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Förord 

Många timmar har lagts ner på denna studie. Efter stunder av nöje, njutning, trötthet och 

arbetsmotstånd är jag idag tacksam för de nya insikter arbetet har gett mig samt glad för att 

kunskap sprids om ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat. Många har medverkat till att 

studien blev möjlig.   

 

Till alla er på den skolan där undersökningen genomfördes: Tack för att ni tog emot mig så 

varmt och släppte in mig i verksamheten. Tack för ert engagemang för det undersökta 

ämnesområdet samt för att ni var så hjälpsamma. Tack för många betydelsefulla samtal!  

 

Till eleverna på skolan samt deras föräldrar: Tack alla elever för att ni accepterade mig och 

att jag fick lära känna er. Tack alla föräldrar för att ni lät mig lära känna era fantastiska 

ungdomar!  

 

Till min handledare: Ett stort tack till dig Bozena för allt stöd du gav mig genom hela 

skrivprocessen. Jag är tacksam för att du lyssnade på mina funderingar, tipsade mig om 

användbar litteratur samt ledde mig vidare i arbetet. Tack för att du trodde på mig och gav mig 

lagom mycket spelrum! 

 

Till mina söner: Tack Alexander för att du hjälpte mig förstå hur mycket samspel med andra 

barn kan betyda för ett barns välmående och utveckling! Tack storebror Filip för att du bidrog 

till att göra Vygotskys teori om imitation och proximala utvecklingszoner så verklig för mig!  

 

 

Och slutligen ett citat: 

 

För oss som yrkesmässigt ger stöd till människor betyder det att inte fångas av svårigheter 

utan söka efter det som kan stärka resurser som finns hos varje människa och hennes 

omgivning (Folkman & Svedin, 2003, s. 107).  



Samspel mellan elever med 

autism och utvecklingsstörning 

Susanna Lundblad 

Sammanfattning 

Många barn och ungdomar med autism och utvecklingsstörning delar utbildning i separata 

skolor avskiljda från övriga barn och ungdomar i vårt samhälle. Samspel mellan personer med 

utvecklingsstörning har inte värderats särskilt högt inom utbildning vilket är beklagligt eftersom 

relationer till jämnåriga är värdefulla för alla unga människor. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur några barn och ungdomar som vistas i en träningsskola med inriktning autism i 

kombination med utvecklingsstörning samspelar med varandra, samt vilka förutsättningar de 

ges till samspel med varandra i skolan. Frågeställningarna är hur eleverna tar kontakt och 

samspelar med varandra samt vilka möjligheter respektive hinder de möter i särskolan med 

träningsinriktning när det gäller samspel med varandra. Studien är etnografisk vilket innebär att 

både deltagande observationer och intervjuer har genomförts. Metoden är kvalitativ. Ett 

målinriktat samt bekvämlighetsurval har gjorts. Empirin är inhämtad på en träningsskola i en av 

landets medelstora kommuner. Det centrala som framkommer i studiens resultat är att elevernas 

samspel är aktivitetsorienterat, det vill säga att de samspelar genom rörelseaktiviteter samt med 

hjälp av olika föremål. Kommunikationen består till stor del av kroppsrörelser/gester, blickar 

och minspel men även ljud samt tal på enkel nivå används. Resultatet visar att eleverna i 

undersökningen gläds åt andra elevers närvaro, intresserar sig för varandras aktiviteter samt 

inspirerar varandra till aktivitet. Eleverna väljer ofta att ha ett visst avstånd mellan sig men 

närmar sig emellanåt varandra. Det är viktigt för några av eleverna att aktiviteter utövas på ett 

visst sätt samt att ha ordning omkring sig. Eleverna har betydligt mer kontakt med de vuxna på 

skolan än med varandra. Studien visar att vuxnas förhållningssätt, stödinsatser och 

miljöanpassningar har stor betydelse för elevernas möjligheter till samspel med ”jämnåriga”. 

Skolpersonalens lyhördhet, uppmuntran, upplysning samt aktiva stöd är av stor betydelse för 

hur samspelet mellan eleverna utfaller. Förberedelser, igenkännande, variation, lagom stort 

urval av samspelskamrater, gemensamma intressen, rymliga miljöer samt flera redskap bredvid 

varandra eller plats nog åt flera vid samma redskap skapar möjligheter för samspel. Elevernas 

svårigheter med initiativtagande, empati, generalisering, fokus på mer än en sak i taget, att rikta 

kommunikation samt uttrycka sig påverkar samspelet mellan eleverna. Frågan om hur 

träningsskolans kultur samt människans syn på personer med autism påverkar elevernas 

möjligheter till samspel med andra barn och ungdomar samt elevernas deltagande i samhället, 

har väckts. 
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Inledning  

Han är en vanlig ovanlig pojke som fått diagnoserna autism och utvecklingsstörning av 

måttlig grad. En pojke som i egentlig mening aldrig har erbjudits en plats i det ordinarie 

utbildningssystemet, inte heller i kommunens grundsärskola på grund av hans komplexa 

diagnoser. Han har sin utbildningsplats i en grundsärskola med inriktning träningsskola flera 

mil bort från sin bostad. Skolan har på många sätt varit bra och utvecklande för pojken men 

lärarnas och föräldrarnas upplevelse är att han inte får det sociala utbyte på skolan som vore 

önskvärt med tanke på hans kontaktsökande med andra barn (ett exempel från egen 

erfarenhet). 

