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Abstract 

Title “Meeting between children from different types of schools and peer relationships” 

 – A study of an elementary special school, that is integrated in an elementary school.  

 

Health and Society 

 

The purpose of this study is to investigate the potential of children with intellectual disabilities 

to be involved in school activities if their special school is located in the same building as the 

elementary school. The focus is on the opportunities for interaction between children from 

compulsory school and children from other school types and their peer relationships.  

The study was done in a school that had a special school in the same building as the elementary 

school. The study included four students from special school, their special education teacher 

and an assistant principal. Observations and interviews were used to gather information. Time 

geography were used both as a method and theory. Results were interpreted with the central 

time geography’s concepts resource restriction and projects.  

The results show that the students are treated differently depending on which school they attend 

even though the goal is another. Collaboration between different types of schools is done on a 

project basis, and the school offers co-operation across different types of schools. This does not 

lead to that children from the primary school get peer relationships with children from 

elementary school.  

Key-words: Basic learning disabilities, integration / inclusion, participation, relationship, 

comrades. 
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Förord 

Mitt intresse för barnens situation i särskolan väcktes via mina studier på Högskolan i Halmstad, 

på en kurs i specialpedagogik. Min studie handlar om kontakter och kamratrelationer mellan 

barn från olika skolformer på en vanlig svensk skola med en integrerad grundsärskola. Studien 

baserar på observationer och på intervjuer med elever och lärare samt med biträdande rektor. 

Tidigare studier antyder att klassrumssituationer och själva lärandet fungerar någorlunda bra, 

men att rasterna och de fria aktiviteterna är problematiska. Mitt material bekräftar denna bild, 

men visar också att inte allt är otillfredsställande. Om gynnsamma förhållanden finns är 

samspelet och kamratutbytet gott och barn med intellektuell funktionsnedsättning behöver inte 

bli isolerade på skolgården. I studien diskuteras vad sådana gynnsamma förhållanden kan 

handla om: gruppstorlek, aktiviteternas karaktär, attityder hos inblandade elever, men också 

skolans inställning.  

Jag vill tacka alla elever som medverkat, alla föräldrar som lämnat sitt medgivande till studiens 

genomförande, den lärare som öppet berättade om sina erfarenheter och arbetssätt samt 

biträdande rektor som tillåtit mig att vistas på skolan och för hennes öppenhet. Alla har 

medverkat på ett engagerat och positiv sätt. Jag vill tacka min handledare Cecilia Kjellman för 

tålamod och konstruktiva synpunkter samt kritik som förde arbetet framåt. Jag vill tacka 

Magnus Tideman för hans synpunkter på arbete nu på slutet pga. att Cecilia hade ett annat 

uppdrag. Ett hjärtligt tack till min familj för allt stöd och tålamod som jag fick från dem under 

mina studier och under skrivandet. Tack till mina vänner för pushande när det kändes hopplöst. 

Slutligen hoppas jag att detta arbete skall bidra till att utveckla skolsituationen till en socialt 

stimulerande miljö samt bidra till positiv erfarenhet för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

  

Dana Hajko   
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Kapitel 1  

Inledning 

Skolan som undersökningsobjekt  

Ett samhälle kan inte bortse från att alla föds med olika goda egenskaper och brister och därför 

får normen aldrig bli ”den perfektes rätt”. Därför borde rätten att få delta vara självklar i en 

välfärdsstat. Särbehandling skapar ofta en tragik för de berörda och borde betraktas som 

ohederlig. De senaste decennierna har handikappområdet präglats av debatt om integrering och 

normalisering för att förbättra situation för personer med funktionsnedsättningar. Strävan har 

varit att bryta den segregerande och institutionaliserande särbehandlingen. Idag har alla barn 

rätt att gå i skolan. Utbildning för barn som betraktas ha intellektuell funktionsnedsättning 

ordnas i Sverige i huvudsak inom en skild skolform, särskolan. Under 1900-talets senare hälft 

sattes fokus på särskolans huvudmannaskap. Det resulterade i byte av huvudman – från vård- 

och omsorgsväsendet till den allmänna skolan. En fråga som är aktuell under lång tid är om 

särskolan som skild form ska avvecklas. Kritik riktas mot grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan som egna skolformer. Förespråkarna för att särskolan ska kvarstå menar att 

elever med intellektuell funktionsnedsättning har sådana specifika behov som bara särskolan 

kan tillgodose, och att den erfarenhet som särskolan har av att undervisa dessa elever, är viktigt 

att ta till vara. Kritiken handlar också om att dessa skolformer riskerar att få en segregerande 

effekt och att det inte går ihop med det inkluderande utbildningssystem som förespråkas 

(Tideman, 2000). De som talar för att särskolan bör upphöra som skild skolform anser att elever 

med intellektuell funktionsnedsättning har rätt till ett så normalt liv som möjligt (Berthén, 

2007).    

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken kan man läsa att samhället ska utformas 

så att alla medborgare har möjlighet till delaktighet och inflytande (Regerings skrivelse 

2009/10:166). Även om alla elever inte har samma förutsättningar finns det många möjligheter 

att skapa just förutsättningar i skolan för att alla ska kunna utveckla sin kunskap, och för att 

göra alla delaktiga i gemenskapen. För att uppnå detta måste nya arbetssätt ständigt utvecklas 

och prövas och i denna process har skolledningen stor betydelse. Ledarskap i skolan har en 

nyckelposition vid förändringar i skolpolitiken. Det är viktigt för bra resultat att rektorer har en 

klar vision, har individen i fokus och respekterar olikheter. Det är bara starkt ledarskap som kan 

driva ”can do” - orienterad utbildning med kreativt tänkande. Det behövs också alla lärares 

medverkan för att elever från särskolan och grundskolan ska kunna närma sig varandra därför 

att de sociala relationer som skoldagarna ger upphov till, behöver stimuleras och underlättas 

(Mitchell, 2004). Enbart placering räcker inte för att gemenskap ska utvecklas, det krävs 

vuxeninsats och för detta behöver skolan skapa ett handlingsutrymme. Forskningen har kommit 

fram till att en fungerande integration, som börjar tidigt inom barnomsorg och skola, kan ha 

positiva spridningseffekter också när det gäller boende, arbetsliv och samhällslivet i övrigt 

(Rabe och Hill, 2001, s. 36).  
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Jag har valt i min studie att titta på skolan som är en del av samhället. Att jag väljer skolan som 

undersökningsobjekt beror på att skolan speglar det samhälle som vi lever i, samt att i skolan 

påverkar man det samhälle som vi kommer att få. Skolans bidrag till förändrad syn på det 

”normala” och avvikande skulle vara att i minsta möjliga utsträckning isolera elever från 

gemenskapen, samt att aldrig göra detta utan att den berörda personen själv önskar det eller 

göra det av kostnadsskäl (Rabe och Hill, 2001). Det övergripande syftet med detta arbete är att 

öka kunskapen om dagens skola skapar gemensamma aktiviteter för barn från olika skolformer, 

och om detta leder till att barn från olika skolformer umgås med varandra också utanför barnens 

undervisningstid, och om dessa gemensamma aktiviteter leder till kamratrelationer mellan barn 

från olika skolformer.  

Tidsgeografin används i denna studie både som metod och som teori. Vid själva 

undersökningen används observationer, intervjuer och dagböcker för att samla in 

informationen. För tolkning av insamlat material används tidsgeografin.  

Läsanvisning    

För att kunna orientera sig i uppsatsen redogör jag här för arbetets innehåll och upplägg. Utifrån 

den genomgång och tolkning av materialet som mitt arbete bygger på har jag rapporterat det 

som krävs för att kunna visa på elevernas delaktighet i grundsärskolan, deras vardag och 

kamratrelationer utifrån undersökningens syfte.  

I inledningen ges först en kort beskrivning av varför jag väljer skolan som undersökningsobjekt. 

I kapitel 1 i bakgrundskapitlet redogör jag kort för särskolans utveckling och betydelsen av 

samverkan. I kapitel 2 tar jag upp tidigare forskning som är relevant i sammanhanget med den 

här uppsatsens syfte. Det kapitlet leder vidare till kapitel 3. Där presenteras syfte och 

frågeställningar. Här presenteras också metod, som val av skolan samt undersökningsmiljöer, 

urval och genomförande. Observationernas trovärdighet diskuteras här samt tillförlighet och 

barns perspektiv, särskild intervjuproblematik samt görs presentation av informanterna. Kapitel 

4 är teorikapitel, här förklarar jag Tidsgeografi och de begreppen som används för analys. Det 

handlar bland annat om individbanor, resurser och restriktioner. Användandet av dagböcker 

förklaras. Kapitel 5 handlar om relevanta begrepp och definitioner, som integrering, 

intellektuell funktionsnedsättning, särskola och relationer. Kapitel 6 handlar om 

resultatredovisning. Den är uppdelad i tre delar. I den första delen görs redovisning av intervju 

med ansvarig för särskolan. I den andra delen görs redovisning av intervju med speciallärare 

och i den tredje redovisar jag intervjuer samt observationer av barn. Kapitlet slutar med en 

sammanfattning.  Kapitel 7 handlar om analys och diskussion. I kapitlet görs en analys med 

tidsgeografiska begrepp. Analysen är fördelad i två delar. I den första delen analyseras projektet 

”att lära sig” och i den andra projektet ”att vara social”. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning. Därefter följer avslutning i kapitel 8. Där försöker jag ge svar på mina 

frågeställningar och reflektioner som undersökningen gett upphov till och som kan fungera som 

ett bidrag till fortsatt skolutveckling. Resultatet jämförs med tidigare forskning och förslag på 

forskningsområden presenteras.     
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Bakgrund 

Kort historik och om samverkan  

Idag har alla barn och ungdomar rätt att gå i skolan, detta oavsett bakgrund, eller begåvning och 

förmågor. Så var det inte alltid. Strävan efter en jämlik och demokratisk skola för alla barn och 

ungdomar var inte lätt. Den har en lång historia i Sverige. Debatten tog fart redan i början av 

1800-talet, som innebar en ny tid för Norden. Naturvetenskapens framsteg och den tekniska 

utvecklingen lade grunden för ett modernt industrisamhälle. På politisk och kulturell nivå var 

utvecklingen sämre. Klasskillnaderna var mycket uppenbara och kvinnor saknade rösträtt. 

Statskyrkan och monarkin var stabila i Sverige och de konservativa institutionerna var ovilliga 

att släppa makten ifrån sig. En ny generation av radikala filosofer, politiker, studenter och 

författare framträdde i protest mot den traditionella samhällsuppfattningen. Därför var debatten 

om skolan också präglad av denna radikala humanism.  Dock under denna tid och under 1900-

talets första decennier var skolsegregering mycket vanlig. Mellan åren 1910 och 1930 

etablerade sig den äldre hjälpskolan. På den tiden uppfattades den som en parallell skolform till 

folkskolan. Från dessa skolor gavs inte ofta någon återvändo till ”normal” skolform. Detta 

gällde också hjälpklasser- och senare tiders observationsklasselever. I Sverige blev 

specialpedagogisk verksamhet i skolväsendet etablerad under 1940-talet (Helldin, 1997). På 

1950- och 1960-talet genomfördes undervisningen avskilt från annan skolverksamhet och 

samhället i övrigt. Undervisningen genomfördes på internat eller vårdhem. På den tiden 

särskilde man på s.k. bildbara och obildbara skolbarn. De barn som bedömdes ha gravt 

intellektuell funktionsnedsättning, samt de barn som hade någon form av tilläggshandikapp, 

utestängdes fortfarande. Detta särskiljande togs bort i mitten av 1950-talet (Molin, 2004). Under 

1960-talet växte en vårdideologi fram. Man började betona att en person med intellektuell 

funktionsnedsättning är utvecklingsbar och man började försvara allas rätt till undervisning. Ett 

stort genombrott för särskolan kom 1967 med en omsorgslag där alla barn oavsett 

funktionsnedsättning fick tillträde till skolan och samtidigt togs också behovet av meningsfullt 

arbete och fritid upp (Jensen, 1991). På 1970-talet började man flytta in särskolor i lokaler i 

anslutning till kommunala skolor av ideologiska och ekonomiska skäl. Några år senare, under 

1990-talet, övertog kommunerna ansvaret för särskoleverksamheten från landstingen för att 

underlätta utvecklingen av samverkan (SOU 2004:98, Carlbeck-kommittén). 

Kommunaliseringen av särskolan och särskilda omsorger hade sin grund i ett handikapp 

ideologiskt projekt baserat på att människor med funktionshinder är kommuninvånare. Som 

kommuninvånare skulle människor med funktionshinder få tillgång till den service, det stöd 

och den utbildning de behöver från de myndigheter som ansvarar för liknande insatser till alla 

människor. På så sätt skulle förändringen leda till bättre livsvillkor samt ett ökat 

samhällsdeltagande också för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det var tänkt att 

personer med intellektuell funktionsnedsättning inte skulle ses som en särskild grupp utan som 

kommunmedborgare som alla andra. Det skedde också kraftiga värderingsförändringar i 

samhället där tron på en kollektiv lösning ersattes med mer individualiserat tänkande. 

Decentraliseringssträvanden är utryck för den trenden i samhället. Målet med alla 

socialpolitiska åtgärder har varit att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få 
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tillgång till normala livsvillkor (Molin, 2004).  

Det är inte bara skola som förändras, utan också specialpedagogiken som genomgår 

förändringar. Man kan se att, inom loppet av trettio år av specialpedagogik samt 

specialundervisning, har fokus ändrats från segregerande paradigm till integrerade paradigm 

där framför allt inkludering och delaktighet står i centrum (Mitchell, 2004).  I den svenska 

utbildningspolitiken finns en inkluderande skola som ett uttalat mål. Det betyder att skolor ska 

kunna möta alla barns behov, oberoende av barnens kapacitet och förutsättningar, men det finns 

inga särskilda riktlinjer för hur skolan ska utforma en lärmiljö. Denna lärmiljö består idag inte 

bara av pedagoger, utan också av andra elever och personal samt av den fysiska miljön. Sociala 

interaktioner och relationer påverkas av den verksamhet som bedrivs, men också av den fysiska 

miljön. Idag är det vanligt att kommunal grundsärskoleverksamhet placeras bland övrig 

skolverksamhet. Sverige har nämligen anslutit sig till flera internationella deklarationer och 

överenskommelser och detta har betydelse för all offentlig utbildning. FN:s standardregler 

syftar till att barn med funktionshinder blir delaktiga samt behandlas jämlikt med övriga elever 

i skolan.  

Men den fysiska närheten behöver inte betyda att funktionshindrade elever automatiskt har 

sociala kontakter med icke-funktionshindrade elever. Man kan vara fysiskt integrerad, men 

samtidigt till stor del vara socialt segregerad (TØssebro, 2007). Rabe och Hill (1990, s. 13-14) 

menar att för en sund utveckling krävs det att barnet får vara en del av social gemenskap och 

får knyta vänskapsband till andra barn och vuxna. Därför räcker det inte med enbart fysisk 

placering i skolan. Ett barn som på grund av funktionshinder står utanför en grupp som den 

tvingas att vara i, kan istället riskera att ta skada av detta.   

För att minska social segregering tar Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) upp vikten av 

samverkan mellan de olika skolformerna, samt vikten av att avlägsna de hinder som finns i 

regelsystem som drar onödiga gränsdragningar inom och mellan skolformerna. Genom 

samvaron mellan elever med individuell funktionsnedsättning och andra elever kan kvalitén 

höjas i skolan, men samvaron kan också ge möjlighet att lära sig att utveckla tolerans och få 

förståelse för det avvikande. På så sätt ska samverkan med övriga skolformer hjälpa till att 

uppnå en högre kvalitet i undervisningen. Detta erfarenhetsutbyte kan komma till alla elevers 

nytta. Vilken ställning vi tar och hur vi handlar är i hög grad beroende av våra underliggande 

värderingar. Värderingar och attityder är svåra att förändra men de är inte statiska utan 

utvecklas över tid och därför spelar skolan en viktig roll i denna förändring. Därför kan positiva 

erfarenheter av barn med intellektuell funktionsnedsättning i framtiden leda till ändrade 

attityder och värderingar i samhället.  
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Kapitel 2 Tidigare forskning  

Nedan beskriver jag en kort presentation av tidigare forskning. När jag sökte efter tidigare 

forskning använde jag sökord på Libris: handikapp, utvecklingsstörning, intellektuell 

funktionsnedsättning, särskolan, kamratrelationer, samverkan, delaktighet. För att försöka se 

om det fanns ytterligare litteratur gjorde jag en koll på Google. Jag väljer bara svensk forskning 

på grund av att särskoleverksamhet samt undervisning och organisation av skolor ser olika ut i 

andra länder och jag är intresserad just av de svenska förhållandena, om samverkan och 

kamratrelationer. Den forskning som inte direkt handlar om barn med intellektuell 

funktionsnedsättning anser jag ändå vara relevant då den visar på barnets svårigheter i skolan 

att delta i skolans aktiviteter och barnets svårigheter kring kamratrelationer som beror på 

skolans planering.  

Påverkan på kamratrelationer  

Irene Nordström (2002) undersökningsmiljö var grundsärskoleklasser i en låg- och 

mellanstadieskola samt på skolgårdarna och fritidshemmen. Nordström har presenterat samspel 

som jämlik och ojämlik med hjälp av horisontell och vertikal relation (jag förklarar horisontella 

och vertikala relationer i kapitel 5 som handlar bland annat just om relation). I Nordströms 

studie fanns barn, som hade likartade funktionella förutsättningar och handlingsmöjligheter i 

den omgivande miljön, och det fanns en stor motivation och glädje samt trygghet i att agera 

tillsammans, med möjlighet att koncentrera sig på ”saken” d.v.s. leken, spelet, aktiviteten. Men 

hennes studie visade också att om de funktionella olikheterna blev större och en vertikalitet i 

relationen uppstod, ändrades delaktigheten mot en delvis delaktighet. I de fall där omgivningens 

krav var för stora hamnade barnen i en underordnad roll. I dessa fall bidrog 

funktionsnedsättningen till en delaktighetsinskränkning. I vissa sammanhang var de 

funktionella olikheterna mellan barn med och utan intellektuell funktionsnedsättning för stora 

och någon gemensam aktivitet kunde inte skapas. Nordströms studie visade att barnen också 

kunde vara i ett slags ”bredviddeltagande”. Detta hände när barnen utan intellektuell 

funktionsnedsättning inte släppte in barnet som hade intellektuell funktionsnedsättning i sin 

gemenskap. Eller när barnet med intellektuell funktionsnedsättning valde en marginaliserad 

position bredvid på grund av för stora krav från omgivningen utgående från barnets egna 

resurser.  

För att kamratrelationer ska kunna uppstå måste barnen aktivt umgås med varandra, det räcker 

inte att vara placerade i en klass/skola. Mineur (2013), som undersökte gymnasiesärskolans 

miljö, menar att på grund av att möten mellan elever från olika skolformer inte omfattas av 

något relationsskapande finns en risk att elever får en ofullständig bild av varandra som 

resulterar i fördomar, och detta bidrar till elevers osäkerhet i möte med andra elever. I hennes 

avhandling fann hon att elever som tidigare var utsatta för kränkning av elever från andra 

skolformer har tagit aktiv avstånd från elever i de skolformerna, och de har utvecklat fördomar. 

Det hade som följd att elever från olika skolformer inte gjorde sig tillgängliga för varandra. 

Men om elever hade positiva erfarenheter av möten över skolformgränserna så ökade chansen 

att elever gjorde sig tillgängliga för varandra t. ex. om de har blivit bekanta med varandra. En 
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aspekt till som gör att elever i gymnasieskolan inte gör sig tillgängliga för elever i 

gymnasiesärskolan är enligt Mineur att de kan uppleva identitetshot som bottnar i rädslan för 

att själva bli betraktade som annorlunda om de umgås med elever i gymnasiesärskolan. Detta 

kopplar hon till Goffmans resonemang om stigma som handlar om att de andras stigma fungerar 

som en bekräftelse på att man själv är ”normal”. Enligt tidigare forskning tog elever ofta avstånd 

från en del av klasskamraternas uppträdande om det uppfattades som barnsligt uppträdande 

eller om de var alltför högljudda dvs. uppträdande som utmärkte sig i förhållande till andra 

elever (Mineur, 2013; Molin, 2004). Stort avvikande från det ”normala” och dess påverkan på 

kamratrelationer togs upp också av Åström (2009) i hennes studie om synskadade barns vardag 

i skolan. Barnen fick hjälp i skolan av en stödperson, som hade en stor erfarenhet av vad som 

fungerar för varje enskilt barn, men det visade sig att stödpersonen kunde vara ett hinder i vissa 

situationer när det gäller socialt samspel under rasterna. Samma hämmande påverkan kunde 

användande av hjälpmedel också ha, som till exempel användande av fickminne eller vit käpp. 

Därför ville inte barnen använda vissa hjälpmedel för att inte avvika för mycket från dem andra 

i klassen. Barnen i hennes avhandling upplever att de avviker från andra och har svårt med att 

skapa kamratrelationer. Åström menar att om en person har ett beteende som avviker för mycket 

så kan detta påverka möjligheterna att umgås. Personer med synnedsättning kan utveckla ett 

beteende som kallas ”blindismer”, d.v.s. att personer omedvetet och tvångsmässigt gör vissa 

ljud, trycker i ögonen eller gungar med överkroppen. I hennes avhandling kunde hon se att 

möjligheten att få en ny kompis kunde hämmas av att se annorlunda ut eller bete sig annorlunda, 

till detta räknades också användande av hjälpmedel.  

Att skapa arenor för barnen att mötas  

Nordström (2002) såg det som en utmaning för den ”inklusiva” skolan och fritidsverksamheten 

att skapa arenor för barnen där de kan mötas i båda typerna av relationerna, de horisontella och 

de vertikala.  Arenor som ger dem möjlighet till interaktion i jämlika och ömsesidiga relationer, 

men också i andra mindre jämlika vars värde vilar på andra grunder.  Nordström skriver att i 

hennes studie hade hon fokus på två gruppkonstellationer, gruppen barn med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning och gruppen icke-funktionshindrade barn. Båda dessa 

grupper är på olika sätt närvarande i barnens liv, detta leder till dilemmat att förhålla sig till och 

hantera för dem som organiserar deras vardag. Enligt henne erbjuder skolgårdsmiljön 

möjligheter till ett samspel i horisontella relationer, till ett deltagande i aktiviteter på egna 

villkor samt till ett accepterande av varandra just som kamrater. Nordström konstaterar att  

”en horisontalitet i skolbarns relationer främjar en aktiv social interaktion och ett aktivt 

deltagande i olika aktiviteter, där barnen kan använda sina egna funktionella resurser fullt ut, 

kommunikativt och motoriskt (Nordström, 2002, s. 152)”. 

Samtidigt skapas det ett utanförskap i förhållande till andra jämnåriga barn i den skola där 

särskolans grupper är lokaliserade. 

Eva Åström (2009) hade inte som mål att beskriva kamratrelationer i sin avhandling, som 

handlar om hjälpmedel vid undervisning av synskadade barn. Trots detta visar hennes resultat 

att planering av aktiviteter och anpassning i klassen påverkar sociala samspel och 
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kamratrelationer. Hennes resultat visar att det i praktiken är mera fokus på att den enskilde 

individen ska förändras än på att lägga resurser på att göra det möjligt för alla barn att ta del av 

undervisningen i skolan. Åströms studie visar att det har stor betydelse för barnen med 

funktionsnedsättning hur skolan anpassar skolmiljön, inte bara utifrån möjligheten att skaffa 

sig kunskap, men också hur detta påverkar barnens möjligheter till sociala relationer. Till ex. 

vid förflyttning mellan klasserna tar det längre tid att packa sin dator som resulterar i att barnet 

går sist från klassen, och barnet får mindre tid på rasten med sina kompisar m.m. Hon menar 

att om skolan skulle ordna så att barn från hela klassen i större utsträckning använde datorer 

eller fickminnen vid undervisning (eller om skolan skulle organisera arbetet på annat sätt) så 

skulle det ha mindre utpekande effekt, och detta skulle också gynna kamratrelationerna.  

Vikten av att skapa förutsättningarna för samspel mellan barn från olika skolformer samt 

delaktighetsproblematik tas också upp av Anders Gustavsson (2012), i hans bok med 

presentation av tolv bidrag där författarna ger sina tolkningar av delaktighet. Ulf Janson har sitt 

bidrag i boken, ett kapitel om ”Delaktighet som social process - om lekande och kamratkultur 

i förskola”. Han tar upp funktionell olikhet i en förskolegrupp. Janson diskuterar kulturbegrepp 

som innefattar social organisation, de sociala relationer människor ingår i och de föreställningar 

de har om dessa och den värld de omfattar. Enligt honom upprätthålls kulturen genom rutiner. 

Att se förskolan genom detta perspektiv kan ses som ram för två kulturtyper, enligt Janson. Det 

är omsorgskulturen som är vertikal och lekkulturen som är horisontell. Han menar att 

målsättningen vid inklusion av funktionell olikhet inte är i första hand att inordna barn, som är 

i behov av särskilt stöd, i en behandlings- och omsorgskultur som är styrd av vuxna. Däremot 

är syfte att erbjuda barnet medlemskap i horisontella kulturer d.v.s. i kamratgruppens 

gemenskap och aktiviteter. Janson menar att den fysiska miljön är en fråga om anpassning och 

den har blivit bättre, men att den sociala miljön är långt ifrån tillfredsställande. Han konstaterar 

att barn med funktionsnedsättningar har få spontana kamratkontakter. Angående planering i 

skolan och kamratrelationer menar Mineur (2013) att när det gäller samverkan mellan 

skolformerna så står det klart att segregerande miljöer inte är ett gynnsamt utgångläge.  Mineur 

kom fram till att det skett en utveckling av verksamheten i gymnasiesärskolan. Det handlar om 

förändrade arbetssätt genom ökad individualisering samt ökat samarbetet med gymnasieskolan. 

Elevers erfarenhet av kamratrelationer i skolan är beroende av deras tidigare erfarenheter av 

kamratskap eller utanförskap under tiden i grundskolan eller grundsärskolan. Hon kom fram att 

elever oftare har gett utryck för att ha positiva erfarenheter av gemenskap på de skolor som 

aktiv arbetar för att främja gemenskap och samverkan över skolformerna. På så sätt bekräftar 

hon den bild som framträtt i tidigare studier när det gäller betydelsen av ett aktivt och engagerat 

arbete för att gynna samverkan mellan olika elevgrupper. 

Delaktighet och identitet 

Delaktighetsproblematik i skolan tas upp av Martin Molin (2004). Molin fokuserar på 

delaktighetsfrågor beträffande ungdomar som går i gymnasiesärskolan och hur delaktigheten 

ter sig i mer vardagliga sammanhang. Han lyfter fram de elevkonstellationer som var mest 

centrala och som karakteriserade olika former av delaktighet inom gymnasiesärskolan. Molin 

kallade dessa konstellationer ”de självständiga”, ”de tysta”, ”de specifika”, ”aspiranterna” och 

”det tuffa gänget”. I hans avhandling uppvisade ”de tysta” och ”de självständiga” 
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elevkonstellationerna en slags foglighet och förnöjsamhet i förhållande till rådande strukturer 

på gymnasiesärskolan. För dem var inte den formella tillhörigheten till särskolan något 

problematisk. ”De tysta” och ”de specifika” elevkonstellationerna kännetecknas främst av en 

sorts individuell delaktighet i aktiviteter både på lektioner och på raster. Deras engagemang 

visade sig vara uppgiftsinriktat och i hög grad personalorienterat. ”Aspiranterna” och ”det tuffa 

gänget” elevkonstellationerna var inte helt nöjda med sin vardagliga och trygga tillvaro på 

gymnasiesärskolan. De ville tillhöra något annat än det som vanligtvis förknippas med särskola. 

Detta visade sig i elevernas kamp om den informella tillhörigheten till en kamratgemenskap. 

För ”tuffingarna” var det inte OK att ”vara som man är”, d.v.s. annorlunda, och de tog medvetet 

avstånd från delaktigheten/tillhörigheten i särskoleklassen.  Kategorierna ”de självständiga”, 

”de tysta” samt ”de specifika” var mest tillfreds och nöjda med sin tillvaro på 

gymnasiesärskolan. Den tryggheten som särskolan kunde erbjuda syntes tillräcklig. Therése 

Mineur (2013) tar också upp problematik med identitetsskapande i hennes avhandling. Mineur 

kom fram att i skolans gemensamma lokaler, till ex. i matsalen, har majoriteten av eleverna 

uppfattat att det var gymnasieskolans norm som gällde som uppträdande. Detta grundar sig 

enligt henne i uppfattningar om normalitet kontra avvikelse.  Hon skriver att  

”för elever som mottas i gymnasiesärskolan innebär den formella tillhörigheten till denna 

särskilda skolform att de kategoriseras som en särskild sorts elever (Mineur, 2013, s. 14)”. 

Enligt henne visade det sig under samtal med elever att skolan utgjorde ett hinder för en del 

elever i deras identitetsutveckling som berodde på att de hade svårt för att identifiera sig i rollen 

som elev i gymnasiesärskolan. I hennes analys fann hon att elever från gymnasiesärskolan 

upplevde orättvisor, framför allt när det gällde de skillnader som råder mellan 

gymnasiesärskolan och gymnasieskolan.  Genom att tillskriva dem särskoletillhörighet 

markeras en skillnad mellan dem och andra elever.  

”Omsorgskarriär” 

Enligt Molin (2004) handlar skoldelaktighet på ett ideologiskt plan om att stärka särskolans 

formella tillhörighet till ”den vanliga” skolan. Som första steg har man ökat den fysiska 

närheten mellan skolformerna, så att elever med och utan funktionshinder har fysisk närhet. 

Detta har enligt Molin manifesterats i en funktionell integrering. Det betyder att elever med och 

utan funktionshinder använder samma lokaler och anordningar som matsal, gymnastiksal etc. 

Men där tar det enlig Molin stopp, eftersom ett hinder för interaktion mellan elever som tillhör 

olika skolformer beror på autonomi och makt. Molin illustrerar två centrala komponenter i 

vardagsdelaktighet. I hans studie visar flera av ungdomarna på förmågan att göra ett 

självständigt val (autonomi) genom att de framför sina preferenser genom att de sätter sig vid 

matsalsbord som inte ”tillhör” gymnasiesärskolan. Den ansvariga personalens makt visas 

genom att de påtalar risken för bristande kontroll och överblick över särskolans elever när de 

väljer att sitta på andra platser än de platser som är ”reserverade” just för särskolans elever. En 

långsiktig följd av detta var ungdomarnas resignation. Eleverna blev med tiden alltmer, som 

Molin kallar, ”fogliga” i den meningen att de anpassade sig till en trygg och tillrättalagd 

särskolemiljö. Molins fallstudie visade att undervisningen och organiserandet av skolvardagen 

många gånger innebär en förlamande trygghet då t. ex. eleverna väntade tills någon av 
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personalen kom och hämtade dem trotts att de kunde gå själva. Mineur (2013) kom till liknande 

slutsats. Hennes resultat visar på att utformningen av skolans fysiska miljö har inflytande över 

de aktiviteter och händelser som utspelar sig i skolan, t. ex. när skollokalerna är väl samlade 

och överblickbara så det innebär att lärarna har möjligheter att ha inflytande över elevernas 

aktiviteter under hela skoldagen. Detta resulterar i att en del elever uppfattar att deras 

handlingsutrymme begränsas och de känner sig övervakade och påpassade. Det fanns elever på 

samtliga skolor som hade en uppgiven förhållningsätt till utbildningen i gymnasiesärskolan. 

Om det omfattar flera elever på en skola, leder detta till en skolkultur som utmärks av låg 

aktivitetsgrad som riskerar att med tiden bli rådande norm enligt Mineur. Detta har som följd 

att kravnivå sänks därför att en successiv anpassning efter förhållandena sker. Detta behöver 

inte vara detsamma som att elever inte trivs. Mineur fann tydlig fokuseringen på trivsel i skolan 

på alla fem skolorna i sin avhandling vilket beror på, enligt henne, att de alla återfinns inom 

särskolediskursen och det är omsorgskulturen som uppmärksammas.   

Molin (2004) kommer fram till resultatet att det finns hinder i de formella strukturerna, därför 

att viljan och förmågan att närma sig andra elever finns hos vissa elever. Molin konstaterar att 

det trygghetsinriktade omsorgsperspektivet verkar kortsiktigt samt långsiktigt vara inriktat på 

en delaktighet i ett vuxenliv bland ”de egna” i omsorgsvärlden. På detta vis finns risken, enligt 

Molin, att särskolan blir en förberedelse inför en livslång omsorgskarriär. Till liknande resultat 

kommer också Mineur (2013). I hennes studie har de elever som gett utryck för en kritisk 

inställning till skolformstillhörigheten hållit fast vid sin kritiska inställning men med tiden har 

de accepterat och beskrivit sig som nöjda med den egna situationen. Mineur upplever det som 

paradox att personalen inom gymnasiesärskolan beskriver att elevers framtida självständighet 

är ett prioriterat mål. Hon menar att på grund av närheten till personalen och skolan så riskerar 

eleverna att fostras till att bli mindre självständiga och bli mer beroende av andra. Eleverna 

själva, i hennes studie, upplever ett hinder i relationen till andra på grund av att de kategoriseras 

som en särskild sorts elev vilket bekräftas genom andras bemötande och fördomar. I Mineurs 

studie upplever elever att de betydlig oftare än andra elever på skolan tillrättavisas och fostras. 

Elever, oavsett kön, upplever att de inte räknas i samma utsträckning som elever i 

gymnasieskolan, samt att de betraktades som annorlunda. Detta har sin grund enligt Mineur i 

samhällets förhärskande synsätt och attityder till funktionshindrade vilket beror på att det 

fortfarande finns ett ”lagom- funktionshindrade-tänk” i samhället.  
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Kapitel 3 Syfte, frågeställningar och metod 

Syfte och frågeställningar  

Syfte med denna studie är att undersöka de möjligheter som finns för barn från grundsärskolan 

att skapa nya kontakter med barn från en annan skolform när deras särskoleverksamhet är 

placerad i samma byggnad som grundskola. Jag undersöker vilka möjligheter skapar 

grundskolan och särskolan för att underlätta sociala relationer, och om detta leder till 

kamratrelationer på raster. 

I undersökningen studeras en väl avgränsad grupp, barn som är inskrivna i särskolan. Genom 

att studera samverkan i skolan kan jag se om detta leder till utökad social kontakt också på 

raster. Ett av motiven till att studera samverkan i särskolan är att särskolemiljön kan anses 

utgöra en betydande del av barnens vardagsliv. Jag intresserar mig för elevernas egna 

erfarenheter och deras berättelser om sin skolgång och sin vardag, det som i 

forskningssammanhang beskrivs som ett inifrånperspektiv. Genom intervjuer med elever och 

observationer i deras skolmiljö låter jag eleverna själva komma till tals och lyfter därigenom 

fram ett inifrånperspektiv. Studier av barn med intellektuell funktionsnedsättning i särskolan 

kan bl.a. belysa maktrelaterade aspekter av vardagen.  

I min studie är jag intresserad av samverkan, av barnens och ungdomarnas interaktion med 

varandra samt av den miljö som de rör sig i. Jag ställer mig dessa frågor: 

Hur arbetar grundskolan och grundsärskolan med samverkan? 

