations- och gruppnivå 

(Hinde, 1987 se Nordström, 2002). På individnivå är det barnet och dess egenskaper 

som är i blickfånget och hur det enskilda barnet förstår sociala förhållanden, samt vilken 

språklig förmåga barnet har. Hinde understryker dock att hur barnet agerar är beroende 

av vilket socialt sammanhang barnet befinner sig i. Interaktionsnivå är det växelspel, 

samspel, som finns mellan individerna och på relationsnivå tittar man på hur två 

individer samspelar och hur de individerna får en varaktig inre föreställning om 

varandra. På gruppnivå studerar man nätverket av relationer, medlemskap och relationer 

i gruppen. Hinde menar att ett sätt att beskriva samspel är som sociala erfarenheter. 

Samspelet är då ett tidsbegränsat socialt växelspel mellan två personer, och hur 

individerna handlar är beroende av om relation  har varat över tid och om individerna är 

kända för varandra (a.a). 

 

1.6 Inkludering 
Det finns väldigt många definitioner, tankar och idéer om vad inkludering innebär. I vår 

studie ses Haug (1998) samt Göransson & Nilholms (2014) som mest relevanta i 

sammanhanget. Haug (1998) menar att grupper bör bestå av heterogenitet och 

pluralism. Det förutsätter inkludering - att alla som sedan ska leva tillsammans i 

samhället också får mötas i skolan. Inkludering är inte att den som avviker ska lära sig 
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att uppträda normalt, utan att ramarna för vad som ska accepteras ska vidgas så att 

människor får se och möta de variationer och behov som finns i samhället (a.a).  

 
“Åtgärder i skolan måste bottna i en ömsesidig respekt för olika synpunkter 

om vilka behov, intressen och ämnen som har värde. Det innebär att man blir 

accepterad och att man själv kan acceptera andra och bidra till det 

gemensamma, men efter förmåga” 
(a.a s. 18).  

 

Nilholm & Göransson (2014) skriver att de som förespråkar inkludering vill att man 

byter fokus från att eleven ska anpassa sig till omgivningen till att omgivningen ska 

anpassa sig till eleven. Det blir viktigt att olikhet inte ses som ett problem utan istället 

som en tillgång. Elever har olika förutsättningar och behov och därför ska 

undervisningen anpassas utifrån detta. Författarna gör följande definition av 

inkludering:  

 
“Inkludering innebär att ett skolsystem är ansvarigt för alla elever oavsett 

deras individuella egenskaper och att inga segregerande lösningar skapas för 

olika kategorier av elever (utöver sådana som rör spatialitet, boende, och 

temporalitet, ålder). I ett inkluderande system finns gemenskap på olika 

nivåer i systemet och olikhet ses som en tillgång. Samarbete och gemensam 

problemlösning är betydelsefulla aspekter av en sådan gemenskap och 

demokratiska processer är centrala. Alla elever ska känna sig socialt och 

pedagogiskt delaktiga. Pedagogisk delaktighet innebär både en delaktighet i 

en lärande gemenskap och rätten att utvecklas så långt som möjligt utifrån 

ens egna förutsättningar”  
(a.a s. 33).  

 

1.7 Integrering 
“Integrera är att förena olika grupper av människor till en större gemenskap.” 

(Nationalencyklopedin, 2016). Det finns många olika betydelser för begreppet och Haug 

(1998) skriver om segregerande integrering och inkluderande integrering.  

 

Segregerande integrering är enligt Haug (1998) när eleven vistas i sin skola men att det 

där utformas speciallösningar. Det kan till exempel vara att det görs stigmatiserande 

särskilda lösningar när eleven är med i klassen tillsammans med de andra eleverna, får 

en del tid i enskild undervisning, får vara i mindre grupper utanför klassen eller gå i 

särskola. Det viktiga är att man hittar en miljö som passar den enskilda eleven. Det som 

blir det viktiga i och med dessa olika speciallösningar är att eleven lär sig så mycket 

som möjligt från de olika ämnena. Det man framförallt arbetar med är att eleven ska 

anpassa sig till skolan och samhället (a.a).  

 

Inkluderande integrering är enligt Haug (1998) att den undervisning eleven får ska ske i 

den klass som eleven tillhör.  

 
“Argumentet för detta är först och främst knutet till en uppfattning om social 

rättvisa som lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden. 

Man bedömer att det mest rättvisa och bästa för samhället är att alla, 

oberoende av förutsättningar, intressen och prestationsförmåga, deltar i 

samma samhällsgemenskap och får gemensam undervisning från unga år.”  
(a.a, s. 21-22).  



 

 

 

13 

 

Det finns och ska finnas skillnader mellan elever i skolan. Undervisningen ska 

genomföras genom att läraren skapar förutsättningar för varje enskild elev i samma 

skola och i samma klassrum. Elever ska få den undervisning som gör att de utvecklas 

och kommer så långt som möjligt, men utan att bli stigmatiserade eller utstötta. När 

detta sker blir alla likvärdiga inför skolan och skolan blir likvärdig inför alla elever 

(a.a). Haug menar att specialpedagogik i detta sammanhang inte behövs eftersom 

pedagogen i klassrummet ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa alla 

elever.  

 

Brodin & Lindstrand (2010) menar att för att anses vara integrerad måste man först ha 

varit segregerad. Därför menar författarna att uteslutning är nödvändig för att eleven 

åter ska kunna föras in i någonting, det vill säga integreras.  

 
“Integreringens princip är att hela skolan förändras i en integrerande inriktning 

så att elevers olikheter blir till resurser i den dagliga samvaron. Av det skälet 

blir det fel att tala om social integrering, fysisk integrering, individuell 

integrering m.m.”  
(Haug, Engelund & Persson, 2006, s. 60). 

 

Om en elev integreras i en klass behöver inte det resultera i att eleven är delaktig i ett 

större sammanhang. Begreppet integrering har många gånger använts på ett slarvigt sätt, 

men integrering är när alla är med, har lika värde och är med som en del för att skapa en 

helhet. Men alla som är delaktiga måste också ta sitt ansvar att se till att helheten 

fungerar. Ambitionen bör vara att alla, utefter sina förutsättningar, ska ha rätt att få 

utvecklas tillsammans med andra (Haug, Engelund & Persson, 2006).  

 

1.8 Normaliseringsprincipen  
Nirje (2003) har skrivit om normaliseringsprincipen. Den innebär att personer med 

kognitiv funktionsnedsättning bör få uppleva de vardagsvillkor och levnadsmönster som 

de flesta människor i samhället lever efter. Normaliseringsprincipen består av åtta 

punkter och innefattar bland annat en normal dagsrytm, årsrytm samt 

självbestämmanderätt. Författaren menar att normaliserngsprincipen bör fungera som ett 

“…rättesnöre för medicinskt, pedagogiskt, socialt, lagstiftande och politiskt arbete” (a.a, 

s. 91). När normaliseringsprincipen tillämpas blir inte individer med kognitiv 

funktionsnedsättning normala utan de får tillgång till vardagsmönster och får uppleva 

livsvillkor som tycks vara bra och som gäller i deras samhälle. När det gäller principen 

en normal självbestämmanderätt, innebär den att personer med kognitiv 

funktionsnedsättning i så hög grad som möjligt själv ska få komma med önskemål och 

krav, bestämma över sig själv, och dessa ståndpunkter ska respekteras av omgivningen 

(a.a).  
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2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka förutsättningar som möjliggör samspel mellan 

jämnåriga elever mottagna i grundsärskolan och elever i grundskolan år 7-9.  

 Vilka faktorer påverkar möjligheterna till samspel mellan elever i de olika 

skolformerna?  
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3 Tidigare forskning 
 

För att få en bild av den forskning som gjorts kring inkludering för elever med kognitiv 

funktionsnedsättning har vi gjort en “överflygning” av området. De studier vi funnit 

mest relevanta presenteras här.  

 

3.1 Nationell forskning 
Nordström (2004) har undersökt hur barn med kognitiv funktionsnedsättning interagerar 

i samspelet med barn utan funktionsnedsättning. Författaren visar på att när barn 

samspelar på mer jämlika villkor finns det ett mer aktivt samspel med större motivation 

och glädje än när de integreras i “vanliga” barngrupper. Nordström menar dock att 

eleverna med funktionsnedsättning behöver få delta i båda grupperna (a.a).  

 

Szönyi (2005) har undersökt grundsärskoleelevers möjligheter och begränsningar från 

ett inifrånperspektiv. Även Mineur (2013) har tittat närmare på elevers upplevelser av 

sin skolvardag och i båda studierna går att utläsa att det finns en komplexitet i att 

tillhöra särskolan. Det som framkommer i elevernas berättade erfarenheter är att tidigare 

skolgång med en avsaknad av positiva möten och kamratrelationer med 

grundskoleelever har haft en negativ inverkan på deras identitetsutveckling. Strävan 

efter att kunna vara “vanlig” växlas med särskoletillhörigheten och dessa dubbla roller 

kan vara svårt att hantera. I Mineurs avhandling diskuteras samverkansmöjligheter för 

gymnasiesärskolan med övriga gymnasiet. Att lokalmässigt integreras med övriga 

elever ger olika upplevelser. Vissa elever ser det som positivt och en möjlighet att 

interagera och möta övriga elever men det finns också de som upplever det som 

stressande att ha mycket folk runt omkring sig. De föredrar då mer avlägsna lokaler där 

de kan få lugn och ro vilket skapar trivsel för dessa elever. Gymnasiesärskolan skapar 

också trygghet genom kamratrelationerna där och att få känna sig inkluderad.  Att få 

vara den man är är viktigt för den personliga bekräftelsen  (a.a).  