Hur fungerar samspelet med grundskolelever för eleverna från särskolan på raster och 

gemensamma aktiviteter med särskilt fokus på särskoleelevernas erfarenheter?  

Metod 

Val av skola 

Valet av den specifika särskoleverksamheten är gjort utifrån strategiska principer för att få så 

mycket värdefull information som möjligt om vardagsdelaktigheten i grundsärskolan. Jag ville 

hitta en grundsärskola som inte skiljer sig alltför mycket från det allmänt utbredda sättet att 

anordna denna skolform. Ett annat kriterium för medverkan i studien var att skolan skulle ha 

geografiska/fysiska möjligheter till delaktighet (t. ex. att alla elever på skolan äter lunch i 

samma matsal eller att undervisningen bedrivs i samma byggnad som för övriga elever på 

skolan). För att praktiskt kunna göra studien behövde jag finna en skola som hade 

grundsärskolan i sin skolverksamhet. Jag har sökt efter skolorna via internet. De skolor som 

sorterades bort var sådana särskolor som var utan samarbete med grundskolor. Med tanke på 

syftet ansåg jag att det var av stor vikt att barnens egna röster kom till tals i undersökningen. 

Därför var det planerat att genomföra intervjuer med barn och utföra observationer. Intervjuer 

med personal på skolan var planerade att utföras för att höra om samverkan, hur den 

förverkligas i praktiken.  
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Det är vanligt att kvalitativa forskare sysslar med målinriktade eller målstyrda urval. Sådana 

urval handlar i huvudsak om att välja ut enhet (individer, organisationer, avdelningar och så 

vidare) med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har formulerats (Bryman, 2011). Jag 

ringde och skickade brev till skolledningen på de skolor som jag hade valt utifrån skolornas 

beskrivning på nätet. I brevet hade jag presenterat syftet med min studie och jag bad om lov att 

vistas på skolan. Det dröjde några veckor utan att jag fick svar. Jag började bli orolig att jag 

inte skulle hinna göra min studie inom den tid som var planerad. Det var nästan omöjligt att nå 

någon av rektorerna via telefon. Därför har jag använt e-post för kommunikation. Detta visade 

sig vara mest effektivt. Några skolor tackade inte ja på grund av omorganisering, några fick nya 

elever i klassen, det var oroligt i klassen m.m. Dock fick jag positivt svar från två skolor. Jag 

hade kontakt med dessa skolor som var positiva till min studie och efter ytterligare information 

kring deras verksamhet valde jag ut en skola. Utifrån studiens syfte gick jag vidare med den 

skola som var nyrenoverad, handikappanpassad och denna skola hade flerårig erfarenhet av 

samarbete mellan olika skolformer. Särskolans verksamhet var dessutom placerad i samma 

byggnad som grundskolan. Detta var viktigt för mitt beslut då jag ville studera spontan 

interaktion mellan elever från olika skolformer under rasterna.   

För själva utförandet av studier på platsen hade jag bara nio dagar av personligt skäl. Under de 

nio dagar skulle jag samla in så många data som möjlig genom observationer och intervjuer för 

att uppnå en teoretisk mättnad. Jag skulle göra flera på varandra följande observationer och 

intervjuer. Detta skulle utgöra både grunden för formulering av en kategori och en bekräftelse 

av kategorins vikt för att kunna göra förklaringsförsök på grundval av de kategorier som 

formuleras (Bryman, 2011). Under denna tid hade jag planerat att utföra intervjuer med barn 

för att höra deras erfarenheter av att gå i särskolan. Intervjuer med skolpersonal var planerade 

att utföra för att höra om skolans arbete kring samverkan. Observationer var planerade att utföra 

i grundsärskolans klass och på skolan, samt på gården under raster för att se interaktion mellan 

elever från olika skolformer.    

Undersökningsmiljöer: skolan, skolgården 

Skolan i studien är en kommunal skola som finns i en mindre stad och är placerad i utkanten av 

ett bostadsområde med angränsande skogsmiljö runt om. Det här är en skola som är belägen i 

en idyllisk miljö, där vackra grönområden omger skolbyggnaderna. Själva skolan består av tre 

byggnader som jag kallar A-hus, B-hus och C-hus och som är placerade på ett relativt stort 

område vilket omges av väl tilltagna ytor för lek och spel. I skolan går 400 elever som är 

fördelade på de tre byggnaderna. Från detta antal går 40 elever i särskolan. Särskolan är indelad 

i träningsskola och grundsärskola. I A-huset som är handikappanpassad finns klasserna: 

förskoleklass, ettan, tvåan, trean och femman. I detta hus är också en grundsärskola och en 

träningsskola placerad samt ett fritidshem för förskoleklass till årskurs två. Träningsskolans 

fritidshem är placerat i träningsskolans lokaler. Barn från grundsärskola gick i träningsskolans 

fritidshem och grundsärskolan hade där hemkunskapslektioner. Slöjdsalen, idrottssalen och 

matsalen är också placerade i A-huset. I denna byggnad finns en Fritidsklubb som drivs av en 

förening. I byggnaden finns också ett lärarrum och en expedition. I B-huset finns: förskoleklass, 

ettan, tvåan, trean och fyran. C-huset har förskoleklass samt klasserna ett och två. Där finns 

fritidshem för förskoleklass till årskurs två.   
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Figur 2.1 Skolbyggnader på bilden: A-hus är orangefärgad, B-hus är rosafärgad, C-hus är ljusblåfärgad. 

Ljus grönt område på bilden är partier med skog och gräs. 

 

Grundsärskolan kan nyttja tre rum, ett större rum och två mycket mindre rum samt en toalett 

intill klassen. I det stora rummet huserar eleverna en stor del av veckans lektionstillfällen. I 

hemklassrummet bedrivs de flesta av veckans teoretiska lektioner medan eleverna förflyttar sig 

till andra lokaler när de ska ha musik, hemkunskap, slöjd och idrott. Barnen från grundsärskolan 

lämnar sina ytterkläder och skor i storkorridoren.  

På skolgården mellan byggnaderna finns gungor, klätterställningar, rutschkana, basketkorgar, 

sandlåda, bänkar och bord, samt en fotbollsplan som används på vinter som ishockeyplan. 

Träningsskolan har sin gård, med staket runt om, ansluten direkt till sina lokaler. Angränsande 

skog är lite kuperad med stora stenar på marken. Det växer också några stora granar inne på 

skolgården och här och där ligger stora stenar i närheten av granar som barn kan klättra i.  
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Figur 2.2 Ritning över byggnad A-hus. Färgerna visar lokaler: orange-gymnastiksal med 

omklädningsrum, prickar-innegård (som är stängd på vinter), röd-storkorridor, gul-matsal, lila/gul-

fritidsklubbens bibliotek, ljusblå-grundsärskolans lokaler, grön-träningsskolans lokaler, lila-skolans 

bibliotek.  

Urval 

Min målgrupp är barn med lätt kognitiva svårigheter som går i särskolan. Jag har valt att 

fokusera bara på grundsärskolas barn i min studie. I grundsärskolans klass går nio barn i olika 

åldrar, från sju år till fjorton år. Jag gör ett subjektivt urval, som betyder att jag som forskare 

har en viss kännedom om människorna eller förståelse för det som ska undersökas och att jag 

medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att dessa ger det värdefullaste data. Detta 

urval har fördelen att jag kan koncentrera mig på enheter som kommer att uppvisa en bredare 

variation eventuellt kan jag ha ett fokus på extremfall för att belysa den aktuella 

undersökningsfrågan (Denscombe, 2000, s. 23). För att få en mer komplex bild om barnens 

delaktighet ingår i studien även en lärare och för att se hur hela skolan arbetar kring delaktighet 

intervjuas också biträdande rektor.  

Presentation av informanterna 

Alla de sex informanterna är av kvinnligt kön.  Detta var dock inte planerat i förväg. Att det 

bara är flickor i studien beror på en slump då jag inte fick tillbaka medgivande från alla 

föräldrar. I studien deltar två vuxna och fyra barn. Vissa barn har erfarenhet av grundskolan 

eller träningsskolan. Tre barn i studien har invandrarbakgrund. Två av barnen har svårighet med 

uttal. Alla barnen har lätt intellektuell funktionsnedsättning. Vissa barn har autism, och/eller 
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ADHD. Barnet tar sig till skolan med kommunal trafik, med taxi eller blir skjutsade av sina 

föräldrar. De vuxna som medverkar i studien har båda en adekvat högskoleutbildning samt 

mångårig erfarenhet av yrket. För att kunna skilja på informanterna samt behålla utlovad 

anonymitet använder jag påhittade namn för varje informant. Jag kallar barnen: Erica, Hanna, 

Margit, Nina. De vuxna tilldelas namn: Johanna och Eva, jag utesluter namnet på skolan och 

staden. Kort presentation av barn: Erica är 14 år. Hon har erfarenhet av att gå i träningsskolan 

och grundsärskolan. Erica är en glad och livlig tjej som gillar uppmärksamhet. Hanna är 12 år. 

Hanna är en försiktig, avvaktande och en lugn tjej. Margit är 11 år. Hon är nyfiken, vill gärna 

bestämma och styra lekar. Nina är 12 år. Hon är en glad, lugn och försiktig tjej.  

Det fanns två vuxna i klassen. En speciallärare (klassföreståndare) och en ”resurs” i klassen 

som var utbildad förskolelärare. Barnen kallade specialläraren ”fröken” eller med namn och 

den andra vuxen med namn. Den vuxen som var ”resurs” i klassen har åtagit sig att följa barnen 

vid förflyttningar i skolan samt var närvarande på gården när grundsärskolans elever var ute 

och hon hjälpte barnen med mera praktiska saker t. ex. vid påklädning eller vid toalettbestyr. 

Hon var inte intervjuad. Den som jag benämner Johanna i min studie är biträdande rektor. 

Johanna har ansvar för grundskolan, för grundsärskolan och för grundsärskolan med inriktning 

träningsskola. Den som jag kallar Eva är speciallärare på grundsärskolan med mångårig 

erfarenhet, hon har utbildning kring diagnoserna ADHD och autism.   

Etiska aspekter 

Vetenskapliga organisationer har formulerat etiska riktlinjer, t. ex. British Sociological 

Associaation (BSA) eller American Sociological Associaation (ASA) (Bryman, 2011).  Dessa 

gäller också för svensk forskning. Jag har tagits hänsyn till dem på följande sätt: 

Informationskravet – Presentation och första information gavs till barnen och lärare samt 

biträdande rektor vid ett möte på skolan några veckor innan själva studien har påbörjats. För att 

introducera mig i klassen och för att dela ut introduktionsbrev till föräldrarna åkte jag till skolan 

en dag i december. Detta var i förväg avtalat med klassens lärare och hon förberedde klassen 

på min ankomst. Jag presenterade mig samt min studie för barnen i klassen och delade ut ett 

brev till barnen. Barnen fick möjlighet att ställa frågor till mig. Breven innehåller en 

presentation av studien för barnens vårdnadshavare och det finns plats för deras underskrift. 

Det gick sju barn i grundsärskolan när jag var på informationsträff. Ett barn var inte i skolan på 

grund av sjukdom vid mitt besök. Vid mitt första besök i skolan delade jag ut sex brev och fick 

tillbaka fyra vid ett annat tillfälle. Men vid mitt undersökningstillfälle, januari 2013, gick nio 

elever i grundsärskolan. Två nya elever (som var sju år gamla) har börjat i klassen först efter 

jullovet i början på en ny termin, dessa barn ingick inte i min studie.  

Samtyckeskravet – De medverkande barnens föräldrar, som fått förfrågan, gav samtycke. 

Lärare, biträdande rektor samt de fyra barnen gav också samtycke till medverkan. Lärare 

samlade in föräldrarnas påskrivna tillåtelse, att barnet får delta i studien, åt mig och jag hämtade 

dem några dagar senare. Själva studien påbörjade jag i januari efter jullovet och var närvarande 

på skolan nio dagar. Jag har frågat varje informant om jag kan spela in samtalet på en 

bandspelare. Det fick jag göra vid samtliga sex intervjuer. Vid detta tillfälle har jag alltid igen 
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påmint om möjligheten att avbryta deltagandet.  

Konfidentialitetskravet  – I introduktionsbrevet utlovar jag konfidentialitet d.v.s. anonymitet åt 

alla intervjuade. Det material som jag presenterar här i min studie är så långt som möjligt 

avidentifierat så att deltagare inte skulle kunna identifieras. För att barnet och de andra 

informanterna inte skulle bli igenkända i beskrivningen och för att kunna skilja på 

informanterna så tilldelade jag varje person ett namn och jag beskriver dem bara med detta 

namn i min studie.  Vid min beskrivning av informanterna har jag uteslutit en beskrivning av 

deras karakteristiska drag, detta för att det inte skulle leda till igenkännande bland skolbarn och 

i det samhälle där de bor. Jag anger inte namn på skolan eller staden (Bryman, 2011). 

Autonomikravet - Jag använder insamlade uppgifter endas för forskningsändamål. De barn och 

vuxna som deltog i studien gjorde detta anonymt och frivilligt. 

Observationer 

Fördelen med observationen är att den är oberoende av undersökningspersonernas förmåga att 

delge information. Man kan med observation studera t.ex. barn eller grupper som inte kan ge 

egna verbala förklaringar till sitt beteende. Jag har valt direkt observation som gav mig 

möjlighet att direkt, utan tidsfördröjning, samla in data i verkliga situationer och i deras 

naturliga miljöer. Observationen genomfördes som öppen vilket innebar att barnen och lärarna 

var informerade om varför jag var där och visste om att de var iakttagna. Jag har funderat på 

om jag ska kalla min observation ”delaktig observation”. Det hände vid två tillfällen att barnen 

vände sig mot mig när de ville ha hjälp med påklädning. Detta inträffade efter lunch när de var 

på väg ut till skolgården. En annan gång hände det i klassen att de båda vuxna i klassen var 

upptagna och att ett barn som ville ha hjälp med att starta ett program på datorn bad mig om 

hjälp (jag satt mellan datorbordet och dörren ut från klassen). Jag har hjälpt barnen i samtliga 

fall, men ser det inte som tillräcklig inbladning i gruppen och i verksamheten för att kalla mina 

observationer för deltagande. Jag som observatör är känd för gruppen, men syftet är främst att 

observera och jag deltar inte aktivt i gruppens arbete. För att kalla mina observationer 

deltagande skulle jag enlig definition av deltagande observation behöva vara involverad i 

gruppens aktiviteter och ha ett ansvar utan att vara en fullvärdig medlem i gruppen. Jag är 

medveten om min påverkan som kan uppstå bara genom att vara närvarande i gruppen, att min 

närvaro kan leda till snedvridning av resultatet (Einarsson, 2011). Jag var närvarande på 

lektionerna i klassen samt följde barnen på raster och under lunchtiden.   

Vid observationer kan man använda teknik, t. ex. videokamera. Det har sina fördelar, forskaren 

kan gå tillbaka till sitt material om och om igen, samt har möjlighet att registrera pauser, tystnad, 

kroppsspråk, grimaser osv. Dock har jag själv valt att inte filma barnet.  En videokamera kunde 

ha större inverkan på de som observerades än att jag bara fanns där och antecknade. Teknik 

användes bara vid intervjuer, en diktafon, och barnen kunde bekanta sig med den innan 

intervjun började för att vänja sig vid teknisk utrustning och för att minska dess inverkan 

(Einarsson, 2011). Jag har fört dagbok vid observationstillfällena. Att kunna arbeta med 

dagböcker själv innebar att jag har haft stort inflytande över materialinsamlingen. Dagboken 

hade olika rubriker. Där antecknades direkt tid för händelse, plats, aktivitet samt en beskrivning 



 

23 

 

av själva händelsen. För att det skulle vara lätt att använda dagbok har jag gjort en dagboksmall 

på datorn och skrivit ut flera blad som samlades i en liten pärm.  

Genomförande av observationer och aktivitetsorienterade dagböcker 

Observationerna på de fyra barn som medverkade i min studie genomfördes under dagen på 

skolan i den byggnad som grundsärskolan var placerad samt på skolgården. Observationerna 

gjordes på teoretiska lektioner och på raster. Alla anteckningar förde jag själv vid barnets 

ankomst till skolan och fram till skoldagens slut. Jag har skrivit händelserna som observerades 

i en dagboksmall. Inom tidsgeografin används i många studier aktivitetsorienterade dagböcker 

som kallas tidsdagböcker som en metod för insamling av undersökningsmaterial (Ellegård, 

2001). Meningen med detta är att den observerade själv skriver ned i dagboken alla händelser 

under dagen, i den tidsordning som de händer. Så var det inte i min studie. Jag var tvungen göra 

en kompromiss om jag ville genomföra min studie. Efter diskussion med läraren i 

grundsärskolan angående barns förmåga att föra dagbok var jag tvungen att ändra mina planer. 

Jag antecknade själv vad som hände under dagen i tidsdagböcker som var avsatta för barnen. 

Detta av den orsaken att läraren ansåg att barnen inte skulle klara av att föra den själv och 

personalen i skolan, på grund av de många uppgifter som de behövde utföra under dagen, inte 

hade tid att ta detta på sitt ansvar. Dagbokens kolumner var utformade så att barnet skulle skriva 

ned de aktiviteter som de gjorde, sina egna tidsuppfattningar, men där fanns också en kolumn 

för att beskriva sina upplevelser. Istället för barnens anteckningar av platser, händelser och 

deras upplevelser så är det mina anteckningar. På så sätt har jag gått miste om en väldigt speciell 

information, som kunde ha betydelse för min studie. På grund av att det var jag som gjorde alla 

anteckningarna i tidsdagböckerna så har jag inte delat ut eller gett barnen någon introduktion 

till dagboksskrivandet.  

På lektionerna satt jag på en plats från vilken jag kunde överblicka hela klassen utan att störa. 

Vid varje förflyttning från klassen till annan plats följde jag efter barnen. Jag följde efter det 

barn som skulle observeras och skrev förflyttningar i mall för tidsdagbok med rubriker: vilken 

tid, vilken plats, med vem/vilka, vad gör barnet på denna plats, hur det kändes när barnet var 

här. På den första observationsdagen och den första rasten inträffade att de fyra barn, som 

medverkade i min studie, väntade på mig när jag hämtade min vinterjacka som hängde i ett 

kapprum bredvid lärarrummet, och sedan gick vi alla ut på gården. Jag hade förklarat för barnen 

att de inte behövde vänta på mig utan att de skulle göra precis som ”vanligt”. Men första dagen 

var allt nytt för dem och för mig. Barnen visste att jag inte hittade så bra i skolan och de verkade 

”ta hand om mig”.  De höll sig nära mig så att jag kunde se vart de tog vägen i skolan eller på 

skolgården under den första dagen. Från min sida försökte jag hålla ett avstånd under alla dagar 

som observationer pågick för att inte vara ”direkt” på barnen, detta för att minska min påverkan. 

Men jag hållit mig på sådant avstånd som gjorde möjligt för mig att kunna följa det observerade 

barnet samt se vad som hände i omgivningen. Genom att hålla mig på avstånd kunde jag också 

överblicka på så sätt händelser kring de barn som ingick i min studie, trotts att jag inte följde 

efter de den dagen. Den andra dagen var barnen redan vana vid att jag följde efter dem, och 

barnen brydde sig inte om mig. Observationerna gjordes i samma ordning som barnen satt i 

klassrummet. Jag har börjat med det barn som satt närmast ”fröken”. På så sätt det var lättare 

för mig att komma ihåg barnens namn och att koppla händelser till ett visst barn de första 
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dagarna. Vissa dagar när jag utförde observationer har jag även utfört intervjuer under 

skoldagen.  

Observationernas trovärdighet 

Enligt Hammersley och Atkinson (1995) rekommenderar den ”naturalistiska” (eng. 

”naturalism”) vetenskapssynen att den sociala världen, i den utsträckning som det är möjligt, 

bör studeras i sitt naturliga tillstånd. Av detta förstås att det ska vara de naturliga, och inte de 

konstgjorda miljöerna, som ska vara de grundläggande datakällorna. Syftet med observationer 

är att få så autentiska data som möjligt. Molin (2004) nämner i sin studie tre olika 

trovärdighetskriterier som skulle besvaras vid observationer. Dessa är: att det är troligt att 

situationen är autentisk, att det är troligt att observationerna inte har påverkat situationen, att 

det är troligt att deltagarna inte har påverkats av situationen. 

Jag ska diskutera dessa tre kriterier i förhållande till min empiriska fältstudie. Det första 

kriteriet, om situationens autenticitet, är i hög grad beroende av i vilken omfattning 

registreringen görs dold eller öppet, men också i vilken utsträckning försökspersonerna är 

informerade och medvetna om att de ingår i en studie. När det gäller min studie på 

grundsärskolan så kan det anses att observationerna av de teoretiska lektionerna hade ganska 

hög grad av autenticitet. Här kan observatörsrollen liknas med åskådarens eftersom jag inte 

deltog i de aktiviteter som eleverna och läraren genomförde. Jag har svårt att föreställa mig att 

dessa lektioner skulle utspela sig på helt annorlunda sätt utan min närvaro. Jag intog en passiv 

roll som lyssnare och iakttagare. Situationerna vid rasterna var annorlunda. Det inträffade att 

barnet ville ha hjälp med att knäppa jacka eller ville ha hjälp med skor och det hände att vi hade 

ett informellt samtal. Dessa informella samtal skulle givetvis inte inträffat utan min närvaro, 

men samtidigt som dessa samtal utspelade sig observerade jag en del av vad som skedde på 

annat håll. Ett exempel på det senare var observationer av spontana samtal mellan barn från 

grundsärskolan och barn från en annan skolform. Min bedömning är att mycket av det som 

skedde på rasterna även skulle ha utspelat sig utan min närvaro. Dessa informella samtal gav 

mig också information om elevernas situation i skolan. 

Det andra kriteriet handlar om att observationerna inte påverkat situationen. Också här är det 

fråga om en bedömning ur forskarens sida. Flera av de betydelsebärande uppgifter som lyfts 

fram i resultatet är tagna ur observationer av interaktion mellan elever, samt mellan elever och 

lärare. Vid dessa händelser har jag varit på ”behörigt avstånd” och har inte deltagit i samtal. 

Min bedömning är att jag inte har påverkat situationen.  

Tredje kriteriet: Hur påverkas lärare och elever av att jag finns med i deras vardag och gör 

observationer? Det kan ju tänkas att såväl lärare som elever agerade på ett sätt som de inte 

skulle gjort i normala fall. Ett argument som talar mot detta är att jag befann mig på fältet under 

nio dagar, vilket kan ses som en avdramatiserande faktor angående min närvaro. En aspekt till 

bör framhållas. Grundsärskoleeleverna var, enligt läraren, vana vid att ”det kommer och går 

folk”, med detta menade hon vikarier, föräldrar, eller någon som kom på studiebesök.  

Jag har skrivit ner minnesanteckningar och ibland rena citat av vad elever och lärare har sagt, 

samt det som har observerats. Eleverna brydde sig inte om vad jag skrev då jag grundligt hade 



 

25 

 

informerat dem om varför jag var där redan vid min introduktion i klassen. Samtidigt var 

eleverna vana vid att bry sig om sina skoluppgifter och inte ”störa” andra i klassen. Jag tror att 

deras syn på mig var att jag skötte mina arbetsuppgifter och de skötte sina. Därför anser jag att 

min närvaro inte hade påverkan på det naturliga lektionsförloppet.  

Kvalitativa intervjuer 

Nästa metod som användes vid insamlingen av studiens material var intervjuer, vilket innebär 

att jag använde en samtalsform för att få fram respondenternas muntliga berättelser och 

förståelse. Jag har valt bort att insamla data via kvantitativ metod med enkäter, där insamlad 

information bearbetas statistiskt. Därför att enkäter lämpar sig bättre när man har ett stort antal 

respondenter och när de är utspridda på olika platser. Denna metod förutsätter att 

respondenterna, som ska besvara enkäten, är läs- och skrivkunniga. Vid intervju kunde jag 

hjälpa till att t. ex. förtydliga vissa frågor och ställa följdfrågor för att vara säker på att jag 

uppfattat respondentens upplevelse rätt. Att ge feedback vid en intervju är viktigt, både verbalt 

och icke-verbalt, detta för att få de relevanta svarsmönstren från min informant (Larsson, 2005). 

Fördelen med intervjuer var att jag kunde observera ansiktsuttryck, kroppsspråk eller tystnad, 

vilket kan berätta mycket om respondenternas inställning till vissa fenomen. Syftet med 

intervjuer var att samla elevernas och personalens erfarenheter eller åsikter kring 

frågeställningar som på förhand var bestämda av mig som forskare (Einarsson, 2011).  

Vid intervjuerna användes tre intervjuguider med öppna frågor, ett för barn, ett för lärare och 

ett för biträdande rektorn. En bandspelare användes för att inte störa intervjuaren med 

registreringen. Dock har jag antecknat vid intervjuerna med de vuxna. Vid dessa tillfällen har 

jag bedömt att det inte stör intervjuaren på samma sätt som om det rör sig om ett barn. Genom 

att inte anteckna vid intervjuer med barnen kunde jag ha mera fokus på interaktion mellan mig 

och barnen. Jag kunde snabbare reagera på situationer när jag märkte att barnen inte förstod 

fråga eller började tappa fokus. Fördelen med inspelning är att kunna gå tillbaka till sitt material 

och lyssna på det om och om igen, att lägga märke till tystnad och pauser eller lyssna på tonfall 

och ordval. Nackdelarna vid användning av teknisk utrustning är samma som vid observationer 

(som jag beskriver ovan) men också att det kan uppstå tekniska fel och det kan vara svårt att 

återskapa anteckningarna i efterhand (Trost, 1997). Barnet spelade själva in och lyssnade på 

sina röster en stund före intervjun för att bekanta sig med tekniken.  

Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna med barnen utfördes i ett rum som tillhörde grundsärskolan och som var avsett 

som lekrum för de minsta barnen som gick i grundsärskolan. Barnen var intervjuade under sin 

lektionstid. Alla intervjuer gjordes den första veckan på skolan. Detta tycker jag nu i efterhand 

var bra för min studie. Jag kunde lära känna varje barn närmare och likaså fick barnen 

möjligheten att bekanta sig med mig och känna sig avslappnade och naturliga i mitt sällskap, 

något som underlättade för mig vid observationer. Anledningen till att jag inte väntade med 

intervjuerna till sist var att det årets januarimånad var influensatid och många på skolan var 

sjuka. Jag var orolig att någon av informanterna eller jag själv skulle insjukna. Jag hade bara 

nio arbetsdagar på mig för att utföra min studie. Intervjun med läraren ägde rum i 
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grundsärskolans klassrum. Under den tiden var barnen med en vuxen, som jobbade i klassen 

som resurs, på träslöjden. Intervjun med biträdande rektor genomfördes under tiden då barnen 

hade hemkunskap. Intervjuerna med barn och vuxna har varit ungefär 45 min långa med ett 

undantag då en intervju med ett barn förkortades och anpassades till barnets 

koncentrationsförmåga. Jag har skrivit ut intervjumaterialet själv. Citaten från intervjuerna är 

inte tillrättalagda utan tagna direkt ur transkriptionen, vilket medför att språket i flera intervjuer 

får en tydlig vardaglig prägel. Jag har valt att behålla det så. Däremot har jag i vissa intervjuer 

lagt in förtydliganden för att innehållet ska vara begripligt för läsaren. De vuxna intervjuades 

på sina arbetsrum. Detta gick till så att jag har följt först barnen till lektionen (till ex. träslöjd), 

hälsat på deras lärare, antecknat förflyttning, och sedan gått till informantens rum för att 

genomföra en intervju. Intervjuguiden användes. Först hade jag förberett en halvstrukturerad 

form på samtalen/intervjuerna, men efter samråd med min handledare har jag ändrat den till 

öppna frågor. På så sätt fick jag ett samtal som kunde flyta mer fritt kring ämnet och upplevdes 

inte som ett förhör. 

Barnen i min studie har intellektuell funktionsnedsättning. Detta kan ge upphov till speciella 

svårigheter vid en intervju vilket är viktigt att uppmärksammas. Problemområden som 

identifierats av andra forskare är: Frågorna har varit alltför abstrakta. Det kunde vara 

formuleringen eller sättet att ställa frågorna på en för abstrakt nivå vilket medför korta eller 

fåordiga svar. Forskaren har otillräcklig bakgrundsinformation. Det är bristande kunskap eller 

kännedom hos forskaren som gör att den inte ställer adekvata frågor. Ja-sägande. Oavsett vilka 

frågor som ställs så finns en tendens till jakande svar. Idyllisering. Informanten kan besvara 

frågorna med utgångspunkt för hur han/hon önskar att det var, det kan vara också oviljan att 

kritisera.  Särskilt påtaglig intervjuareffekt. Den intervjuade svarar gärna ”rätt” på frågorna då 

den tror att forskaren söker efter svar som gör honom nöjd (Mineur, 2007). Detta 

problemområde motsvarar svårigheter som är vanliga vid intervjuer också med andra grupper, 

men det är ännu viktigare att uppmärksamma och reflektera över dessa fenomen om den 

intervjuade är en person med intellektuell funktionsnedsättning. Jag har varit medveten om 

problematiken och har tagit hänsyn till den samt varit uppmärksam på de svårigheter som jag 

kunde möta. Intervjuerna med barnen krävde en större lyhördhet av mig för att följa upp svaren 

än de med vuxna.   

Tillförlitlighet, Trovärdighet, Giltighet och Barns perspektiv 

Frågor kring tillförlitlighet, trovärdighet och giltighet kan diskuteras i sambandet med de 

barnintervjuer som ingår i studien. Barns perspektiv handlar om att låta barn komma till tals. 

Min ambition har varit att skaffa sig en uppfattning om hur vardagen kan te sig också ur barns 

egna perspektiv. Enligt Scott (2000) ger direkt information från barnen, ur deras perspektiv, en 

fullständigare bild av barnets liv därför att lärarens och föräldrarnas perspektiv ger mera en 

insikt i barnets beteende. Barns perspektiv på sin egen tillvaro skapar insikter som är 

betydelsefulla för både vetenskaplig kunskapsbildning och för pedagogiskt arbete med barn. 

Barnen som informanter uttalar sig om sina aktuella villkor, sin situation och sin miljö. Därför 

finns det många skäl till att man intresserar sig för barns situation i skolan. Samtidigt är det 

också viktigt ”hur vi frågar och vilka svar vi förväntar oss” (Qvarsell, 2004, s. 6).  
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I vilken utsträckning och huruvida barns utsagor är trovärdiga och giltiga blir enligt Qvarsell 

(1996) en intressant fråga då vi sätter dem i relation till vad vi som intervjuare söker kunskap 

om. Vill vi ha information om barnens uppfattningar om en viss händelse eller vill vi ha en mer 

konkret beskrivning av händelsen? Validitetsproblemet berör då  

”om barnens utsagor och tolkningarna av dem ger relevant kunskap om deras uppfattade 

villkor, från deras perspektiv (Qvarsell, 1996, s. 41)”.  

Strävan i denna studie är bl.a. att förstå de möjligheter som barn från grundsärskolan har att 

skaffa sig nya kamratrelationer med barn från grundskolan och hur de själva upplever det. 

Intervjufrågorna ställs primärt för att fånga dessa upplevelser, inte för att få fram korrekta och 

sannfärdiga svar. För att erhålla meningsfulla data måste frågor till barn knyta an till deras egna 

upplevelser eller kunskap och detta ska ligga nära i tid och rum. De intervjuade barnen i min 

studie varierar såväl i biologisk ålder (11–14 år) som i utvecklingsålder och därför fick de spela 

in sina röster på bandspelare och lyssna på dem för att öka deras uthållighet och motivation. 

Svagheter i barnens kognitiva och språkliga förmåga gör att barnens svar ibland var fåordiga. 

Därför var det ännu viktigare för mig att samtala kring en konkret här-och-nu situation under 

intervjun (Nordström, 2002). Till exempel hade barnen i min undersökning erfarenhet från 

andra skolor och skolformer. Ibland pratade barnen om ”deras” skola och ”den här” skolan när 

de svarade på frågor från intervjuguiden. För att kontrollera att barnet och jag pratade om 

samma skola under intervjun så använde jag mig då och då av spontana frågor direkt i samtalet. 

På dessa frågor kunde barnet bara svara med JA eller NEJ. 

Enligt Scott (2000) är det bättre för förskolebarn att ha mindre strukturerade intervjumetoder. 

Man måste försäkra sig om att barnet och intervjuaren pratar om samma sak, därför att barnet 

kan ha svårt att skilja mellan vad som sägs och vad som menas. Man måste kunna omformulera 

frågan och tillåta ”jag-vet-inte” svar. Detta på grund av att enligt forskning har barn och 

ungdomar en tendens att svara på vuxnas frågor oberoende av om de vet svaret eller har en åsikt 

eller inte. Det gäller också barn med intellektuell funktionsnedsättning och jag var observant på 

detta.  

När forskningen bygger på barns perspektiv bör denna alltid problematiseras då barnens utsagor 

tolkas av den vuxne forskaren (Andersson, 2010). I vårt samhälles dominansordning har de 

vuxna ett självklart privilegium då det gäller att tolka verkligheten.  Detta grundar sig på deras 

formella makt, fysiska storlek och styrka, men också på en kunskaps- och erfarenhetsgrundad 

auktoritet. Att respektera barns perspektiv och hantera principen om barnets bästa innebär 

därför att se och ta ställning i olika intressekonflikter. Bodil Rasmusson (1994), fil. doktor i 

socialt arbete frågar sig: 

”Men vad händer i tolkningsprocessen, hur sker återgivandet av barns utsagor och perspektiv? 

Vilka likheter och skillnader finns mellan barns och vuxnas beskrivningar och tolkningar av 

samma företeelse? Vilka möjligheter har vi vuxna att fånga barns perspektiv? (Rasmusson 

1994, s. 27)”. 

Enligt mig handlar det om de vuxnas perspektiv av barn å ena sidan och å andra sidan om barns 

perspektiv på den egna existensen. Jag tycker att samtalet mellan barn och vuxna är en viktig 
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väg för mig att komma nära och bättre förstå barnens perspektiv. 

Metodreflektion  

En fallstudie ger djupare kunskapar utifrån ett fall (en skola) men jag inte kan använda resultat 

för att uttala mig om hur det ser i stort. Jag kan bara anta att det kan se liknande ut på andra 

ställen men det vet jag inte säkert. Att kombinera olika metoder var nytt för mig. Jag har haft 

erfarenhet av intervjuer med vuxna så att intervjua barn samt observera barn i en skolmiljö var 

något alldeles nytt för mig. Genom att kombinera metoderna kunde jag få en större förståelse 

för händelser än om jag enbart hade utfört en metod. Ett exempel på detta fick jag när jag under 

ett samtal med en flicka under intervjun frågade om hon hade några kompisar och vänner i 

skolan. Flickan svarade att hon inte hade kompisar i skolan, bara hemma. Den intervjuade 

flickan hade precis den dagen hamnat i bråk på rasten med sina två kompisar. Men vid 

observationer har jag sett att hon gärna söker sig till särskilt två barn från klassen och leker med 

dem. Genom att jag var där så jag såg hur hon umgicks och lekte med dessa barn. Hade jag 

däremot bara förlitat mig på vårt samtal hade jag fått en annan uppfattning.  
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Kapitel 4 Teori 

I detta avsnitt gör jag en genomgång av de tidsgeografiska verktyg som används för att 

analysera mitt empiriska material. Jag introducerar först tidsgeografin på ett övergripande plan 

och sedan gör jag en mera detaljerad presentation av de valda analytiska begreppen. Jag väljer 

tidsgeografi därför att genom tidsgeografiska synsätt kan jag synliggöra händelser eller icke-

händelser i skolan och dokumentera barnens vardag. Tidsgeografin har det centrala i vad som 

kan kallas den tidsgeografiska modellen och som handlar om restriktioner i tidrummet. Detta 

synsätt öppnar ett speciellt perspektiv på individen sedd i relation till omgivning (Åquist, 1992).  

Om tidsgeografi 

Under 1950-, 60- och 70-talet började många starka sociala rörelser intressera sig för den 

enskilda människans egen uppfattning av sin omvärld. Man började engagera sig för utveckling 

av teorier som hade individen i fokus och som behandlade henne som en aktiv deltagare och 

medskapare till den samhälleliga ordningen (Joanson, 2004). Tidsgeografi är ett 

kulturgeografiskt synsätt vars grundare är svensken och kulturgeografen Torsten Hägerstrand. 

Med detta synsätt kan man synliggöra och förklara de restriktioner i människors omgivning 

som begränsar eller möjliggör olika handlingar och beteende. Tidsgeografi är en teori, men 

också en metod och modell. Tidgeografin har sina rötter längre tillbaka i geografins idéhistoria, 

i regionalgeografin (Åquist, 1992). Ellegård (1997) skriver: 

”I tidsgeografin betonas också de starka sambanden mellan vad som sker på samhällsnivå och 

vad som sker på hushålls- och individnivå (Ellegård, 1997, s. 28)”.  

Med hjälp av tidsgeografi kan man beskriva verkligheten och man kan förtydliga människors 

vardag, samt identifiera sammanhang genom att visa på dolda regelbundenheter som händer i 

vardagen som man annars tar som banaliteter eller bara som okontrollerbar oordning (Ellegård, 

1997). Eftersom jag är intresserad av att studera barnens vardag och deras möjligheter till nya 

kamratrelationer i skolan väljer jag tidsgeografi som teori, men också som metod i min studie 

då jag använder aktivitetsorienterade dagböcker som kallas tidsdagböcker som en metod för 

insamling av undersökningsmaterial (Ellegård, 2001). Detta helhetsorienterade synsätt ger mig 

möjlighet att analysera förflyttningar i tid och rum samt möjligheter att analysera effekterna av 

olika insatser som skolan gör och dess effekter i vardagen. 

Vardag skapas ständigt av flödet av aktiviteter som människan utför under en oavbruten 

tidsperiod samt oavsett var människan befinner sig. När man studerar vardag så upptäcker man 

snart att det finns mönster som upprepas. Dessa mönster kallas rutiner. De består av aktiviteter 

ur olika projekt som regelbundet återkommer. En sådan rytm är sömnbehovet eller kroppens 

behov av näring. Just dessa rutiner styr människors vardagsliv och detta gäller oavsett hur de 

förekommer, vilka andra aktiviteter som utförs eller vilka tekniska och organisatoriska 

hjälpmedel som finns till användning (Ellegård, 1997).  

Tidsgeografin kan användas för att sätta fokus på praktiska handlingar och på hur dessa kan 

analyseras med hjälp av begrepp som synliggör processer. Tidsgeografin är processinriktad och 
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tillskriver såväl plats som tid en stor roll i analysen. Processer måste äga rum någonstans och 

genom tidsgeografins tidsrumsliga fokus såväl som dess ambition att hantera flera skalnivåer, 

kan man studera helheten utan att man förlorar delarna ur sikte- och omvänt (Hägerstrand, 

1974). Ett tidsgeografiskt synsätt ger möjlighet att beskriva livssammanhang då det fokuserar 

på aktörers tillgång till resurser, samt vilka restriktioner som begränsar människans möjlighet 

att nyttja resurser i olika situationer. Därför anser jag att detta synsätt passar bra till min studies 

syfte när det gäller att studera barn med funktionsnedsättning i skolan, och se på de möjligheter 

som finns för barn från särskolan att möta andra barn från en annan skolform.   

Det är individens möjligheter att genomföra projekt och aktiviteter som studeras i tidsgeografi 

och därför utvecklade tidsgeografin en visualiseringsmodell som kan visa på mänskliga 

aktiviteter, rörelser och restriktioner i tidsrummet. Det faktum att alla händelseförlopp kräver 

fysiskt utrymme i både tid och rum kan åskådliggöras grafiskt med hjälp av det tidsgeografiska 

notationssystemet. Processer och händelser refereras i diagram, med rummet på x-axel och tiden 

på y-axel. I tidrummet kommer individbanan att röra sig uppåt längst tidsaxeln samtidigt som 

den svänger mellan rumsaxelns olika platser (Joanson, 2004). Se figur 4:1.  

 

 
 
 

 

Figur 4.1 En individbana i det tidsgeografiska notationssystemet. Tiden avbildas på den vertikala axeln 

och platser på den horisontella. Bilden visar hur individen har förflyttat sig mellan olika platser i rummet. 

Förflyttningarna tar tid och det framgår genom att individbanan vinklas såväl mot tidsaxeln som mot 

rumsaxeln. När personen vistas på samma plats löper individbanan parallellt med tidsaxeln.  

Linjerna som avbildar individers rörelser i tid och rum kallas individbanor. Tids- och 

rumsaxlarna ger tillsammans ett tidrum. Individbanorna belyser således tidsmässiga 

(kronologiska) och rumsliga (korologiska) aspekter av processer. Om det ritas upp flera 

individbanor bredvid varandra så kan man se när och var de möts, löper varandra och individ 
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skiljs. Mängden av sådana möten och särskiljande benämns i det tidsgeografiska språkbruket 

för ”väv” (Åström, 2009).  

Genom tidsgeografin kan jag förstå sammanhang och helhet vad som inträffat före och vad som 

inträffat efter vistelsen på platsen. Jag vill studera barnets olika projekt insatta i de sammanhang 

som omger dem. Det blir intressant att studera de möjligheter och hinder som gör att barnen 

vistas på en specifik plats under en speciell tid, eftersom dessa möjligheter och hinder har 

kopplingar bakåt i tiden och till andra platser och de får konsekvenser i framtiden både i tid och 

rum. När tidsgeografer pratar om individer så menar de inte bara människor. Med individ menas 

allt som tar plats i rummet och kan studeras över tid. På så sätt kan tidsgeograferna fokusera 

djur, växter, människor och saker som gör anspråk på rum och tid. Tidsgeografin anses vara 

mera som synsätt än teori och som kan visa på hur ordningen i samhället ser ut och vad detta 

innebär av restriktioner för människor. Tidsgeografin är i viss utsträckning begränsad i sitt sätt 

att studera världen men den går att kombinera med andra teorier. Fördelen med tidsgeografin 

ät att man kan tydliggöra mönster och strukturer i vardagslivet för enskilda människor eller 

populationer av olika slog. Kritik som riktas mot tidsgeografin handlar mest om att den inte 

problematiserar kroppen och den roll den spelar för upplevelsen av funktionshinder, av 

människan som ett upplevande, tänkande och kännande subjekt. Åström anser att det är tvärtom 

för i tidsgeografin finns det redan förståelse för att både kroppen och subjektet är viktiga, samt 

att kroppen är som en central fysisk enhet och det är kroppen som tar plats i tidrummet (Åström, 

2009). Jag kan synliggöra, med hjälp av tidsgeografin och genom diagram, de platser på skolan 

där barnen möts. Samtidig kan jag se under vilka former eller förutsättningar detta sker, och 

vad som hindrar eller tvärtom skapar möjligheter för särskoleplacerade barn att i större 

utsträckning samarbeta och leka ihop med barn från annan skolform. För att kunna tolka min 

studie kommer jag använda tidsgeografiska begrepp. Det som är det centrala i tidsgeografin och 

som jag kommer använda för tolkning av min studie är: rummet, individbana, individ, resurser, 

restriktioner, dagböcker, aktivitet och projekt. 

Tid, individ, aktivitet, projekt  

Tidsgeografin intresserar sig för processer och kontexter. Som namnet tidsgeografi antyder är 

det tid som vikt läggs på och inte bara rum. Det är händelser eller processer som äger rum och 

som tar tid samt kräver utrymme som står i fokus. Enligt tidsgeografin betraktas tid och rum 

som en enhet, som tidrum. Det som är grundläggande i tidsgeografin är att tiden kan anses som 

kontinuerlig i betydelsen att det inte går att hoppa över någon tid och att det inte heller räcker 

att enbart betrakta tidpunkter. Tiden ses som en begränsad ”storhet” enligt Andersson och varje 

individ använder tiden på sitt sätt, beroende på de egna målen och de krav som omgivningen 

ställer. ”Nuet” är utgångspunkt i tidsgeografin och det är en ständigt pågående övergång från 

framtid till dåtid. Det tidsgeografiska intresset för förlopp lägger huvudvikten på hur någonting 

blir eller har varit hellre än hur någonting är. Tidsgeografins intresse för sammanhang betyder 

helhetsorientering (Andersson, 2001).  

Tidsgeografin har ett speciellt sätt att se på individen där man har individen som utgångpunkt. 

Begreppet individ används flexibelt och betyder många saker t. ex. människa, djur, växt och 

ting. Man ser på individen att den är odelbar på en given skalnivå och under en given tidsperiod.   
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För att få en nyanserad bild av individens liv och för att se vardagens organisering är begrepp 

som aktiviteter, projekt, resurser och restriktioner centrala begrepp i tidsgeografin. Med 

aktivitet menas en tidsmässigt avgränsad enhet t. ex. att läsa en bok eller att titta på TV. Dessa 

aktiviteter kan ta olika lång tid och kan sträcka sig över flera fysiska platser. Det finns också 

aktiviteter som innebär att göra ingenting, ingenting särskilt som också räknas, därför att det tar 

tid att göra ingenting, och individen upptar plats samt använder tid trots att den inte gör 

någonting särskilt.  

Flera aktiviteter kan ingå i ett och samma projekt t. ex. i min studie är det projekt ”att vara 

social”. I den ingår aktivitet som att gå till stora korridoren, ta på sig ytterkläder, gå ut på gården, 

träffa andra barn, leka med de andra barnen osv. Projekt kan kortfattat definieras som ett antal 

aktiviteter som genomförs för att nå ett mål. Projekt är riktade framåt och syftar till att nå något 

speciellt mål och består av vissa handlingar eller aktiviteter som utförs i en viss ordning i 

tidsrummet för att nå målet. Projekt kan involvera flera individer, föremål och naturelement 

(Ellegård, 2001). Trots at människor utför samma projekt utför de inte alltid exakt samma 

aktiviteter. Projektbegreppet sammankopplar alltid till ett större och målinriktat sammanhang. 

Begreppet fångar individers och organisationers verksamhet. Det kan uppstå konflikter mellan 

individens projekt och verksamheters projekt genom att det uppstår motstridiga intressen 

mellan överordnat organisationsprojekt och den enskildes individprojekt (Åström, 2009). Livet 

kan ses som en kontinuerlig länk av olika projekt där det övergripande projektet är leva livet 

vilket sedan består av mindre projekt som t. ex. att gå i skola, lära sig räkna, skaffa sig kompisar. 

I min studie kommer jag samla alla de aktiviteter som har syfte att lära barnet kunskap i ett 

projekt som jag kallar ”projekt att lära sig ” och jag samlar aktiviteter som har syfte att vara 

med de andra barnen i ett projekt som jag kallar ”projekt att vara social”, detta för att kunna 

göra tolkning av insamlat material.  

Rummet och individbanan 

I tidsgeografin finns ett eget sätt att se på rummet. Den fysiska världen ses som en yttre ram för 

handlingarna och där människan kan välja mellan olika alternativ. Rummet ses i sammanhang 

med tid – som ett tidrum, d.v.s. rummet är inte en plats där allt ligger stilla utan världen är i 

ständig rörelse. I tidrummet drar varje individ upp en bana som beskriver de verkliga positioner 

och förflyttningar. För att beskriva en individs positioner och rörelser i tidrummet används 

begrepp en individbana (Åquist, 2002). Individbanan talar om att tillvaron är ett flöde av olika 

aktiviteter. Aktiviteter genomförs på olika platser, men också tillsammans med olika 

människor. För att tillvaron ständigt förändras kan man också betona olika aspekter på tillvaron. 

Man kan ha olika varianter av individbana. Det kan vara t. ex. aktivitetsorienterad individbana 

där man illustrerar vardagslivets skeende, det kan vara en rent tidrumslig individbana som 

illustrerar vilka platser man vistas på och förflyttar sig mellan. Jag kommer att använda mig av 

just tidsrumsliga individbanor i denna studie för att se barnens vardag i skolan och att se alla de 

platser i skolan och på gården som barnen besöker. Genom individbanan illustrerar man dem 

sammanhang i vardagslivet som skapas av alla aktiviteter, platser och människor som ingår i 

den sociala gemenskapen (Ellegård, 1997). 
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Resurs och Restriktioner 

Oavsett om det handlar om individprojekt eller organisationsprojekt så måste olika aktiviteter 

utföras av personer för att möjliggöra att projekt kan förverkligas. Tidsgeografin tar fast på vad 

det skulle kunna vara som hindrar detta när det gäller att beskriva: när, hur, var och av vem 

olika aktiviteter kommer att utföras. Begreppet i tidsgeografin för sådana hinder är restriktioner. 

Dessa begränsningar, restriktioner, i tid och rum skapar ett handlingsutrymme runt varje individ 

tillsammans med allt som kan hämtas från omgivningen. Restriktioner delas i tre olika 

restriktioner. De kallas: Kapacitetsrestriktioner, Kopplingsrestriktioner och 

Styrningsrestriktioner. Dessa tre restriktioner utgör en ram och inom denna ram måste 

människor (individuellt eller i grupp) anpassa sig och genomföra sina projekt (Joanson, 2004).  

Kapacitetsrestriktioner som finns hos individen är t. ex. att sova ett visst antal timmar eller ta 

en viss mängd näring inom en avgränsad tidsperiod, men det kan också vara begränsning av 

social, medicinsk, utrustningsmässig, ekonomisk eller kunskapsmässig art, d.v.s. individen i 

något eller några avseenden har begränsad kapacitet. Intellektuell funktionsnedsättning tillhör 

kapacitetsrestriktioner. Det betyder att en viss individ inte kan realisera sådant som i princip 

skulle vara möjligt. Ellegård använder sig av ett enkelt exempel med pengar för att förklara 

kapacitetsrestriktioner och att förstå vad som menas med det: t. ex. om man saknar pengar så 

kan man inte köpa varor och därför står individen kanske utan nödvändiga redskap eller råvaror 

när man behöver dem (Ellegård, 1997). I min studie betyder det t. ex. att barn med intellektuell 

funktionsnedsättning inte klarar av att vara med i leken med barn utan intellektuell 

funktionsnedsättning (när de får tillfälle/möjlighet) då deras kapacitet inte räcker till att 

tolka/förstå regler.  

Tidsgeografer intresserar sig bland annat för människors kontakter och deras ageranden i 

samspel med varandra, men också om samspel med ting av olika slag. Människor möts och 

träffas på vissa tider och på vissa ställen t. ex. på skolor, fritidsgårdar, arbetsplatser eller i 

hemmet. Alla dessa möten innebär att kopplingar måste göras. Kopplingsrestriktioner visar på 

att människan ingår i sociala sammanhang av olika slag. Kopplingsrestriktioner är de behov av 

samordning mellan individer, redskap, tid och platser som är nödvändiga för att en aktivitet 

eller ett projekt ska kunna genomföras. Kopplingsrestriktioner bygger på överenskommelser, 

förhandlingar och förpliktelser. De skapas och omskapas ständigt via vardagens sociala mönster 

(Joanson, 2004). Människor möts och träffas på vissa tider och på vissa ställen, t. ex. på skolor, 

arbetsplatser, fritidsgårdar eller i hemmet. Alla dessa möten innebär att kopplingar måste göras. 

Ett exempel på informell överenskommelse som är baserad på starka biologiska och 

psykologiska kopplingar mellan vuxna och barn är föräldraskap. Andra överenskommelser kan 

vara tillfälliga eller gälla långsiktigt (Ellegård, 1997).   

Styrningsrestriktioner beskriver makten över tidsrummet. Inom varje maktsfär, domän, har 

vissa personer, eller grupper, behörigheter att utöva kontroll och fatta beslut. Man kan se att 

alla platser inte är tillgängliga för alla människor, ibland behövs en biljett eller en viss typ av 

grupptillhörighet t. ex. den som är under 18 år får inte rösta i riksdagsvalen. Vissa konkreta rum 

kontrolleras av individer till ex. auktoritetsrestriktioner som finns mellan föräldrar och barn, 

organisationer t. ex. att vara anställd eller invald, betala inträde eller fysikalistiska 
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omständigheter t. ex. öppettider (Joanson, 2004). Formella överenskommelser och avtal är 

också exempel på denna typ av restriktioner.  

Genom att analysera restriktioner kan jag se begränsningar och möjligheter för handlande i ett 

visst tidrum. I min studie används resurs- och restriktionsbegreppen som verktyg för att 

analysera hur och när barnen möts inom den studerade organisationen.  

Dagböcker och sammanhang 

Inom tidsgeografi använder man dagböcker, intervjuer och observationer för att samla material. 

Genom dagböcker kan man synliggöra rutiner och vanor, men också uppfattningar och åsikter 

som annars är svåra att föra fram vid en intervju (Ellegård, 2001). Dagböckerna brukar ha 

kolumner t. ex. för när något sker, vad som sker, var det sker och med vem det sker, men den 

också kan ha en kolumn för kommentarer där man skriver ned eventuella tankar. I min studie 

använde jag dagböckerna vid observationer av barn som ingick i studien, men jag använde 

också intervjuer för att samla material. Det är jag själv som dokumenterade barnets 

förflyttningar i dagböckerna istället för barnet. Dagboksnoteringarna kan analyseras i olika 

sammanhang. Till exempel kan det vara aktivitetssammanhang som uppdelas i 

vardagssammanhang, aktiviteternas sekventiella ordning över dygnet, och projektsammanhang 

till vilka endast de aktiviteter som ingår i ett specifikt projekt räknas. I vardagssammanhanget 

anges aktiviteternas tidsmässiga ordning. Genom detta kan man se att vardagen består av 

olikartade aktiviteter som inte behöver ha något mera gemensamt än att de utförs av samma 

person i en viss ordning. Aktiviteter som utförs för att förverkliga ett visst projekt kan brytas ut 

ur vardagssammanhangets ordning och bedömas tillsammans. På så sätt visar sig aktiviteters 

projektsammanhang. I projektsammanhang handlar det om något som tillhör det förflutna och 

kan analyseras utifrån resurser och restriktioner och består av de aktiviteter som har varit 

utförda för att förverkliga ett projekt. Man söker vid analysen de aktiviteter som realiserats för 

att nå ett specifikt mål, och genom detta kan sedan analyseras hur olika projekt har byggts upp 

av aktiviteter (Åström, 2009). Jag sökte efter aktiviteter vid analysen av mitt insamlade material 

som hade något att göra med att barnen skulle skaffa sig ny kunskap på lektionerna, och på 

raster sökte jag efter de aktiviteter där barnen möter de andra eleverna på skolan. Jag kallar 

dessa projektsammanhang: barns individsprojekt att lära sig och individprojekt  att vara socialt 

delaktig. Jag kan också identifiera geografiska sammanhang (vilka platser man befinner sig på 

under dygnet, inklusive förflyttningar). Detta geografiska sammanhang använder jag i min 

studie för att se på vilka platser barnen befinner sig under sin skoldag.  
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Kapitel 5 Relevanta begrepp och definitioner 

I detta kapitel diskuterar jag de begrepp som är relevanta för min magister självständiga arbete 

i ämnet handikappvetenskap. I handikappvetenskaps forskning samverkar olika 

vetenskapsgrenar såsom samhälls- och beteendevetenskap, medicin, teknik och naturvetenskap. 

Det är lika viktigt att studera attityder till personer med funktionsnedsättning och att studera 

allmänna samhällsförändringar och funktionshindrades egna upplevelser (Hjelmquist, 2005). 

Nedan förklarar jag först begrepp integrering och inkludering samt begreppet delaktighet och 

definitionen av delaktighet. För att förstå synen på funktionsnedsättning diskuteras tre modeller, 

den medicinska, den sociala modellen och det miljörelativa. En presentation av det som är norm 

görs i detta kapitel. Det diskuteras hur stigma skapas.  

För att kunna vara intagen i särskolan görs ett test, där barnet definieras ha intellektuell 

funktionsnedsättning och därför förklaras begreppet ”särskola” i detta kapitel. För att förstå 

vikten av samverkan i skolan förklaras hur socialisation går till och betydelsen av sociala 

relationer samt förklaras kamratrelationerna.  

Integrering, inkludering och delaktighet 

Tideman (2011) förklarar innebörden av begreppet integrering med ett exempel på helheten. 

Begreppet används ofta i meningen att föra funktionshindrade in i en vanlig miljö eller i en 

vanlig skola, i ett vanligt bostadsområde och används i samband med handikappolitiken d.v.s. 

att göra funktionshindrade till en del av helheten. Om funktionshindrade integreras så måste de 

komma från olika institutioner och specialskolor. Då uppstår en fråga: Är inte de också en del 

av samhället? Svaret är nej i detta fall, det är de inte, därför att helheten föreställer människor 

som det inte är något speciellt med. Därför uppstår nedvärdering eller stigmatisering. I denna 

mening betyder integrering, enlig Tideman, att föra funktionshindrade från nedvärderande 

miljöer till för dem värdesatta miljöer, istället för att föra dem in i en helhet och på så sätt är 

begreppet en följd av vår kategorisering.  

När det handlar om skolan så antas det att en integrerad skola och utbildning ger bättre resultat 

i exempelvis kognitiva, språkliga och sociala avseenden. Dock om försöket misslyckas, om 

eleven inte visar upp goda resultat i samband med placeringen så blir det som ett bevis mot 

integrering. Integrering är som sådan på så sätt underordnad individuella förändringsmål och 

det ses som den enskilda elevens sak att visa hur väl dessa mål uppfylls (Janson, 1996). Det är 

många som har önskat att byta ordet integrering mot ”inkludering”. Inkludering är att helheten 

ska anpassa sig till delarna. Inkludering går ut på att vi behöver ändra skolan eller andra 

samhällsinrättningar på så sätt att de passar till den mänskliga variationsbredden (Tideman, 

2011).  

Många personer med funktionshinder upplever ett socialt utanförskap i mötet med 

omgivningen. Dagens diskussion verkar vara inriktad på att ersätta detta utanförskap med 

delaktighet. Enlig forskare delas upplevelsen av delaktighet i tre dimensioner: att uppleva: som 

betyder att genom aktivt samspel med omgivningen ha positiva upplevelser. Att agera: att aktivt 

agera i en livssituation både fysiskt och psykiskt. Den tredje dimensionen handlar om 
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sammanhang: om tillgängligheten till aktiviteter och samspel med miljön.  

Norm och stigma  

Det som också påverkar den specialpedagogiska verksamheten i grundskolan är själva synen 

på funktionsnedsättning. I detta sammanhang pratas om normalitet och avvikelse, att vissa barn 

avviker så mycket från det som anses vara ”normal” att de behöver specialisthjälp. För att skilja 

ut någon som avvikande måste det finnas en föreställning om vad som är normalt, d.v.s. det 

finns en norm. Normen är en schablon, men normen har också moralisk innebörd. Vi mäter via 

normen allt det avvikande och det oönskade. Det normala barnet rör sig mellan vissa 

accepterade gränser, det handlar om balansgång mellan för mycket och mellan för lite. Enligt 

detta överskrider det rastlösa barnet gränsen åt det ena hållet och det apatiska barnet åt det andra 

hållet för det som anses vara normalt. Det är inte slump att man i skolan använder orden 

”normalklass”. I normalklasser undervisar man de elever vars egenskap uppfattas som vanliga, 

men också som önskvärda (Börjesson, 1997). Man skiljer det normala från det onormala genom 

att jämföra någon via en idé om hur det bör vara. På så sätt skapas ”stigma”. Goffmans teori 

om stigmatisering handlar om hur en människas identitet och självbild formas av hur han eller 

hon uppfattas och bemöts av andra. Stigmatisering kallas också stämpling och betyder att 

människor eller grupper tillskrivs avvikande egenskaper som värderas negativt (Nordström, 

2002). Det som anses vara normalt varierar över tid och över skiftande kulturer. 

Syn på funktionshinder kan förklaras via ”tre” modeller  

Den sociala modellen betraktar handikapp i termer av institutionellt förtryck och fokuserar på 

mänskliga rättigheter samt omgivningsfaktorer och miljön. Enligt detta är handikapp något som 

uppstår i samspel med miljön. En person med en skada som leder till en funktionsnedsättning 

kan vara handikappad i en grupp eller vid ett tillfälle utan att vara det i en annan grupp eller vid 

ett annat tillfälle. Det är alltså samhället som handikappar människor med funktionsnedsättning. 

Teorin handlar om makt, social rättvisa, medborgarskap och mänskliga rättigheter. Enlig den 

sociala modellen är skolan inriktad på massundervisning och därför kan skolan inte möta 

särskilda behov hos enskilda barn. På så sätt blir specialpedagogiska insatser ett uttryck för 

skolsystemets bristande resurser. Man anser att så länge det finns två parallella skolformer, 

grundskola och särskola, så kommer sortering av eleverna att fortsätta. För att få utveckling på 

denna front enligt det sociala perspektivet så krävs det grundläggande förändringar (Tideman, 

2005). Den sociala modellens styrka ligger i dess förmåga att koncentrera handikapprörelsens 

uppmärksamhet på den sociala uteslutningens strukturer och processer samtidigt som den inte 

förnekar att det finns behov av medicinska ingripanden eller (re)habilitering. Å andra sidan 

kritiseras den sociala modellen för att bara handla om just samhällets förtryck som skapar 

funktionshinder och att den bortser från viktiga sociala uppdelningar i samhället, speciellt kön 

och ”ras”, och samspelet mellan funktionshinder och andra identiteter (Tideman, 2011).  

Den medicinska modellen eller den individuella modellen som den också kallas, har som grund 

att funktionshinder är en egenskap hos individen och handikapp är mer eller mindre en 

oundviklig konsekvens av skada eller sjukdom (Gustavsson, 2012). Då individen inte klarar de 

normala kraven på prestation så förklarar man detta som ett medicinsk eller psykologiskt 
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problem. Enligt detta är funktionsnedsättning tecken på bristande individuell förmåga d.v.s. 

problemet är orsakat av en skada eller sjukdom och betraktas som en individuell egenskap. Från 

detta synsätt är handikapp utryck för mänsklig brist eller oförmåga och tar inte hänsyn till de 

konsekvenser avvikelsen har för individen. I skolan betyder det i praktiken att man identifierar 

barn som avviker från skolans krav, diagnostiserar och placerar dem utanför och på så sätt kan 

skolsystemet fortsätta utan förändringar och försvarar sin legitimitet (Tideman, 2005). 

Modellen fokuserar på behandling och träning av individen för att minska och korrigera 

funktionsnedsättning. Den medicinska modellen kritiseras för att den förnekar betydelsen av 

den subjektiva erfarenheten och upplevelsen.  

Det finns inte en social modell.  I Sverige och Norden har en social förståelse av funktionshinder 

och handikapp utvecklats. Betydelsen för förståelsen av funktionshinder är idén om den 

generella välfärdsstaten som vi uppfattar den i Skandinavien och där personer med 

funktionsnedsättningar omfattas på samma sätt som alla andra. Handikappbegreppet i svensk 

användning fått en tydligare riktning mot sociala processer. Det miljörelativa 

handikappbegreppet utgår från det att gruppen blir svår att urskilja, den varierar beroende på 

situation helt enkelt. Danermark (2005) visar citat från slutbetänkandet Kultur åt alla (SOU 

2976:20) där det för första gången formulerades en miljörelativ definition av handikapp. Där 

står bland annat att: 

”Men det är inte själva skadan vi främst tänker på då vi använder ordet handikapp, utan de 

följder som skadan kan medföra. Skillnaden är väsentlig: skadan är något som ständigt finns – 

antingen är en person skadat eller också är han det inte. En funktionsbegränsning, däremot, 

föreligger i vissa situationer. Vid andra tillfällen finns inget handikapp i denna mening. Även 

om skadan är oförändrad. Man kan således vara handikappad i en situation eller funktion, men 

inte i en annan. Handikapp är för oss ett relativt begrepp” (SOU 1997:20 s.48-49) (Danermark, 

2005, s. 78).  

När det gäller specialpedagogikens roll i skolan så betonas betydelsen av att se svårigheter som 

relativt eller miljörelaterat. Det betyder att ett individ med funktionsnedsättning inte är 

handikappad förrän han/hon hamnar i en situation (miljö) som ställer för stora krav i relation 

till förutsättningarna. Maltén (1985, s.38) menar att ”det är alltså i skillnaden mellan 

förutsättningar och krav, som svårigheter uppstår och i den balansakten är det långt ifrån alltid 

eleven som utgör problemet”. 

I min studie utgår jag från den miljörelativa modellens syn på funktionshinder.  

Intellektuell funktionsnedsättning  

Att ha intellektuell funktionsnedsättning innebär att man har nedsatt intelligens och sämre 

förmåga inom minst två av följande tre områden: teoretisk förmåga som betyder hur man klarar 

av att läsa, skriva, räkna och annat som tränas i skolan, i social förmåga t.ex. hur man kan 

umgås med andra och i praktisk förmåga som betyder hur man klarar aktiviteter i det dagliga 

livet som att äta, klä på sig, personlig hygien eller städa. För att kunna jämföra intelligens så 

människans intelligens mäts i en så kallad intelligenskvot. Ett medelvärde är satt som 100 för 

hela befolkningen, vilket är en befolknings begåvningsgenomsnitt enligt 
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normalfördelningskurvan. Lindrig intellektuell funktionsnedsättning har en intelligenskvot på 

50-69. Måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning har en intelligenskvot som är lägre 

än 50 (Landstinget i Uppsala Län, 2014).  

Liksom bland människor i allmänhet är variationen inom gruppen intellektuell 

funktionsnedsättning stor. Personer med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med 

att rikta uppmärksamhet på det som är viktigt i en situation och de har svårigheter att förstå 

begrepp som är abstrakta. Detta skapar begränsningar i samband med att skaffa sig kunskap 

eller att tillämpa kunskap i nya situationer (Nordström, 2002). När det gäller barn så är de ofta 

beroende av direkta upplevelser för att kunna förstå. Det betyder att barn behöver uppleva saker 

konkret samt behöver särskild träning för att lära sig vissa saker (Landstinget i Uppsala Län, 

2014). Funktionsnedsättning har en koppling till barnets sociala färdigheter och därför 

begränsas barnets möjligheter att aktivt delta i samspel med barn i samma ålder. Barnet har 

svårigheter med att skapa, vidmakthålla och utveckla sociala relationer till andra barn. Detta 

beror på att för att komma in i leken så krävs det förmågan att ta den andres perspektiv och att 

tolka sociala situationer, men också att kunna uttrycka sig. Svårigheterna brukar visa sig tidigt 

genom att den allmänna utvecklingen är försenad. Barn med lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning lär sig att läsa och skriva i skolan, dock bara enkla texter. De klarar 

addition och subtraktion. De har ofta svårt att lyssna och förstå instruktioner som ges i grupp, 

att arbeta självständigt, att bli klara i tid och att hålla reda på sina saker. Med den stigande 

åldern ökar också den utvecklingsmässiga skillnaden (Nordström, 2002).   

Särskolan 

Elever som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte kan gå i traditionell grundskola 

eller gymnasieskola skall få sin utbildning i särskolan. Den kommunala särskolan delas upp i 

två delar. Den obligatoriska särskolan (7-16 år), som omfattar grundsärskola för elever med 

måttlig eller grav intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan motsvarar grundskolans 

1-9. Den frivilliga särskolan omfattar gymnasiesärskola och särvux (16-21 år). Grundsärskolan 

omfattar utbildning i olika ämnen och är för elever med en lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning. Eleverna läser samma ämnen som i grundskolan, men omfattningen 

anpassas till elevernas förmåga i större utsträckning än vad som görs i grundskolan. Den 

obligatoriska särskolan motsvarar grundskolan med 9-årig skolplikt, men det erbjuds också ett 

tionde frivilligt år för eleverna i särskolan. Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning 

som kallas träningsskola, vilken är för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av 

utbildningen i olika ämnen. Den är till för elever med en måttlig eller grav intellektuell 

funktionsnedsättning vilken oftast medför att de inte har förmåga att lära sig läsa eller skriva. 

Ytterligare en undervisningsform inom särskolan benämns och det är s.k. individintegrerad 

skolgång. Eleven går i en vanlig klass i grundskolan eller gymnasiet, men följer särskolans 

kursplan (Skolverket). Särskolan regleras med hjälp av ett antal dokument som beskriver 

förutsättningar och uppgifter för särskolans verksamhet (Molin, 2004).  
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Relationer 

Socialisation och Sociala relationers betydelse  

Människor anses vara sociala varelser och hur socialisation går till förklaras av Berger och 

Luckmann (1966/1975). De beskriver socialisation som den process i vilken individen blir 

delaktig i den sociala och samhälleliga gemenskapen - genom att tillägna sig de normer och 

regler som gäller i denna gemenskap. Berger och Luckmann urskiljer två faser som är åtskilda: 

primär och sekundär socialisation. Tidigt i livet dominerar primär socialisation, de viktigaste 

agenterna är barnets föräldrar. Barnet är för sin överlevnad och sin fysiska och psykiska 

trygghet beroende av dem. Den sociala överföringen av normer och livsstil pågår inom ramen 

för en omvårdnads- och omsorgsrelation. Därför har den primära socialisationen en stark 

känslomässig laddning och socialisationsmålet står inte i fokus, men är en bredvidprodukt av 

alla de vardagliga samspelssituationerna. Föräldern (”den signifikanta andre”) upplevs som den 

viktiga personen och barnet upplever sig själv som det unika objektet för förälderns omvårdnad. 

Men med tiden uppfattar barnet också att bakom förälderns handlingar ligger vissa allmänna 

sätt att vara som har allmän giltighet i sociala sammanhang (”den generaliserade andre”). Barnet 

upptäcker att det egna förhållningsättet inte regleras bara av personliga motiv som ”jag vill” 

utan också av allmänna regler och normer om socialt fungerande och uppträdande som ”man 

bör”. Senare i livet kommer individen i kontakt med andra socialisationsagenter. Till dem tillhör 

lärare, överordnade, myndigheter, och det vardagliga umgänget med andra människor. Detta 

har mindre av den omsorgspräglade karaktären och kallas sekundär socialisation. Individen har 

större personligt ansvar för sitt fungerande och har mindre tvingande relationer till många av 

den sekundära socialisationens agenter (Berger och Luckmann, 1966/1975).  