 

Eleverna i dessa studier (Szönyi 2005; Mineur 2013) vittnar om erfarenheter av att 

behöva förhålla sig till vad som är normalt och avvikande. Den administrativa 

tillhörigheten till särskolan kan innebära en stämpling och i Mineurs (2013) studie gavs 

ett exempel där gymnasiesärskoleelever undervisades tillsammans med elever från 

gymnasieskolan. Lärarna där var väldigt tydliga med att kungöra särskoletillhörigheten 

hos eleverna vilket ledde till att vissa elever tog avstånd, vilket i vissa fall ledde till 

omstrukturering av grupperna. Hur elever bör uppträda i skolans gemensamma lokaler 

styrs av en norm som bestäms av gymnasieeleverna. För de elever som tillhör särskolan 

kan det leda till att en fasad måste upprätthållas där. I de egna lokalerna är det ett mer 

tillåtande klimat enligt eleverna (a.a).  

 

Mineur (2013) visar också på att de möten mellan elever från olika skolformer som sker 

oftast är flyktiga och inte är relationsskapande. Detta kan leda till att de båda 

elevkategorierna utvecklar felaktiga fördomar om varandra. Till exempel kan 

särskoleelever som utsatts för kränkningar utveckla fördomar mot övriga elever utifrån 

det. Författaren visar på goda exempel från en skola där eleverna har fått möjlighet att 

bekanta sig med varandra vilket lett till att eleverna gör sig mer tillgängliga för 

varandra, vilket de annars inte tenderar att göra. En annan problematik som visar sig i 

studien är det identitetshot som det kan innebära för elever tillhörande gymnasieskolan 
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att skapa relationer med elever från särskolan. Risken är att dessa elever också då 

uppfattas som annorlunda (a.a). 

 

Östlund (2012) har tittat närmare på träningsskolans vardagliga kontext. Han fann att 

eleverna är isolerade och utan möjligheter att etablera relationer till andra barn. Det är 

angeläget att skapa mötesplatser så att dessa relationer kan utvecklas, menar författaren.  

 

Karlsudd (2002) har gjort ett forskningsprojekt kring samverkan mellan grundskola och 

grundsärskola och framförallt tittat på det som författaren nämner som 

individintegrering. I projektet kommer han bland annat fram till att begreppet 

integrering är en term som definieras olika beroende på vem du pratar med. Vad det 

finns för kunskaper och vad personalen har för värderingar varierar kraftigt mellan de 

olika skolorna som var med i projektet. Under projektets gång såg man att när 

personalen fick en gemensam referensram blev det också lättare att värdera 

verksamheten och i framtiden eventuellt även stärka möjligheterna för en djupare 

integration. I projektet märktes även att de elever med en kognitiv funktionsnedsättning 

som är i behov av en tydlig struktur och stabilitet blir istället bemötta av kortsiktiga och 

tillfälliga lösningar. Elever som anses avvika från den övriga gruppen sattes många 

gånger ihop och bildade en egen liten grupp. Dessa grupper fick sedan olika namn som 

“lilla gruppen” eller “lilltrean”. Det är viktigt att personalen på skolan inte märker ut 

och särskiljer elever på detta sätt och att det vore bättre om även de elever som är i en 

liten grupp också blir kallade de definitioner som gäller övriga elever och klasser. 

Mindre klasser och lämpliga lokaler var något som underlättade integreringen. Något 

som är viktigt för hur kontakten mellan eleverna blir är personalens attityder samt hur 

undervisningen organiseras. Desto fler positiva inlärningssituationer det finns ju större 

är chansen att eleverna möts i situationer som är positiva även på rasterna. För att 

integrationen ska bli lyckad är det viktigt att skolledningen har en positiv inställning till 

integrationen och markerar att integrationen är viktig genom att till exempel ge ökad 

planeringstid och fortbildning. Det finns en osäkerhet hos personalen vad som står i 

styrdokumenten gällande elever som är mottagna i grundsärskolan. Eftersom personalen 

inte vet vad som gäller visade det sig i projektet att eleven får anpassa sig till de 

strukturer och traditioner som finns - eleven ska anpassa sig efter omgivningen stället 

för tvärtom. Grundskolan och grundsärskolan har svårt att mötas på grund av att de har 

olika status - grundskolan har hög status och grundsärskolan har låg status. I projektet 

kom författaren också fram till något som han kallar “fasadintegrering”. Den handlar 

om att skolan visar utåt upp - en fasad - att integrering förekommer, men i själva verket 

handlar det om att eleverna delar samma lokaler och att grundsärskoleeleverna får 

finnas med i skolkatalogen (a.a).  

 

Gustavsson (1998) diskuterar dagens samhälles sociala selektionsprocess utifrån Dauns 

tankar (Daun, 1982 se Gustavsson, 1998). När vi individer i ett samhälle möter många 

olika typer av människor tenderar vi att söka oss till likasinnade för att finna en känsla 

av trygghet. Eftersom vi där vet vad vi kan förvänta oss av varandra och hur de kommer 

att bete sig så undviker att bli förknippade med människor som anses vara konstiga eller 

sämre. Det finns en risk att bli stämplad som någon som “...håller ihop med 

dumbommar” (s.18) och detta kan verka skrämmande.  

 

Almqvist, Eriksson & Granlund (2004) menar att personer med funktionsnedsättning, i 

många miljöer, upplever lägre delaktighet. Det visar dock ingen skillnad i de olika 
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typerna av funktionsnedsättning vilket tyder på att funktionsnedsättningen är en social 

konstruktion som kan kopplas till de förutsättningar samhället erbjuder. Författarna 

menar också att eftersom delaktighet bygger på upplevelser så måste personen själv få 

rapportera sin upplevelse. Det är omöjligt för utomstående att skatta en individs 

upplevelse av delaktighet. Undantaget är när personen själv på grund av låg ålder eller 

en grav funktionsnedsättning inte kan kommunicera. En bedömning av individens 

aktiva engagemang kan då istället göras av någon som känner personen väl (a.a).  

 

3.2 Internationell forskning 

Hostins & Jordão (2015) har skrivit en artikel om vilka förutsättningar grundskollärare i 

Brasilien har att undervisa elever med funktionsnedsättning. Trots att elever med 

funktionsnedsättning i Brasilien har rätt att undervisas i grundskolan vet inte lärare hur 

de ska undervisa dessa elever. Den brasilianska regeringen skrev under ett dokument i 

New York 2007 - United Nations International Convention on the Rights of Disabled 

People - som gör att de erkänner att personer med funktionsnedsättning ska ha rätt till 

utbildning i ett inkluderande skolsystem. Trots de riktlinjer och förslag som 

myndigheter kommer med har det varit svårt för elever med kognitiv 

funktionsnedsättning att vara en del av ett inkluderande skolsystem, då det inte finns 

kunskaper kring deras funktionsnedsättning och att man tror inte att de har förmågan till 

abstrakt tänkande. Det vanliga är att elever med funktionsnedsättning hänvisas till 

specialskolor där man många gånger försummar deras kognitiva förmågor. I de fall 

elever med funktionsnedsättning går i en grundskola förväntas de anpassas till den 

rådande undervisningen som sker där (a.a). 

 

Hur skolsystemet för barn som behöver specialundervisning i Kenya ser ut skriver 

Odengo & Davidson (2016) om. I Kenya finns det tre olika utbildningsmöjligheter för 

barn med funktionsnedsättning: (1) Separata skolor där kontakt med jämnåriga elever 

utan funktionsnedsättning inte är möjlig och där det ibland även finns möjlighet för 

eleverna att bo på skolan. (2) Undervisning på grundskolor, men i separata lokaler där 

kontakt med övriga elever sker när eleverna kommer till skolan på morgonen, under 

raster, när eleverna lämnar skolan och om lärarna som har elever med respektive utan 

funktionsnedsättning har planerat något lektionspass gemensamt. (3) Undervisning av 

elever med och utan funktionsnedsättning sker i samma klassrum och all tid spenderas 

gemensamt. De flesta elever i Kenya går i specialskolor utan kontakt med jämnåriga. 

Om det ska bli en lyckad inkludering av elever med funktionsnedsättning i en klass med 

elever utan funktionsnedsättning är lärarens attityd avgörande. Lärare måste tro på att 

deras beteende kan påverka sina elevers utbildning och inställning. Om lärare har en 

positiv inställning till sina elever med funktionsnedsättning är det ett beteende som kan 

smitta av sig även på eleverna utan funktionsnedsättning, att även de får en positiv 

inställning till sina klasskamrater med funktionsnedsättning. Lärarna i denna 

undersökning hade en positiv inställning till att inkludera elever med 

funktionsnedsättning. Hinder författarna och lärarna själva såg i denna undersökning var 

att klasserna bestod av många elever, lärarnas kunskaper kring olika 

funktionsnedsättningar var bristfällig, elevernas behov blev inte tillgodosedda samt de 

resurser man hade tillgång till var bristfälliga. Det som idag många gånger styr hur 

politiker ser på inkludering i Kenya menar författarna präglas av tradition och historia. 

Ett sätt att påverka detta är att låta lärarna få komma till tals i de politiska beslut 

som  ska fattas kring inkludering av elever med funktionsnedsättning då de har en mer 

positiv inställning kring inkluderingen (a.a). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 

För att kunna analysera och undersöka vårt resultat djupare behöver vi teoretiska 

utgångspunkter. Utifrån vår valda forskningsfråga använder vi oss av teorier om lärande 

ur ett sociokulturellt och interaktionistiskt perspektiv samt teorier om stämpling och 

identitet. Dessa perspektiv har valts då lärande sker i olika kontexter och för att försöka 

förstå vad konsekvensen för individer kan bli om man ser situationen utifrån dessa 

teorier.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv 

När det gäller det sociokulturella perspektivet riktas intresset mot hur både individer 

och grupper tar till sig kunskap. Särskilt intresse ägnas åt samspelet mellan individen 

och kollektivet (Säljö, 2014). Vi människor använder språkliga och fysiska redskap eller 

verktyg för att leva i och kunna förstå vår omvärld och dessa spelar en viktig roll i detta 

perspektiv. Vissa företeelser vi behöver ha kunskap om är inte biologiska, utan de måste 

vi lära oss på andra vis genom kommunikation (a.a). En grundtanke i det sociokulturella 

perspektivet är ”Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men 

det är också genom kommunikation som det förs vidare” (Säljö, 2014, s. 22). Vygotskij 

menar att tänkandet och språket är nära sammankopplat och det viktigaste för att dessa 

förmågor ska utvecklas är övertagandet av begrepp från omgivningens språkanvändning 

(Vygotskij, 2012). I förordet hänvisas det också till en studie gjord av Tomasello som 

visar att skillnaden mellan människor och djur är att vi använder interaktioner för att 

skapa nya kognitiva processer vilket saknar motsvarighet hos andra varelser (a.a). 