Sekundär socialisation utmärks av horisontella relationer (som diskuteras nedan i avsnitt om 

kamratrelationer). Janson (1996) anser att trots den olikartade karaktären på normtraderingen 

och relationerna under primär och sekundär socialisation så måste det finnas en kontinuitet 

mellan faserna. Om de grundläggande värderingarna som man får under den primära 

socialisationen kraftigt motsägs av de sekundära socialisationserfarenheterna, hamnar individen 

i kris. Därför anser han att det finns anledningen att uppmärksamma förhållandet mellan vuxen-

barn och kamratrelationer, med speciell fokus på de faser av individens liv där primär och 

sekundär socialisation rör sig parallellt d.v.s. att barnet samtidigt ingår i både primär och 

sekundär socialisationssystem. Under denna parallellitet skapas enligt Janson en 

”övergångszon” för utveckling och prövning av ett socialt förhållningssätt utanför familjen, för 

undersökning och samkonstruktion av normer och regelsystem. Utifrån hans resonemang kan 

en utbredd samverkan mellan olika skolformerna positivt bidra till barnens utveckling.   

Sociala relationer och social tillhörighet räknas som ett grundläggande mänskligt behov. Att 

ha sociala relationer är också en resurs för den enskilde i dennes utveckling. Enligt Vygotskij 

rättar sig barnet i leken efter lekens regler och lär sig att handla viljemässigt efter egna beslut. 

Leken gynnar därför vilja och kreativitet och är källa till utveckling. Därför bör undervisningen 

uppmana till samarbete och samspel mellan eleverna (Bråten, 2010). Enligt Strandberg kommer 

de förskolor och skolor som skapar många samspel mellan barn och vuxna och mellan barn och 

barn, att skapa en effektiv plattform för barnets lärande, men samtidigt också för barnets 
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utveckling (Strandberg, 2006).  

Kamratrelationerna  

Möjlighet till delaktighet, lek och acceptans i jämlika kamratrelationer med jämnåriga 

formuleras som en rättighet i FN:s barnkonvention eller i en dimension av hälsa i ICF. Redan 

från tidig barndom verkar kamratrelationerna bidra på ett unikt sätt till individens sociala, 

kognitiva och känslomässiga utveckling. Det betyder att samspel med föräldrarna och vuxna 

inte kan ersätta kamratkontakterna. Detta beror på att vuxen-barnrelationen är präglad av 

ojämlikhet i makt, inflytande och erfarenhet mellan parterna, medan kamratrelationerna är mer 

jämlika. Vuxen-barnrelationerna är av vertikal karaktär och kamratrelationerna är av horisontell 

karaktär. De vertikala relationerna regleras av kontroll samt beroende därför att barnet behöver 

den vuxnas omvårdnad och omsorg för att tillgodose grundläggande behov. Horisontella 

relationer har inte grund i beroende- och behovsförhållande, men de är motiverade av viljan 

och av glädje i det sociala samspelet på lika villkor. Det betyder att den horisontella relationen 

är primärt lekinriktad (Janson, 1996).  

I samband med horisontal relation och vertikal relation pratar man också om kultur. Kultur står 

för kollektivt medvetande, för de sociala relationer människor ingår i och för de föreställningar 

de har om dessa och den värld de omfattar. Skolan kan ses som ram för två särskiljbara 

kulturtyper som påverkar varandra. Omsorgskulturen med inslag av lärande och 

omhändertagande som är vertikal och som karaktäriseras av kontroll-beroendekaraktär. Men 

den är också en mötesplats för barn i en avgränsad åldersgrupp och barnen får plats och 

utrymme för samskapande aktivitet i vilken en lekkultur formas. Lekkulturen är horisontell och 

aktörerna i en sådan relation möts i relativt jämlik makt- och statusposition i ett projekt 

(Gustavsson, 2012). I skolan möter barnet både en vertikal omsorgskultur och en horisontell 

lekkultur. Barn i vuxensamspelet lär sig framför allt normernas betydelse, men i 

kamratsamspelet får barn många chanser att i praktiken undersöka deras konkreta betydelse. De 

jämlika och förhandlingsinriktade kamratrelationerna bidrar därför till individens utveckling på 

flera plan: socialt och kognitivt samt kommunikativt. Barn i kamratrelationer utvecklar 

hänsynstagande och solidaritet, förmåga till lek, perspektivtagning, förmåga att lösa konflikter 

genom kompromiss samt förmåga till icke-aggressiv tävling (Janson, 1996, s. 5).  
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Kapitel 6 Resultatredovisning 

I detta kapitel gör jag en redovisning av den information som framkom under intervjuer och 

observationer. Mitt insamlade material/information av observationer har jag sorterat med hjälp 

av ”Husmodell skolan” (Diskriminerings ombudsmannen) för att se på vilka platser barnen från 

grundsärskolan befann sig. Husmodell skolan är ett verktyg för att upptäcka risker för 

diskriminering, trakasserier och andra kränkningar i skolan. Verktyget kan användas för samtal 

samt reflektioner om skolsituationen utifrån de olika diskrimineringsgrunderna. Verktyget 

består av en husmodell av ett skolhus i form av en affisch samt en handledning i form av en 

skrift. Husmodellen utgår från olika rum som kan finnas i skolan. I handledningen finns 

fördjupningsfrågor om de olika diskrimineringsgrunderna. Med denna modell kan man 

upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i de olika "rummen", till exempel i 

korridoren, vid förflyttning till matsalen m.m.  

Anteckningarna från intervjuer har jag sorterat och grupperat efter liknande innehåll.  

Jag gör en omfattande redovisning av insamlat material för att läsaren ska förstå hur jag kom 

till mina slutsatser i nästa kapitel. Först redovisar jag material från intervjun med biträdande 

rektor, sedan presenteras material från intervjun med specialläraren och sist presenteras 

intervjuer med barn samt observationer. Vissa ämnen förekommer flera gånger beroende på om 

det är biträdande rektor, speciallärare eller elever som uttalar sig om ämnen, detta på grund av 

att deras uppfattningar skiljer sig eller kompletterar varandra. Hela kapitlet avlutas med en 

sammanfattning. Jag använder utdraget från intervju utan att ”rätta” den eller anpassa, detta för 

att behålla autenticitet.  

Redovisning av intervju med ansvarig för särskolan 

Om samarbete mellan olika skolformer 

Johanna berättar att man jobbar aktivt på hennes skola för att involvera särskolans verksamhet 

i allt som de gör på skolan. Detta är ett tänkande som genomsyrar hela verksamheten. 

Träningsskolan är fortfarande något nytt på skolan därför att den har flyttat till grundskolan för 

bara tre år sedan. Samarbetet mellan olika skolformer utformas och utökas för varje år. Hon 

berättar att de jobbar med inkludering av eleverna, detta sker till ex. genom att all verksamhet 

ska genomsyras av ett entreprenöriellt lärande. I första hand ska de samarbeta inom samma 

skolenhet. Målet är att skolan samarbetar på alla nivåer från elevnivå till utvecklingsgrupp. 

Skolan jobbar också aktivt för att barnen kan stanna i sina ”vanliga” klasser. Målet är att 

undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar.  

För att göra alla på skolan aktiva och involverade i samverkan mellan olika skolformer och vid 

planering av gemensamma aktiviteter finns det representanter från olika skolformer i varje 

ansvarsgrupp. Detta gäller personal från grundskolan och personal från särskolan och eleverna 

från grundsärskolan deltar i elevrådet. Målet är att alla elever från särskolan deltar i 

grundskolans aktiviteter.  
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Detta arbetssätt resulterar enligt Johanna i att de på skolan planerar aktivt och att de skapar 

tillfällen till samarbete mellan olika skolformer.   

Johanna berättar att varje år anordnas aktiviteter på skolan som barn från särskolan kan vara 

med på och där de kan vara delaktiga. En sådan aktivitet är projektet Skapande skola där de 

skapar möten i mindre sammanhang, exempelvis bjuder in elever för att delta i särskolans 

aktiviteter.  

För Johanna är inkludering en central fråga och hon vill få igång samarbete över olika 

skolformer också utanför ”projektform”. Johanna önskar sig att samarbete mellan olika 

skolformer kommer in i ”det dagliga” arbetet. För henne är det viktigt att barnen från 

grundsärskolan är delaktiga i allt vad de kan. Detta är enligt henne ett stort jobb som tar tid att 

förverkliga.  

Attitydförändring  

För att involvera särskolans verksamhet i den ”vanliga” skolans verksamhet finns det på skolan 

ett samarbete mellan olika skolformer. Johanna säger att via detta samarbete höjs samtidigt 

kvalitén på skolans arbete där likabehandling och främjande arbete är i fokus. För att samarbetet 

mellan olika skolformer ska fungera, behövs det också en positiv förhållningsätt hos personalen, 

enligt Johanna. Därför jobbar de aktivt på skolan för att förändra personalens förhållningsätt 

runt elever med funktionsnedsättning. Johanna berättar att detta underlättar arbetet när det gäller 

planering av aktiviteter på skolan och inkludering samt delaktighet av barnen med 

funktionsnedsättningar. För att nå målet jobbar de så att alla barn på skolan är allas ansvar.  

Lyckat resultat är inte bara beroende av personalens attityd. För att samarbetet ska fungera 

behövs också en positiv attityd hos eleverna. För att förbättra attityden hos eleverna på skolan 

så får barnen information om funktionsnedsättning och dess konsekvenser. Också gemensamma 

aktiviteter under lektionstid bidrar till ändrad attityd hos barnen på skolan.  

Information om elever med funktionsnedsättning 

Som nämnts ovan jobbar de på skolan i min undersökning mycket med information kring olika 

funktionsnedsättningar, både hos personal och hos elever, detta för att förbättra attityden. Men 

detta stannar inte bara vid den allmänna informationen. Johanna berättar att de på skolan jobbar 

mera konkret. Eleverna på grundskolan får t. ex. information om vissa elever som går på 

särskolan, detta för att motverka ”vi och dom” - perspektiv. Denna information gäller 

förklaringar som varför det ligger en elev ute och skriker på gården, eller varför han/hon blir 

jättearg, eller gör vissa saker. Johanna säger om detta:  

”Då måste vi kunna förklara det för eleverna. Ja, men har man inget språk, så kanske man 

skriker istället för...”. 

När skolan får nya elever från förskoleklasser på hösten, går specialläraren från grundsärskolan 

in i ”vanliga” klasser och ”berättar”, detta i förebyggande syfte. Läraren berättar hur det ser ut 

på skolan, vad barnen kan se, bevittna eller vara med om och då kan också eleverna ställa frågor 

till läraren. Bland annat förklarar läraren varför man får vara annorlunda och beskriver olika 
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konsekvenser av funktionsnedsättningar som elever kan möta på skolan. Johanna berättar om 

detta:  

”Frågor som… varför är det så, varför man gör så, varför vissa måste få gå före i matsalskön. 

Men man kanske inte orkar stå och vänta i en kö. För det händer en massa saker. Allt sånt. 

Varför har vi elever som bara äter en eller två maträtter. Varför får jag inte det? Allt sånt måste 

vi förklara. Vi säger på skolan att man ska följa de regler som finns….. fast några elever kanske 

inte kan göra det. Varför får man vara annorlunda?  Såna saker är jätteviktiga. Det gäller för 

personalen att kunna förklara det. Det är sånt arbete som vi håller på med”. 

Genom att ge barnen exempel på tänkbara situationer som de kan möta på skolan, och ge dem 

förklaringar så förbereder sig barnen på sammankomsterna mellan barn med – och utan 

funktionsnedsättning.  

Informationsarbete berör inte bara sexårsverksamhet, man förklara för alla barn på skolan. 

Detta sätt att jobba med information kräver att också all personal på skolan är kunnig och kan 

ge svar på frågor från barnen. Informationsspridning, enligt Johanna, ska ge positivt resultat på 

flera områden. Att personal är insatt i barnens speciella behov underlättar betydande planering 

i grupper, och omfattande information ska också hjälpa barnen att känna sig trygga i skolan och 

att lära sig acceptera olikheter.   

Vid incidenter 

På skolan händer också ”incidenter” mellan barn från olika skolformer, berättar Johanna. Detta 

löser skolan genom att personalen är på platsen direkt, men också med ett samtal i klasserna. 

Johanna säger om detta: 

”…..så att när det händer att en särskoleelev är inblandad t. ex. någon av eleverna säger något 

tokigt eller gör något, så är personalen där direkt. I samma veva går någon av lärarna in i klassen 

och pratar med eleverna. Alla lärarna i klassen gör det, men oftast är det bättre att lärare från 

särskolan kommer och förklarar.”  

Samtal i klasserna brukar oftast speciallärare från särskolan ta hand om. Detta beror på att 

läraren känner eleverna bättre och kan förklara för de andra eleverna hur man gör och hur man 

inte gör i vissa situationer, berättar Johanna. Syfte med detta är att utveckla trygghet för alla 

elever och för att förebygga mobbning och kränkande behandling. På skolan är man lyhörd, 

enligt Johanna, till barnens problem både när det gäller elever från grundskolan och när det 

gäller elever från särskolan.  

Träningsskolans del och grundsärskolans lokaler 

Träningsskolan kom till grundskolan för tre år sedan. Johanna anger att särskolan kunde vara 

väldigt mycket med vid utformning av lokalerna, och detta gällde också föräldragruppen. Dessa 

lokaler är handikappanpassade och fina, hela A-huset är handikappanpassat. Samtidigt flyttade 

också grundsärskoleverksamheten till lokaler som gränsar till träningsskolans lokaler. Deras 

rum var ommålade i ljusa färger och upprustade.  Johanna berättar om renoveringen:  

”…..de har fått allting som de har önskat sig.”  
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Till träningsskolan tillhör en handikappanpassad gård med staket runt om. Den anses nu efter 

hand vara för liten. På skolan löser man problemet, med en för liten gård, genom att vissa av 

träningsskolans elever kan gå ut och ta en promenad själva runt skolan. På så sätt tränas 

samtidigt elevernas självständighet. Att träna självständighet anses på skolan vara viktigt för 

särskoleeleverna. Enligt Johanna lär sig samtidigt eleverna från grundskolan att umgås med 

elever både från grundsärskolan och från träningsskolan.  

Skolgård 

Enligt Johanna är skolgården stor, men Johanna anser att de inte har särskilt mycket lekredskap 

på skolgården. Det är vacker natur runt skolan som barnen kan utnyttja till sina lekar, men det 

finns många elever på skolan och det finns bara fyra gungor, berättar hon. Till skolgården hör 

en fotbollsplan och en hockeyplan som barnen kan vara på.  

Trots att eleverna också kan leka på andra platser runt om skolan då skolgården gränsar mot en 

mindre skog ser Johanna behov av mera lekredskap. Detta är på grund av att skolan har elever 

som går på lågstadiet i den ”vanliga” skolan och det finns grundsärskoleelever på gården, så 

alla dessa barn leker mycket. Barnen behöver i dags läge köa för att kunna använda 

lekredskapet. Johanna anser att de skulle behöva ha lite mer roliga saker för barnen på gården, 

då denna ”trängsel” enligt henne kan skapa konflikter.  

Fritidsklubb 

På skolan finns en fristående fritidsklubb som ligger bredvid matsalen i A-huset. Fritidsklubben 

är i privat regi och drivs av en förening. Fritidsklubben är för elever som går i årskurs fyra och 

fem. Lokalerna hyrs av skolan. Fritidsklubben fanns på skolan redan före särskolans och 

träningsskolans verksamhet kom till skolan. Särskolans elever är inte med på fritidsklubben. 

Enligt Johanna finns det elever från grundsärskolan som ”fixar” att gå på fritidsklubben och de 

går där, men ingen elev från träningsskolan går dit eftersom de behöver tillsyn av vuxna även 

de som går i årskurs nio d.v.s. de tillhör de äldre eleverna på skolan. På denna fritidsklubb 

kommer man och går eftersom eleverna är äldre, berättar Johanna. På fritidsklubben kan barnen 

fika, det finns en liten ”bar” med försäljning, där finns lokaler om man vill sporta, en TV samt 

en mängd spel och böcker inne i ett litet tillhörande bibliotek. På fritids som tillhör skolan har 

man mera kontroll enligt Johanna. Det blir en större omsorgsbit i deras verksamhet.  

Fritidsklubben har inga vuxna som har tillsyn över barn som finns där. På skolans och 

särskolans fritids finns alltid vuxna som ser till barnen och kan hjälpa dem.   

Vara tillsammans på raster 

Johanna vill att barn från olika skolformer vistas och träffas på skolgården under raster, men 

för att garantera säkerhet och en trivsam miljö för barnen behövs det mera personal ute på dessa 

tider. Grundsärskolans elever är ute på skolgården tillsammans med andra elever under alla 

raster. Dock förekommer det, enlig Johanna, att vissa elever behöver en mer avskild plats, men 

vissa elever kan vara ute på skolgården bland barn från en ”vanlig” klass. Johanna tycker att 

såväl barn från träningsskolan som barn från grundsärskolan ska vara ute på skolgården 

tillsammans med de andra eleverna när det är möjligt. På skolan har man detta som en önskan, 
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men det är ibland svårt att förvekliga i praktiken av ekonomiska och praktiska skäl. Orsaken är 

att det saknas personal ute. Johanna berättar att vuxennärhet på gården fungerar som ett stöd 

för barnen, men den behövs också för att förebygga konflikter och för att snabbt vara där på 

plats om det redan uppstått en konfliktsituation. 

Ansvarsgruppers arbete  

Mycket arbete på skolan läggs på att förbättra och förebygga konflikter och för detta har skolan 

utarbetade planer. En av planerna för att minska ”vanföreställningar”, som Johanna utrycker 

sig, är att jobba i grupper. På hela skolan jobbar de i grupper som kallas ansvarsgrupper för att 

särskolan inte ska bli isolerad. Vid personalmöten är de alltid indelade i grupper den första 

halvtimmen. Detta kan gälla t. ex. trygghetsplan, då det finns personal både från grundskolan 

och särskolan, och så är det i alla ansvarsgrupperna. Fördelen med detta arbetssätt är, enligt 

Johanna, att personalen kan sitta och diskutera samt tänka utifrån alla elevers behov.  

Johanna berättar att på skolan gäller det att tänka utifrån synsättet att alla ska kunna utifrån sina 

förutsättningar, och att alla barn är olika. Detta synsätt gäller barn på grundskolan, men också 

barn på grundsärskolan. För att förverkliga detta synsätt i det dagliga arbetet och för att skapa 

möjligheter så jobbar de aktivt i ansvarsgrupperna. I ansvarsgrupperna är särskolan som 

skolform med vid planeringen och man tänker på deras behov. Genom att särskolan har sina 

representanter där så får man olika vinklar. Johanna säger: 

”Ala är olika, man måste ta tillvara det som är bra och positivt och trycka på det. Det är 

liksom… har man det som grundtanken då försöker man lösa saker utifrån hur de kommer. Till 

exempel, när man planerar en friluftsdag, då måste man ju se till att man har aktiviteter som 

passar alla elever. Om man gör en skogsorientering, vi säger det, då behöver ju vissa elever få 

träna i skogen på det sättet. Men våra elever (särskolans), då måste man lägga andra banor för 

det är ju så att vi har rullstolar. Alla såna saker. Man måste ju kunna få vara med utifrån sina 

förutsättningar, det är bara ett exempel”. 

Via ansvarsgrupper planerar personalen aktiviteter ihop över olika skolformer och genom detta 

kan de göra anpassningar för elever med funktionsnedsättningar utifrån sina möjligheter.  
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Gemensamma aktiviteter och aktiviteter efter skoldagen 

Utöver ansvarsgrupper jobbar skolan med projektet skapande skola där de försöker ”mixa”, 

som Johanna utryckte sig. Tanken med detta projekt är att skapa aktiviteter på skolan som ger 

möjligheter till elever från olika skolformer att delta i aktiviteterna och samtidigt på så sätt 

också mötas på naturligt sätt. Till Skapande skola är det ”statliga pengar som man kan söka” 

som Johanna utryckte sig. Skolan i min undersökning har fått ganska mycket pengar för olika 

projekt, liksom de skolor som tillhör samma rektorsområde, enligt Johanna. Skolan har haft 

projekt bland annat runt integrering på grund av att de skolor som tillhör samma rektorsområde 

är väldigt segregerade skolor. Detta gäller också över skolgränserna mellan barn med och utan 

funktionsnedsättning. Johanna säger: 

”Tänker på bild, musik…., dans, allting sånt kan vi (särskolan) ju vara med på, mycket. Även 

om det är svårt med skolämnen när man kommer upp i åldrarna och göra så, finns det ju olika 

saker man kan. Vi har haft dans och då har man också kunnat mixa grupper. Vi hade inte alla. 

Alla elever kan inte vara med på allting”.  

På skolan jobbar de runt inkludering, kommunikation och språk, detta är prioriterade områden. 

Som exempel nämns av Johanna också en aktivitet då barnen kunde måla. Skolan hade i höstas 

en konstnär inne och då hade skolan hyrt en lokal centralt, dit eleverna kunde komma. 

Aktiviteten avslutades med en utställning. På skolan tycker de att det är viktigt att barn från 

olika skolformer har möjlighet att mötas. Samtidigt är de medvetna att detta inte händer av sig 

självt och att man måste bygga dessa kontakter. Skapande skola är den typ av projekt som 

skolan vill fortsätta att jobba med också i fortsättningen. Johanna säger att de på skolan är 

medvetna att aktiviteterna som just nu erbjuds inte passar för alla barn. Det kan vara på grund 

av att barnen har helt annat intresse.  

Anordnade projekt sträckte sig över tio veckor, men skolan vill jobba under längre tid än så. De 

har några förslag på nya planer. I dessa projekt kan man jobba ihop t. ex. med länsmuseet, med 

skogsstyrelsen eller hemslöjden. Ett nytt projekt med musik planeras också med musikläraren.  

En vårtermin ordnades på skolan en ”karneval” och i samband med det hade de öppet hus på 

skolan. Johanna säger: 

”Då kunde man samlas och ha dans tillsammans samt göra ett instrument.”  

Detta är exempel på aktiviteter som är bra för alla elever att delta i enligt Johanna och därför 

planerar skolan att fortsätta med aktiviteter av liknande karaktär.  

Den senaste ”gemensamma aktiviteten” under min vistelse på skolan var julgransplundring i 

gymnastiksalen där elever från förskoleklassen till och med årskurs tre från grundskolan, elever 

från grundsärskolan samt elever från träningsskolan deltog tillsammans. Årskurs fyra och 

årskurs fem hade en julgransplundring för sig själva och vid ett annat tillfälle.   
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Planering för gemensamma aktiviteter under skoldagen 

Skolan stävar efter samarbete mellan olika verksamheter. Målet är att alla elever har inkluderats 

i några aktiviteter och att samarbete mellan elever och verksamheter har ökat. I skolans 

Arbetsplan för grundsärskolan inklusive inriktning träningsskolan står att målet är att öka 

samarbetet och bygga broar mellan olika verksamheter. Ett sätt att nå målet är via Skapande 

skola. Detta ska ske genom att klasser och grupper som tillhör till samma rektorsområde 

besöker varandra och samarbetar i olika klasser och grupper, samarbetar i olika årskurser och 

samverkar i de olika arbetslagen. För utställningar och andra aktiviteter används bibliotek. 

Klasser och grupper gör gemensamma utflykter. Målet är nått när alla elever har inkluderats i 

och deltagit i några aktiviteter och när samarbete och möten mellan elever och pedagoger i olika 

verksamheter har ökat. Det är allt pedagogisk personal som har ansvar för att målet uppnås.  

Skolan strävar efter att ha kontakt mellan olika skolformer på sin ordinarie undervisningstid. 

Johanna anser att de har mycket kvar att göra på detta område. På skolan jobbar de på att barn 

har kontakt klassvis t. ex. om man har grundskolan och särskolan bredvid varandra så kan 

barnen presentera olika arbeten som de har gjort för varandra. Men kontakt mellan olika 

skolformer inträffar fortfarande i projektform. Ett projekt av denna typ som genomfördes på 

skolan var projekt med ett namn på en känd sagofigur. Det året firades sagofigurens jubileum. 

Eleverna redovisade sina projekt kring denna sagofigur för varandra. Redovisningen gjordes i 

skolans sal. Vid detta tillfälle kunde elever från grundsärskolan komma dit och de kunde 

redovisa sitt arbete för de andra barnen och visa allt som de hade gjort tillsammans.  

Att bygga kontakterna i det dagliga arbete är något som skolan vill fortsätta att utveckla. 

Johanna tänker sig ha mera av sådant samarbete där en halv klass kommer in och gör saker 

tillsammans med elever från grundsärskolan eller tvärtom, för att barnen från olika skolformer 

kan träffas mera under deras dagliga lektionstid. Johanna säger att hon vill ha samarbete på 

skolan av den typen att ”det kommer och sker”, att ha samarbete mellan olika skolformer 

dagligen som naturlig del av undervisning på skolan och inte bara ha samarbete i projektform. 

Johanna berättar att det är hennes önskan samt strävan att sådant samarbete blir en del av 

skolans arbetssätt.  

Trygghetsplan  

Skolan har en vision som är uttalad i en trygghetsplan där alla barn ska tillägna sig goda 

kunskaper, en stark självkänsla, tro på sin förmåga och att utveckla en positiv framtidstro.  

Johanna berättar att trygghetsplanen är jätteviktig för skolan. Den har alla skolor, men just för 

denna skola är det viktigt enligt Johanna, därför att de har också särskola på skolan och hon vill 

att alla barn känner sig trygga och trivs på skolan. Denna så starka betoning på trygghet beror 

på träningsskolan (min notering). Johanna berättar att genom att träningsskolan har flyttat från 

en annan skola till dem så har också ett stort arbete inletts för att bygga upp förtroende och 

förståelse för denna skolform.  

Skolans mål är att ha ett brett samarbete mellan olika skolformer. Rasterna sammanfaller ofta 

och det rör sig elever från ”vanliga” skolan och från särskolan ute på gården och inne i skolan. 

För att alla elever ska trivas i skolan, och för att skolan ska få kännedom om hur barnen upplever 



 

48 

 

skolmiljön, men också för att de på skolan ska kunna jobba kring tryggheten, så har skolan gjort 

en undersökning. Barnen från grundskolan och grundsärskolan var delaktiga i undersökningen. 

De har gjort en kartläggning av utomhusmiljön där de har skattat olika platser ur 

trygghetsaspekt. Syftet med undersökningen var att skaffa sig uppfattning om elevernas 

upplevelse av skolmiljön för att utveckla förtroende och trivsamhet på skolan.  

Barnen har svarat på en trygghetsundersökning och en enkät om språkbruk. Träningsskolans 

personal har deltagit i en kartläggning där de har tolkat vilka platser och situationer som kan 

uppfattas som otrygga av eleverna. Det handlade om miljön ute och inne, under skoltid och på 

fritidshemmet. Personalen har deltagit i kartläggningen av elevernas trygghet och till och med 

vårdnadshavare har svarat på en enkät. Områden som berörs i kartläggningen gällde kränkande 

behandling, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning, ålder och könsidentitet.  

Resultat av denna undersökning visade att eleverna har fått ett bättre språkbruk efter ett aktivt 

arbete, men att arbetet inte gett det genomslag som skolan har önskat sig och därför fortsätter 

arbetet på denna front. Skolan önskade sig mycket större minskning av bruk av kränkande och 

fula ord som elever använder på skolan. Alla vuxna ska fortsätta att säga till om kränkande ord 

används. Fokus ligger på raster och fritidshem. Personalen ska lyfta fram flerspråkighet som 

något positivt när det gäller talade språk, men också alternativa sätt att kommunicera, som till 

ex. via tecken och bilder. Johanna berättar att de har tecknat till några sånger på Luciafirandet.  

Analys av resultaten visade att det fanns en del områden på skolgården där barnen kände sig 

otrygga. Barnen tyckte att det var bra att rastvärdarna bär västar för att synas bättre och därför 

kommer de att fortsätta med västar. Eleverna har också uttryckt att det ibland är en otrygg miljö 

på raster och i omklädningsrum. På detta område ska skolan förbättra situationen genom att se 

till att det finns tillräckligt med rastvärdar och att öka tillsynen i omklädningsrummen. 

Personalen ska fortsätta att skapa en god kontakt med eleverna så att de känner förtroende och 

tillit till vuxna genom samtalsgrupper och spontana elevsamtal. På så sätt får de på skolan 

kännedom om ifall någon känner sig kränkt. De vuxna som är rastvärdar ska aktivt söka upp 

otrygga områden. Alla lärare på skolan dokumenterar händelser i en bok och alla rastvakter 

dokumenterar incidenter som sker under raster i en pärm i personalrummet. Vid enstaka 

kränkningar ansvarar i första hand klasslärare eller ansvarig pedagog och vid mobbning kopplas 

även trygghetsgruppen in.  

På skolan fortsätter de jobba kring förhållningssätt. Personalen på grundskolan och 

grundsärskolan ska arbeta aktivt med gemensamma förhållningssätt såsom att stärka och 

uppmuntra. Man fortsätter med främjande arbete där målet är att genomföra gemensamma 

aktiviteter där de blandar skolformerna för att stärka gemenskapen på skolan och för att 

motverka fördomar. Under läsåret ska grundskolan och grundsärskolan hålla igång samarbetet 

genom att ha gemensamma aktiviteter.  

Resultatet från skolans undersökning används som grund för planeringen av det förebyggande 

arbetet enligt Johanna. Det är just detta förebyggande arbete samt planering kring samarbetet 

mellan olika skolformerna som är karaktäristiska för skolan, anser Johanna. En del av detta 

arbete är att förse barnen med mycket information kring funktionsnedsättning och dess 
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konsekvenser. Att få veta hur barnen upplever situationen på skolan ur ett trygghetsperspektiv 

är ”huvudstenen” i arbetet för en skola där alla trivs, enligt Johanna.  

Av informationen från rapporten som jag fick går det inte att urskilja vilka barn som kände sig 

otrygga på skolan, om det var elever från den ”vanliga” skolan eller särskolan, eller om det var 

flickor eller de yngre barnen. Jag fick läsa en redan sammanställd rapport som presenterades på 

skolan och Johanna kunde inte heller svara på detta.  

    

Redovisning av intervju med speciallärare i grundsärskoleklassen 

Kursplan 

Eva utarbetar en mall för varje barn i hennes klass och barnen jobbar utifrån sina förutsättningar. 

Barnen jobbar väldigt individuellt. Eva går runt till barnen och hon ser till att arbeten blir 

färdiga. Vuxen som är en resurs hjälper barnen med skoluppgifter, men också med mera 

praktiska saker som t. ex. att hjälpa barnen vid matsituationer, vid toalettbestyr, vid påklädning, 

följer barnen ut på gården under raster eller vid förflyttningar mellan skollokaler.  

Eva berättar att hon hela tiden utgår från barnen. Barnen som kommer till grundsärskolan har 

kanske gått i andra skolor och Eva söker efter svårigheter hos barnen för att sedan kunna ”fylla 

ut luckorna” som hon utryckte sig, d.v.s. att lära de in det som de har missat och behöver veta 

för att kunna gå till svårare uppgifter. Eva höjer hela tiden kravet, hon frågar barnet om hon/han 

vill gå vidare till en svårare uppgift när Eva ser att barnet kan det, eller om hon/han vill träna 

lite till på det. Kursplanen nämns ofta för att motivera barnet. Eva säger:    

”Vill du att vi ska gå vidare? Och de säger alltid JA. De vill bli duktigare! Och jag nämner ofta 

det här med kursplan, och där står det vad barnen ska uppnå”.  

Eva anser att barnen i grundsärskolan idag är mer pressade än tidigare på grund av att de kan få 

betyg i årskurs sex ifall föräldrarna tycker att barnet ska få ett betyg. Om föräldrarna däremot 

anser att barnet inte behöver betyg så blir det inget skriftligt betyg. Det är höga krav på 

grundsärskolans barn idag enlig Eva och därför motiverar hon barnen att utnyttja den tid som 

de har i skolan till lärande.  

Arbetsro under lektionerna 

Det är lite speciellt enligt Eva att hon har barn som går i ettan, hon har barn som går i tvåan, 

hon har barn som går i fyran och sexan. Ett barn från grundsärskolan skulle redan gå på 

högstadiet det året, men på grund av språket har skolan begärt att eleven får gå ett extra år i 

klassen. Eva vill att alla barn trivs i klassen och hon lägger stort ansvar på barnen när det gäller 

trivsamhet i klassen. Barnen är uppmanade av Eva att ta hand om varandra, att det är deras 

ansvar att alla trivs i klassen. Barnen ska visa respekt för sina klasskompisar, de ska inte störa 

varandra under lektionstid, de ska ta hänsyn till olika svårigheter som de har (det finns barn i 

klassen som har diagnosen ADHD eller autism, eller som har andra funktionsnedsättningar).  
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Detta visade sig på lektionerna i klassen, det rådde lugn och tystnad. Om någon behövde ställa 

frågor gjordes detta med dämpad röst. Om barnen kallade på Eva och hon var upptagen med ett 

annat barn, gjorde Eva tecken med handen i luften ”vänta” och barnet satt tyst på sin plats tills 

hon eller en stödpersonal i klassen kom till barnet. Till och med de barn som bara gått en vecka 

i klassen gjorde på samma sätt. Den otroliga koncentrationen och arbetsviljan i klassen under 

lektionerna var något självklart för barnen som gått länge i klassen och detta ”smittade av sig” 

lätt på de små barnen som var nyast i klassen. På samma sätt som Eva lägger ansvar för 

trivsamheten i klassen på barnen, lägger hon ett stort ansvar på varje barn för dess kunnande. 

Eva brukar säga till dem: 

”…. genom träningen kan hjärnan bli bättre, och ni kan övervinna vissa svårigheter som ni har 

i skolan genom att ni tränar på uppgifter. På så sätt kan ni bli bättre och bättre, alla kan bli 

bättre”.  

Resultatet av hennes sätt att motivera barnen är att de är målinriktade individer som aktivt söker 

kunskap enlig Eva och som ser sina möjligheter.  

Barnens sätt att arbeta med sina skoluppgifter i klassen  

Barnen bestämmer själva med vilken uppgift de börjar på morgonen. Barnen får egna 

planeringar där det står ämne, böcker samt vilka sidor de ska göra. När de är klara med sidan t. 

ex. sexton så stryker barnet den, sjutton – klart, stryker, och på fredag ska allt vara klart. Eva 

ger inte mer än att de ska lyckas. Hon säger:  

”Därför att det är viktigt att de känner att de har lyckats och känna att de är duktiga. Att de går 

hem och känner att det var en bra dag och att de förväntar sig bra av den här dagen. Det ska bli 

en bra dag med mycket kunskap. För det här är deras viktigaste tid, skoltid”. 

Barn lär sig att ta eget ansvar för sitt kunnande genom att vara med vid planeringen av sina mål 

och när de jobbar individuellt med sina uppgifter. Det märks inte att det finns nya elever i 

gruppen. Eva säger: 

”De har kommit jättefint in i gruppen. Barn lär sig så mycket utav kamraterna. De blir så 

inspirerade och de får uppleva saker som till exempel. …. (namn på ett barn) som ibland kan 

bli trött genom att hon är så liten, är inte van att jobba. Hon har tidigare haft tidur när hon var 

i en annan klass, fem minuter – paus, tio minuter – paus. Så jobbade hon. Vi har inget tidur här, 

men jag har sagt: När du blir trött, lägg ifrån dig pennan, lägg ifrån dig färgpennan, gå runt och 

titta på kamraterna. Hon blir inspirerad, hon tar intryck av dem. De är en förebild för henne och 

hon har förmågan att ta till sig. Hon har blivit såå duktig, hon har lärt sig redan en hel del sen 

hon kom hit”. 