I det sociokulturella perspektivet ser man kunskap som något som skapas och 

återskapas genom en kamp och ett engagemang. Kunskap är inget som är givet eller 

objektivt, utan det måste ske genom aktiva försök att se, förstå och hantera världen i 

sociala sammanhang. (Säljö, 2014). I det sociokulturella perspektivet tänker man att 

fokus inte ska ligga på om människor lär sig något eller inte, utan på vad de lär sig av de 

situationer som de finns i – för att lära sig något, det kan inte människan undvika. (a.a).  

 

Något som är centralt i det sociokulturella perspektivet är de kommunikativa 

processerna. Det är genom kommunikation som människan kan ta del av kunskaper. 

När individen hör vad andra pratar om och hur de tänker blir individen medveten om 

vad som anses intressant att veta. Det vi lär oss att uppmärksamma, beskriva och agera i 

den verklighet vi befinner oss i beror på vad omgivningen tillåter och uppmuntrar. 

(Säljö, 2014). När ett barn ska lära sig prata, eller lära som om olika ämnen i skolan, är 

imitation nödvändig (Vygotskij, 2012). Det som ett barn klarar av att göra tillsammans 

med andra ena dagen, klarar barnet av att göra på egen hand nästa dag. Om ett barn får 

instruktioner hur hen ska utföra en uppgift och man bara ger instruktionen utifrån 

barnets svagheter kommer barnet stanna kvar i ett lägre stadie av sin utveckling, till 

skillnad från om man ger instruktioner utifrån barnets starka sidor (a.a). 

 

Enligt Vygotskij (Strandberg, 2006) så bidrar samspelet mellan människor till lärande 

och utveckling. Han menar på att ju fler spännande interaktioner vi utsätts för, desto fler 

spännande tankar kan vi utveckla. Fokus flyttas i detta synsätt från att tänkande och 

intelligens är något som äger rum i enskilda individers huvuden till att interaktionell 

aktivitet ses som en förutsättning för att de medfödda förmågorna ska kunna utvecklas. 

Det kräver dock att elever uppmuntras och uppmanas till att söka upp och hjälpa 
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varandra och skapa relationer som är jämlika, hjälpsamma, problemlösande och rika på 

känslor samtidigt som de är utmanande (a.a).  

 

4.2 Interaktionistiskt perspektiv 

Det interaktionistiska perspektivet är ett sätt att förklara samspelet mellan individ och 

omvärld (Psykologilexikon, 2016). Hur individen eller gruppen till exempel känner sig, 

handlar eller utvecklas beror på vem eller vilka de interagerar med. Mead (1976) skriver 

att människan och dess omgivningar är ömsesidigt beroende av varandra för att kunna 

existera. Vissa beteenden, egenskaper och attityder finns bara i vissa miljöer och 

tillsammans med vissa individer. Endast de individer som är medlemmar av ett visst 

samhälle får erfarenheter från just det samhället – de individer som är isolerade från det 

samhället får inte ta del av de erfarenheterna (a.a).  

 

Hur man blir som person är beroende av vilka attityder som är gemensamma för 

gruppen. (Mead, 1976).  

 
”En person är en personlighet för att han tillhör ett samhälle, eftersom han 

tar över institutionerna i detta samhälle i sitt eget handlande. Han tar dess 

språk som ett medium genom vilket han får sin personlighet, och sedan 

genom en process i vilken han tar de olika roller som alla de andra erbjuder 

kommer han att få samma attityd som medlemmarna i samhället”  

(a.a, s. 125).  
 

Man måste vara medlem av ett samhälle för att vara ett jag. Individen kan ha olika jag 

beroende på vilken grupp som personen interagerar med. Det kan hända att någon annan 

säger något om oss själva som vi inte var medveten om. Vi kan aldrig vara säkra på vem 

vi är och vi kan förvåna oss själva lika mycket som vi kan förvåna andra på sätt vi 

agerar och reagerar. Det är ett socialt jag eftersom det blir till i relation med andra 

individer och en individ når sitt jag endast genom kommunikation med andra individer 

(a.a).  

 

I det rationella samhället kan vem som helst bli medlem så länge individen också är 

rationell och världen består av rationella varelser (Mead, 1976). Individer i ett samhälle 

har inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Individerna är medborgare i ett 

samhälle och individerna reagerar på sitt samhälle och när individen reagerar på sitt 

samhälle kan hen också förändra det. Att det blir en förändring vet vi inte förrän efter 

det har hänt – det är först efter att vi har gjort något som vi vet att det har hänt och det är 

först efter att vi har talat som vi vet vad vi har sagt. ”Utveckling innefattar en 

omorganisering, men omorganiseringen för in något som inte fanns innan” (a.a, s. 147). 

 

När en människa anpassar sig till en rådande omgivning blir hen en annorlunda individ, 

men i den processen då hen blir det påverkar hen också samhället hen lever i och 

förändrar även det (Mead, 1976). Det är alltid ett ömsesidigt förhållande mellan 

individen och det samhälle individen lever i. Både individen som blir del av det nya 

samhället måste anpassa sig men även de individer som redan finns i samhället måste 

också anpassa sig till den nya individen. Den förändring kan man se som antingen 

positiv eller negativ – oavsett hur man ser på förändringen så sker den (a.a). 
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Mead (1976) skriver att en individs beteende styrs av dess omgivning - beteendet är en 

reaktion av omgivningen. Egenskaper som finns hos en individ finns hos individen bara 

för att omgivningen tillåter egenskaperna att finnas.  

 

4.3 Stämpling och identitet 

Goffman (2015) har formulerat en teori om stigmatisering som innebär att stämpling 

sker utifrån synliga eller osynliga egenskaper där individen avviker eller urskiljer sig. 

Enligt Goffman består identiteten av tre aspekter, jagidentitet, personlig identitet och 

social identitet. I den sociala identiteten, som utgörs av den sociala rollen hos en person, 

stämplas individen i social interaktion utifrån den sociala identiteten hos en grupp 

människor. Stämplingen leder till en lägre social position och att individen degraderas 

moraliskt vilket i sin tur påverkar individens värdering och självuppfattning (a.a).  

 

Goffman (2015) menar också att i fast sammanhållna grupper så kan den som avviker 

komma att spela en speciell roll. Denna roll som ibland kan ta sig clownmässiga 

funktioner hör ihop med att gruppen förvägrar honom samma respekt som de 

fullvärdiga medlemmarna. Ineland, Molin & Sauer (2003) tar upp identitetsutveckling 

hos personer med kognitiv funktionsnedsättning. De menar att identitetsutveckling 

utformas efter samma mönster som hos andra människor. Det som kan skilja är att 

personer med låg kognitiv förmåga har mindre förmåga till att förhålla sig till sig själv. 

Författarna menar att de har svårt att reflektera över sig själva medan personer med 

lindrig kognitiv funktionsnedsättning klarar detta. Det påverkar utvecklandet av jaget 

eftersom interaktion med andra påverkar självuppfattningen (a.a). 
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5 Metod 
 

Detta kapitel inleds med en förklaring kring varför vi har valt den metod vi har samt en 

förklaring av vår metod. Därefter följer hur studien har genomförts, vilket urval vi har 

gjort samt bortfall. Kapitlet avslutas med studiens tillförlitlighet och etiska 

överväganden samt metodkritik.  

5.1 Metodval 
Ahrne & Svensson (2011) har formulerat ett antal frågor som forskaren kan använda sig 

av vid valet av metod. Dessa handlar om att fundera över sin forskningsfråga och vilket 

eller vilka fenomen i världen det handlar om att undersöka. Ställning bör sedan tas till 

vilken typ av data och följaktligen vilken typ av metod som kan ge dessa data. För att 

kunna besvara syfte och frågeställning, som vill ge en bred bild av hur det ser ut i 

Sveriges grundsärskolor, föll metodvalet på en kvantitativ form av datainsamling genom 

en enkätstudie. Författarna menar att såväl kvalitativa som kvantitativa data behövs för 

att kunna forska om samhällsprocesser. För olika undersökningar behövs det olika 

datainsamlingsmetoder och för att bäst kunna besvara vårt syfte och frågeställning har 

det empiriska materialet samlats in via en enkät. Resultatet kommer senare att behandlas 

utifrån en kvalitativ analys som kännetecknas av att det sällan finns färdiga 

analysmodeller utan forskaren får i större utsträckning forma dessa verktyg och 

strategier själv (a.a).  

 

Då det inte finns någon data om vårt valda ämne sedan tidigare blir den insamlade datan 

en primärdataundersökning (Dahmström, 2011). Genom att göra en enkätstudie ger det 

en möjlighet att nå många skolor på relativt kort tid, och det är billigt, till skillnad från 

om man gör intervjuer. Det går också att formulera många frågor och respondenten kan 

svara på frågorna när hen anser sig ha tid till det. Det som kan vara nackdelar med en 

enkätstudie är att respondenterna kan välja att inte svara på enkäten - det blir ett bortfall. 

När enkäten är besvarad vet man inte vem som är respondenten och om någon fråga är 

otydlig finns det ingen att fråga (a.a).  