I klassen är det alltid en arbetsvillig stämning, då lugnet, koncentrationen och fokuseringen på 

uppgifterna är en självklarhet för de barn som gått en längre tid i grundsärskolans klass. Barnet 

kan titta på andras arbete eller kan sätta sig bredvid någon annan och se på hur den jobbar, dock 

utan att störa. Eva anser att barnen lär sig mycket mera om de ingår i en grupp, de har 

inspirerande inflytande på varandra. Eva berömmer barnen ofta och ger dem möjlighet att visa 

sitt arbete framför hela klassen och att berätta om sitt arbete.  
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Grundsärskolans lokaler  

Eva anser att grundsärskolans lokaler är små, men fungerar bra, och hon är nöjd med dem efter 

renoveringen. Det var Eva som kunde bestämma färgval och möblering vid renoveringen. Det 

ska vara lugnt och skönt runt barnen enligt Eva som har utbildning i miljöpåverkan för personer 

med koncentrationssvårigheter. Hon säger:   

” Vi har barn här som är både autistiska och har ADHD - diagnoser, men på grund av att det är 

lugnt och att det finns struktur så märker man inte av det.”  

I det minsta rummet av de tre rum som grundsärskolan disponerar, och som är utan fönster, 

men med soffan, brukar barnen ha hemspråk en gång i veckan och även studiehandledning. 

Rummet fungerar dessutom som läsrummet, det fungerar som klassens lilla bibliotek eller som 

ett mysrum. Eleverna brukar sitta med en IPad här inne, eller vid trötthet eller när de vill vara 

för sig själva. De kan välja att ha dörren öppen eller stängd. Barnen får möjlighet att gå in i 

rummet när de vill. Eva säger:   

”…. och de här autistiska barnen, de får inte ha det för rörigt, de älskar det här, därför har jag 

det här (visar på lilla rummet med soffan). Det ger dem lite trygghet också. Det är som små 

rum, en skön plats.”   

Eva brukar ha ”tjejsnack/killsnack” där när det uppstår frågor just för flickor eller just för 

pojkar. Detta kan handla om kompisar, växande kropp, humörsvängningar, mamma- och pappa- 

eller syskonproblematik m.m. Detta rum används flitigt inte bara av barnen, men även av de 

vuxna som jobbar på grundsärskolan om de vill gå undan och vara lite för sig själva.   

Det andra rummet är också litet men har ett fönster. Det är avsett för de minsta barnen i klassen 

för att leka där om de kände sig trötta under skoldagen. På grund av att barnen är små har de 

korta dagar. Dessa elever är i skolan bara fram till lunch men barnen får sina ”små pauser” för 

att vila sig genom att gå runt och titta på de andra eleverna. Så det lilla rummet med ett fönster 

”nyttjas” inte som det var planerat. Det används för lek bara på morgonen före undervisningen, 

eller vid dåligt väder under rasterna av alla barn som går i grundsärskolan.  

Eva säger om placeringen av grundsärskola:  

”Det är inget spring i korridoren, det är lugn. Vi har bara träningsskolan som går förbi ibland, 

men lite ljud behöver de också träna att kunna höra utan att bli störda. Så vi har det jättebra 

här”. 

Dörren till klassen är för det mesta vidöppen. Barnen från klassen kan gå på toaletten utan att 

någon störs samt de få förbipasserande i korridoren drar sällan till sig barnens blickar.  

Lek på rasterna  

Barn från grundsärskolan går ut på skolgården vid alla raster. Vid väldigt dåliga 

väderförhållande kan de stanna i sin klass och välja aktivitet. När det inte är snö gungar barnen, 

de leker, jagar varandra och tar sig in i skogen och har jätteroligt enligt Eva. Barnen gör lekar 

bl.a. med kottar. På vintern leker de på snöhögar. Hon anser att skolgården som plats fungerar 

bra för barnens lek samtidigt som den angränsande skogen också bjuder på många möjligheter 
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till lek för barnen. Eva anser att uteaktiviteterna t. ex. på gården fungerar bra och barnen från 

grundsärskolan håller ihop enligt henne. De leker med varandra. Det finns barn i klassen som 

enligt Eva har potential att leka med andra barn som går i grundskolan, men som håller sig till 

grundsärskolans barn i alla fall.  

Det förekommer att de äldre barnen söker kompisar också bland barn från grundskolan. Detta 

är inte alltid utan svårighet. Eva säger:  

”Det är klart, vissa barn vill ju söka, men det är svårt. Många av de här barnen är lätt ledda, 

men ….. (namn på resursperson) är ju ute och ja, hon är ute så mycket hon kan med barnen. 

De behöver ha vuxen omkring sig”.  

Under rasterna har barnen från grundsärskolan, utöver rastvakterna på gården, också en vuxen 

med sig som ska se till dem. Den vuxna i deras närhet ska hjälpa barnen med det praktiska som 

t. ex. med kläder eller låna ut en pulka, se till att barnen inte köar för länge för något lekredskap, 

men den ska också se till att barnet från grundsärskolan inte hamnar i större konfliktsituationer 

med varandra eller med barn från grundskolan. Barnen från grundsärskola ska ha det lugnt 

under rasterna så att de trivs och att de mår bra när de återvänder till sin klass efter rasten, enlig 

Eva. Detta för att orka fortsätta med sina skoluppgifter. Barn från grundsärskolan uppmuntras 

av läraren och resurspersonen att leka med ”sina kompisar”, det vill säga med barnen från sin 

klass och att hålla sig till dem. Eva berättar att om ett barn från hennes klass är arg och ledsen, 

när barnet återvänder till klassen för nästa lektion, så smittar det lätt av sig på hela gruppen. 

Detta kan ”förstöra” lektionen för alla i klassen enligt Eva. Det drabbade barnet behöver prata 

för att utreda vad som hände och många gånger kräver det att Eva också tar en diskussion med 

hela klassen.   

Barnen från grundsärskola tränar på självständighet  

Den person som jobbar som resurs i klassen har tagit på sig att följa barnen vid förflyttningar 

inom skolan och att gå ut på raster med barnen. Om denna säger Eva:  

”Hon har åtagit sig att gå ut på rasterna och hon kanske inte går ut på en gång, men det är viktigt 

också att barn ska känna att de klarar sig”.   

Trots att en vuxen alltid brukar följa barnen från grundsärskolan försöker man ibland ge barnen 

försprång för att träna på att klara sig på egen hand. På så sätt stärks deras självständighet och 

deras självkänsla när de kan klara sig själva, enligt Eva. Hon säger:  

”Vi tränar på att de ska lita på sig själv. Och de här barnen, många de går i sexan och de ska gå 

vidare, och det är viktigt att de känner att de klarar sig själv”.  

Som exempel beskriver Eva en situation vid förflyttning till gymnastiksalen dit barnen går 

själva. Hon säger:  

”De försöker fixa och klara sig själva utan att det ska stå någon som tittar på dem. Det finns 

jätteduktiga barn här inne och då får de vara våra förebilder. Skulle det vara väldig oroligt så 

skulle det inte gå.”  

De barn som är duktigare och klarar saker på egen hand står som förebilder för andra barn. Att 



 

53 

 

Eva kan jobba med barnen på det viset beror enligt henne på den trygghet som barnen känner. 

Att barnen är trygga i skolan beror enligt Eva på de fasta rutiner som eleverna i hennes klass 

har. Hon säger:  

”Jag kommer hit varje dag, nästan, och här finns inga stora förändringar. Det är ingen 

förändring, det är precis lika varenda dag. Tryggheten är ju jätteviktig för barnen”. 

Nytt barn i klassen 

Innan en ny elev börjar i klassen hos Eva förbereder Eva alltid barnen på det. Hon anser att det 

är viktigt att klassen är förberedd när den nya eleven äntligen kommer så att barnet känner sig 

välkommet. Den nya eleven framkallar också förväntningar.  

När Eva integrerar ett nytt barn i klassen så berättar hon kort om barnet eller ber föräldern att 

också komma in i klassen för att berätta om barnet. Eva anser att det är viktigt för barn att fråga 

samt att höra. Eva förbereder klassen på ett nytt barn genom att hon beskriver det nya barnet. 

Hon berättar t. ex.: 

”de får en ny flicka i klassen, hon heter si och så, en rar flicka, hon är sju år”  

Allt detta för att barnen ska få en positiv bild. Vid detta tillfälle påminner Eva om att det är 

barnens ansvar att alla ska trivas i klassen. Hon säger:  

”Ni (menar barnen) ansvarar för att hon ska trivas bra. Det är ert ansvar, det är ni som tar hand 

om henne. Så jag lägger ansvaret på dem och det är viktigt, jätteviktig”.  

Förberedelsearbete behövs för en smidig övergång och anpassning till grundsärskolan enligt 

Eva. Hon beskrev sitt arbete kring en pojke som skulle komma från en vanlig klass till 

grundsärskolan och som var orolig inför detta. Eva säger:   

”Det skulle komma en ensam pojke som var väldigt orolig inför detta att komma in i klassen. 

Barnen fick titta på en bild på honom, de har gemensamt gjort i ordning en katalog för honom. 

De har förberett en plats åt honom samt frågat pojken om han vill sitta nära fröken eller långt 

ifrån.”  

Detta arbetssätt underlättar övergången inte bara för det nya barnet, utan också för de barn som 

redan finns i klassen. Eva säger:  

”Han var orolig när han kom, men vi var så förberedda. Barnen var så förberedda, så han flöt 

in jättebra in den här klassen”.  

Informationsarbete på skolan 

Precis som Eva förbereder sin klass innan en ny elev börjar i grundsärskoleklassen så förbereder 

också skolan sina övriga elever vid skolstart. I början av terminen går speciallärare ut till 

klasserna för att informera barnen i förskoleklassen om särskolan och om eleverna i särskolan. 

Detta i syfte att förbereda barnen på eventuella situationer som de kan bevittna på skolan eller 

de kan komma att hamna i. Informationen har som syfte först och främst att barnen ska känna 

sig trygga i skolan, men också för att förebygga kränkning och mobbning på skolan. 

Specialläraren går in i klasserna också i de fall då en ny elev börjar på särskolan som har det 
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svårt eller vid behov.  

Denna informationsspridning omfattar inte bara elever, den omfattar också all personal på 

skolan. Detta på grund av att vid uppkomna konflikter är det först och främst klasslärarna som 

ska lösa detta. Lärarna behöver få mycket information för att kunna förklara för sina elever. 

Vissa barn som går i särskola har specifik problematik som är viktig att alla på skolan har 

information om. På ett möte, en gång i veckan, kan Eva upplysa hela skolans personal. På så 

sätt kan de diskutera gemensamma strategier och rutiner för vissa situationer. Alla kan komma 

med sina synpunkter och förslag. Detta är också viktigt för ett gemensamt arbete kring barnen 

och för att hålla igång samarbetet på skolan mellan grundskolan och särskolan. Ett intresse eller 

ett problem kan snabbt utredas direkt och kan belysas från olika synvinklar under dessa möten. 

Detta arbetssätt underlättar vid sökning efter en optimal lösning för både elever i grundskolan 

och i särskolan.     

Konflikter och tillit 

Barnen från grundsärskolan men också barnen från grundskolan har ett stort förtroende för Eva. 

Barnen från grundsärskolan får utrymme att berätta om sina upplevelser efter helgen samt efter 

raster om det har hänt något ovanligt. Eva avsätter alltid tid för att diskutera med elever, hon 

säger:  

”Dom har alltid något att berätta och ibland blir det saker som inte varit så bra så vi tar det 

direkt, på en gång”.  

Barn från grundsärskolan går ofta till henne och pratar om sina tankar eller pratar om situationer 

som de är med om. Detta gäller även barn från grundskolan. De brukar komma direkt till Eva 

om de har något oenigt med barn från grundsärskolan. Eva brukar reda ut situationen, hon 

förklarar vissa svårigheter som kan uppstå av funktionsnedsättningar. Hon brukar också be det 

klagande barnet om hjälp i bemärkelsen att hon instruerar barnet hur han/hon ska göra i liknande 

situationer eller tvärtom förklarar att det är det klagande barnet som bär ansvar för den 

uppkomna situationen. Detta sätt att prata med barn gäller alla barn oavsett från vilken skolform 

de kommer. Eva ber ofta kompisarna att hjälpa till vid situationer som skulle kunna leda till 

konflikt, att de ska ta hand om sin kompis. Som i en situation då en pojke från grundskolan 

började småreta en flicka från grundsärskolan för hennes utseende. Allt började med att flickan 

gick fram och tillbaka förbi fem killar som stod i den stora korridoren och som pratade med 

varandra. Hon ville få deras uppmärksamhet så hon började sjunga. Ingen av killarna reagerade 

på henne så hon gick förbi dem så nära att hon knuffade en pojke med armbågen. När han vände 

sig om så gav hon honom kommentarer som ”om du är dum mot mig så slår jag dig”. Efter 

detta började pojken kommentera flickans utseende. Eva bevittnade detta och gick direkt för att 

prata med gruppen. Pojken var känd på skolan för att ”lätt hamna i konflikter” och det var 

flickan också känd för. Eva gick till gruppen, lade sina armar på några av killarnas axlar, sänkte 

sin kropp till pojkarnas höjd och med tyst röst pratade hon med dem. Eva bad alla i gruppen att 

”hjälpa” henne att ”uppfostra” flickan genom att ta hand om sin kompis och lösa situationen 

genom att lämna platsen och inte reta sig på flickan. Hon påminde dem om att det också är 

killarnas ansvar hur deras kompis uppför sig. Precis som hon gör i sin klass då hon lägger ansvar 

på barnen för att alla ska trivas i klassen så lägger hon ansvar på barnen från annan skolform 
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för allas trivsamhet, i detta fall att inte ”blåsa upp” händelsen till en större konflikt.  

Eva har barnens förtroende. Inte bara barn från grundsärskolan, men också barn från 

grundskolan kommer direkt till henne om de har någon tvist med barnen från grundsärskolan. 

Som i en situation på slutet av en lunchrast då en pojke från grundskolan kom till Eva. Han kom 

till grundsärklassen för att klaga över ett barn som hade tagit hans mössa ute på gården. När 

Eva ställde några frågor kom det fram att pojken kallade det anklagade barnet med ”saken” som 

han utryckte sig. Detta hände när han lekte med en grupp pojkar som spelade landhockey. 

Flickan från grundsärskolan kom dit och ville leka med pojkarna, hon ville att pojkarna skulle 

jaga henne. Gruppen kände sig störda i leken då hon ställde sig i deras spelutrymme. 

Diskussionen mellan Eva och pojken gick så här:  

Pojken: ”Hon har tagit min mössa och gömt den.”  

Eva: ”Jaha, varför skulle hon göra det?”  

Pojken: ”Jag kallade henne för saker.”  

Att förbättra situationen kring allas trivsamhet i skolan är ett ständigt arbete. Detta är inte alltid 

utan svårighet, men tack vare samarbete mellan särskolan och grundskolan lyckas skolan 

minska på incidenter, och höja trivsamheten och säkerheten i skolan enligt Eva. Språkbruk är 

ett område som skolan intensivt jobbar med för att förbättra då det kom fram vid en 

trivsamhetsundersökning att det används många fula och kränkande ord på skolan.   

Samarbete, gemensamma aktiviteter  

Grundsärskolan är ibland med träningsskolan eftersom de har lokalerna bredvid varandra. De 

samarbetar bl.a. i musik och grundsärskolan får gärna låna träningsskolans lokaler, t. ex. 

träningsskolans fritidslokal används av grundsärskolan vid hemkunskap.  

Skolstart och skolavslutning har hela skolan gemensamt, d.v.s. både grundskolan och särskolan. 

Eva säger:  

”Och vi har gemensam avslutning, då går vi med en flagga runt hela skolan, våra barn är med 

i ledet, och vi sjunger.”  

Grundsärskolans elever är tillsammans med andra elever i t. ex. traditionsgrupper och 

kulturgrupper, eller i påskfirandet. Vid påsk anordnas påskaktiviteter på skolan. Eva berättar att 

eleverna gick runt i mindre grupper i A-husets klasser och provade på olika aktiviteter.  Varje 

klass anordnade egna aktiviteter. Grundsärskolan hade också aktiviteter i sina lokaler. 

Grundsärelever gick runt på grundskolan och provade på andra klassers aktiviteter, och tvärtom, 

grundskolans elever kom till grundsärskolans lokaler för att prova på deras aktiviteter. Detta 

gällde också träningsskolan.  

På vintern anordnas friluftsdagar tillsammans med andra skolor som tillhör samma skolområde. 

Eleverna går till ett torp. Detta gör grundsärskolan tillsammans med grundskolan. Enligt Eva 

tycker barnen att det är jätteroligt och det kommer många barn till grundsärskolans elever för 

att prata med dem.  
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Grundskolan och grundsärskolan planerar aktiviteter ihop som t. ex. Luciafirande, julpyssel, 

påskpyssel m.m. för att barnen från olika skolformer ska ”blandas” som Eva utryckte sig.  

Hon berättar:  

”Ja, vi hade pyssel här nu före jul och då var alla här från grundskolan. Då har alla dörrarna 

öppna från årskurs ett, två, tre och sen femmorna. Fyrorna var inte med för de går i (namn på 

B-huset). Då hade vi olika stationer och jag hade tre stationer här. Det ritades julkort, gjordes 

fina små askar med lock och det var lite kryssövningar, och vi hade julmusik. Och det kom in 

barn. Åhå de tycker det är så jättetrevligt här, lugnt och mysigt. Och mina barn kommer på 

besök till dem … de gjorde lite pyssel, ja, de höll på med olika kottar, då var de jätteglada. De 

här barnen är ju vana vid att ha det lugn, så att de kunde uppleva att det var lite bråkigt, skrikit. 

De är hörselkänsliga, vissa barn. Har man ADHD .… då gör det ont”.   

De grundskolelever som går i sina klasser i andra hus men tillhör samma skola var inte med i 

de pysselarrangemang som anordnades i A-huset. Aktiviteterna gjordes ihop med barn från den 

besökta klassen, i A-huset.  

Eva anser att de har mycket samarbete mellan skolformerna, att de har samarbete med 

grundskolan och träningsskolan och därför upplevs skolan som en helhet.  

Efter skolans aktivitet - Dans  

Skolan anordnar aktiviteter efter skoltid som barnen från särskolan har möjlighet att delta i. 

Detta i ramar för projektet. Dans var en av dessa aktiviteter förra terminen. Tanken var att 

musiken inte känner några gränser och det är en aktivitet som barn från grundskolan och 

särskolan kan delta i gemensamt. I grundsärskolan fanns flickor som också var intresserade av 

att delta i denna aktivitet, men de kunde inte medverka på grund av tidpunkten. Eva säger:  

”Det här med dans, de ville ha två barn då förra terminen, såna flickor som tycker om dans, 

men vet du, de barnen åker taxi. De åker hem redan tjugo över eller halv tre, och den där dansen 

tror jag börjar klockan halv tre. Så de missade den, så det är synd, men det var barn som var 

intresserade. Kommer erbjudanden så är vi oftast intresserade att vara med.”  

De äldre barnen som går i grundsärskolan har inte fritids efter skolan, de åker hem med taxi 

direkt efter skolans slut och det vid i förväg bestämda tider. Skolan lyckades inte ändra tiden 

för den arrangerade aktiviteten. Resultatet blev att inget barn från grundsärskolan var närvarade 

vid dansprojektet.   

Redovisning från intervjuer och observationer med barn 

Håller ihop 

Barn från grundsärskolan i min studie håller mycket ihop. Det betyder inte att de hela tiden 

leker bara med varandra, men de väljer att vara på samma område. Ett barn kan bygga staket 

av isklumpar uppe på snöhögen och ett annat gräva nere i den. Men de leker också många lekar 

tillsammans som när barnen har lekt ”hem” på snöhögen.  

Det gick till så här att barnen från grundsärskolan delade snöhögen i varsitt område. Detta 
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område föreställde ”rum” som de byggde och inredde. Margit var ”mamma” i leken och de 

andra var ”barn”. De ”lite större barnen” i leken gick till skogen som till ”skolan” och de 

”minsta barnen” i leken gick till en bänk i närheten som till ”förskolan”. Så lekte barnen nästan 

varje rast under några dagar och utvecklade den. Barnen hann också leka något annat under 

rasterna som att gunga, jaga varandra eller gå in i skogen. Barnen från grundsärskolan höll ofta 

ihop också när de var inne i skolan, t. ex. på morgonen före lektionens start valde barnen att gå 

till träningsskolans fritids som ligger i träningsskolans lokaler. Barnen lekte där tillsammans 

spelade på datorn, satt vid bordet eller i soffan med en IPad, någon satt bara bredvid och tittade, 

ett annat barn ritade eller bläddrade i en bok och de pratade med varandra. Det var bara ett barn, 

som medverkade i undersökningen, som hade morgonfritids samt fritids efter skolan på 

träningsskolans fritids, men alla barn från grundsärskolan gick dit på morgon för att leka. Trots 

att inte alla barn som lekte där på morgonen var inskrivna på fritidsverksamheten så 

accepterades de av personalen. Barnen var vana vid att vistas i lokalen då de brukade ha sin 

hemkunskap där och träningsskolan tillåt detta eftersom en resursperson som har jobbat i 

grundsärklassen också har jobbat på träningsskolans morgonfritids och hon kunde ha lite 

uppsikt över barnen. Barnen från grundsärskolan hade alltid bra koll på klockan (det fanns en 

stor väggklocka ovanför dörren). När det var dags att gå till sin klass så uppmanade de varandra 

att avsluta det som de höll på med och gå till klassen. Vistelserna i träningsskolans lokaler på 

morgonen var oftast inte längre än ca 12 min.  

Om kompisar 

Alla fyra barn i undersökningen anser att det är viktigt med kamrater för att må bra och önskar 

att få vara mycket med sina kamrater. Tre barn i min undersökning har berättat att de har också 

kompisar bland barn från grundskolan. Hanna har sina kompisar bara bland barn i 

grundsärskolan och träningsskolan. Två barn i undersökningen (Erica och Nina) önskar att de 

hade flera kompisar i skolan än de har just nu.  

Erica 

Erica, som är 14 år, anger att det är svårt att hitta en kompis i skolan, hon anser att hon har sina 

kompisar mest i sitt bostadsområde. De barn som hon räknar som sina kompisar hemma tillhör 

ofta hennes släkt och är betydligt yngre. Erica har några kompisar som går i grundskolan och 

som bor i samma område som hon. Hon brukar ibland gå med dem under rasterna. Erica säger 

om kompisarna i skolan:  

”Det är svårt med kompisar. Jag har ingen kompis här att leka med, bara ibland. Kompisarna i 

skolan är sura, ibland arga, ibland sura, och ibland ledsna”.  

Erica har svårigheter med att upprätthålla och bibehålla kompisrelationer. Hon önskar att hon 

hade en kompis i grundskolan bland de äldre barnen, hon syftar på barn som går i årskurs fem 

och som kallas femmorna. Hon önskar hon hade en sådan kompis som hon kan ”prata” med, 

och inte bara ha ”små barn” som kompisar, som hon utryckte sig. Med detta menar hon på 

åldersskillnaden bland grundsärskoleelever. Erica säger:  

”Jag vill ha en kompis. Jag skulle leka, prata lite. Prata som…. idag är det lek, ska vi åka 

skridskor? Ja, ja. ….. Jag är stor, jag är ingen bebis”.  
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Erica anser att hon är stor, hon är ingen ”småunge” som hon utryckte sig. Hon tycker att hon 

är för stor för att bara umgås med de yngre barnen som går i hennes klass, och Erica önskar att 

hon hade en kompis bland de äldre barnen från en ”vanlig” klass. I viss mån imiterar hon, och 

två äldre tjejer som går i särskoleklassen, de äldre barnen, men Erica vill bli en av ”dem”.  Men 

detta är svårt för henne. Hon ser att tjejer och ibland också killar från årskurs fem brukar stå i 

små grupper nära ingången till skolans A-hus och mest bara pratar på rasterna och håller på 

med sina mobiltelefoner. Erica söker sig ofta till de äldre barnen på gården och försöker få deras 

uppmärksamhet. Hon går så ofta som hon får möjlighet till detta område som ligger nära 

ingången till skolan där barn från årskurs fem vistas. Barn från grundsärskolan kallar platsen 

”femmornas plats”.  Nära ingången till A-huset brukar de större pojkarna ställa två mål på en 

väg och där spelar de matcher med klubbor och en boll. På den sidan av skolgården finns inte 

några lekredskap så de yngre barnen söker sig inte dit.  Genom att distansera sig från de yngre 

klasskompisarna vill Erica markera att hon nu är ”stor”. Detta markerar hon också genom att 

använda make-up.  

Ericas försök att ansluta sig till de äldre barnen utanför grundsärskolans grupp slutar oftast med 

en konflikt eller med att de andra barnen ignorerar henne. Hennes sätt att närma sig de andra 

barnen består mest av att hon tar deras saker, knuffar dem, kastar grus och snö på dem och 

avbryter deras aktivitet för att berätta något för dem. I dessa situationer kräver hon full 

uppmärksamhet, och sedan vänder hon sig om och går till någon annan utan att vänta på svar 

eller respons. I de fall då hon inte får deras uppmärksamhet blir hon arg och slåss. Erica säger 

om sina försök att ta kontakt med andra barn:  

”Jag vill vara kompis med dem, de vill inte vara med mig. Om jag leker, det blir bråk, varje 

dag. Och …. (namn på resursperson) säger, du kan leka med barnen (menar barn från 

grundsärskolan). …. Det är svårt att leka, jag är inte en liten bebis”. 

Det som Erica också syftar på är situationer vid raster då barnen från grundsärskolan uppmanas 

av skolpersonal, som följer dem ut, att leka med varandra och hålla ihop. Personalen brukar 

följa efter barnet som ensamt lämnar gruppen och försöker locka barnet tillbaka med 

argumentationen att om barnet leker med ”sina” kompisar så blir det ingen större konflikt och 

att barnet inte kommer känna sig besviket, ledset eller argt.   

Erica har några kompisar bland barn från grundsärskolans klass. Som ”ibland kompis” anger 

hon Margit med vem hon kan prata bl.a. på sitt hemspråk, och Nina. Dessa två barn från 

grundsärskolan är också närmast henne i ålder. Erica gick tidigare i träningsskolan och nu går 

hon i grundsärskolan. 

Vid de tillfällen när Erica är med sina klasskompisar så brukar hon leka med dem genom att de 

jagar varandra, åker ruschkana, pratar, sjunger och gungar. Bland barn som hon leker med finns 

flickor och ibland också pojkar.  

Hanna 

Hanna har sin bästis i grundsärskoleklassen och en kompis till i träningsskolan som hon bara 

har möjlighet att umgås med på rasterna och på fritidsverksamheten före och efter skolan. 

Hanna uttryckte att hon inte önskar sig ha flera kompisar. Hon känner inget behov av att söka 
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nya kompisar. Inte heller känner hon viljan att leka med barn från en annan skolform. Under 

sin skolgång gick hon i träningsskolan och nu i grundsärskolan. Med sin bästa kompis, som går 

i samma klass, gillar hon att busa. De leker tillsammans på datorn eller leker ute på gården och 

de pratar mycket med varandra. Med sin andra kompis, som går i träningsskolan och som är 

rullstolsburen, brukar hon ”prata och skoja” när hon är på fritids före och efter skolan. Samtidigt 

brukar hon hjälpa honom om det är något han behöver. Dessa två kompisar är killar. Hanna 

säger om sin bästis i klassen:  

”Vi leker ihop. Han är snäll och bråkar inte. Vi tittar på film och spelar spel”. 

Hanna nämner som ”ibland kompisar” Margit och Nina. 

Hanna svarar också att hon vill vara ensam ibland, men att vara ensam är tidvis tråkigt. 

Margit 

Margit svarar som Hanna att hon vill vara ensam ibland. Att vara ensam är bra i sådana 

situationer då hon tycker att det emellanåt är för mycket ”tjafs” bland vänner, som hon uttryckte 

sig, och i de situationerna när de (barn från grundsärskolan) gör ”dumma saker som hon inte är 

intresserad av ”och de kan säga ”dumma saker som hon är ledsen för”. Då brukar hon sitta på 

gungan istället och tänka på sina gamla kompisar från en annan grundskola som hon gick i. 

Margit tycker att hennes ”riktiga” kompisar är i den grundskolan från vilken hon kom över till 

grundsärskolan. Hon uttrycker sig om kompisarna:   

”Det är gamla skolan som är min skola, därför att där finns mina två kompisar och min bästa 

lärare. Jag går här bara att lära mig. Den är bara bra att lära sig. Där i skolan hade man prov 

varje dag, den skolan var svår. I min klass fick de andra 15 eller17 poäng, men inte jag. Jag 

fick noll. Jag önskar bara ha bra betyg. På min skola måste man ha betyg. Jag vill bara lära mig 

matte till tusental och engelska för att gå till min skola. Där är mina vänner som går där, två 

flickor”.  

Trots Margits längtan efter sina kompisar från den tidigare skolan har hon också några vänner 

i grundskolan som är i hennes ålder och som bor i samma område som hon. Margit umgås 

ibland med dem på raster. Hon säger:  

”Jag har kompisar här, några går i femman och några går i trean. Jag går med dem på rasterna, 

ibland.”   

Samtidigt anger hon att hon har några kompisar också bland barn från grundsärskolans klass. 

Som sina kompisar anger hon Nina och som ”ibland kompis” också Erica. Margit resonerar 

kring sina kompisar från grundskolan att hon gärna skulle vara mera med dem, men att då skulle 

det betyda att Erica också kom dit och det skulle bli ”bråk” och det vill hon undvika. Margit 

säger:  

”Alla i skolan hatar henne. Alla skulle vara snälla mot mig, men hon hittar bara på bråk. Jag 

leker med mina kompisar i femmorna, men ….(namn på Erica) inte leker med dem. När hon 

kommer är det alltid bråk. De brukar säga: Vi vill inte leka med henne, vi vill leka bara med 

dig! …(namn på Erica) blir fort arg och sedan när hon är arg så vill hon slå dem”. 
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Vid situationer när Margit söker sig till andra barn brukar också Erica följa efter henne. Det kan 

sluta i incidenter. Vid konfliktsituationer är barnen hämtade av resurspersonal som jobbar i 

grundsärskolans klass och båda flickorna blir hänvisade att gå till ”sina” kamrater. Margit säger:  

”… och sedan kommer …(namn på resurs personal) och är arg på mig. Vi ska leka med de 

andra (menar andra barn från grundsärskolan).”  

Margit känner sig också ansvarig för att Erica inte ska hamna i konfliktsituationer då barnen 

från grundsärskolan är uppmanade av sin lärare och resurspersonen att ta hand om varandra och 

att leka med ”sina kompisar” d.v.s. med barn från sin klass. Mellan barn i grundsärskolan 

uppstår konflikter sporadiskt, samtidigt som de har en vuxen i närheten som de kan vända sig 

till och därför mår de oftast bra när de återvänder från raster och kan sedan fortsätta jobba på 

sina arbetsuppgifter. För att inte också Erica ska lämna ”sin grupp” avstår Margit från att gå 

och leka med barn från grundskolan, eftersom hon vet att detta ofta slutar med att Erica följer 

efter henne. Då kan det bli konflikt med de andra barnen då Erica har stora svårigheter med 

socialt samspel. En annan orsak till att Margit avstår att gå till andra barn är att dessa ”bråkiga 

situationer” som brukar uppstå när Erica följer efter Margit ”stigmatiserar” henne inför andra 

barn. Hon inte vill bli kopplad till de ”sjuka barnen” som hon uttryckte sig om barnen i 

särskolan, eftersom Margit anger att hon går i grundsärskolan bara för att lära sig läsa, matte 

och engelska och sedan ska hon komma tillbaka till ”sin skola”. Med sina kompisar, oavsett 

från vilken skolform de kommer, umgås Margit genom att de pratar, åker ruschkana eller 

gungar, leker i skogen t. ex. bygger en koja. På vintern leker de på snöhögar och använder 

skridskor och pulka. Bland hennes kompisar finns flickor och pojkar från grundskolan och 

grundsärskolan.   

Nina 

Nina anger Margit och Erica som sina kompisar i skolan. De brukar prata med varandra och 

leka ute på gården eller i skogen. Nina berättar att hon inte har många kompisar bland barn från 

grundskolan, men ibland leker hon också med någon som är från annan skolform på gården 

eller i skogen. Nina berättar att efter samarbetsaktiviteter fick hon kontakt med några andra 

barn från grundskolan som hon kunde leka med.  När barnen från olika skolformer får möjlighet 

att lära känna varandra så känns det mera naturligt och självklart att väljas som lekkompis också 

utanför lektionstid. Hon säger:   

”De känner mig inte så bra så de vill inte leka med mig. När de känner mig så då vill de ha 

mig”.  

Nina kom till grundsärskolan från en annan skola. Från denna skola känner hon en tjej som 

Nina räknar till sina kompisar och som nu går i A-huset i grundskolan. De pratar ibland med 

varandra. Nina önskar att hon hade flera kompisar, gärna en kompis som hon skulle kunna prata 

med på sitt hemspråk och ha lite hemligheter med. Med detta syftar hon på Erica och Margit 

som kan prata om händelser på sitt hemspråk och vid dessa tillfällen känner sig Nina utanför. 

Hon tycker det är bra att ibland vara ensam. Hon sitter då bara och kollar på de andra barnen 

ute på gården. Ibland det är tråkigt att vara ensam enligt henne och då skulle det vara bra att ha 

ännu flera kompisar som hon kunde söka sig till. Det är svårt enligt henne att hitta nya kompisar. 

Nina är ett tystlåtet barn som inte vågar gå fram till de andra barnen om hon inte känner dem 
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först från ett annat sammanhang. Den första impulsen till lek måste ändå komma från det andra 

barnet. Nina är inte den som brukar ta första initiativet till kontakt.    

Matsal 

Barn från grundskolan samt grundsärskolan inklusive träningsskolan skulle äta i en gemensam 

matsal. Barn från grundsärskolan har tidigare ätit där med de andra barnen.  På grund av att det 

var för hög ljudnivå för dem så äter barnen från grundsärskolan numera i fritidsklubbens 

bibliotek som har en inglasad dörr som leder direkt till matsalen. Barnen brukar stänga dörren 

efter sig när de har hämtad mat eller dricka för att hålla ljudet från matsalen utanför. Barnen 

och lärarna är nöjda med lösningen. Elever från träningsskolan, elever från grundsärskolan samt 

elever från förskolan till årskurs tre äter först. Det anses vara som lugnast i matsalen då. Därefter 

kommer elever från årskurs fyra och fem. Alla barn tvättar sina händer i korridoren utanför 

matsalen och köar till matsal för att kunna plocka mat på sina tallrikar. Nina säger om 

ändringen:  

”Det var jättestökigt. Man sitter… det finns barn som pratar mycket, skriker och gråter. Jag 

tycker det är jättejobbigt. Det är skrik och de pratar mycket. Det är inte bra. Vi fick ändra lite, 

men den här gången tycker jag om det”.  

Hög ljudnivå i matsalen störde barnen från grundsärskolan som fick huvudvärk, kände sig 

stressade och trötta under lunchtider. Skolan tog kontakt med fritidsklubbens ledning och fick 

låna en av deras lokaler under lunchtider för att äta där. Under köandet till matsalen har barnen 

från grundsärskolan möjlighet att hälsa på sina kompisar från en annan skolform eller småprata 

med dem när barnen hämtar mat och dricka inne i matsalen. Efter maten, när de har lämnat sina 

tallrikar i matsalen för diskning, brukar barnen från grundsärskolan gå ut på gården. En vuxen, 

som jobbar som resurs i grundsärskolan, följer barnen ut på gården efter att det sista barnet från 

grundsärskolan ätit färdigt och har lämnat lilla fritidsbiblioteket.   

Stora korridoren 

Barnen från grundsärskolan har ytterkläderna i stora korridoren, nära ingången till den mindre 

korridoren som leder till deras klass. I denna del av korridoren finns dörren till matsalen samt 

en utgång från skolan som leder ut på en parkeringsplats för taxibilarna som lämnar och hämtar 

barnen. Det är en lång korridor som har krokar för kläder längs väggarna på båda sidorna samt 

skohyllor. Alla klasser som finns i A-huset hänger sina kläder i den stora korridoren. Det 

betyder att det rör sig många barn i den stora korridoren under alla raster. Grundsärskolans plats 

för kläder är i slutet av denna långa korridor. Barnen från grundsärskolan hinner möta många 

andra barn på väg in och ut från skolan när de går ut till skolgården. Inte bara grundsärskolans 

barn rör sig här, men också barn från träningsskolan om de förflyttar sig till andra lokaler i 

skolan som gymnastiksalen, matsalen, biblioteket eller om de går ut på skolgården. Här uppstår 

många interaktioner. Till exempel erbjuder sig ibland barn från grundskolan som har sina 

klädhängare nära grundsärskolans klädhängare, elever från årskurs tre, att hjälpa barn från 

grundsärskolan med kläder t. ex. dra upp dragkedjan på vinterjackan eller erbjuder dem hjälp 

med skorna. På så sätt kan barnen från grundsärskolan få en ny lekkompis senare under dagen. 

Erica fick hjälp med sin jacka av en tjej i årskurs tre. Flickan frågade efter Ericas namn. Senare 
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på dagen ute på gården, mötte hon flickan från trean, som var ute med sina två kompisar. Flickan 

klappade Erica på axeln för att hon skulle leka ”tagare” med henne. Tjejerna jagade varandra 

en kort stund. Sedan vände sig Erica och gick till ”sina” kompisar (till Margit och Nina) som 

gungade. Flickan från trean sprang till sina två kompisar som under den tiden hade gått till en 

mindre snöhög nära gungorna.  

Skolgård och skog 

Elever från grundsärskolan är ute på gården under alla raster om vädret tillåter detta. Vid dåligt 

väder kan de stanna i sin klass och välja aktivitet. Två barn i studien (Nina och Hanna) är i det 

hela nöjda med sin skolgård. Nina säger:  

”Det bästa är att det finns gungor och rutschkanor. Det tycker jag är roligt. Det roligaste, du 

vet, det finns som ett nät där uppe, och man kan klättra på det. Det är roligt”. 

Barnen brukar köa för lekredskap för att alla ska få möjlighet att använda dem. De vuxna som 

finns på gården ser till så att inget barn från grundsärskola väntar för länge för att minska på 

konfliktsituationer. Nina säger: 

”Det är små barn, men också stora som gungar, men om vi står på kö så vet de, då går dom från 

gungan så vi kan gå dit. Ibland brukar min fröken säga att vi står på kö, så de vet. Hon ibland 

kollar”.   

Nina önskar att de hade en basketkorg någonstans på väggen i närheten av den del av skolgården 

som grundsärskolans elever använder mest. Det finns basketkorgar på skolgården, men Nina 

tycker att de ligger för lång borta samtidigt som det på detta område rör sig för många barn. 

Hon upplever den platsen som ”stökig och rörig”.  

Lekplatsen för basketboll är i den avlägsna delen av skolgården nära B-huset, där barnen i 

årskurs fyra går. Detta område anser Nina är för långt att gå till samt att det rör sig för många 

barn där. Samarbetsaktiviteter mellan olika skolformer är anordnade i A-huset som är 

handikappanpassat. Nina känner oviljan att gå till B-husets område, då det känns främmande 

för henne att vistas bland elever från ett annat hus.  

Alla fyra barnen uppskattade att det intill skolgården fanns en skog som de kunde vistas i under 

rasterna. Skogen är välbesökt av alla barn på skolan, dock mest av de yngre barnen. Nina säger:  

”Mest tycker jag om att vara i skogen. Vi leker kurragömma. I skogen finns en liten sten, min 

kompis sa att vi kan ha den som en koja. Det är alltid barn i skogen”. 

Nina har en kompis från en annan skolform som hon leker med i skogen. Tjejerna träffades där. 

I skogen finns inga rastvakter. Det är mest de mindre barnen som söker sig till skogen som är 

lite kuperad och full av stenar i alla möjliga storlekar. I skogen uppstår lättare interaktioner 

mellan barn från olika skolformer. Det är en lugnare miljö där än på skolgården, eftersom det 

alltid är färre barn som rör sig där.  
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Figur 6.1 Bilden visar placering av bänkar på skolgården mellan byggnaderna A-hus, B-hus och C-hus. 

Bänkarna är markerade med kryss. Röda prickar med nummer markerar: 16-klätterställning och 

rutschkana, 17-kompisgunga, 24-basketkorg, 25-fotbollsplan (is plan på vintern där barnen kunde åka 

skridskor). De yngre eleverna leker mest på mitten och på höger sidan av skolgården med 

klätterställningar och rutschkanor samt skogen på den sidan. 

Två barn är inte nöjda med skolgården (Erica och Margit). Margit är nöjd med skolan, men inte 

med gården. Hon anser att den inte har lekredskap som passar större barn. Hon säger: 

”Det är kul den här skolan, jag gillar jobba, men gården är jättetråkig. Det finns bara att man 

klättrar, gungar och ingenting mer. Jag skulle önska mig linbana, den hade jag i min skola.”. 

 Erica tycker det är tråkigt att vara på skolgården, hon säger:  

”Jag vill ha musik här inne, inte bara leka på gården. Jag tycker inte om gården. Jag leker 

aldrig”.   

På skolgården finns bänkar utspridda där barnen kan sitta. Nina säger om detta:  

”Vi sitter där ibland när vi är trötta. Vi pratar, vi pratar med andra kompisar och ibland leker 

vi”. 

Barnen brukar sätta sig på bänkarna bland de andra lekande barnen när de är trötta eller för att 

titta på dem som leker. Denna spridning av bänkarna ger möjlighet för barnen från 

grundsärskolan att träffa sina vänner från annan skolform på skolgården när de leker där och att 

prata med barn från grundskolan. Då känns det inte så påträngande att först bara sitta bland 

barnen från en annan skolform och så kan man börja prata med dem. Det händer att barnen är 

inbjudna till leken efter samtalet.  
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På vintern leker barnen från grundskolan och grundsärskolan i snön som är plogad i stora 

snöhögar mot skogen eller under stora granar här och där på skolgården. Barnen gräver i snön 

eller åker på isrutschkanor som de har gjort på snöhögarna. Detta är en väldigt uppskattad 

aktivitet. Nina säger:  

”Jag går i snöhögen och leker med mina kompisar. Ibland vi går till en snöhög som är mera 

hal, den med stora stenen under granen. Vi tycker det är rolig när man åker”. 

Det hände ofta att de mindre barnen, mest tjejer från årskurs tre, kom till Erica, Margit och Nina 

när de lekte och frågade om de fick vara med i leken. Under en lek då tjejerna lekte på en snöhög 

nära skogen kom andra barn dit och började leka på samma sätt som barnen från 

grundsärskolan. De lekte inte direkt tillsammans med barnen från grundsärskolan, men de 

pratade med varandra om sitt ”bygge” av snö och barnen inspirerade varandra.    

 

 
 

Figur 6.2 Bild på skolgård vid A-hus med markerade platser för snöhögar. Röd prick med nummer 

markerar: 12-snöhög vid skogen, 15-snöhög vid granen och sten.  De andra numren visar: 14-

”femmornas plats”, 27-där pojkarna spelar med klubbor (bandy).  
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”Femmornas plats” 

De äldre barnen från grundskolan söker sig till ett område på skolgården som ligger nära 

ingången till A-huset. Här spelar killarna matcher med klubbor och en boll, och här står grupper 

av tjejer som går i årskurs fem. Tjejerna från grundsärskolan kallar denna plats ” femmornas 

plats”. Vid de tillfällena när Erica, Hanna, Margit och Nina lekte på denna plats (med att jaga 

varandra eller att bara promenera lite fram och tillbaka på området, samt småprata och kolla 

Ninas mobiltelefon) så fanns inte några elever från femman ute på gården just då, och inga 

spelande killar med klubbor heller. 

Det var bara Erica som sökte sig till detta område även om ”femmorna” var där. Det slutade 

ofta med en konflikt mellan henne och något av barnen. Erica försökte ta kontakt med andra 

barn genom att få deras uppmärksamhet. Detta genom till exempel att gå där killarna spelade 

(promenera mellan de spelade pojkarna och sjunga). Vid en observerad situation när hon inte 

lyssnade på killarnas uppmaningar att gå ut från deras spelplats så knuffade en kille henne åt 

sidan. Erica tog hans klubba ifrån honom och sprang en liten bit från honom. Erica sade till 

pojken att jaga henne och ta klubban. Det gjorde han inte. Han begärde bara muntligt tillbaka 

sin klubba. När hon vägrade och samtidigt hotade att slå honom med klubban, om han blev 

”dum” mot henne, så kom två kompisar till pojken och alla tre tillsammans gick till Erica och 

rullade henne i snön. En vuxen på gården var i närheten och kom snabbt till platsen för att lösa 

konflikten. Erica hämtades av personalen från grundsärskolan till ”sina kamrater” för att leka 

med dem. Jag själv stod längre bort från händelsen då jag observerade ett anat barn den dagen, 

men kunde se hela händelsen från min placering. Vid försök att gå till andra platser på gården, 

mest om det gällde femmornas plats, var Erica uppmanad av personalen att stanna kvar med 

”sina kompisar”.  

Personal från grundskolan/grundsärskolan brukade följa efter ett barn från grundsärskolan som 

lämnat gruppen för att kolla situationen eller för att rekommendera barnet att leka med de andra 

barnen från grundsärskolan. Barnen från grundsärskolan påminde också varandra att stanna i 

gruppen och inte gå ifrån om de var ensamma på gården och ingen vuxen var med dem just då. 

Margit och Nina var de som ofta tog på sig ansvaret att se till att det inte blev konflikter på 

gården. Tjejerna gick efter Erica för att försöka ”locka” henne att gå tillbaka och leka med dem. 

Om det inte gick så de återvände tillbaka till andra barn från grundsärskolan och fortsatte leka, 

sedan berättade de allt för resurspersonen när hon kom. Barnen från grundsärskolan var alltid 

tidigare ute på gården än denna person. Detta berodde på att resurspersonen som följde barnen 

ut gick först dit när det sista barnet från grundsärskolan lämnade klassen eller matsalen. Att 

lämna barnen korta stunder ensamma var också skolans strategi, så att barnen fick öva sig på 

att klara sig själva.  

I de fall då Erica kom till barnen från grundskolan till ”femmornas plats” för att berätta något 

för dem eller bara stod där och tittade, var hon accepterad eller ignorerad av barnen.   
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Figur 6.3 Bild på A-hus. Röd prick markerar plats där tjejerna från årskurs 5 står på rasterna, stället 

kallas ”femmornas plats” i min studie.  

Gemensamma aktiviteter 

Bara ett av de fyra intervjuade barnen, Nina, nämnde några gemensamma aktiviteter över olika 

skolformer som anordnas på skolan. Hon kunde nämna två aktiviteter som hon kom ihåg. Nina 

säger:  

”Det brukar vara när det är Jul. Det brukar vara Santa Lucia. Alla barn sitter på madrasser och 

tittar när Santa Lucia kommer, det är rolig, och man sjunger. Och vi är tillsammans när vi har 

NTA… (det går inte förstå vad hon säger). Det gör vi när vi har… det är som sport dag, göra 

olika saker, man springer, springer fort”.   

Tre barn kommer inte spontant ihåg någon ”gemensam aktivitet”. De nämner inte heller den 

senaste aktiviteten, Julgransplundringen, som var samma vecka som min observation började 

på skolan. När jag nämnde några aktiviteter som jag visste om att barnen från grundsärskolan 

hade varit närvarande på (efter information från de vuxnas intervjuer), så sa barnen att de tyckte 

att det var roligt att vara med på dem och berättade mer om händelserna.   
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Fritidsklubb 

Lokalen är mest inred i svarta och gråa färger med tidningsliknande tapeter med höga stolar 

och röda soffor, samt dämpat ljus och lågt i tak. Inget av barnen i undersökningen gick i en 

fritidsklubb. Vissa barn från grundsärskolan gick på ett fritids som tillhörde träningsskolan och 

de flesta äldre barnen åkte hem med taxi direkt efter skolans slut. Detta var den mest avgörande 

orsaken till att barnen från grundsärskolan inte gick dit. Nina säger att hon inte trivdes där. 

Detta på grund av hög ljudnivå och miljön. Hon upplevde fritidsklubbens miljö som stökig. 

Margit upplever också miljön som stökig. En annan orsak till att hon inte går dit är att Erica 

skulle följa efter henne. Det hände vid ett tidigare tillfälle att Erica följde efter Margit och då 

uppstod en stor konflikt mellan Erica och de andra barnen.       

Sammanfattning 

Skolan i min undersökning har samarbete mellan olika skolformer. För att ha fungerande 

samarbete måste det finnas positiva attityder hos elever och personal. Detta skapas genom att 

särskolans personal är med i ansvarsgrupper, och att omfattande informationsarbete görs på 

skolan samt via gemensamma aktiviteter. Specialläraren går in i klasserna och informerar 

eleverna på skolan om funktionsnedsättning och dess konsekvenser, men alla lärare på skolan 

ska också vara så kunniga att kunna ge svar på frågor som uppstår. På gården finns rastvakter 

som bär gula västar för att underlätta för barnen att se vem de ska vända sig till om de behöver 

hjälp. Gemensamma aktiviteter på skolan sker bara i projektform.  

Specialläraren i grundsärskolan lägger stort ansvar på eleverna för sitt lärande. Kursplanen 

nämns för att motivera barnen. Specialläraren lägger också stort ansvar för trivseln i klassen på 

barnen och de är uppmanade att ta hand om varandra och leka ihop. Enligt speciallärare kan ett 

”nöjt” barn, som kommer tillbaka efter rasten, fortsätta jobba intensivt på sina skoluppgifter. I 

annat fall går lektionstiden åt till att ta reda på vad som har hänt. Konflikter, som ett barn från 

grundsärskolan hamnar i, kan förstöra hela lektionen för hela gruppen eftersom gruppen är liten 

och oro sprider sig snabbt mellan barnen. Grundsärskolans elever har alltid en vuxen, en 

resursperson, med sig vid förflyttningar och ute på gården. Specialläraren upplever skolan som 

en helhet genom att skolavslutningen och skolstarten samt alla helger firas gemensamt av både 

grundskolan och särskolan. Grundskolans elever och särskolans elever hämtar mat i en 

gemensam matsal, men barn från grundsärskolan äter sin mat lite avskilt. Anledningen till 

denna åtgärd var att barnen upplevde matsalen som stökig och fick huvudvärk.   

På skolgården vistas elever från grundsärskolan ganska nära A-huset, i den delen av gården som 

är nära skogen. Ibland besöker barnen från grundsärskolan andra platser på gården. Bänkarna 

som finns i olika delar på gården underlättar kontakten med andra elever från den ”vanliga” 

skolan. När barn från grundsärskola sätter sig på bänken för att ”vila” uppstår ofta interaktion 

med andra barn som är redan på plats. De äldre eleverna från grundsärskola söker sig också till 

”femmornas plats”, där flickorna från årskurs fem samlas under raster och pojkarna spelar 

landhockey i närheten. Det är Erica som söker sig mest dit. Erica har stora svårigheter i socialt 

samspel. Detta leder ofta till konflikter. Vid uppkommen konflikt mellan Erica och de andra 

barnen från grundskolan brukar Erica bli hämtat av resurspersonen, och hon hänvisas till att 
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stanna med ”sina kompisar”. I vissa situationer är Erica accepterad av andra barn från 

grundskolan eller är ignorerad, om hon håller sig på plats, eller om hon är där som åskådare 

utan att ta större initiativ till att vara med de andra. De andra barnen från grundsärskolan undvek 

att gå till sina kamrater från grundskolan för att förhindra att Erica följde efter dem. Detta för 

att undvika att ”fröken” skulle bli arg, men också för att Ericas oförmåga att ha fungerande 

interaktion med de andra eleverna från grundskolan hade stigmatiserande effekt på dem.  

Alla barn i undersökningen gillade att gå till skogen som ligger intill skolgården. Det var en 

betydligt lugnare plats att vistas på. Där fanns inga vuxna och där fanns mycket färre barn. I 

skogen var det lättare för barnen från grundsärskola att hitta en lekkompis från en annan 

skolform då barnen kom dit mest för att bygga kojor eller leka kurragömma.  
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Kapitel 7 Analys och diskussion 

 

 

 

Figur 7.1 Principiell illustration av en dag i skolan, i denna figur är det tisdag. Barnen representeras 

med varsin färg. På den horisontella axeln har platserna markerats och på den vertikala axeln löper tiden, 

nedifrån och uppåt. Individbanornas väg i tid och rum ska alltså läsas nedifrån och upp. Den tid 

förflyttningar tar att utföra är inte redovisat i bilden. Varje plats på skolan och skolgården har tilldelats 

en siffra för att kunna bearbeta insamlat material från observationer. Platserna där barnen befanns sig 

under dagen har lite varierat från dag till dag. Siffrorna står för: 2-klassen, 4-toalett, 6-biliotek/barn äter 

där under lunchtiden, 8-syslöjd, 10-träningskolans del, 12-snöhög vid skogen, 16-snöhög vid gran med 

sten, 18-promenad/idrott, 20-undervisningen har slutat, 22-ingång till skolan från baksidan/Taxibilar 

lämnar/hämtar barn där.  

Min utgångspunkt i ett tidsgeografiskt perspektiv innebär att jag intresserat mig för att söka 

förståelse för elevernas skolerfarenheter i förhållande till två projekt. Det handlar om de 

förutsättningarna för lärande, kamratrelationer och trivsel som kan relateras till skolans 

organisering och samverkans betydelse för utökade kontakter. I det avslutande analyssteget, 

vars resultat presenteras i det här kapitlet, har jag utgått från Tidsgeografin. Teorins grundstenar 

utförs av projekt och restriktioner. För att kunna analysera materialet har jag urskilt två projekt. 

Det första projekt kallas ”att lära sig”, i den ingår allt relevant material som har med själva 

undervisningen och lärandet att göra, barnet lär sig kunskap. Det andra projektet kallas ”att vara 

social”, och i det ingår kompisrelationer och interaktioner med andra på skolan, barnen lär sig 

att umgås och samspela med andra människor. De här två projekten tolkas via restriktioner och 
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hur de två projekten motverkar varandra. Genom att titta på dessa två projekt hur de förhåller 

sig till varandra, kan jag tolka skolans organisering och tolka samverkans betydelse för ett 

utökat umgänge mellan eleverna från olika skolformer på rasterna.  

I uppsatsen intresserar jag mig för intellektuellt funktionshindrade barns delaktighet i skolan. 

För att kunna se detta har jag koncentrerat mig på att titta på vilka möjligheter barn från 

grundsärskolan har att möta barn från en annan skolform och titta på om detta leder till flera 

kamratrelationer. För att förstå hur skolan jobbar kring delaktighet och kring barn med 

intellektuell funktionsnedsättning har jag följt barn på lektionerna och på raster ute på 

skolgården. Jag har intervjuat fyra barn och två vuxna. I studien avser jag att analysera hur de 

två centrala projekten, att lära sig och att vara social, utifrån Tidsgeografins perspektiv 

påverkar, möjliggör eller hindrar genomförandet av kontakter. För att kunna göra detta har jag 

identifierat några vardagliga situationer som jag anser är intressanta eller där spänningar uppstår 

mellan de inblandade projekten. Man kan se människans vardagstillvaro i ett 24-

timmarsperspektiv (dygnet), och inom detta kan t. ex. ett 8-timmarsperspektiv för 

förvärvsarbete identifieras. I min studie betyder det att jag identifierar den tid när barnen är i 

skolan, från den tid när de ankommer tills de går hem eller på fritids efter skolan.  

Skolans organisation har stor betydelse för barnens möjlighet att ta plats och vara delaktiga i 

undervisningen och på sin fria tid d.v.s. på rasterna, och därmed kunna skaffa sig en bra grund 

att bygga sitt framtida vuxenliv på. Även om varje situation äger rum på skolan, utspelar de sig 

på olika platser och berör ett eller båda projekten. Situationer diskuteras och analyseras för att 

belysa barnens möjligheter till kontakter mellan barn från olika skolformer. Varje situation 

analyseras med hjälp av tidsgeografiska begrepp. Mest frekventa begreppen är restriktioner, 

men även begreppen kopplingar, organisationsprojekt och individprojekt används i min analys. 

Ett individprojekt definieras som de aktiviteter individen utför för att nå ett vist mål som hon 

själv satt upp. Organisationsprojekt definieras som att människor i ledningen för en organisation 

satt upp mål som ska nås genom samordning av flera individens aktiviteter. När målen för 

individsprojektet inte stämmer överens med målen för de organisationsprojekt de ingår i eller 

är beroende av kan de få betydelse för människors liv. Genom begreppen individprojekt och 

organisationsprojekt blir skärningen mellan individens mål och målen för de organisationer som 

hon ingår i tydlig. Min analys bygger på information som var insamlat via intervjuer och 

observationer.   

Projekt ”att lära sig” 

Situationen: Samarbete över olika skolformer 

Situationer utgår från en sammanställning av mina fältanteckningar från observationer och från 

intervjuer. I min undersökning samverkar lärarna från olika skolformer och lärarna jobbar så 

att alla elever är allas ansvar och skolan utvecklar sitt arbete kring delaktighet, detta gäller också 

särskolan. Skolan anordnar gemensamma aktiviteter inom ramar för projektet som barn från 

särskolan medverkar i. Dessa gemensamma aktiviteter ger barnen möjlighet att träffa varandra 

under anordnade tillfällen. Barnen får då möjlighet att närmare lära känna andra barn på skolan. 

Det okända och det avvikande i samarbetet normaliseras. Barnen löser en uppgift under en 
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gemensam aktivitet. Enligt Vygotskijs bidrar leken eller samspelet till att något nytt uppstår och 

det är detta samarbete som styr barnet i sin utveckling mot nya nivåer (Bråten, 2010). Elevernas 

egen tro på sin förmåga ökar till följd av att de lyckats med uppgiften samt att omgivningen 

sätter tilltro till deras kunnande. När samarbete ordnades så att barnen kunde jobba i mindre 

grupper, fick barnet med intellektuell funktionsnedsättning en möjlighet att använda sig av sin 

egen kapacitet som resurs eftersom brist i kognitiv förmåga tillhör i tidsgeografin 

kapacitetsrestriktionerna. Kapacitetsrestriktioner hos barn med intellektuell 

funktionsnedsättning träder fram då det är för många elever inblandade, eller om det är 

uppgifter som kräver att flera erfarenheter och kunskaper kopplas ihop. På så sätt gör stora 

grupper det svarare för barn med intellektuella funktionsnedsättningar att använda sin kapacitet 

som resurs.     

Stark ledning 

Skolan som organisation har som projekt att ge barnen kunskap samt att lära barnen vara sociala 

för att förbereda dem på vuxenlivet. I denna samordning har en stark ledning på skolan en viktig 

roll. Det handlar om att skapa handlingsutrymme, organisationen måste stå upp för att allas 

delaktighet är allas ansvar (Gustavson, 2012). Samordning såväl mellan olika organisationer 

som inom organisationerna krävs för att öka möjligheterna att kunna erbjuda barnen en adekvat 

lärmiljö och social miljö i skolan. En positiv inställning till samarbete mellan olika skolformer 

kommer inte av sig självt. Det krävs en klar vision av skolans ledning, men det krävs också 

engagemang av all personal för att allt ska fungera. Men för att samarbete ska förverkligas 

behövs det skapa utrymme till det dvs. kopplingarna måste göras. Brister i samarbete tillhör 

kopplingsrestriktionerna. Det skolan i min studie gör för att minska kopplingsrestriktionerna är 

att skapa tillfällen där skolpersonal kan diskutera/planera utifrån allas elevers förutsättningar 

dvs. de gör kopplingar.  

Detta betyder att det är ett organisationsprojekt och organisationen har ett mål med 

verksamheten, men om organisationsprojektet uppfylls beror på hur enskilda personers 

individprojekt realiseras. Ibland uppstår symbios mellan de olika projekten, ibland går de isär. 

För att organisationsprojekt (att få samarbete över olika skolformer i det dagliga arbetssättet på 

skolan) ska kunna realiseras behövs det bland annat en positiv attityd hos all personal på skolan. 

Det vill säga att en positiv attityd ska ingå också i individprojekt hos personalen, och inte bara 

i organisationsprojekt. Utifrån Tidsgeografins tolkning utgör fel attityd hos personalen 

kapacitetsrestriktion. För att ändra attityden måste kopplingarna ske inom organisation. Därför 

är grundskolan delaktig i skolans ansvarsgrupper. I dessa ansvarsgrupper har personalen 

möjlighet att diskutera utifrån alla elevers behov eller möjligheter, samt hitta gemensamma 

lösningar just för att minimalisera ”de och vi” tänkande d.v.s. ändra attityd.  

Spridning av information  

För att personalen på skolan i min undersökning ska bli motiverad och engagerad (i arbetet 

kring samverkan mellan olika skolformer) och för att det ska fungera, måste det göras 

kopplingar mellan personalen och mellan olika organisationer samt inom samma organisation. 

För att samarbetet ska fungera förutsätter det dessutom att allt personal i skolan kan ta till sig 
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och överföra denna kunskap till praktisk handling i skolans vardag. Detta på ett sätt som ska 

gagna såväl barnen från särskolan som barnen från grundskolan. I undersökningen sker mycket 

av kommunikationen via Eva som fungerar som representant för särskoleverksamhet och 

informerar elever och personalen på skolan om funktionsnedsättningar samt deras 

konsekvenser. Eva fungerar alltså som en sorts sambandscentral. Hon fungerar som mellanhand 

för att informationen från särskolan ska nå skolans övriga personal om vad som ur en 

funktionsnedsättnings- samt svårighets- och möjlighetssynpunkt, skulle vara den lämpligaste 

lösningen för grundsärskoleelever, och därmed för planeringen av skolan som helhet.  

Informationen sprids genom att Eva går in i förskoleklasserna på skolan, samt vid behov i de 

övriga klasserna som beskrevs i kapitel 6 i resultatredovisningen. Enligt Johanna och Eva fanns 

det förr stor okunskap i skolan (när särskolan flyttade in) kring vad olika funktionsnedsättningar 

innebär och vad det betyder för möjligheterna och förutsättningarna att samarbeta och umgås. 

Okunskap räknas som kapacitetsrestriktioner. Det kan alltså finnas kapacitetsrestriktioner med 

avseende på vad skolans personal vet om funktionshinder och hur kan man öka barnens 

möjligheter att umgås och träffas. Genom att Eva går ut till klasserna för att informera lärarna 

och barnen, sprider hon kunskap, och på så sätt minskar på kapacitetsrestriktionerna.  

Särskolan som en skolform har det funktionshindrade barnets vardagsliv i fokus, medan skolan 

som helhet måste ta hänsyn till alla barn på skolan. Det krävs att de professionella från olika 

organisationer kan samtala och samarbeta med varandra d.v.s. göra kopplingar. Kopplingar 

inom och utanför organisationer måste göras. Det är inte självklart att man alltid lyckas och det 

kan finnas flera orsaker till detta, bland annat organisatorisk otydlighet och personliga 

motsättningar som båda två tillhör till kapacitetsrestriktionerna. Skolan i min undersökning har 

inte samarbete över olika skolformer i det dagliga arbetssättet på skolan. Samarbete sker bara i 

projektform d.v.s. tillräckliga kopplingar görs inte.  

Efter skolans aktivitet 

Skolan i min undersökning har anordnat dans i ramar för ett av skolans projekt där barn från 

olika skolformer kunde vara med i dansgrupper. Det var meningen att barn från grundsärskolan 

också skulle medverka. Dansen började halv tre, men barnen från grundsärskolan, som inte har 

fritids, har redan åkt hem med taxi direkt efter skolans slut. I tidsgeografin ser man på 

grundsärskolan som en organisation, hemmet är som en annan organisation och taxibolaget är 

en organisation och alla organisationer har sina projekt. För att göra det möjligt för barnen att 

medverka i aktiviteten ”dans” så behöver man samverka, d.v.s. göra kopplingar för att 

möjliggöra för barnen att delta. På grund av att kopplingarna inte fungerade och ingen av 

organisationerna har gjort deländringarna i sina organisationsprojekt, så kunde de 

dansintresserade barnen från grundsärskolan inte genomföra sina individprojekt, i detta fall att 

lära sig dansa. Resultatet blev att inget barn från grundsärskolan medverkade i den anordnade 

aktiviteten i samverkansprojektet. Genom att tillräckliga kopplingar inte har gjorts så 

motverkades deras individprojekt att lära sig dansa men också deras projekt att vara social 

delaktig, då dans fyllda aktiviteter erbjuder flera möjligheter till gemensam interaktion och 

övande på sociala färdigheter.  
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Skolarbete  

Barnen i grundsärskolan i min undersökning är motiverade av sin lärare att ta ansvar för sitt 

lärande. Barnen brukar bestämma själva med vilken uppgift de vill börja jobba på morgonen 

eller under dagen. Läraren sätter alltid mål med barnen och testar dem efter utfört arbete innan 

barnet går vidare till nästa steg i samråd med läraren. Genom att den omsorg som bedrivs 

gentemot eleverna inte sker på bekostnad av för lågt ställda krav ökas förutsättningarna till 

gynnsamt lärande och utveckling. När barnet är trött har det möjlighet att gå undan i ett annat 

rum eller gå runt i klassen för att få tillbaka inspirationen. Ansvar för allas trivsel i klassen läggs 

på barnen som ska respektera varandra och hjälpa varandra. Läraren har diskuterat barnens 

funktionsnedsättning och har motiverat barnen att de genom att träna på uppgifter i skolan kan 

övervinna sina svårigheter. Genom att ställa rimliga krav på eleverna signalerar man samtidigt 

att man tror på elevernas förmåga. Det betyder att barnen har kapacitetsrestriktioner, men med 

lärarens arbetssätt att undervisa och jobba med barnen i klassen överbryggar de mentala och 

fysiska begränsningar, alltså lärarens sätt att jobba i klassen möjliggör att barnen använder sin 

kapacitet som resurs. Man kan också se det dels som att det är barnets individprojekt, den kan 

genom sitt uppförande och sina aktiviteter ta makt över situationen, och detta påverkar också 

personalens möjligheter att genomföra organisationsprojekt.  

Klassen och klassens placering 

Grundsärskolans placering är lite avskild från skolan i A-huset, men ändå så centralt att barnen 

har tät kontakt med de andra barnen på grundskolan. Klassrummets inredning är anpassad för 

barn med koncentrationssvårigheter. Koncentrationsbrist tillhör kapacitetsrestriktionen enligt 

tidsgeografin, och med rätt miljö kan barnens koncentration förbättras. Möbleringen i 

klassrummet skapar små rum, en avskild plats för barnen där de har lugn och ro för sina 

skolarbeten, och de kan gå undan i ett annat rum om de är trötta. Enlig Tufvesson (2009) kan 

man öka möjligheterna för inlärning genom att tillrättalägga lärmiljön och om miljön i skolan 

är stödjande för den pedagogiska atmosfären så ökar möjligheten för eleven att kunna ta sig an 

en uppgift, bearbeta den och uppnå kontroll. Med detta får eleven en stark självkänsla och tar 

en positiv erfarenhet med sig. När någon uppgift i skolan kräver mycket energi så blir barnen 

lätt trötta och behöver återhämta sig. Denna återhämtning kan miljön påskynda om miljön 

underlättar och förenklar och inte förvärrar situationen. Genom inredning och möblering 

påverkas elevens möjligheter att orientera sig i rummet, och att förstå vad den ska göra och hur 

den ska bete sig, alltså klassrummets inredning kan möjliggöra att barnen använder sig av egen 

kapacitet som resurs enligt tidsgeografin, och en anpassad miljö kompenserar för barnens 

nedsatta kognitiv förmåga. Intellektuell funktionsnedsättning tillhör kapacitetsrestriktionerna. 

Genom att hålla det enkelt i rummet kan man förtydliga vad som ska göras, och på så sätt stödja 

projekt att lära sig. Via möbleringen i ett klassrum påverkas rörelsemönster och på så sätt också 

sociala kontaktytor. De goda sociala kontakterna kan göra att ett barn känner sig mer självsäkert 

och å andra sidan ger den fysiska miljön i skolan förutsättningar för den sociala miljön 

(Tufvesson, 2009).  I tidsgeografin betyder det att genom rätt inredning och möblering kan man 

stödja båda projekten, projektet att lära sig och projektet att vara social.  

Bra miljö höjer koncentrationen och ökar möjligheten till inlärning, men barnen från 
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grundsärskolan i min undersökning förflyttar sig också till andra klasser om de har t. ex. 

hemkunskap eller träslöjd, och barnen går också till olika klassrum under samarbetsaktiviteter. 

Det betyder att barnen med intellektuell funktionsnedsättning behöver ha anpassad miljö vid 

samarbetsaktiviteter t. ex. jobba i mindre grupper. För att anpassa miljön under 

samarbetsaktiviteter behövs det kommunikation mellan personalen från olika skolformer, d.v.s.  

kopplingarna måste ske. I min undersökning kom det fram att eleverna från grundsärskolan ofta 

upplevde miljöerna vid samarbete utanför grundskoleklassen som skrikiga, röriga. Det betyder 

att kopplingar inte blev gjorda (kopplingsrestriktioner trädde fram) för att anpassa miljön för 

elever med intellektuella funktionsnedsättningar och koncentrationssvårigheter, och därför 

kunde enskilda elever inte använda sin kapacitet som resurs (kapacitetsrestriktionerna hos 

barnen trädde fram).   

Anpassad lärmiljö 

Träningsskolan, som är en form av särskoleverksamhet, kom till grundskolan för tre år sedan. 

För att skolan skulle kunna ta emot elever med olika funktionsnedsättningar behövde det byggas 

nya lokaler. För att eleverna från träningsskolan ska kunna utnyttja alla lokaler på A-huset, t. 

ex. matsalen, så är hela byggnaden handikappanpassad. Grundsärskolan fick också 

nyrenoverade lokaler intill träningsskolan. Tufvesson (2009) kom i sin undersökning fram till 

att skolmiljön och byggnadernas utformning är viktiga för skolverksamheten när det gäller barn 

med funktionsnedsättning, men att byggnaderna sällan utformas efter verksamheternas uttalade 

behov. Att inte ha anpassad miljö betyder att restriktioner träder fram hos barnen. Det är 

betydligt vanligare att verksamheterna tvingas anpassa sig efter de lokaler som erbjuds – nya 

som de befintliga. Detta var inte fallet i skolan som medverkade i undersökningen. Särskolan 

som skolform var med vid planeringen av byggnaden och detta gällde också föräldragruppen 

som medverkade vid planeringen. Deras synpunkter har varit inkluderade i byggprocessen och 

i resonemangen om skolans utveckling. Detta hade positiv inverkan på hur bra skolan blev som 

lärmiljö, att det har tagits så stor hänsyn som möjligt till elevernas olika behov, och behandlat 

dem inte som problem. Genom detta har skolan åstadkommit en mer inkluderande lärmiljö. 