 

5.2 E-postsurvey 
För att på ett enkelt sätt kunna nå många respondenter använde vi oss av en så kallad e-

postsurvey. Bryman (2011) visar på att detta relativt nya sätt att skicka ut enkäter på kan 

leda till en högre svarsfrekvens och att de skickas tillbaka snabbare än postenkäter. 

Enkäten bifogades direkt i mailet, detta ökar möjligheten till att flera svarar. 

Alternativet, att bifoga enkäten, kan leda till att respondenten inte vågar öppna länken 

på grund av rädsla för eventuella virusprogram. Att enkäten är snabb och enkel att 

administrera är också något som gynnar undersökningen (a.a). 

 
5.3 Enkät-konstruktion 
Enkäten konstruerades med hjälp av det elektroniska verktyget Google-formulär. Det är 

viktigt att man har sitt syfte i bakhuvudet när man formulerar sina frågor, så att man kan 

få svar på det man vill undersöka. Varför ska frågan vara med och är det en fråga som 

man anser att informanten kan och vill svara på (Bryman, 2011; Dahmström, 2011). 

Enkäten består av 18 frågor varav 17 frågor är slutna och en fråga är öppen. (Bilaga 2). 

De 17 slutna frågorna skulle antingen markeras med hjälp av kryss-alternativ eller med 

en siffra, till exempel när respondenten angav hur många elever som är mottagna i deras 
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grundsärskola. Den sista frågan var öppen där respondenten hade möjlighet att 

förtydliga något svar om hen ville det. Ingen av frågorna var obligatorisk att svara på. 

Respondenterna navigerade i enkäten genom att scrolla den (Dahmström, 2011). Det 

gör att respondenten kan få överblick på hela enkäten genom att respondenten har 

möjlighet att bläddra igenom den innan hen börjar svara. Likaså kan respondenten 

hoppa över frågor som senare går att gå tillbaka till och det finns möjlighet att ändra 

svar innan man trycker på skicka knappen (a.a). Enkäten har en titel: Möjligheter till 

samspel med jämnåriga grundskolelever för elever mottagna i grundsärskola år 7-9 och 

därefter begreppsförklaringar vad vi avser med grundsärskola samt samspel (Bilaga 2).  

 

5.4 Tillvägagångssätt och urval 

För att hitta grundsärskolor togs utgångspunkt i Statistiska Centralbyråns rikstäckande 

skolregister över grundsärskolenheter (Scb.se, 2016). Genom den informationen 

googlades skolans och kommunens namn som ledde vidare till skolans hemsida där 

information om rektor samt rektors mailadress gick att hitta. Den ursprungliga tanken 

var att hitta pedagoger verksamma i årskurs 7-9, men det var svårt att via skolors 

hemsidor få fram mailadresser till pedagoger. Fokus flyttades därför till att använda 

rektorer för grundsärskolor och efter en del sökande på skolors hemsidor identifierades 

114 stycken rektorer, verksamma i kommunala grundsärskolor årskurs 7-9.  

 

Det som bland annat styr urvalsstorleken är tid och pengar (Bryman, 2011; Dahmström, 

2011). Enligt Skolverkets statistik 2015 (Skolverket, 2016b) fanns det 588 kommunala 

grundsärskolor i Sverige. Alla dessa skolor har inte elever som går i årskurs 7-9, utan 

det kan vara vara skolor som bara tar emot yngre elever. Dessa 588 grundsärskolor 

utgör ramen för respondenterna (Dahmström, 2011). Ramen  har sedan avgränsat till att 

endast gälla årskurs 7-9, som är målpopulationen.  “... genom att göra stickprovet större 

ökar sannolikheten att precisionen i samplet också blir större.” (Bryman, 2011, s. 191). 

Samplingsfelet minskar om man väljer att göra precisionen större. Hur stort stickprov 

man väljer är beroende av hur stort samplingsfel man är beredd att acceptera. Sampling 

är urvalet - samplingsfel är om urvalsgruppen inte kan spegla populationen (a.a).  

 

Vi valde medvetet att försöka få en blandning mellan storstadskommuner och 

glesbygdskommuner. Även det geografiska området kom att omfatta olika delar av 

Sverige, från Malmö i söder till Kiruna i norr. Enkäten (bilaga 2) som skapades i 

Google formulär mailades ut tillsammans med ett missivbrev (bilaga 1). När enkäten 

hade mailats ut föll sju rektorer bort då returmail informerade om att dessa personer av 

olika anledningar inte arbetar som rektor för grundsärskolan. Denna information fanns 

inte innan enkäten skickades ut vilket gör att det blir en övertäckning - det fanns 

respondenter som inte tillhör målpopulationen (Dahmström, 2011). Efter tio dagar hade 

tio svar registrerats och då skickades ett nytt mail ut med en påminnelse, missivbrev och 

enkät. Efter ytterligare fyra dagar hade 16 svar registrerats och en ny påminnelse 

mailades ut tillsammans med missivbrev och enkät. Datainsamlingen genomfördes 

under perioden 16.11.17-16.12.02. Efter dessa tre utskick hade 21 rektorer svarat, vilket 

motsvarar en svarsfrekvens på 20%. 

 

5.5 Bortfall 

När man gör en studie med hjälp av till exempel enkäter blir det i stort sett alltid 

individer i populationen som inte vill delta i undersökningen. För att öka sannolikheten 

att få in fler svar kan man göra sitt stickprov större (Bryman, 2011). I denna 
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undersökning valdes ett stort stickprov, för att öka sannolikheten att få in svar från 

minst 20 skolor. Bryman (2011) menar att det finns en minskad vilja hos individer som 

har en tendens att inte vilja delta i bland annat enkätundersökningar. För att minska 

bortfallet till en rimlig kostnad kan man skicka påminnelser till respondenterna (a.a). I 

denna studie har två påminnelser sänts ut. Att undersökningen har genomförts genom en 

e-postsurey kan också medföra bortfall på grund av tekniska problem (Dahmström, 

2011). Något som också styr bortfall är vilken inställning respondenten har till att 

besvara enkäter. Om bortfallet är stort kan det leda till att resultatet snedvrids (a.a).  

 

5.6 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att de mätningar som görs i en undersökning är pålitliga (Bryman, 

2011). Det resultat man kommer fram till i sin undersökning ska i en annan 

undersökning inte skilja sig nämnvärt åt om man gör undersökning på samma sätt en 

gång till (a.a). Då enkätfrågorna har utformats med stor eftertanke för att kunna mäta det 

som avses att mätas för att nå syfte samt kunna besvara frågeställningen gör det att 

reliabiliteten blir pålitligare. Fangen & Sellerberg (2011) menar att om datainsamlingen 

planeras och genomförs noggrant så är det den viktigaste garantin för god reliabilitet. 

 

5.7 Validitet 

Validitet innebär att de mätningar som görs i en undersökning mäter det som ska mätas. 

(Fangen & Sellerberg, 2011). Om mätningen inte mäter det den ska blir det ett 

systematiskt fel, som finns kvar om undersökningen görs om på samma sätt 

(Dahmström, 2011). Det är framförallt i undersökningar som mäter till exempel 

attityder och abstrakta begrepp som kan göra validiteten i undersökningen låg (a.a). I 

denna undersökning mäts inga abstrakta begrepp eller attityder vilket gör att validiteten 

blir god i det avseendet. För att säkerställa att respondenterna fick information om vad 

vi avsåg med grundsärskola samt samspel skrevs en begreppsdefinition överst i enkäten 

(Bilaga 2). Reliabiliteten är en förutsättning för validiteten - har inte mätningen god 

reliabilitet kan den inte heller vara valid (Bryman, 2011).  

 
5.8 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska man som forskare använda sig av en metod som 

medför minsta möjliga risk för de individer som ska studeras för att nå syftet och kunna 

besvara frågeställningarna. Bryman (2011) visar på att många användare av den nya 

teknologin inte tenderar att följa de etiska regler som följer med samhällsforskning. 

Detta kan leda till en misstänksamhet bland respondenter och detta är något vi behöver 

vara uppmärksamma på. I informationen till respondenterna var det tydligt markerat hur 

vi förhåller oss till dessa riktlinjer. Googleformulär, vilket är enkätverktyget som 

användes, är konstruerat så att svaren registreras direkt utan att det finns möjlighet att se 

vem som har svarat vad. Detta är något som har poängterats i missivbrevet eftersom 

respondenterna kan tvivla på att svaret verkligen behandlas anonymt, speciellt eftersom 

de fått enkäten via sin mail.  

 

Det är viktigt att man informerar de som ska ingå i studien om sitt syfte och att 

personerna kommer vara anonyma. Att deltagaren får frivilligt delta i studien, det finns 

inget krav på att någon måste delta och deltagaren har också rätt att avbryta sitt 

deltagande under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2011; Bryman, 2011).Hänsyn bör 

tas  till hur eventuellt bortfall ska reduceras och hanteras när man planerar sin studie. Ett 
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sätt att reducera bortfallet är att man informerar om att inget enskilt svar kan identifieras 

i studiens resultat (Dahmström, 2011). 

 

Det var inte intressant i denna studie med individers identitet vilket enligt 

Vetenskapsrådet (2011) gör att forskaren kan utlova anonymitet. 

 

5.9 Kategorisering av data 

Kategoriseringen av datan har gjorts med syfte och frågeställningen i fokus. För att 

plocka ut vilka faktorer som kan ha betydelse för om samspel mellan grundsärskola och 

grundskola överhuvudtaget ska vara möjlig tittade vi på den forskning som har gjorts 

tidigare, särskilt Karlsudd (2002), Szönyi (2005) samt Mineurs (2013). 

Sammanställningen av enkätsvaren har genomförts genom att varje enkät har fått en 

bokstav utifrån alfabetisk ordning som därefter har underlättat struktureringen i 

kategoriseringen av enkätsvaren. Enkätsvaren har förts in i ett dokument i Google 

kalkyl efter följande kategorier:  

 

 Vilken/vilka skolformer rektor ansvarar över. 

 Vilken kursplan eleverna läser efter. 

 Om det finns gemensamma ytor för de bägge skolformerna. 

 Om det finns förutsättningar för samspel mellan de bägge skolformerna på 

raster. 

 Om det sker samspel mellan elever från de olika skolformerna på raster. 

 Om det sker samspel mellan de bägge skolformerna på lektioner. 

 Om det finns individintegrerade elever från grundsärskola i grundskolan  

 Om det finns gemensamma friluftsdagar och övriga skolaktiviteter mellan de 

bägge skolformerna.  

 

Efter denna kategorisering underlättades resultatredovisningen som skrevs efter samma 

upplägg.  

 
5.10 Metodkritik 
Ahrne & Svensson (2011) menar att ett sätt att göra en forskningsstudie trovärdig är 

dess transparens. Det innebär en genomskinlighet och att författaren vågar vara kritisk 

till sina val. I enlighet med vad Ahrne & Svensson framför så har vi försökt vara tydliga 

med att redovisa alla våra steg och metodiska val vi har gjort. De menar också att tvivel 

bör presenteras och därför nämner vi några av dessa här.  

 

Grundtanken var att använda pedagoger som respondenter eftersom de ser andra saker i 

det vardagliga samspelet som inte rektor har möjlighet till på samma sätt. Frågorna 

formulerades om efter detta byte av fokus från pedagoger till rektorer. Eftersom vi inte 

hade någon rektor i vår närhet som kunde agera försöksperson i en pilotstudie missades 

en viktig möjlighet att testa frågorna. Valet av undersökningsmetod har betydelse för 

möjligheten att svara på syfte och frågeställningar (Ahrne & Svensson, 2011). I detta 

fall valdes en enkätstudie i syfte att försöka nå så många skolor som möjligt och därmed 

kunna ge en bild av hur samspelet ser ut mellan grundsärskole- och grundskoleelever. 

En nackdel med denna typ av insamlingsmetod är att möjligheten till ett mer 

uttömmande och mer djupgående svar försvinner (Bryman, 2011; Dahmström, 2011). 

Överst på enkäten har vi skrivit två definitioner (bilaga 2).  Det finns en risk att 
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respondenterna inte läser definitionerna utan gör sina egna tolkningar när de besvarar 

enkäten.  

 

Att vi är en del av det samhälle vi har för avsikt att undersöka, och då särskilt eftersom 

vi jobbar och har erfarenhet av särskolans värld, kommer det att påverka vår analys. 

Ahrne & Svensson (2011) menar att hur mycket forskaren försöker distansera sig har 

förväntningar, föreställningar och ibland starka värderingar en viss påverkan. 

Författarna tar upp en annan aspekt som innebär att respondenterna påverkas eftersom 

de vet att de är föremål för forskning. Det finns en risk att de som utfrågas kan ljuga 

eller göra motstånd för att slippa svara på frågor som kan göra det svårare för dem när 

sanningar avslöjas (a.a). Vi är av uppfattningen att vi genom vår enkät får konkreta svar 

där rektorerna inte har möjlighet att formulera om sig eller försvara villkoren som styr 

verksamheten.   
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6 Resultat  
 

Vårt resultat bygger på den enkätundersökning vi har gjort där 21 rektorer har deltagit. I 

detta avsnitt redovisas resultatet i två huvudrubriker med underrubriker utifrån de 

faktorer som vi har identifierat i vårt material. För att resultatet ska presenteras så 

tydligt som möjligt blandas cirkeldiagram eller stapeldiagram med löpande text och 

vissa faktorer redovisas enbart i text. När stapeldiagram används har vi medvetet valt att 

presentera dessa i fallande skala.  

 

6.1 Förutsättningar i organisationen som kan möjliggöra samspel 

De faktorer vi har valt att redovisa som förutsättningar i organisationen som kan 

möjliggöra samspel är rektorsansvar, kursplan samt lokaler. På dessa frågor i enkäten 

har samtliga 21 rektorer svarat. 

 
6.1.1 Rektorsansvar 

Första frågan i enkäten gällde vilken skolform de utvalda rektorerna har ansvar för. På 

denna fråga svarade alla 21 rektorer och 12 av dessa uppgav att de har ansvar över både 

grundskola och grundsärskola samt 9 rektorer som uppgav att de endast har ansvar för 

grundsärskola. Resultatet visar att två av rektorerna som har ansvar för grundsärskola, 

där endast inriktningen träningsskola finns, även har ansvar för en grundskola, den 

tredje rektorn har endast ansvar för grundsärskola med inriktning träningsskola.  

 
6.1.2 Kursplaner 

 

 
Cirkeldiagram 1 

 

Flertalet av eleverna, enligt rektorernas svar, går i en grundsärskola där det finns både 

elever som anting läser efter grundsärskolans kursplan eller inriktnings träningsskolans 
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ämnesområden. Det är tre grundsärskolor där eleverna endast läser efter inriktning 

träningsskolans kursplan och det är fem grundsärskolor där eleverna endast läser efter 

grundsärskolans kursplan. 

 
6.1.3 Lokaler 

Alla 21 rektorer har svarat på denna fråga och det är 16 skolor som ligger i samma 

byggnad med jämnåriga elever samt 5 skolor som enligt vår definition inte är i samma 

byggnad. Eftersom syftet med undersökningen bygger på samspelet med jämnåriga har 

två enkätsvar räknats in i den senare kategorin. Det gäller de två skolor där 

grundsärskolan ligger i samma byggnad med elever i lägre åldrar. Två av de tre skolor 

där eleverna enbart läser efter grundsärskolans inriktning träningsskola har de inte 

möjlighet till samspel med jämnåriga då deras skola inte finns i samma byggnad som 

grundskolans elever i år 7-9. Alla fem skolor där eleverna endast läser efter 

grundsärskolans kursplan finns i samma byggnad som en grundskola år 7-9.  

 

De ytor som är gemensamma för eleverna på skolan kan vara matsal, lektionssalar och 

rastutrymmen enligt rektorernas svar. Av de 21 rektorerna är det 17 som har svarat att 

det finns gemensamma ytor och 4 skolor har inte detta. Även vid denna fråga har två av 

svaren räknats till de senast nämnda då de eleverna går på skolor med yngre elever. När 

det gäller gemensamma ytor som matsal och lektionssalar har två av grundsärskolorna 

inriktning träningsskola det. Alla fem skolor med endast grundsärskola har 

gemensamma ytor.  

 

6.2 Samspelsmöjligheter 
Här redovisas de faktorer vi utifrån enkäten valt att identifiera som samspelsmöjligheter, 

vilka är raster, övriga skolaktiviteter/ friluftsdagar samt lektioner. Dessa redovisas 

närmare under egna rubriker. Vi har även valt att redovisa hur många av de undersökta 

skolorna som har elever från grundsärskolan som är integrerade i grundskolans klasser.  
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Stapeldiagram 1 

 

6.2.1 Raster  

 

 
Cirkeldiagram 2 
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När det gäller raster har 16 rektorer svarat att det finns möjlighet för eleverna i 

grundsärskolan att samspela med elever i grundskolan, men det är endast enstaka eller 

inga elever som gör det. Det är endast en rektor som har svarat att flertalet av eleverna 

från grundsärskolan samspelar med elever från grundskolan. Av de tre grundsärskolorna 

som endast har elever som läser efter inriktning träningsskola är det inga elever som 

samspelar med andra elever på raster. 

 
6.2.2 Övriga skolaktiviter/friluftsdagar 

Av de undersökta grundsärskolorna är det 13 rektorer som uppger att det finns möjlighet 

till samspel på schemabrytande skolaktiviteter eller de som sker på kvällstid. 12 rektorer 

uppger att det finns möjlighet till samspel på friluftsdagar. Av de tre grundsärskolorna 

som har inriktning träningsskola är det två rektorer som har svarat att det sker samspel 

vid övriga skolaktiviteter samt friluftsdagar. När det gäller de fem grundsärskolorna 

som endast har elever som läser efter grundsärskolans kursplan sker det samspel vid 

övriga skolaktiviteter samt friluftsdagar för samtliga enligt rektorernas svar.  
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6.2.3 Lektioner 

 

 
 

Stapeldiagram 2 

 

16 av rektorerna svarade inte alls på denna fråga vilket tyder på att det inte sker någon 

form av samspel vid lektioner. Det är en rektor som har svarat att eleverna i 

grundsärskolan samspelar med eleverna i grundskolan i fyra ämnen. Denna rektor har 

även angett att det är flertalet av eleverna i grundsärskolan som samspelar med elever 

från grundskolan på raster.    

 
6.2.4 Individintegrerade elever 

Av de 21 rektorerna är det 9 som har svarat att de har elev/elever som är 

individintegrerade med grundskolan. Av de 9 skolor som har individintegrerade elever 

är det 3 rektorer som har ansvar för både grundskola och grundsärskola och de andra 6 

har ansvar för grundsärskola. Det är ingen av dessa 9 skolor som endast har elever som 

läser efter inriktning träningsskola. 
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7 Analys 
 

Eftersom vårt syfte och frågeställning innebär att vi vill få kunskap om vilka 

samhälleliga villkor som styr och påverkar människor kommer analysen ske utifrån en 

kvalitativ ansats (Ahrne & Svensson, 2011).  

I denna undersökning hade 12 rektorer ansvar för både grundskola och grundsärskola. 

De övriga hade enbart ansvar för grundsärskola. Det går dock inte att utläsa några 

tydliga tecken på att samspelet  mellan skolformerna ökar utifrån att rektor ansvarar för 

både grundsärskola och grundskola. Den enda respondenten som uppger att ett flertal av 

eleverna samspelar med jämnåriga grundskoleelever ansvarar endast för grundsärskola. 

Samma resultat gäller för individintegrerade elever, av totalt 9 rektorer som har svarat 

att de har individintegrerade elever är det 6 rektorer av dem som enbart har ansvar för 

grundsärskola.  