Denna inkluderande lärmiljö stödjer positivt elevernas individprojekt att lära sig samt projektet 

att vara social därför att anpassad miljö stödjer barnen att använda sig av egen kapacitet som 

resurs (intellektuell funktionsnedsättning tillhör i tidsgeografin kapacitetsrestriktionerna). 

Projekt ”att vara social” 

Fritidsklubb  

På skolan finns en fritidsklubb som är i privat regi. Dit kan barnen från grundskolan gå på 

eftermiddagar (från årskurs fyra) efter sin lektionstid. Fritidsklubben har funnits många år på 

skolan och har startat lång innan särskolan kom till skolan. Miljön i fritidsklubben ansågs av 

barnen, som medverkade i undersökningen, som stökig, högljudd och bråkig samt mörk. Barnen 

från grundsärskolan var intresserade att gå dit, men avstod från att vistas på fritidsklubben på 

grund av att de inte trivdes där. Barnen fick huvudvärk av allt prat och musik, och de hamnade 

lätt i konfliktsituationer med andra barn då vuxnas tillsyn saknades som skulle ge barnen stöd. 

På fritidsklubben kommer barnen och går, det är mera fri verksamhet än på skolans fritids där 
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alltid finns det någon vuxen. Barn från grundsärskolan är vana vid att ha tät vuxen bemanning 

kring sig som hjälper dem lösa och förebygga konflikter, men de får också hjälp med mera 

praktiska sysslor. Lokalerna i fritidsklubben är inte fullt ut anpassade efter varken fysiska 

funktionsnedsättningar eller intellektuell funktionsnedsättning. Då fysiska och sociala 

begränsningar tillhör kapacitetsrestriktionerna i tidsgeografin, kan barnet inte använda sig av 

sin kapacitet som resurs i denna miljö. Att miljön i fritidsklubben inte var anpassad för barn 

med intellektuell funktionsnedsättning motverkade barnets individprojekt att vara social. 

Skolledningen tog inte häller några initiativ till att fritidsklubben skulle göra någon åtgärd så 

att elever från grundsärskolan skulle få möjlighet att gå på fritidsklubben. Behov av samordning 

har inte gjorts d.v.s. kopplingsrestriktioner träder fram.  

Matsal och möjlighet att träffa jämnåriga 

Matsalen ligger i A-huset och dit kommer barn från hela skolan för att äta sina måltider. De 

barn som går i träningsskolan och som inte klarar av att gå till matsalen äter lunch i 

träningsskolans lokaler. Tiden för lunch sammanfaller för träningsskolan, grundsärskolan och 

grundskolan, från förskolan till och med årskurs tre. Årskurs fyra och fem har senare tider. 

Detta varierar lite utifrån barnens schema, en dag finns också årskurs fem tidigare i matsalen. 

Barnen från grundskolan äter i en stor matsal, barn från träningsskolan (de barn som klarar det) 

äter i ett mindre rum bredvid matsalen med ingång direkt från matsalen, på så sätt de äter i en 

avskild lugnare miljö. Alla barn köar och hämtar sin mat inne i matsalen. Barnen från 

grundsärskolan har tidigare också ätit i den gemensamma matsalen, men många barn fick 

huvudvärk på grund av bullrig miljö. Skolan tog kontakt med fritidsklubben som har sin 

verksamhet bredvid matsalen och lånar nu fritidsklubbens bibliotek under lunchtiden, så att 

barnen kan sätta sig där och äta i en lite mera avskild och lugnare miljö. Barnens fysiska 

begränsningar samt behov av att äta och dricka tillhör kapacitetsrestriktion, men också mentala 

begränsningar tillhör kapacitetsrestriktioner.  Med denna lösning är både barnen och läraren 

nöjda då barnen får i sig mat i lite lugnare miljö och de inte känner sig trötta efter lunchen och 

därför orkar barnen fortsätta med skoluppgifter på eftermiddagen, d.v.s. de kan fortsätta med 

sitt projekt att lära sig. Denna speciella rumsliga ordning som skapas för barnen med 

koncentrationssvårigheter innebär att de inte förlorar den vardagliga kopplingen till andra barn 

eller kompisar från annan skolform trots att de sitter någon annanstans och deras projekt att bli 

socialt delaktiga motverkas inte.  

Att lunchtider samt vissa raster för fyrorna och femmorna inte sammanfaller med 

grundsärskolans tider, eller att ha gemensamma aktiviteter bara med de yngre barnen från 

grundskolan (som t. ex. julgransplundring) har till följd att de äldre barnen från grundsärskolan 

väldig sporadiskt träffar jämnåriga från grundskolan. Detta kan innebära att de äldre barnens 

projekt att bli socialt delaktiga motverkas. Att de äldre barnen från grundsärskolan inte träffar 

jämnåriga från grundskolan har med skolans planering att göra, det vill säga att 

styrningsrestriktioner träder fram då skolan utövar kontroll och fattar beslut.  Genom att skolan 

inte gör anpassningar i den gemensamma matsal under lunchtid för att också barn med 

koncentrationssvårigheter kan vistas/äta där, så kan inte barnen från särskola använda sin 

kapacitet som resurs i denna miljö. Kapacitetsrestriktionerna träder fram, därför att 

koncentrationssvårigheter tillhör till kapacitetsrestriktioner.  
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Vuxna på skolgården 

Barn från grundsärskolan går ut på skolgården under alla raster om vädret tillåter detta. 

Grundsärskolans raster sammanfaller med grundskolans raster vilket betyder att det finns 

många barn samtidigt på skolgården. I skolans undersökning angående tryggheten på skolan 

kom det fram att barnen känner sig delvis otrygga på rasterna. Detta har resulterat i att skolan 

har flera vuxna på skolgården och i stora korridoren under rasterna. Till exempel 

grundsärskolans elever har alltid en vuxen med sig när de förflyttar sig eller är ute på raster. 

Personalen ska se till att barnen har någon att vända sig till vid behov samt att förhindra eller 

lösa snabbt uppkomna konflikter. Att alla barn känner sig trygga på skolan är viktigt för skolan 

i min undersökning, då träningsskolan som skolform kom till grundskolan för tre år sedan och 

fortfarande känns som något nytt på skolan. På skolgården finns rastvakter som bär reflexvästar, 

men det är jämt flera vuxna från skolan som rör sig på skolgården, dock utan några västar som 

t. ex. ”resurs” från grundsärskolan. 

För barnen från grundsärskolan i min undersökning är det av stor betydelse enligt deras lärare 

att de ska komma tillbaka från rasten utvilade, varken ledsna eller arga, då barnens oro lätt 

påverkar också andra barn i gruppen och är ett hinder för fortsatt undervisning. Därför har de 

vuxna omkring sig. Barnen har svårigheter i socialt samspel på grund av sina 

funktionsnedsättningar d.v.s. de har kapacitetsrestriktioner enligt tidsgeografin. Täthet av 

vuxna på skolgården underlättar för barnen om de vill ha hjälp med något, och vuxna ser till att 

inget av barnen köar för länge för att leka med lekredskap. Detta görs för att undvika 

konfliktsituationer då barnen ofta inte har tålamod att vänta. Enligt Tufvesson (2009) behöver 

barnen relationer som stöd för att kunna utnyttja sina egna resurser och det är ännu viktigare 

för barn med någon form av funktionsnedsättning. Genom att personalen håller ett visst avstånd 

ökas barnens möjligheter till interaktion med klasskamraterna eller med barn från annan 

skolform. På så sätt kan personalens goda relation till barnen i skolan få en avgörande betydelse 

för deras utveckling och inlärning. Vuxnas närhet stödjer på så sätt barnens individprojekt att 

vara socialt delaktiga samt projektet att lära sig. 

Vuxentätheten samt viljan att minska på konfliktsituationer utgör samtidigt en restriktion, det 

är auktoritetsrestriktion som sätter ramar för vad barnen kan eller är tillåtna att göra. De flesta 

konfliktsituationer som uppstår på skolgården mellan barn från grundsärskolan och barn från 

grundskolan utspelar sig på ett område nära ingången till A-huset där främst killarna spelar sina 

matcher med klubbor och boll (bandy), och där flickor för det mesta från årskurs fem står i 

mindre grupper. Dit söker sig också de äldre barnen från grundsärskolan. I min undersökning 

framkom att barnen från grundsärskolan är uppmanade av resurspersonal som följer dem ut 

under rasterna samt av specialläraren, att leka med ”sina kompisar” och att hålla ihop med ”sin 

grupp”. Detta gäller främst de äldre barnen från grundsärskolan som söker sig till barn från 

grundskolan i årskurs fem. Det är lättare för personal som följer med barnen ut att ha kontroll 

över barnen om de håller sig tillsammans i sin egen grupp. Genom att ha konfliktfri tid under 

raster kan skolan erhålla ”glada barn” tillbaka till undervisningen. Lugna barn kan fortsätta 

jobba på sina skoluppgifter efter rasterna. På så sätt motverkar organisationsprojektet barnens 

individprojekt att bli socialt delaktiga.  
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Skolan i min undersökning vill ha flera vuxna på skolgården för att också elever från 

träningsskolan kan vara där samt att barnen från särskolan får mera stöd, men det är inte möjligt 

av ekonomiska skäl, vilket hör till kapacitetsrestriktionerna. Att ha flera vuxna ute på gården 

kan underlätta för alla barn på skolan men om de är där bara som stöd till elever från särskolan 

kan de vara hinder. Tidigare forskning har visat att använda hjälpmedel, som vit käpp eller att 

ha stödperson, har en stigmatiserande effekt och kan vara ett hinder för barnen när det gäller 

sociala kontakter och kamratrelationer (Åström, 2009).  För många vuxna kan utgöra hinder för 

att utveckla självständighet (motverkar individprojekt att vara social delaktigt). Mineur (2013) 

upplever det som paradox att personalen inom gymnasiesärskolan beskriver att elevers framtida 

självständighet är ett prioriterat mål. Hon menar att på grund av närheten till personalen och 

skolan så riskerar eleverna att fostras till att bli mindre självständiga och bli mer beroende av 

andra. Eleverna själva i hennes studie upplever vuxna som ett hinder i relation till andra på 

grund av att de kategoriseras som en särskild sorts elever vilket bekräftas genom andras 

bemötande och fördomar.  

Genom ett utarbetat stöd på rasterna kan det ges förutsättningar för barnen med intellektuell 

funktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning tillhör till kapacitetsrestriktioner) att 

använda sin egen förmåga som resurs. Det görs inga anpassningar under rasterna på skolan, i 

min studie. Det vill säga inga kopplingar görs, kopplingsrestriktioner träder fram. För att få 

ändring behövs att kopplingarna inom organisationen sker.  

Skog 

Eleverna från min undersökning leker ofta i en skog som angränsar till skolgården. Det finns 

inga rastvakter inne i skogen. Skogen har ojämn mark med många stora stenar. I skogen rör sig 

alltid ett mycket mindre antal elever än på skolgården och på så sätt år miljön i skogen mindre 

stökig och rörig. Detta passar bra för barnen från grundsärskolan. Intellektuell 

funktionsnedsättning är en funktionsnedsättning som har koppling till barnets sociala 

färdigheter. Barnen klarar inte av att delta i kollektiva spel med invecklade regler. Miljön i 

skogen hjälper dem att ta fram sina egna förmågor som resurs enligt tidsgeografiskt synsätt. 

Interaktionen i skogen är kopplad till lek med enklare regler som att bygga kojor eller leka med 

kottar, klättra och hoppa på stenar. För dessa lekar behövs inte heller särskilt många barn, utan 

det kan de göra med ett betydligt mindre antal lekkamrater. Man kan säga att barn med 

intellektuell funktionsnedsättning har en kapacitetsrestriktion, men i skogen, i en ömsesidig lek 

med barn från grundskolan, kan barnet med intellektuell funktionsnedsättning använda sig av 

sin egen förmåga och kunskap som resurs. 
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Att leka med ”sina kamrater” 
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Figur 7.2 Illustration visar platserna där elever befinner sig på rasterna. Detta är sammanställning av 

nio dagars observation, därför finns ingen specifik tid angiven på axeln som visar tiden. Elever från 

grundsärskolan representeras med blå färg, elever från grundskolan årskurs 0-3 representeras med grön 

färg och årskurs 4-5 med röd färg.  På den horisontella axeln har platserna markerats och på den vertikala 

axeln löper tiden, nedifrån och uppåt. Individbanornas väg i tid och rum ska alltså läsas nedifrån och 

upp. Varje plats på skolan och skolgård har tilldelats en siffra för att kunna bearbeta insamlat material 

från observationer. Siffrorna står för: 1-storkorridor, 12-snöhög vid skogen, 13-skog, 14-”femmornas 

plats”, 15-snöhög med sten och gran, 16-klätterställning, 17-kompisgunga, 24-basketkorg, 25-

fotbollsplan/is plan, 26-rutschkana, 27-plats där pojkarna spelar med klubbor (bandy).   

Barnen från grundsärskolan i min undersökning håller oftast ihop och leker med varandra, de 

känner sig trygga med varandra. Tidigare forskning har visat att mindre skolenheter är bra för 

elever med koncentrationssvårigheter därför att det blir färre sociala kontaktytor och eleverna 

känner igen varandra samt känner sig trygga och säkra (Tufvesson, 2009). 

Genom den trygghet som den ”lilla gruppen” ger upphov till för barnen i min undersökning, då 

grundsärskolan ligger lite avskilt i en lugn del av skolan samt använder tre mindre lokaler, 

stärks barnens självförtroende vilket de har glädje och nytta av i mötet med övriga elever på 
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särskolan. Då miljön i grundsärskolan är anpassad underlättar det på så sätt sociala kontakter 

för barnen med intellektuell funktionsnedsättning, som tillhör kapacitetsrestriktionerna, då kan 

barnen använda sig av egen kapacitet som resurs i denna miljö. Barnen i min studie är 

uppmuntrade av sin lärare att ta hand om varandra och att leka med ”sina kamrater”. Läraren 

lägger ansvar för allas trivsel i skolan på barnen och detta gäller i alla grundsärskolans lokaler 

eller skolans lokaler, men sträcker sig även ut på rasterna. Detta har positiv inverkan då det 

stärker gemenskapen i gruppen och höjer trivseln om det handlar om klassen/skolan, men detta 

verkar hämmande under rasterna på gården. Det finns barn som har kapacitet att leka med andra 

barn från grundskolan utan att ha något större behov av stöd, men de stannar kvar i 

grundsärskolans grupp.  Barnen känner sig ansvariga för de barn som har det svårt i samspelet 

med andra barn och som lätt hamnar i konflikter med andra. För att inte dessa barn också skulle 

lämna grundsärskolans grupp, avstår de själva att gå från ”sina kamrater”, det betyder att deras 

individprojekt att bli socialt delaktig motverkas. Också övrig personal på gården hänvisar 

barnen från grundsärskolan att gå/leka med ”sina kompisar” om de hamnar i konflikt med de 

övriga eleverna som befinner sig på gården. Forskning kommer fram till resultat att det finns 

hinder i de formella strukturerna, därför att viljan och förmågan att närma sig andra elever finns 

hos vissa elever. Det har konstaterats att det trygghetsinriktade omsorgsperspektivet verkar 

kortsiktigt samt långsiktigt vara inriktat på en delaktighet i ett vuxenliv bland ”de egna” i 

omsorgsvärlden. På detta vis finns risken, enligt forskarna, att särskolan blir en förberedelse 

inför en livslång omsorgskarriär (Molin, 2004; Mineur, 2013). Skolan i min undersökning har 

ingen utarbetat plan hur de kan stödja interaktion mellan elever från olika skolformer under 

rasterna, och på så sätt stödja självständighet, det betyder att svårigheter i det sociala samspelet, 

träder fram hos barnen med intellektuell funktionsnedsättning (som tillhör till 

kapacitetsrestriktioner) när de söker sig utanför ”sin grupp”. Det saknas samordning i 

organisationen (det görs inte tillräckliga kopplingar dvs. det finns kopplingsrestriktioner) och 

skolan inte skapar förutsättningar för att ge stödet under rasterna till dessa barn.  

Att vara annorlunda  

Det finns en plats på skolgården där killarna spelar sina matcher och där flickorna från årskurs 

fem står i mindre grupper samt pratar och håller på med sina mobiltelefoner. Detta är en plats 

som saknar lekredskap och därför föredrar de mindre barnen andra platser på skolgården. 

Barnen i min undersökning kallade denna plats ”femmornas plats”. De äldre barnen från 

grundsärskolan brukade besöka denna del av skolgården om ”femmorna” inte var där under 

rasten. Det var ”de stora” barnens plats. Genom att också leka i denna del av skolgården 

markerade barnen från grundsärskolan att de tillhörde de äldre barnen. När eleverna från årskurs 

fem kom ut på rast, så gick bara ett barn från grundsärskolan dit (under rasterna), Erica. Hon 

vistades gärna i närheten av de äldre barnen från annan skolform, men hennes försök att vara 

med i leken slutade oftast i bråk då intellektuell funktionsnedsättning har koppling till barnets 

sociala färdigheter och detta begränsade henne att aktivt delta i samspel med barn i samma 

ålder. Enligt Nordström (2002) karakteriseras flickornas gemenskap av mer abstrakta 

kommunikations- och normsystem och detta utesluter flickorna med intellektuell 

funktionsnedsättning därför att deras kommunikativa förutsättningar inte räcker till.  

Undersökningen visade också att barnen från grundsärskolan gärna skulle vara med i leken med 
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andra barn från grundskolan, men de avstod att gå dit då det skulle betyda att också barn med 

stora svårigheter i socialt samspel skulle följa efter dem. Barnen från grundsärskolan ville inte 

vara kopplade till barnen som var för mycket avvikande. Forskning visar att det är acceptabelt 

att vara annorlunda inom gruppen, men att acceptansen inför det annorlunda inte gäller utåt mot 

omvärlden då man inte vill bete sig socialt uppseendeväckande.  När barnet beter sig socialt 

uppseendeväckande väcker det de andra gruppmedlemmarnas irritation. Inom gruppen umgås 

man med alla, men när man går utanför gruppen så väljer man (Nordström,2002). I 

tidsgeografin utgör mentala begränsningar kapacitetsrestriktioner. Barnen kan inte göra sådant 

som i princip skulle kunna vara möjligt. Kopplingsrestriktioner träder fram då barnet i min 

undersökning inte fick hjälp under rasterna av skolpersonal för att underlätta för de i mötena 

och samspel med jämnåriga i grundskolan d.v.s. inga kopplingar har gjorts för att åstadkomma 

anpassningar för att barnen skulle använda sig av sin egen kapacitet som resurs.  

Kamratrelationer 

De funktionella skillnaderna mellan barn med och utan intellektuell funktionsnedsättning kan 

vara av sådant art att de berör såväl kognitiva som språkliga, kommunikativa och sociala 

kompetenser. Skillnaderna i erfarenhet blir så märkbara att barnet med intellektuell 

funktionsnedsättning hittar sina kamrater bland barn som är ett par år yngre. Barnen i min 

undersökning hade oftare lekkamrater bland barn i årskurs tre än i årskurs fem och inga 

kamrater i årskurs fyra. Detta kan förklaras med de kognitiva svårigheter som barnen i 

grundsärskolan hade (intellektuell funktionsnedsättning tillhör till kapacitetsrestriktioner), men 

det kan också bero på skolans organisation d.v.s. det finns styrningsrestriktioner. Under 

samarbetsaktiviteter har barnen möjlighet att lära känna varandra under anordnade former och 

detta främjar social interaktion. ”Treorna” växer upp med detta sätt att jobba i A-huset. Dock i 

årskurs fyra flyttar barnen ut från A-huset och de kommer tillbaka till A-huset i årskurs fem. 

Samarbetet bröts. Genom att träningsskolan kom till A-huset för tre år sedan är samarbetet 

mellan olika skolformer fortfarande ett ganska nytt sätt att jobba på skolan.  

Nordström (2002) anser att olikheterna i de funktionella förutsättningarna mellan barn med och 

utan intellektuell funktionsnedsättning framkallar olika samspelsvillkor, men att en annan 

jämlikhet skapas i denna gemenskap när rum erbjuds för det annorlunda, och för en delaktighet 

utifrån det funktionshindrade barnets egna funktionella förutsättningar. Man kan säga att denna 

delaktighet ger ett viktigt bidrag till vår förståelse av livets villkor. Skolan i min undersökning 

erbjuder sådant rum via samarbetsaktiviteter och ger barnen med intellektuell 

funktionsnedsättning, som tillhör kapacitetsrestriktion, en möjlighet att använda sig av sina 

förmågor som resurs. Gustavsson (2012) menar att miljöns utformning indirekt påverkar 

delaktigheten genom att sätta ramar för hur samspelet kan utformas och utvecklas. Därför kan 

skolans organisering påverka om barnet kan använda sin kapacitet som resurs eller om 

kapacitetsrestriktioner träder fram hos barnet i vissa situationer. När det gäller skolan i min 

undersökning så hjälper skolans organisation barnet att använda sin kapacitet som resurs, då 

skolan underlättar samspel mellan barn från olika skolformer under lektionstid samt i visst 

omfattning också under deras fria tid d.v.s. efter skolans aktiviteter (gemensamma aktiviteter i 

projektform). Dock skolans organisation under rasterna t. ex. personalbrist, påverkar 

möjligheten att skapa rum för gynnsamma samspel på skolgården och det finns heller inget 
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kamratstöd på skolan det vill säga styrningsrestriktioner och kopplingsrestriktioner träder in.   

Barnen i min undersökning håller ihop och leker mycket ihop enligt läraren. Det finns en ”vi-

känsla” i gruppen då barnen själva återkommer till ”vi” och ”alla” och läraren gör liknelser till 

en syskongrupp som ”håller ihop”. Det perspektivet kan ge en känsla av att höra ihop, att ”höra 

till en grupp”. Denna vi-känsla skapas oberoende av att barnen sinsemellan är mycket olika 

åldersmässigt, utvecklingsmässigt och personlighetsmässigt. Nordström (2002) menar att 

gemenskapen i denna ”egna” grupp gör det möjligt för barnen att tillsammans utveckla ett 

speciellt inifrån-perspektiv när det gäller vad det innebär att leva med en intellektuell 

funktionsnedsättning. För barnen är det viktigt för utveckling av en positiv personlig identitet 

att få bekräftelsen på den verklighet man själv ser. Det gäller också den verklighet som handlar 

om hur man ser på sig själv. Den gemenskap som barnen i min studie hade med varandra, ger 

möjlighet till en bekräftelse på att själva vara en person som ”kan saker och ting”. Gruppen 

erbjuder möjlighet till ett samspel i horisontella relationer, till ett deltagande i aktiviteter på 

egna villkor och på så sätt till ett accepterande av varandra som just kamrater. På så sätt ger 

tryggheten i den egna gruppen barnet en möjlighet att använda sig av sin egen kapacitet som 

resurs, då intellektuell funktionsnedsättning tillhör kapacitetsrestriktionerna. Deras trygghet 

inom gruppen stärker deras förtroende när de söker sina lekkamrater utanför gruppen. På så sätt 

stödjer tillhörigheten till den lilla gruppen barnets individprojekt att vara socialt delaktig.  

Barnen i min studie har samspelat, deltagit aktivt, deltagit passivt/bredvid eller inte alls och 

samspelet har ägt rum på jämlika eller mindre jämlika villkor. Samspel ses som en viktig faktor 

för att barn ska uppleva hög grad av delaktighet.  Delaktighet och tillhörighet är knutna till 

aktivitet. Man tar aktivt del och hör till genom att göra saker tillsammans. På så sätt betraktas 

delaktighet som en process. I de horisontella relationerna mellan barn finns möjlighet att skapa 

en delaktighet som formas av ömsesidighet och likadant inflytande över de villkor som gäller 

för samspelet. I de vertikala relationerna ger delaktighet en karaktär av ett ”dominant-

beroendeförhållande” som i praktiken betyder att barnen med funktionsnedsättning får ett 

mindre inflytande över samspelsvillkoren. Större avvikande beteende har till följd att barnens 

relation till jämnåriga barn utan motsvarande funktionsnedsättning är vertikala med i allra 

största utsträckning ett passivt bredvid-deltagande (Gustavsson, 2012).  I min studie kunde jag 

se att detta inte alltid behöver vara något negativt. Erica, var ”accepterad“ bland jämnåriga 

utanför sin grupp i vissa situationer när hon var där som åskådare och jag bedömer att hon hade 

ett utbyte av dessa ”vistelser” i bredvid-deltagande. Erica var glad när hon kom tillbaka från 

rasten efter de tillfällena när hon var accepterad av andra barn (när hon stod i närheten av dem) 

och gav uttryckt att hon ”trivdes”. På så sätt också bredvid – deltagande stödjer positivt barnets 

individprojekt att vara socialt delaktig. När Erica återvände i glad stämning till klassen efter 

rasten kunde hon fortsätta med sina skoluppgifter och på så sätt stärktes parallellt också 

individprojektet att lära sig.    

 



 

82 

 

 

Figur 7.3 Illustration visar på vilka platser elever befinner sig under stor rast. Den tid förflyttningar tar 

att utföra är inte redovisat i bilden.  Elever från grundsärskolan representeras med blå färg, elever från 

grundskolan årskurs 0-3 representeras med grön färg och årskurs 4-5 med röd färg.  På den horisontella 

axeln har platserna markerats och på den vertikala axeln löper tiden, nedifrån och uppåt. Individbanornas 

väg i tid och rum ska alltså läsas nedifrån och upp. Till varje plats på skolan och skolgård har tilldelats 

en siffra för att kunna bearbetat insamlat material från observationer. Siffrorna står för: 1-stor korridor, 

5-matsal, 12-snöhög vid skogen, 13-skog, 14-”femmornas plats”, 15-snöhög med sten och gran, 16-

klätterställning, 17-kompisgunga, 24-basketkorg, 25-fotbollsplan/is plan, 26-rutschkana, 27-plats där 

pojkarna spelar med klubbor.   

Sammanfattning 

Genom att anordna samarbetsaktiviteter i mindre grupper ges möjlighet för barnet att använda 

sin egen kapacitet som resurs, intellektuell funktionsnedsättning tillhör kapacitetsrestriktioner. 

För att få igång samarbete över olika skolformer behövs en stark ledning som skapar 

förutsättningar för samarbete, d.v.s. det görs kopplingar. För att få fungerande samarbete mellan 

olika skolformer på skolan behövs det att all personal har positiv attityd. Specialläraren är den 

som sprider kunskap bland personal och barn. Okunskap kring funktionsnedsättningar som 
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fanns hos personalen och barnen tillhör kapacitetsrestriktioner. För att barnen ska använda sin 

kapacitet som resurs har skolan anpassad miljö i grundsärskolans klass. Vid 

samarbetsaktiviteter görs anpassningar, t. ex. barnen jobbar ihop i mindre grupper med barn 

från en annan klass, d.v.s.  görs kopplingar. Miljö kan påskynda barnens återhämtning när de 

är trötta. Rätt miljö kan stödja projektet att lära sig och projektet att vara social. För att barnen 

ska ha rätt miljö kring sig också vid samarbetsaktiviteter eller för att samarbetsaktiviteter ska 

bli av så måste det göras kopplingar. Till exempel barnen upplevde gemensamma tillfällena 

med grundskolan under lektionstid som stökiga. Det betyder att miljön/gruppens storlek inte 

var tillräckligt anpassad för barn med koncentrationssvårigheter. Detta tillhör 

kopplingsrestriktionerna. På grund av att inte tillräckliga kopplingar gjordes inom 

organisationen för att anpassa miljön för barn med intellektuell funktionsnedsättning samt 

koncentrationssvårigheter, upplevde barnen miljön som stökig och deras 

koncentrationssvårigheter, som tillhör kapacitetsrestriktionerna, trädde fram. Barnen kunde inte 

använda sig av sin kapacitet som resurs och barnens individprojekt att lära sig motverkades.  

Skolans organisation har stor betydelse för barn med intellektuell funktionsnedsättning vilka 

möjligheter de får för att skapa kontakter/kamrater. De vuxnas vilja och skolans mål att minska 

konfliktsituationer utgör restriktioner. Det är auktoritetsrestriktioner som sätter ramar för vad 

barnen kan eller är tillåtna att göra. Skolgården skulle behöva flera vuxna för att barnen skulle 

få mera stöd, men det är ekonomiska skäl som hindrar detta, det vill säga kapacitetsrestriktioner 

träder in. Det har till följd att barnen från grundsärskolan uppmanas att leka med ”sina 

kompisar” vilket betyder leka i grupp bara med grundsärskolans elever under uppsikt av en 

vuxen som alltid följer med barnen ut från grundsärskolan. Detta motverkar barnens 

individprojekt att vara social delaktiga. Kopplingsrestriktioner träder fram då inga anpassningar 

har gjorts under rasterna för att barnen med intellektuell funktionsnedsättning kan använda sin 

kapacitet som resurs. Då grundsärskolans raster sammanfaller med grundskolans raster finns 

det många barn samtidigt på gården, det är livligt där. Lek i angränsande skog erbjuder avsevärt 

lugnare miljö, det finns mycket mindre antal barn som vistas där, det är enkla lekar som att 

samla på kottar, göra en koja, klättra på stenar eller hoppa och barn med intellektuell 

funktionsnedsättning, som tillhör kapacitetsrestriktionerna, kan använda sig av sin kapacitet 

som resurs.  

Genom att äta lunch i lite avskild miljö (fritidsklubbens bibliotek) samt att komma till matsalen 

bland de första tiderna. På så sätt fick barnen från grundsärskolan lite lugnare miljö. De blev 

inte trötta efter lunchpauser och kunde fortsätta på sina skoluppgifter vid nästa lektionstillfälle, 

på så sätt kunde deras individprojekt att lära sig stärkas. Men att grundsärskolans raster 

sammanfallit med grundskolans raster för de yngre barnen på skolan (årskurs 0-3), fick 

konsekvenser för de äldre barnen som gick i grundsärskolan. De fick väldig sporadiskt träffa 

jämnåriga från grundskolan. På så sätt motarbetades deras projekt att vara socialt delaktiga.  

I min studie har jag kommit fram till att de barn som behöver stöd i sina kontakter får ingen 

hjälp. Det har inte gjorts tillräckliga kopplingar, d.v.s. det fanns kopplingsrestriktioner. Barnet 

har skyddats från ”misslyckande”. Om barnet har ett socialt uppseendeväckande uppförande 

(detta tillhör kapacitetsrestriktionerna) påverkar det också de andra barnen i gruppen. I min 

studie avstod barnen från att söka sina kompisar från grundskolan av rädsla för att vissa barn 
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skulle följa efter. För att skydda grundsärskolans elever från konflikter och för att ”behålla” 

glada barn var grundsärskolans elever uppmanade att hålla ihop som en grupp, och ta ansvar 

för varandra. Det ”glada” barnet som återkom till klassen efter raster kunde fortsätta på en ny 

lektion utan att vara ledset eller argt. Skolans organisations projekt att lära barnen kunskap samt 

att skydda barnen (d.v.s. styrningsrestriktioner) motarbetade barnens individprojekt att vara 

social delaktiga. Mineur (2013) kom till liknande slutsats. Hennes resultat visar att 

utformningen av skolans fysiska miljö har inflytande på de aktiviteter och händelser som 

utspelar sig i skolan. När skollokalerna är väl samlade och överblickbara så det innebär att 

lärarna har möjligheter att ha inflytande på elevernas aktiviteter under hela skoldagen. Molins 

fallstudie (2004) visar att undervisningen och organiserandet av skolvardagen många gånger 

innebär en förlamande trygghet då t. ex. eleverna väntade tills någon av personalen kom och 

hämtade dem trotts att de kunde gå själva. Molin har kommit fram till resultat att det finns 

hinder i de formella strukturerna, därför att viljan och förmågan att närma sig andra elever finns 

hos vissa elever. Molin konstaterar att det trygghetsinriktade omsorgsperspektivet verkar, 

kortsiktigt samt långsiktigt, vara inriktat på en delaktighet i ett vuxenliv bland ”de egna” i 

omsorgsvärlden. Den typ av samverkan som bedrivs på skolan i min studie har visat sig att ha 

bara minimal påverkan på utökat samspel och kamratrelationer mellan grundsärskolans och 

grundskolans elever under raster. Detta beror på skolans organisation, d.v.s. 

kopplingsrestriktioner och styrningsrestriktioner träder fram.   
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Kapitel 8 Avslutning 

Jag sammanfattar resultat och analys i detta kapitel samt försöker ge svar på mina 

frågeställningar. I kapitlet diskuteras den metod som används vid undersökningen i förhållande 

till syftet. Resultaten ställs i relation till grundläggande teori samt tidigare forskning. Arbetet 

avslutas med funderingar samt ges ett förslag på de områden som behöver mera forskning. 

Resumé 

Min studie rör barn som är inskrivna i särskolan. Syftet med denna studie är att undersöka vilka 

möjligheter har barn med intellektuell funktionsnedsättning att vara delaktiga i skolaktiviteter 

när deras särskola är placerad i samma byggnad som grundskolan. Fokus ligger på 

möjligheterna till möte mellan barn från grundsärskolan och barn från grundskolan och deras 

kamratrelationer. Jag intresserar mig för elevernas egna erfarenheter och deras berättande om 

sin skolgång och sin vardag, det som i forskningssammanhang beskrivs som ett 

inifrånperspektiv. Frågor som ställs är: Hur arbetar grundskolan och grundsärskolan med 

samverkan? Hur fungerar samspelet med grundskolelever för eleverna från särskolan på raster 

och gemensamma aktiviteter med särskilt fokus på särskoleelevernas erfarenheter?  

Jag kommer att besvara dessa frågor genom att studera hur elevernas dag ser ut. Analysen 

fokuserar med tidsgeografisk ansats på interaktion och resultatet analyseras med 

tidsgeografiska begrepp som resurs, restriktion och projekt. Tidsgeografin kan användas för att 

sätta fokus på praktiska handlingar som kan analyseras med hjälp av verktyg som synliggör 

processer. På så sätt erbjuder den tidsgeografiska ansatsen möjlighet att studera individer och 

organisation och samspelet mellan dem. Tidsgeografin har fokus på människors och 

organisationens tillgång till resurser, samt vilka restriktioner som begränsar möjligheterna att 

nyttja resurser i olika situationer.  