 

De flesta grundsärskolor ligger i samma byggnad som en grundskola enligt rektorernas 

svar i vår undersökning. Trots att eleverna från grundsärskolan och eleverna från 

grundskolan har möjlighet att mötas och samspela på raster, i matsal, friluftsdagar samt 

övriga skolaktiviteter visar resultatet att det i stort sett endast är enstaka elever från de 

olika skolformerna som samspelar. Att eleverna i grundsärskolan endast i begränsad 

form samspelar med jämnåriga  i grundskolan, leder till att de inte får ta del av de 

beteenden, egenskaper och attityder som råder i den miljön och tillsammans med de 

individerna (Mead, 1976). Vem man blir som person är beroende av de personer som 

finns i den omgivande miljön. De egenskaper som tillskrivs en person finns hos den 

personen bara för att omgivningen tillåter personen att ha de egenskaperna, och vissa av 

de egenskaperna finns bara i den miljön tillsammans med just de individerna (a.a). Då 

flertalet av eleverna i grundsärskolan i vår undersökning inte samspelar med elever från 

grundskolan, trots att det finns förutsättning för det, kan det enligt det interaktionistiska 

perspektivet bero på att den rådande miljön som finns med en uppdelning av elever 

finns bara för att vi tillåter den att finnas. Att eleverna kategoriseras i olika grupper kan 

också bero på, enligt det interaktionistiska perspektivet, att omgivningen ger individer 

vissa egenskaper som bara finns i den miljön och som då kanske inte tillåter samspel 

mellan elever som har vissa egenskaper. Detta menar även Goffman (2015) när han 

skriver om stigmatisering. En individ kan stigmatiseras och då stämplas utifrån synliga 

eller osynliga egenskaper som gör att individen skiljer sig från mängden (a.a). När det 

gäller eleverna i grundsärskolan kan de skilja sig synligt från mängden om de utöver sin 

kognitiva funktionsnedsättning även har andra funktionsnedsättningar som olika 

syndrom eller fysiska hinder. Eleverna kan också enbart ha sin kognitiva 

funktionsnedsättning, som kan vara osynlig, men då mängden vet att de går i 

grundsärskolan blir de ändå stämplade som avvikande och detta försvårar samspel enligt 

Goffman (2015). Stämpling leder till att individer får en lägre social position och detta i 

sin tur leder till att individen värderar sig själv lågt och får en dålig självuppfattning 

(a.a). Detta kan vara en anledning till att eleverna i grundsärskolan och grundskolan inte 

samspelar i så stor utsträckning i vår undersökning. Eleverna från grundsärskolan ses 

som avvikande, blir stämplade, i interaktion med grundskoleelever och tvingas 

samspela med andra som också avviker för i de sammanhangen försvinner den 

stämplingen.  
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Ineland, Molin & Sauer (2003) menar att personer med kognitiv funktionsnedsättning 

kan ha svårt att reflektera och förhålla sig till sig själva vilket påverkar 

identitetsutvecklingen. Detta kan i sin tur påverka hur de ser på sig själva - jaget - 

eftersom interaktionen med andra individer påverkar självuppfattningen (a.a). Om 

eleverna i grundsärskolan i vår undersökning känner sig stämplade påverkar det hur de 

ser på sig själva och vilken identitetsutveckling de får.  

 

De tre skolorna i vår undersökning som endast hade elever som läste inriktning 

träningsskola är 2 skolor helt avskilda från en grundskola. På den ena skolan samspelar 

eleverna på friluftsdagar och övriga skolaktiviteter, medan på den andra skolan sker 

inget samspel överhuvudtaget. Alla tre skolor med endast elever som läser efter 

inriktning träningsskola har svarat att inga elever samspelar på raster - varav det endast 

är en av skolorna som ligger i samma byggnad som en grundskola där det går jämnåriga 

elever. Enligt Goffmans (2015) synsätt blir dessa elever stämplade troligtvis på grund 

av att de avviker från övriga individer. Då man på dessa skolor även gjort en uppdelning 

mellan vilka elever som läser efter grundsärskolans kursplan och vilka som läser efter 

inriktnings träningsskolans så kallade ämnesområden markerar man i dessa fall även att 

det finns en skillnad mellan elever som är mottagna i grundsärskolan. Om denna 

avskildhet som förekommer för två av skolorna samt att det inte är någon av eleverna 

som samspelar med jämnåriga från grundskolan på raster kan bero på, som Ineland, 

Molin & Sauer (2002) skriver att individer med grav kognitiv funktionsnedsättning har 

svårigheter med att reflektera över sig själva och förhålla sig till sig själva, vilket i så 

fall kan legitimera denna uppdelning. 

 

Vygotskij (Strandberg, 2006) menar att människors samspel bidrar till lärande och 

utveckling. Vissa kunskaper har vi medfödda, andra kunskaper måste vi lära oss av 

varandra genom kommunikation (Säljö, 2014). Då vi måste kommunicera för att lära 

oss förutsätter det också att individer möts och samspelar. Då resultatet visar att flertalet 

av eleverna i grundsärskolan inte samspelar med elever från grundsärskolan eller att det 

endast sker vid ett fåtal tillfällen, kan det bli svårt att lära sig vissa kunskaper som 

endast går att förmedla genom kommunikation. Detta kan vara kunskaper 

grundsärskoleelever kan lära sig av grundskoleelever, eller tvärt om, men samspelar inte 

de två elevgrupperna sker inte heller den kunskapsförmedlingen. I det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2014) ser man kunskap som att individer alltid lär sig något, frågan 

är bara vad. Ytterligare en tanke som finns i det sociokulturella perspektivet är att 

individer lär sig genom imitation, och det man har lärt sig av någon annan vid ett 

tillfälle kan man sedan utföra på egen hand vid ett annat tillfälle (Vygotsky, 2012). 

Möts inte människor, som de flesta av eleverna i grundsärskolan i vår undersökning inte 

gör, får de inte chansen att lära sig genom imitation. Vygotskij menar för att utveckla 

sin tanke och sitt språk krävs det att man tar över begrepp från omgivningens 

språkanvändning (a.a). Eleverna från grundsärskolan i vår undersökning utvecklar sina 

tankar och sitt språk, men majoriteten utvecklar dem utifrån sin omgivning som 

framförallt består av andra elever med en kognitiv funktionsnedsättning under 

skoldagen och får då endast begrepp från den omgivningen.  

 

Det sker samspel på lektioner hos ett fåtal av grundsärskolorna som har besvarat 

enkäten. Det är framförallt på de praktiska och estetiska ämnena som samspelet sker. 9 

av skolorna hade minst en elev som var individintegrerad på lektioner tillsammans med 

grundskoleelever.  Mead (1976) menar att när det kommer en individ till ett samhälle 
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påverkar samhället individen, men individen påverkar också samhället. De elever som 

får möjlighet att samspela på lektioner får enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 

2014)  möjlighet att höra vad andra pratar om och kan då också bli medvetna om vad 

som anses intressant att prata om. Det som kan hända när det kommer en ny individ till 

en sammanhållen grupp, och där den individen avviker från resten av gruppen på något 

sätt, kan enligt Goffman (2015) leda till att den avvikande personen tar på sig en roll till 

exempel  klassens “clown”. Att personen tar på sig en roll beror enligt Goffman (2015) 

på att gruppen inte har samma respekt för den avvikande individen som resten av 

gruppen. Att de flesta av grundsärskoleeleverna i vår undersökning inte samspelar med 

elever från grundskolan kan enligt Goffmans (2015) sätt att se det på bero på att 

grundsärskoleeleverna avviker och då inte heller får full respekt av de medlemmar som 

ingår i gruppen grundskoleelever. Med det synsättet blir det också svårare att samspela 

med varandra.  

 

Resultatet visar inte på att de förutsättningarna som skolorna har gällande rektorsansvar, 

kursplaner och lokaler ökar samspelet mellan eleverna. En av skolorna avviker på så vis 

att trots att det uppges att det bara i viss mån finns förutsättningar för samspel på raster 

så samspelar ändå flertalet med grundskoleelever på raster. En anledning till detta kan 

vara att fyra av eleverna är integrerade på lektioner flera gånger i veckan vilket kan öka 

möjligheterna. De eleverna kan ha lärt sig genom kommunikation och imitation med 

varandra kunskaper hur man samspelar med varandra, enligt det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2014, Vygotskij, 2012). Likaså som Mead, (1976) enligt det 

interaktionistiska perspektivet menar, att de individer som får vara del i samma 

samhälle får erfarenhet från det samhället och de individerna vet då lättare hur de ska 

agera mot varandra . Motsatsen här blir att de individer som inte får vara med i ett 

samhälle  inte heller får ta del av de attityder och egenskaper som råder där (a.a), vilket 

resultatet visar att flertalet av eleverna i undersökningen inte får. 
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8 Diskussion 
I följande kapitel kommer vi diskutera metod och resultat utifrån vårt syfte och 

frågeställning. Det handlar om att undersöka vilka förutsättningar som möjliggör 

samspel, för elever i grundsärskolans  år 7-9, med jämnåriga i grundskolan och vilka 

faktorer som påverkar. I vår undersökning har 21 rektorer svarat på en enkät som 

innehöll frågor om hur grundsärskolans förutsättningar, som kan möjliggöra samspel 

med grundskolan, ser ut. Eftersom vi har med rektorer från skolor som skiljer sig åt 

både gällande storlek och geografiskt kan detta ge en liten fingervisning om hur 

förhållandena är runt om i landet för elever i grundsärskolan år 7-9. Kapitlet avslutas 

med pedagogiska implikationer samt våra tankar kring vidare forskning i ämnet.  

 

8.1 Metoddiskussion  
Valet att göra en enkät för att nå vårt syfte samt frågeställning ansåg vi som en bra 

metod när vi tittade på vår forskningsfråga vilket Ahrne & Svensson (2011) 

rekommenderar att man gör. Vår ambition var att få en bred bild av vilka förutsättningar 

grundsärskolor har att kunna skapa samspel mellan grundsärskoleelever och 

grundskolelever runt om i Sverige och för att på ett effektivt sätt få svar på det såg vi en 

enkätstudie som ett bra metodval. Då vi har begränsade ramfaktorer som tid och pengar 

(Bryman, 2011; Dahmström, 2011) måste vi även ta in de aspekterna när vi gör vårt 

metodval. Det optimala hade kanske varit om vi hade haft möjlighet att resa runt till 

grundsärskolor själva och göra observationer, men här påverkar de yttre ramfaktorerna. 

Resultatet vi har är de undersökta rektorernas perspektiv och då de inte är nära eleverna 

hela tiden kan det hända att de missar situationer där det faktiskt sker samspel mellan 

elever i de olika skolformerna. En studie utifrån pedagoger, eller allra helst elevernas 

egna upplevelser av samspel, hade kanske gett ett annat resultat. Det är som Almqvist, 

Eriksson & Granlund (Gustavsson red, 2004) skriver om delaktighet, att det bara är 

personen själv som kan avgöra hur delaktig hen är. Vi tänker att samma sak kan gälla 

för samspel, att personen själv är den som egentligen kan avgöra om det sker samspel 

eller inte. Att det inte blev ett pedagogperspektiv eller ett elevperspektiv beror 

framförallt på de ramfaktorer som styrt i vår undersökning som tid och tillgänglighet. 

Det hade även varit intressant att fråga elever i grundskolan hur de ser på samspel med 

grundsärskolan. 

 

Vi upplevde att det var enkelt och fördelaktigt att skicka ut enkäter till alla rektorer. Vår 

tanke var också, som Dahmström (2011) skriver, att respondenten  själv kan bestämma 

när hen vill svara på enkäten samt på vilka frågor. Det som kan vara en nackdel med 

enkäter är att bortfallet kan bli stort då respondenten väljer att inte svara (Bryman, 

2011). Enligt Dahmström (2011) kan ett stort bortfall leda till att resultatet snedvrids. I 

vår studie fick vi ett stort bortfall då vi endast har en svarsfrekvens på 20%. Alla enkäter 

är helt anonyma vilket gör att vi inte vilka skolor det är som har svarat - det kan vara 21 

skolor från storstadsregioner eller 21 skolor från mindre kommuner. Rektorerna har 

angett hur många elever som är mottagna i grundsärskola år 7-9 hos dem och de 

siffrorna ger oss en indikation på att vi har ett blandat resultat från både stora och små 

kommuner. En anledning till att vi har ett så stort bortfall kan vara, som Bryman (2011) 

skriver, att det finns en minskad vilja hos individer att vilja delta i enkätundersökningar. 

Ett sätt att minska bortfallet är att skicka ut påminnelser (a.a) och detta har vi gjort vid 

två tillfällen vilket resulterade i att svarsfrekvensen ökade från 10 till 21 svar. Hade vi 

skickat ytterligare påminnelser misstänker vi att vi endast hade fått in ett fåtal svar till 
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om svarsfrekvensen hade följt samma mönster som vid tidigare utskick - då fick vi först 

6 svar och därefter 5 svar. Vi beslutade att nöja oss med de svar vi fått och började 

därefter analysera svaren. Bryman (2011) skriver att om man har ett stort stickprov ökar 

sannolikheten att få in fler svar. Detta var en anledning till att vi valde ett stort stickprov 

och enkäten skickades till 114 rektorer. Vår förhoppning var att få svar från minst 20 

rektorer som kunde ge oss en liten vink om hur de organisatoriska villkoren ser ut för 

elever mottagna i grundsärskolan år 7-9. Vi är medvetna om att vi har en låg 

svarsfrekvens, men det är ändå 21 olika skolor runt om i Sverige som har svarat, och ur 

dessa rektorers perspektiv kan vi ändå få en indikation av vilka förutsättningar 

grundsärskolor har på olika platser runt om i Sverige som kan möjliggöra samspel 

mellan elever från olika skolformer. 

 

När det gäller tillförlitligheten med vår studie har vi varit noggranna i vår planering och 

genomförande av datainsamlingen vilket Fangen & Sellerberg (2011) menar är det 

viktigaste för god reliabilitet. Ahrne & Svensson (2011) skriver att en svårighet för 

forskaren är att hen bör distansera sig och inte låta egna värderingar ta över. Vi har 

därför under hela arbetets gång fått påminna varandra om att lägga våra tidigare 

erfarenheter och förutfattade meningar åt sidan, men vi är medvetna att det ändå 

omedvetet påverkat vår analys.   

 

8.2 Resultatdiskussion 
I vår undersökning fann vi att 16 av de 21 rektorerna svarade att det finns möjligheter 

till olika former av samspel, trots detta sker det i väldigt begränsad form. De flesta av 

eleverna från grundsärskolan blir i detta fall segregerat integrerade (Haug, 1998) 

eftersom de avvikande eleverna måste anpassa sig till de rådande strukturer som redan 

finns. Vi drar här paralleller till det som Karlsudd (2002) kallar “fasadintegrering” och 

enligt oss nås inte den form av kommunikation som enligt det sociokulturella 

perspektivet (Säljö, 2014) leder till lärande. För att istället kunna nå det som Haug 

(1998) kallar inkluderad integrering behöver läraren skapa undervisningssituationer där 

alla tillåts vara med och möjlighet att få vara den de är.  

 
8.2.1 Betydelsen av samspel 

Askland & Sataoen (2003) hävdar att barn utan samspel med jämnåriga är i riskzonen 

för ett utanförskap. Enligt Hinde (1987 se Nordström, 2002) kan samspel ses som något 

som ger sociala erfarenheter. Vårt resultat visar att fem av de 21 undersökta skolorna 

inte ger möjlighet till detta eftersom de inte ligger i samma byggnad som en grundskola 

med jämnåriga elever. Då dessa elever inte får möjlighet att möta jämnåriga kamrater att 

samspela med kan de vara i riskzonen för ett utanförskap samt att de får inte de sociala 

erfarenheter som samspel ger. I bakgrunden redogjorde vi för särskolans historia och vi 

har också försökt lyfta fram vilka olika synsätt som omgivningen genom åren har haft 

på barn med kognitiv funktionsnedsättning. Att dessa fem grundsärskolor är 

segregerade från jämnåriga elever i grundskolan kan enligt oss tyda på att det är gamla 

förväntningar och strukturer som lever kvar och får stor betydelse för hur 

verksamheterna organiseras. Resultatet i vår undersökning blir intressant att studera 

utifrån styrdokumentens formuleringar, och då i synnerhet FN-konventionen om 

mänskliga rättigheter (Socialdepartementet, 2008) och Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006). Dessa förespråkar åtgärder som syftar till att maximera 

social utveckling hos eleverna vilket de undersökta rektorernas svar inte tyder på. 

Tvärtom har eleverna i de undersökta grundsärskolorna få möjligheter till det 
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nödvändiga samspel med ungdomar utan funktionsnedsättning som 

Lissabondeklarationen (Soriano, 2008) för fram. Även Nordström (2004) menar att 

ungdomar med kognitiv funktionsnedsättning behöver samspel både på jämlika och 

ojämlika villkor. Undersökningens begränsade omfattning gör att vi inte kan dra några 

större slutsatser eller generaliseringar men det är ändå en fingervisning om att det 

fortfarande finns mycket kvar att jobba på kring de organisatoriska villkor som styr 

skolans verksamhet. Idén som framförs i Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) om att skolor med en positiv integrationsinriktning är det 

effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder och även ett kostnadseffektivt 

utbildningssystem ser vi heller inte mycket spår av i vår undersökning.  

 
8.2.2 Vuxnas betydelse  

Karlsudd (2002) skriver att det är viktigt att skolledningen har en positiv inställning till 

integrering och visar det genom att till exempel ge pedagogerna planeringstid och 

fortbildning. Hur kontakten mellan eleverna blir är beroende av personalens attityder 

samt hur man organiserar undervisningen (a.a, Odongo & Davidson, 2016). Om vi ser 

till de grundsärskolor i vår undersökning som har enstaka elever som samspelar med 

grundskoleelever på raster och/eller lektioner samt har individintegrerade elever kan de 

ha en positiv ledning eller att personalens attityder är sådana att det i alla fall ges 

möjlighet till samspel vid vissa tillfällen. Eftersom en stor majoritet av skolorna dock 

inte uppfyller de organisatoriska villkoren för goda möjligheter till samspel, ser vi att 

detta är ett utvecklingsområde som Karlsudd samt Odongo & Davidson (2016) menar är 

beroende av personalens attityd till integrering.  

 

Mineur (2013) ser i sin studie att de möten som sker mellan elever i de olika 

skolformerna oftast är flyktiga och inte relationsskapande. En reflektion är att  även om 

eleverna från grundsärskolan är med på friluftsdagar och övriga skolaktiviteter i drygt 

hälften av rektorernas svar i vår undersökning, sker dessa aktiviteter sällan och 

relationerna blir då flyktiga vilket gör det svårt att skapa hållbara relationer mellan 

eleverna i de olika skolformerna. En anledning till att det kan vara svårt att skapa 

relationer kan bero på det som Karlsudd (2002) skriver att grundskolan har hög status 

och grundsärskola låg status vilket gör att de två skolformerna har svårt att mötas. 

Gustavsson (1998) tar också upp detta genom Dauns tankar att människor vill gärna 

vara med andra människor som påminner om dem själva (Daun, 1982 se Gustavsson, 

1998). Därför tar de avstånd från de individer som avviker och anses konstiga eller 

sämre än de själva. Det kan för människor verka skrämmande att bli förknippad med 

någon som anses vara en “dumbom” (a.a). Detta tänker vi kan vara ytterligare en 

anledning till att så få elever samspelar mellan de två skolformerna. För att hjälpa 

eleverna att överbrygga detta anser vi att en väg att gå, och som även Karlsudd (2002) 

samt Odongo & Davidsson (2016) skriver, är att personalen har positiva attityder till 

varandras elever och att de vuxna själva föregår med gott exempel. Personalen behöver 

hjälpa eleverna och skapa situationer där elever från de båda skolformerna kan samspela 

mer frekvent och utifrån dessa skapa relationer till varandra. Risken finns annars att de 

utvecklar felaktiga fördomar om varandra vilket minskar samspelet (Mineur, 2013). 