Jag anser att jag fick svar på mina två frågor. På min första fråga hur arbetar grundskolan och 

grundsärskolan med samverkan visade min studie att de fysiska, sociala och organisatoriska 

förutsättningarna arrangeras så att de ska utgöra resurser och dämpa effekter av restriktioner 

när det gäller undervisningen, dock gäller detta inte under rasterna. Skolan i min undersökning 

har som mål att ha samarbete över olika skolformer i det dagliga arbetet, men trotts flera års 

arbete kring samverkan mellan grundskola och särskola så förekommer samverkan bara inom 

ramar för projektform på skolan. Till dessa projekt söker skolan statligt bidrag. Samverkan 

består av gemensamma aktiviteter till påsk, jul, vid skolstart och skolavslutning, d.v.s. det 

handlar bara om minimal delaktighet. Min studie visade också att samverkan inte omfattar hela 

skolan som helhet när det gäller t. ex. pysseldagar, men koncentrerar sig bara i A-hus där 

grundsärskolan och träningsskolan är placerade. Att utöka samverkan på skolan är en pågående 

strävan. Skolans ledning är medveten om behovet av att all personal på skolan har en positiv 

attityd till samverkan samt till funktionsnedsättningar för att uppnå målet. Därför skapas 

utrymme på skolan för att personal kan träffas i olika ansvarsgrupper, där de diskuterar och 

planerar. Grundsärskolans personal informerar de övriga lärarna i ansvarsgrupper om 

särskolans elevers specifika behov och skolans aktiviteter planeras utifrån elevernas 
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förutsättningar. För att alla elever på skolan får förståelse för funktionsnedsättningar, jobbar 

skolan med spridning av kunskap. Grundsärskolans personal går till klasser och informerar 

barnen i grundskolan om särskolans verksamhet samt om olika funktionsnedsättningar.    

Min studie visar att barnen från grundsärskolan har minimala möjligheter att delta i 

gemensamma aktiviteter på sin fria tid, vilket beror på skolans organisation. Skolan i min studie 

har inte gjort tillräckliga åtgärder för att skapa möjligheter för grundsärskolans elever att delta 

i aktiviteten dans samt att skolan inte har så stort utbud av aktiviteter som kan främja mångfald. 

Resultatet blev att det teoretiskt fanns möjligheter, men att praktiskt inga barn medverkade från 

grundsärskolan i det gemensamma projektet.   

Min studie visar att organiseringen av samarbetet mellan olika skolformer på skolan inte alltid 

omfattar skolan som helhet, utan äger bara rum på A-huset och sker mellan grundsärskolan och 

grundskoleklasser som finns där. Grundskolans placering mellan träningsskolans del samt 

grundskolans del bjuder på många tillfällen till social interaktion. Närhet till grundsärskolans 

lokaler visade sig vara viktig för samverkan då barn från de andra två husen som ligger lite 

separat från A-huset, men som tillhör grundskolan, inte medverkade i samverkan under 

pysseldagar på A-huset. Det är bara vid utomhusaktiviteter som utflykter, friluftsdagar, 

skolavslutning eller skolstart som samarbetet omfattar alla elever på skolan.   

På min andra fråga hur fungerar samspelet med grundskoleelever för eleverna från särskolan 

på raster och gemensamma aktiviteter med särskilt fokus på särskoleelevernas erfarenheter 

visar min studie att det finns en rad svårigheter som begränsar barnen från grundsärskolan att 

få flera kontakter med barn från grundskolan och som beror på skolans organisation.  

Min studie visar att barnen som får möjlighet att under gemensamma aktiviteter hinna känna 

varandra valde varandra som lekkompis också på raster, d.v.s. gemensam aktivitet har lett till 

att det uppstod interaktion mellan barnen också på deras fritid. Men samverkan mellan olika 

skolformer sker sporadisk på skolan i min studie (bara i projektform) så den ledde inte i någon 

större omfattning till att barnen med intellektuell funktionsnedsättning fick flera 

kamratrelationer med barnen från grundskolan. Grundsärskolans raster sammanfaller med 

grundskolans raster. Barnen från grundsärskolan leker för det mesta ihop, men de söker sig 

också till andra barn på skolgården. För att barnen ska känna sig trygga under rasterna finns det 

relativt många vuxna på skolgården. Vuxna ska underlätta för barnen i deras interaktioner, men 

också med mera praktiska tjänster som att ge en pulka från förrådet eller låna ut skridskor, 

hjälpa till med att sätta på vantar m.m. Av min studie framkommer att vuxna som har som 

uppgift att skapa säkerhet under rasterna, och vara som stöd, inte alltid är av godo eller är 

tillräcklig stöd för barn med intellektuell funktionsnedsättning. De vuxnas närhet och strävan 

att skapa ”trygghet” på raster kan utgöra ett hinder vid interaktioner för elever från 

grundsärskolan. Det förekommer särbehandling på skolan i min studie trots att målet är helt 

motsatt. Elever från grundsärskolan är uppmanade av skolpersonalen under raster att leka med 

” sina kompisar” vid barnens försök att vara med i leken med de andra barnen på skolgården. 

Detta gäller främst de elever som anses ”lätt hamna i konflikter”. Gemensam lek mellan barnen 

från olika skolformer är accepterad av skolpersonalen om barnen från grundskolan kommer till 

den plats som grundsärskolans elever mest leker på, eller om hela ”gruppen” från 
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grundsärskolan kommer med en vuxen till andra platser på gården än de annars håller sig till. 

Det finns bara få platser på gården som grundsärskolans elever rör sig på eller vistas på. Men 

det fanns alltid barn som själva ville gå till de andra barnen på gården, gå utanför ”sin grupp”. 

Vissa elever från grundsärskolan brukar bli hämtade, för att gå och leka med ”sina kompisar”, 

vid det minsta tecken på konflikt eller redan i förebyggande syfte. Detta har också bieffekt på 

övriga barn från grundsärskolan då de ofta avstår att leka med sina kompisar från den ”vanliga” 

skolan för att inte locka dit också det barnet som ”avviker” för mycket (t. ex. genom att lätt 

hamna i konflikter). Barnet från särskolan avstår att gå till sina kompisar från grundskolan också 

för att inte själva bli stämplade som ”det sjuka barnet”. Skolan i min undersökning erbjuder 

inget individuellt stöd för barn som har stora svårigheter i socialt samspel. Skolan inte skapar 

heller möjligheter för de barn från särskolan som redan har kamrater i grundskolan för att kunna 

umgås med dem på raster.   

Min studie visar att ”rätt” miljö underlättar för barn med intellektuell funktionsnedsättning vid 

interaktioner med övriga barn på skolan. Barnen får kompisar om det är mindre grupper vid 

samverkan, eller i skogen där det finns mindre antal barn, men också fördelning av bänkar på 

skolgården underlättar för barnen från grundsärskolan att lättare få kontakt med barn från 

grundskolan. Det barn med intellektuell funktionsnedsättning som var för avvikande från det 

”normala” barnet, fick inga kamratrelationer med barn i sin ålder från grundskolan under raster. 

Min studie visade att det var mest de yngre barnen från grundskolan som hade kontakt med 

barnen som gick i grundsärskolan.      

Diskussion utifrån metod och syfte 

Min studie rör barn med intellektuell funktionsnedsättning som går i grundsärskolan och deras 

möjligheter till kontakter med barn från grundskolan när grundsärskolan är placerad i 

grundskolan. Jag valde skolan som undersökningsobjekt därför att skolan utgör ett exempel på 

ett område där den övergripande samhälleliga ambitionen om ett liv på lika villkor 

konkretiseras. Syftet med denna studie är att se om samverkan och gemensamma aktiviteter 

leder till att barn med intellektuell funktionsnedsättning får flera kamratrelationer.  Genom att 

ha fokus på umgänge med övriga barn på skolan undersöks också delaktighet. Barnen i min 

undersökning går i grundsärskolan som är placerad mitt i grundskolan. Jag har valt en kvalitativ 

metod då människors upplevelser kunde belysas på ett djupare plan. Jag har samlat in 

undersökningsmaterial genom intervjuer samt genom observationer i skolan. Sex personer 

intervjuades, av dem var två vuxna och fyra barn. Jag har observerat dessa fyra barn som alla 

var flickor. Att alla barn som ingick i undersökningen var flickor var inte planerat, detta var en 

slump som jag inte kunde påverka. Barn med intellektuell funktionsnedsättning är dock inte en 

homogen grupp. Det finns stora individuella skillnader inom undersökningsgruppen så jag 

anser att det faktum att det var bara tjejer i undersökningsgruppen inte har påverkat resultatet.   

Då undersökningen gäller minderåriga barn har föräldrarna godkänt barnens deltagande i 

undersökningen. Inför publicering har jag ändrat alla namn på personer, samt inte nämnt stadens 

eller skolans namn.  

När jag tänker på syftet tror jag att jag har gjort ett rimligt val kring metod. Den metod som 
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valts bort är enkäter på grund av att en kvantitativ metodval oftast ger bred kunskap snarare än 

djup. Nu efter hand är jag inte så nöjd med mina intervjufrågor till barnen. Det var första gången 

som jag har intervjuat barn, och detta var också barn med intellektuell funktionsnedsättning, 

och jag var osäker på hur mycket jag kunde fråga. Jag känner att jag kunde gått djupare kring 

deras funderingar kring delaktighet i skolan samt kamratrelationer. Trots detta anser jag att jag 

fick tillräckligt material för att kunna göra relevanta slutsatser av insamlat material tack vare 

att jag också hade observationer under flera dagar som metod. Observationerna har varit en 

ovärderlig hjälp i arbetet med att förstå sammanhang och gav upphov till upptäckter som jag 

inte kunde förutse när intervjuguiderna förbereddes. Det som naturligtvis påverkar resultat är 

valet av observationspersoner samt informanter. Det kunde se annorlunda ut om andra 

prioriteringar gjordes eller om jag hade utökad de medverkande. Ännu en breddning och 

fördjupning av undersökningen kunde jag ha fått genom att ha grundskoleelevernas svar kring 

attityder och uppfattningar kring särskoleelever. Men detta skulle troligtvis ha skett på 

bekostnad av undersökningens djup samt en enkät, som undersökningsmetod, skulle i så fall ha 

passat bättre än intervjuer och observationer. På grund av att min tid var begränsad, var jag 

tvungen att också begränsa omfattningen, så det kan bli en fråga för framtida undersökningar.    

Analysen fokuserar, med en tidsgeografisk ansats, på interaktionen mellan barnen på skolan. 

Jag har valt ett helhetsorienterat synsätt för att analysera mitt material, som har fokus på 

individen samtidigt som den kan visa andra nivåer i analysen. Tidsgeografin ger mig möjlighet 

att analysera förflyttningar i tid och rum och för att analysera effekterna i barnens vardag. 

Genom tidsgeografin kan man sätta fokus på praktiska handlingar och kan analysera dem med 

hjälp av verktyg som synliggör processen. Den tidsgeografiska ansatsen erbjuder mig 

möjligheter att studera individer och organisationen och samspelet mellan dem och genom den 

tidsgeografiska analysen kan jag se hur olika aktiviteter genomförs för att förverkliga målet 

med ett projekt (projektsammanhang).   

I tidsgeografin fokuserar man på människors och organisationers tillgång till resurser, och vilka 

restriktioner som begränsar möjligheterna att nyttja resurser. I min studie använder jag de 

tidsgeografiska begreppen: resurs, restriktion och projekt för analysen av insamlat material. Två 

centrala projekt urskildes från insamlat material. Dessa projekt är: att lära sig och att vara socialt 

delaktig. För organisationen handlar det om att arrangera organisationsprojekt som stödjer de 

två projekten på ett sådant sätt att barnens vardag underlättas. Fokus i studien ligger inte på 

barnens olika individprojekt men på organisationens förmåga att styra så att de kan genomföras. 

I analysen av situationerna diskuteras projekt som berörs, stöds eller motverkas. Analysen av 

vardagliga situationer där oklarheter och spänningar uppstår mellan de inblandade projekten 

fångar den vardagliga praktiken i organisationen.  

Resultatdiskussion 

I min undersökning kom jag fram till att barnen bara har sporadiska och korta kontakter utanför 

”sin grupp” och att barnets handlingsutrymme begränsas. Att barn från grundsärskolan kan vara 

med på aktiviteter som anordnas på skolan i projektform är knappast inkludering. Det fanns 

mest minimal delaktighet på skolan, t.ex. eleverna hämtar sin mat i samma matsal men äter inte 

maten där, och de har vissa gemensamma aktiviteter vid exempelvis friluftsdagar. Det var 
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ovanligt att det förekom någon interaktion mellan jämnåriga elever som tillhörde olika 

skolformer. Denna minimala interaktion liknade ett deltagande som i hög grad verkade vara 

kontextuellt betingat mellan elever från särskolan och andra elever på skolan. Det fanns under 

observationsperioden uppenbarligen en rad strukturella villkor som kunde hämma utvecklingen 

av ett ömsesidigt samspel. Till dem tillhör utformningen av skolans fysiska miljö och 

organisering av skolan. Detta var mest synligt under rasterna. Mitt resultat visar att 

utformningen av skolans fysiska miljö har inflytande på de aktiviteter och händelser som 

utspelar sig i skolan och på skolgården. När platserna är väl och lätt överblickbara, så innebär 

det att lärarna har möjligheter att ha inflytande över elevernas aktiviteter under hela skoldagen. 

Detta har som resultat att en del elever känner sig övervakade och påpassade och deras 

handlingsutrymme begränsas. Tidigare forskning visar liknande slutsats (Molin, 2004; Mineur, 

2013). 

Min studie bekräftar tidigare forskningsresultat när det handlar om att särskolans vardagliga 

praktik präglas av ett perspektiv - det omsorgsinfluerade trygghetsperspektivet (Mineur 2013, 

Molin 2004).  Det är minimal interaktion - mellan eleverna på särskolan och andra elever på 

skolan och segregerande mönster vidmakthålls angående särskolans kontakt med övriga skolan.  

Möjligheterna till deltagande bestäms av de rådande strukturella villkoren på skolan. 

Kommunala beslut som budgetfördelning, placering av elever, rekrytering av personal får i sin 

förlängning följder för ungdomarna på särskolan. Det finns tydlig fokuseringen på trivsel i 

skolan i min studie, vilket kan bero på att skolan finns inom särskolediskursen och det är 

omsorgskulturen som uppmärksammas. Barnen var t. ex. uppmanade att stanna med ”sina” 

kamrater för att undvika att de skulle hamna i konflikter, bli ledsna eller besvikna. Det vill säga 

att skolan såg som sin uppgift att ”skydda” elever. Vissa barn är inte nöjda med att tillhöra 

grundsärskolan. De motarbetar den tillhörigheten, men med tiden resignerar de och accepterar 

situationen som den är, t. ex. vissa barn i min studie avstod att gå till sina kompisar som de hade 

i grundskolan. Det verkar som att skolans ideal om delaktighet handlar om att erbjuda ett antal 

elever en trygg tillhörighet till en skolform där de bekräftas och slipper det utanförskap som de 

riskerar i andra sammanhang. Tidigare forskning kom fram att det finns en viktig skillnad 

mellan formella och informella aspekter av delaktighet. Skoldelaktigheten handlar om att öka 

den formella tillhörigheten till en bredare skolkontext som syftar till att öka individers och 

gruppers deltagande och inflytande i vardagliga sammanhang. I detta fall kan delaktigheten 

liknas vid en vertikal process, där ovanifrån kommande beslut förväntas ge positiva resultat i 

skolvardagen (Molin 2004). Min studie visade att det inte är ungdomarnas bristande autonomi 

som hindrar en ökad delaktighet exempelvis vad det gäller att vara med andra på skolgården, 

men att hinder ligger i de formella strukturerna, därför att viljan och förmågan att närma sig 

andra elever fanns hos eleverna, men i vissa fall uteblev ändå delaktighet. Barnen i min studie 

har med tiden blivit alltmer lydiga i den bemärkelsen att de anpassat sig till en trygg och 

tillrättalagd särskolemiljö.  

Det är en stor utmaning för särskolan att skapa förutsättningar för en trygg och harmonisk 

skolmiljö där alla elever ”har rätt att vara som de är”. Enligt Vygotskij innehåller interaktion i 

sig en utvecklingspotential. Utifrån detta, tycker jag, att det kan det bedömas vara viktigt att 

skolan organiserar barnens sociala miljöer på ett sätt som främjar social interaktion. Skolan i 
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min studie skapar inte tillräckligt många situationer /tillfällen där barnen skulle kunna mötas i 

lekkulturen som är horisontell och där de kan vara som de är. Skola i min studie lär barnen att 

främst välja att umgås med ”de sina” och förbereder på så sätt barnen på det som Molin (2004) 

kallar omsorgskarriär. Skolan erbjuder paralyserande trygghet i sin organisation trots att 

skolans ambitioner är helt motsatta. 

I min studie kunde jag se att elever från grundskolan har få kamratkontakter utanför sin grupp. 

Den fysiska miljöns tillgänglighet kan man anpassa och den fungerar väl, men den sociala 

miljön däremot är långt ifrån tillfredställande. En av orsakerna är bland annat att barnen inte 

blir uppsökta av sina kamrater, eller om kamratrelationerna erbjuds så är barnets deltagande i 

den underordnade, passiviserande rollen. Min studie bekräftar resultat i tidigare forskning att 

elever från särskolan i samspel med kamrater utan intellektuella funktionsnedsättningar visar 

upp markerat underordnade positioner. Men i deras samspel med kamrater inom 

särskoleklasserna ingår dem i horisontella mönster och relationer. Denna underordnade position 

märktes i synnerhet om barnet med intellektuell funktionsnedsättning ville umgås med 

jämnåriga från den ”vanliga” skolan. I min undersökning kunde jag se att om det fanns 

situationer där skillnaden mellan de funktionella förutsättningarna var för stora, så att barnet 

med en intellektuell funktionsnedsättning valde att förhålla sig bredvid, eller de icke 

funktionshindrade barnen valde att inte visa intresse, då kom inte någon interaktion 

överhuvudtaget till stånd. Liknande resultat beskrivs i tidigare forskning av Nordström (2002). 

Till exempel när Erica kom så var hon ignorerad. När hon däremot lekte inom ”sin grupp” så 

rådde det horisontella relationer mellan Erica och de andra barnen (som jag beskriver i 

redovisning delen i kap. 6). De likartade funktionella förutsättningarna och 

handlingsmöjligheterna i den omgivande miljön, på ungefär samma sätt, ger barnen en stor 

motivation och ger dem glädje och trygghet när de agerar tillsammans. Det ger dem möjligheten 

att koncentrera sig på leken, spelet och kommunikationen. Barnen behöver inte oroa sig för vad 

den ena eller den andra bidrar med som i den vertikala relationen.  Denna bild av situationen 

bekräftas av forskningen (Gustavsson, 2012; Nordström, 2002).  

Lek mellan de äldre barnen från grundsärskolan och de yngre barnen från grundskolan 

fungerade bra. Däremot visar min studie på avsaknad av kamratrelationer bland de äldre barnen 

i grundsärskolan när det handlar om kontakter med jämnåriga från grundskolan. Mitt resultat 

kan bero på att jag hade bara flickor i min studie och kommunikation mellan pojkar och flickor 

skiljer sig i viss ålder. Nordström (2002, s. 151) anser att pojkarna längre behåller sina 

jämnåriga kamrater än flickor på grund av att pojkarna ofta har motoriska aktiviteter längre upp 

i åldrarna och därför kan pojkarna med lindrig intellektuell funktionsnedsättning delta i 

aktiviteter på jämlika villkor eller mer eller mindre ojämlika villkor. Däremot karaktäriserades 

flickornas gemenskap tidigare av abstrakta kommunikations- och normsystems gemenskap, och 

detta utesluter flickor med intellektuell funktionsnedsättning från gemenskap tidigare då deras 

kommunikativa förutsättningar inte räcker till. Detta bekräftas också av min studie.  Erica var 

den flicka som var mest intresserad att vara med tjejerna från grundskolan som gick i årskurs 

fem. Men då deras ”lek” under rasterna bestod av verbal kommunikation samt kommunikation 

via mobiler, så uppstod det inga kompisrelationer mellan Erica och de andra tjejerna. Ericas 

kapacitet räckte inte till för den abstrakta kommunikation som krävdes för att kunna ”vara en i 
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gänget”. Erica hade horisontella kamratrelationer med de yngre barnen från grundskolan, både 

med flickor och pojkar därför att leken bestod av att jaga varandra och busa. 

Mitt resultat visade att gemensamma aktiviteter hjälpte till att skapa nya kamratrelationer om 

olikheterna inte var för stora. Om olikheterna var av mindre karaktär så kunde barnen leka, och 

en horisontell relation uppstod. Men om barnet hade större svårigheter i socialt samspel så 

uppstod inga kamratrelationer, eller relationer i leken hade vertikal karaktär. Janson 

(Gustavsson, 2012) gör sammanfattningen av en rad studier av samspel mellan barn med 

funktionella olikheter. Han kommer fram till att för att vara kompis med någon som har 

funktionshinder får det inte vara för ”jobbigt” att gå in i en sådan gemenskap. Detta kunde jag 

observera i min studie, då barnet med intellektuell funktionsnedsättning, som hade betydligt 

större svårigheter i socialt samspel än de andra barnen, inte valdes som lekkompis av barn från 

grundskolan, men inte heller blev barnet valt i första hand som kompis av barnen i 

grundsärskolan.  

Jag kom till resultatet att skolan i min studie inte erbjuder elever med intellektuella 

funktionsnedsättningar dubbla kulturtillhörigheten. Det vill säga att det inte finns både 

tillhörighet i en vertikal omsorgskultur och i en horisontell kamratkultur samtidigt. Olikheter 

hanteras inte som något som kan bidra till gruppen och detta behandlande bemötande förstärker 

den andres beroendeposition. Janson (Gustavsson, 2012) menar att kamratkulturen, i 

hanterandet av funktionella olikheter, reproducerar vuxen-barnkulturens vertikala 

omsorgsmönster. Han påstår att genom kamratkulturens reproduktion av en ”behandlings- och 

omsorgshållning” konstrueras denna olikhet till föreställningar om normalitet och avvikelse. 

Jag kom fram till i min undersökning att skolan (som ingår i min studie), i enlighet med Jansons 

resonemang, ”reproducerar” vuxen-barnkulturens vertikala omsorgsmönster. Jag kunde 

observera att barn från årskurs tre hjälpte de avsevärt äldre barnen från grundsärskolan med 

påklädning, samt att barnen från grundskolan var uppmanade av personalen att ignorera elever 

från grundsärskolan i uppfostringssyfte om de ansågs vara störande (till exempel i händelse 

med Erica och en grupp pojkar som utspelar sig i stora korridoren som jag beskrev i 

redovisningsdelen i kap. 6).    

I min studie kom jag till resultat att det läggs stort ansvar på det enskilda barnet när det gäller 

dess kamratrelationer och välmående, men också för en lyckad skolgång. Detta bekräftas också 

av andra studier (Gustavsson, 2012; Molin 2004; Mineur 2013). Det behövs bättre planering 

och anpassning för barn med intellektuella funktionsnedsättningar för att de ska kunna delta på 

lika villkor. Jag anser att kommuner, skolor och enskilda lärare har ett gemensamt ansvar för 

att ett barn med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna ta del av undervisningen, men 

också att ingå i sociala sammanhang på raster. Enbart placering räcker inte för att gemenskap 

ska utvecklas. Det krävs vuxeninsats. Personalen ska inte söka problemen hos de enskilda 

barnen. Kunskap om individuella förutsättningar är nödvändiga för att förstå olikheter, men det 

är i samspel olikheter skapar problem. För att få förändring ska pedagogiska insatser utformas, 

riktas och utvärderas.  Detta bekräftas också av andra studier (Gustavsson, 2012; Åström, 

2009).    

 



 

92 

 

Reflektion och avslutning 

Att all personal har en klar bild av barnets hela situation är viktigt för att nå verksamhetsmålen. 

Samarbete, kontakt och information är nyckeln till denna helhetsbild. Någon ur arbetsledningen 

måste garantera att det finns tid för att etablera dessa kontakter. I skolan i min undersökning är 

det biträdande rektor som har ansvar för dessa kontakter. Då samverkan är viktig för alla, görs 

en ansvarsfördelning i ansvarsgrupper. För att säkra verksamhetens kvalitet är det viktigt att tid 

till planering avsätts. Att planera tillsammans är viktigt, men det är också viktig att 

särskoleelever deltar i positiva aktiviteter. Det som borde göras är att planera och genomföra 

aktiviteter direkt för barn som går i särskola. En mindre grupp barn bör kunna omfattas i 

aktiviteterna. Genom denna åtgärd kan målen för särskoleelevers integrering och delaktighet i 

gruppen lättare uppnås. Personalens hållning och attityder i inkluderings- och 

delaktighetsfrågor är viktiga. Personalen, i skolan från min studie, får kunskaper som är giltiga 

för barnets specifika funktionsnedsättning. Förkunskaper tryggas i handledningssituationer, vid 

informationsmöte med specialläraren och vid möten i ansvarsgrupper. Kunskap om barnets 

funktionsnedsättning ger sannolikt säkrare personal samt utökat handlingsutrymme. Det är 

viktigt att känslor, värderingar och tankar får diskuteras i en professionell 

handledningssituation.  

Övergripande resultatet av min studie visar att personalens kunskaper om olika 

funktionsnedsättningar inte utnyttjas till något positivt och konstruktivt under rasterna på skolan 

och på skolgården. Skolan i min studie gör inga anpassningar under rasterna för att främja 

kamratrelationerna och erbjuder otillräckligt stöd för barnen med intellektuell 

funktionsnedsättning, när det gäller deras interaktion med övriga barn från grundskolan. Även 

om alla elever inte har samma förutsättningar finns det alltid möjligheter att skapa just 

förutsättningar för att alla ska kunna utvecklas och göras delaktiga. Att våga är en förutsättning 

samt att hitta nya arbetssätt för att utvecklas är en uppgift för de ansvariga på skolan.   

Att följa utvecklingen på området skulle vara intressant. Till exempel att studera elevernas och 

personalens värderingar samt känslor inför samarbetet med barn som har intellektuell 

funktionsnedsättning är en intressant forskningsuppgift. Det skulle också vara intressant att 

göra en probleminventerande studie som fokuserar på icke funktionshindrade barns 

föreställningar om elever som går i särskolan. Detta kunde bidra med en förståelse kring 

förutsättningar för lyckad integration i framtiden.  

Till slut frågar jag mig hur denna studie kan komma till nytta i särskolans vardag? Mina 

förhoppningar är att de yrkesverksamma inom särskolan kan omsätta insikten från min studie 

till handling. Molin (2004) säger: 

 ”den levda delaktigheten tar sig alltså uttryck i såväl ord, tanke som handling (Molin, 2004, s. 

207)”. 
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Dagboksmall  

Introduktionsbrev till skolans rektor 

Introduktionsbrev till föräldrarna  

Intervjufrågor till barn 

Intervjufrågor till en lärare 

Intervjufrågor till skolans rektor 
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Mall för tidsdagbok, vårterminen 2013         

            

Dag: ---------------------------------------------

------------ 

 Barn: --------------------------

------------------------------ 

                    

Vilken tid: Vilken plats: 

Med 

vem/vilka: Vad gör barnet på Hur det kändes  

            denna plats: 

när barnet var 

här:  
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Tierp 2012-11-14 

Till Dig som är rektor på grundskolan 

 

Mitt namn är Dana Hajko. Jag är socionom i grunden och studerar magisterprogrammet i 

Handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Jag påbörjar i höst skriva mitt självständiga 

arbete om 30 hp.  

Punkt 1: 

Ansökan: Jag ber om tillåtelse att vara på skolan. 

Jag är intresserad av frågor som handlar om integrering och delaktighet av personer med 

funktionsnedsättning i samhället. Jag har valt att studera barn i särskolan, och deras möjligheter 

att vara delaktiga i övrig skolans aktiviteter under och utanför undervisningstiden. Jag väljer att 

studera grundskolan då jag menar att skolan speglar det samhälle som vi lever i och i skolan 

påverkar man det samhälle som vi kommer att få. Skolan skall stärka eleven som individ och 

förbereda eleven att efter sin förmåga bli delaktig i samhället. I min studie är jag fokuserad på 

de möten och aktiviteter som händer under skoltiden, men som inte ingår i lektionstid. 

Kontakter mellan barn från olika skolformer behövs för att lära sig om varandra och att minska 

det främlingskap som olikheter tenderar leda till. Generellt gäller att om vi känner personer 

bättre så förhåller vi oss på annat sätt.  Därför har det stor betydelse hur skolmiljö och aktiviteter 

är organiserade för att främja social interaktion.  

För att öka kunskapen om barns delaktighet i skolan skulle jag vilja finnas med i en 

grundsärskoleklass några dagar under vintern. Jag vill observera barnens samspel, kontakt med 

varandra, den miljö som de rör sig i och också prata med barnen. Jag tänker mig att samtalen 

kan ta max 1 timme. En intervju med barnet kan jag göra efter skolan. För att kunna skicka 

informationsbrev om min studie till föräldrar och för att kontakta föräldrar för tillstånd om 

barnens deltagande i studien behöver jag din hjälp med förankring i klassen. Jag tänker ha 5 

barn i studien som är i 10-13 års ålder.  

Resultatet av observationer och intervjuer sammanställs i en rapport på ett sätt så att ingen kan 

identifieras och man kan inte se vem som sagt vad. Deltagandet är frivillig och barnet kan när 

som helst avbryta deltagandet.  

Punkt 2:  

Intervju med skolans rektor 

För att få en ännu tydligare bild önskar jag också intervjua dig som är skolans rektor för att få 

information om hur skolan planerar och praktisk jobbar kring delaktighet av barn med 

funktionsnedsättning. Deltagandet är frivillig och du kan när som helst avbryta deltagandet. 

Resultatet av intervjuer sammanställs i en rapport på ett sätt så att ingen kan identifieras. 

Med denna information om undersökningen som utgångspunkt undrar jag om Er skola får 
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deltaga i undersökningen och om du som skolans rektor vill deltaga. 

Om du har några frågor så du är välkommen att kontakta mig, så kan jag förklara mer. 

 

                                                                                Med vänlig hälsning 

                                                                                  Dana Hajko  

 

 

 

Mina kontaktuppgifter: 

Tel. 073 932 32 41 

dana.hajko@gmail.com 

Min handledare är: 

Högskolan i Halmstad 

Cecilia Kjellman 

Universitetslektor  

Handikappvetenskap  

Tel: 035 167569 
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Hej! 

Mitt namn är Dana Hajko. Jag är socionom i grunden och studerar magisterprogrammet i 

Handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad. Jag påbörjar i höst mitt självständiga arbete 

om 30 hp. 

Jag har valt att studera barn i särskolan, och deras möjligheter att vara delaktiga i övriga 

skolaktiviteter under och utanför undervisningstiden. I min studie är jag intresserad av de möten 

och aktiviteter som händer under skoltiden men som inte ingår i lektionstid.  

För att öka kunskapen om barns delaktighet i skolan skulle jag vilja finnas med i en 

grundsärskoleklass några dagar under vintern. Jag vill observera barnens samspel, kontakt med 

varandra, den miljö som de rör sig i och prata med barnen. Jag tänker mig att samtalen kan ta 

max 1 timme.  

Jag har informerat om mitt projekt i ditt barns klass. Resultatet av observationer och intervjuer 

sammanställs i en rapport på ett sätt så att ingen kan identifieras. Deltagandet är frivilligt och 

barnet eller ni som föräldrar kan när som helst avbryta deltagandet även om du/ni skriver under 

att ni accepterar ett deltagande.  Jag behöver målsmans underskrift eftersom ert barn är under 

18 år. Jag kommer också fråga barnen om de vill delta.  

Härmed godkänner jag att mitt barn deltar i detta projekt. 

Målsmans underskrift:…………………………………………………….. 

Datum:………………..                                Plats:…………………………. 

 

Ni är välkomna att kontakta mig om ni har några funderingar, så förklarar jag gärna mer.  

Tack på förhand 

Dana Hajko 

 

Mina kontaktuppgifter: tel. 073 932 32 41, dana.hajko@gmail.com 

Min handledare är: Cecilia Kjellman, Universitetslektor, Handikappvetenskap, Högskolan i 

Halmstad, tel. 035 167569 
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Intervjufrågor till barn: 

 

Inledning 

Presentation till elev. Jag frågar om hon/han vill delta. 

Jag frågar eleven om det är ok om jag spelar in hans/hennes röst på band. I fall där barnet vill 

inte att bandspelaren används, antecknar jag intervjun. Jag ser till att detta blir anonymt i mitt 

arbete.  

Intervjufrågor:  

Namn: 

Ålder: 

1.  Kan du berätta om din skola för mig?  

 

2. Kan du berätta om vad gör du på rasten i skolan? 

 

3. Vilken plats i skolan är roligast att vara på? 

Följdfrågor:  

Varför? 

Vad brukar du göra där? 

Med vem är du på den platsen? 

 

4. Finns det också andra barn där? 

Följdfrågor:  

Leker du med dem? 

Vad är det som gör en plats till en bra plats? 

 

5. Kan du berätta om skolgården? 

Följdfrågor:  
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Vad är bäst med den? 

Vad saknas på den? 

Vilken plats du tycker om att vara på? 

Vilken plats du inte tycker om att vara på? 

Varför? 

 

6. Kan du berätta om lunchtiden? 

 

7. Trivs du i skolan? 

Följdfrågor:  

Varför? 

Finns det barn i de andra klasserna som du umgås med? 

 

8. Är det okej/skönt att vara ensam ibland? 

Följdfrågor:  

Är det roligare att leka med kompisarna? 

 

9. Går du på fritids? 

● Vad brukar du göra där? 

 

10. Kan du berätta om vad du önskar att göra på din lediga tid i skolan?  
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Intervjufrågor till en lärare: 

Inledning 

Presentation till lärare. Jag frågar om hon/han vill delta. 

Jag frågar läraren om det är ok om jag spelar in hans/hennes röst på band. Jag ser till att detta 

blir anonymt i mitt arbete.  

Intervjufrågor: 

Namn: 

1. Kan du berätta om hur ni jobbar? 

Följdfrågor:  

Har barnen från särskolan några gemensamma aktiviteter med barn från andra skolformer? 

(t.ex. bibliotek, utflykter, skolstart, skolavslutning) 

 

2. Kan du berätta om hur du tycker att skolan som plats både lokaler och skolgård 

fungerar för: 

● olika åldrar 

● olika typer av lekar 

● olika behov 

● olika funktionsnedsättningar 

 

3. Kan du berätta om hur du jobbar med att integrera barn? 

 

4. Kan du berätta om hur du ser på sin roll under den fria tiden? 

 

Kan du berätta om dina erfarenheter när det gäller delaktighet hos barn med 

funktionsnedsättning? 
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Intervjufrågor till skolans rektor: 

 

Inledning 

Presentation till rektorn. Jag frågar om hon/han vill delta. 

Jag frågar rektorn om det är ok om jag spelar in hans/hennes röst på band.  Jag ser till att detta 

blir anonymt i mitt arbete.  

Intervjufrågor: 

Namn:  

1. Kan du berätta om hur ni jobbar? 

Följdfrågor:  

Vilka mål vill skolan uppnå?  

Finns det ett samarbete mellan grundsärskolan och övriga skolformer? 

2. Kan du berätta om hur du tycker att skolan som plats både lokaler och skolgård 

fungerar för: 

● olika åldrar 

● olika typer av lekar 

● olika behov 

● olika funktionsnedsättningar 

  

2. Hur ser ni i skolan på delaktighet, ansvar och samhörighet? 

Fakta om skolan:  

3. Hur många elever går i:  

● skolan 

● särskolan 

● träningsskolan 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Dana Hajko