Karlsudd (2002) skriver också att mindre klasser och lämpliga lokaler var något i hans 

projekt som underlättade integreringen för grundsärskoleelever och det anser vi kan 

vara viktiga aspekter att tänka på i integreringsarbetet. Även det som Odongo & 

Davidson (2016) samt Hostins & Jordão (2015) skriver att lärares kunskaper kring olika 
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funktionsnedsättningar är viktig så att lärare känner sig trygga i att möta alla typer av 

elever tänker vi också är en viktig del i integreringsarbetet. 

 
8.2.3 En fråga om bildbarhet 

Frithiof (2009) menar att en anledning till att träningsskolan finns kvar som en 

inriktning inom grundsärskolan kan vara att synsättet att vissa människor inte anses vara 

bildbara lever kvar än idag. Överraskande nog, för oss själva utifrån de erfarenheter vi 

har, i vårt resultat har majoriteten av rektorerna svarat att de har elever som läser efter 

både grundsärskolans läroplan samt elever som läser efter inriktning träningsskolans 

ämnesområden. Detta ser vi som positivt då man på dessa skolor i alla fall låter eleverna 

från de bägge inriktningarna gå på samma skola. Sen vet vi inte om det betyder att de 

samspelar med varandra eller som de har lektioner tillsammans, men när de i alla fall 

befinner sig i samma byggnad ökar sannolikheten för att samspel sker, anser vi. Dock 

har vi i vårt resultat tre skolor som är rena “träningsskolor” där endast en av de skolorna 

ligger i samma byggnad som en grundskola med jämnåriga elever. Östlund (2012) såg 

när han undersökte träningsskolans vardagliga kontext att de eleverna var isolerade och 

inte hade  möjlighet att etablera relationer till andra barn. Därför menar han att det är 

viktigt att skapa mötesplatser även för eleverna i träningsskolan så att deras relationer 

med grundskoleelever kan utvecklas. Detta är vi eniga med Östlund om och vi anser det 

viktigt att olika typer av människor får synas i samhället då vi alla är en del av det. Att 

vissa människor utesluts från gemenskaper på grund av att de avviker genom sin 

kognitiva funktionsnedsättning kan ur vårt perspektiv tyda på att man vill skydda dem 

från en ond värld som tanken var i slutet av 1800-talet (Ineland, Molin & Sauer, 2013). 

Kanske är det sådana tendenser som har påverkat de organisatoriska villkoren i de 

skolor vi har undersökt. Då alla människor är en del av samhället ska de också få vara 

med och finnas och synas i det för att kunna verka i det. Att människor får mötas för att 

på så sätt lära av varandra är viktigt enligt det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2014, 

Vygotskij, 2012). Det är vi själva som tillåter egenskaper att finnas i vissa miljöer 

utifrån Meads (1976) tankar som vi själva bestämmer över om vi tillåter dem finnas 

eller inte.  

 

8.3 Pedagogiska implikationer 
Vårt resultat tyder på att grundsärskolan inte är fullt inkluderad. En anledning kan vara 

det som Nilholm & Göransson (2014) visar på, nämligen att de svenska styrdokumenten 

lämnar mycket utrymme för tolkning. De skrivningar vi valde att lyfta fram i 

bakgrunden ger inga tydliga riktlinjer för hur skolan ska organiseras. Vi ser det som 

problematiskt att det saknas tydliga riktlinjer då det på kommunal nivå är lekmän som 

sitter i barn och utbildningsnämnder och därmed sätter ramarna för vilka förutsättningar 

skolan har. Något vi också tänker kan påverka är den historik och det synsätt som har 

omgett personer med kognitiv funktionsnedsättning. Under vår utbildningstid på 

Linnèuniversitetet har det blivit tydligt för oss vilken betydelse den människosyn och 

kunskapssyn man som pedagog har i mötet med eleverna. Frågan vi ställer oss är dock i 

vilken mån de som bestämmer reflekterar kring detta. Vår uppfattning är att detta är 

saker som tar lång tid att förändra. Till exempel har vi reflekterat över att 

tidningsartikeln vi refererar till i bakgrunden, där läkare förespråkar ett byte av 

terminologin är från 2005 och idag, 11 år senare, upplever vi att begreppet 

utvecklingsstörning fortfarande lever kvar i hög grad.  
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8.4 Vidare forskning 

En av de faktorer som väckt många funderingar hos oss är det som gäller de villkor 

kring grundsärskolans fysiska förutsättningar. Vi kan inte uttala oss om vad det är för 

bakomliggande faktorer till att en grundsärskola placeras just där den placeras. Som vi 

tidigare har diskuterat är det lekmän i olika beslutande nämnder som styr placeringen av 

grundsärskolor. Detta tror vi har stor påverkan på de förutsättningar skolor har och 

därför vore det intressant att närmare undersöka vilka motiv och ambitioner som styr. 

Är det så att de medvetet har en pedagogisk tanke om att de kan utvecklas i samspel 

med jämnåriga eller är det mest för att det ska se bra ut? Vilka motiv finns det till att 

vissa grundsärskolor inte ligger i samma byggnad som en grundskola där det går 

jämnåriga elever? Därför ser vi med fördel att andra studenter eller forskare ger sig i 

kast med detta. För att ge en djupare bild och få förståelse för de organisatoriska 

villkoren skulle med fördel rektorer eller övriga beslutsfattare kunna intervjuas.   

 

Det skulle också vara intressant att få andras perspektiv på samspel och framförallt 

elevperspektivet - både elever från grundsärskolan och grundskolan - hur de ser på 

samspel.  
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10 Bilagor  
 

10.1 Missivbrev  
 

Hej!  

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som läser till speciallärare inriktning mot 

utvecklingsstörning. Vi är båda verksamma inom särskolan - grundsärskola samt 

gymnasiesärskola - och just nu håller vi på att skriva vårt självständiga arbete på 

avancerad nivå. Syftet med studien är att undersöka om möjligheterna till samspel med 

jämnåriga i grundskola i år 7-9 skiljer sig åt mellan elever mottagna i grundsärskolan 

och elever som läser inriktning träningsskola.  

 

För att kunna ta reda på detta så behöver vi din hjälp med att besvara den 

enkätundersökning du finner längre ner i detta mail.  Den består av 18 frågor och tar 

cirka 10 minuter att besvara.  

Vi följer Vetenskapsrådets fyra etiska krav på forskning. Detta innebär att ni genom 

denna text får information om undersökningens syfte och att det är frivilligt att delta. 

Även om ni har fått enkäten skickad till er mailadress så kommer vi inte att kunna se 

vem som svarat vad eftersom svaren behandlas direkt i formuläret. Den insamlade datan 

kommer enbart att användas för vårt självständiga arbete och enkätsvaren  raderas efter 

det att vårt arbete är klart. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår 

handledare för mer information. Tack för hjälpen!  

Med vänlig hälsning 

Oscar Zier - oz222ah@student.lnu.se 

Johanna Voolaid – jv222gg@student.lnu.se 

 

Handledare: Universitetslektor Ulla Gadler – ulla.gadler@lnu.se  
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10.2 Enkät 

 

Möjligheter till samspel med jämnåriga grundskolelever för elever mottagna i 

grundsärskola år 7-9  
 

När vi skriver grundsärskola menar vi elever som läser efter grundsärskolans- och 

inriktning träningsskolans kursplan, om inget annat anges. 

 

Samspel definierar vi som något som sker mellan människor och som vi gör 

tillsammans. 

 

1. Vilken skolform tillhör de elever du är rektor för?  

2. Hur många elever i åk 7-9 går i grundsärskolan? 

3. Hur många av eleverna i åk 7-9 läser enbart efter grundsärskolans kursplan? 

4. Hur många av eleverna i åk 7-9 läser enbart efter träningsskolans kursplan - så 

kallade ämnesområden? 

5. Hur många av eleverna i åk 7-9 läser en blandning av grundskolans- och 

grundsärskolans kursplan? 

6. Hur många av eleverna i åk 7-9 läser en blandning av grundsärskolans- och inriktning 

träningsskolans kursplan? 

7. Är grundsärskolan för elever i åk 7-9 i samma byggnad som en grundskola? 

8. Om grundsärskolan ligger i samma byggnad som en grundskola - vilka övriga 

årskurser finns på skolan? 

9. Vilka gemensamma ytor har eleverna som tillhör grundsärskola och grundskola? 

Kryss för alla de alternativ som stämmer. 

10. Vid vilka tillfällen finns det möjligheter till samspel mellan grundsärskola åk 7-9 

och grundskola? Kryssa för de alternativ som stämmer. 

11. Om elever i åk 7-9 grundsärskola samspelar vid lektioner med grundskola - 

vilket/vilka ämnen är det? Kryssa för så många alternativ som stämmer. 

12. Om samspel sker på lektioner - hur ofta händer det i så fall? 

13. Hur många av grundsärskoleleverna åk 7-9 är integrerade på vissa lektioner med en 

grundskoleklass?  

14. Finns det möjligheter till samspel med grundskoleelever på raster? 

15. Hur många av grundsärskolelever åk 7-9 samspelar med grundskolelever på raster? 

16. Om samspel sker vid friluftsdagar - hur ofta sker det i så fall? 

17. Om samspel sker vid övriga skolaktiviteter - hur ofta sker det i så fall? 

18. Här har du möjlighet att förtydliga om det har varit någon fråga som har varit svår 

att svara på och du vill ge ett kompletterande svar. 

 

 