 

Många författare, till exempel Ainscow (2000) och Thomas & Vaughan (2005) menar att barn 

och ungdomar med funktionsnedsättningar behöver förebilder i klasskamrater utan 

funktionsnedsättningar och bland annat därför bör gå inkluderade i den ordinarie skolan. Enligt 

Dyson (2001) finns det som skolan ser ut idag inga garantier för att barn med komplexa tillstånd 

får de utbildningsresurser som de behöver, främst när det gäller administration, i den ordinarie 

skolan. Stadgar och kursplaner omfattar inte alla elever. Thomas & Vaughan (2005) påpekar att 

vissa barn och föräldrar hamnar i ett dilemma i valet av skola, hur de än väljer så fattas dem 

något av stort värde. 

 

Samspel mellan personer med begåvningsnedsättningar har inte värderats särskilt högt i vårt 

samhälle vad gäller utbildning. Detta menar Göransson (1995) är beklagligt eftersom många 

personer med begåvningsnedsättningar delar både utbildning, framtida boende och arbete samt 

för att social samhörighet har ett högt värde för varje persons välbefinnande och utveckling. Att 

barn som föds med funktionsnedsättningar inte görs delaktiga i samspelet med andra människor 

i samma utsträckning som barn utan funktionsnedsättningar kan enligt Andersson (2006) bero 

på att vuxna koncentrerar sig för mycket på barnens svårigheter men också på att barn med 

funktionsnedsättningar ofta ger otydliga kommunikationssignaler vilket kan leda till att barnets 

förmågor underskattas eller överskattas och barnen därmed inte får den stöttning de är i behov 

av (Andersson, 2006). Specialpedagogiska forskningsperspektiv och utbildning med inriktning 

på sociala relationer har kommit i skymundan av en dominerande medicinsk vetenskapssyn som 

har inneburit behandling av den enskilde individens problem (Helldin, 2002). Det finns behov 

av ökad kunskap om miljön och dess betydelse för det interpersonella samspelet (Göransson, 

1995 och Björck-Åkesson, Brodin & Inga-Britt Fälth, 1997). Med detta som bakgrund känns det 

angeläget att undersöka hur möjligheterna till samspel för människor med svåra 

funktionsnedsättningar kan se ut inom utbildning.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka hur några barn och ungdomar som vistas i en 

träningsskola med inriktning autism i kombination med utvecklingsstörning samspelar med 

varandra, samt vilka förutsättningar de ges till samspel med varandra i skolan. 

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas: 

 

 Hur tar eleverna kontakt och samspelar med varandra? 

 Vilka möjligheter respektive hinder möter eleverna i särskolan med träningsinriktning 

när det gäller samspel med varandra?  

Bakgrund 

I bakgrunden redogör jag för studiens teoretiska utgångspunkt. Under ett antal teman 

skildrar jag sedan närliggande forskning till mitt undersökta område. 

Teoretisk utgångspunkt 
I min undersökning har jag inspirerats av Vygotskys arbete och sociokulturell teori. Enligt 

Gindis (1999) och sociokulturell teori har kollektivet den mest lovande potentialen för lärande 

och utveckling. Gindis menar att barn med funktionsnedsättningar behöver hjälp med kulturell 

kompetens, kommunikation och sociala relationer med en organiserad kamratgrupp. 

Kamratförmedlande aktiviteter har stor betydelse för ett barns känslor och sociala välmående. 

Funktionsnedsättningar såsom till exempel utvecklingsstörning och ett kraftigt nedsatt språk 

förhindrar ett barn från att ensam bemästra några eller de flesta av sociala färdigheter och 

förvärvande av vissa kunskaper menar Gindis. Han betonar att barnets miljö har stor betydelse 

för svårigheter, till exempel när det gäller grundläggande perception, minne och uppmärksamhet 

samt bestämmer barnets utvecklingskurs. Ur detta perspektiv är inte det primära problemet 

funktionsnedsättningarna i sig utan dess sociala konsekvenser, så kallade sekundära svårigheter. 

Lärare behöver därför koncentrera sig på samt hjälpa barnet med abstrakt resonemang, logiskt 

minne, språk, spontan uppmärksamhet, planering och beslutsfattande. Ett barn är enligt 

Vygotskys teori om den proximala utvecklingszonen (ZDP) kapabelt till mycket mer lärande 

med hjälp av en vuxen eller en kamrat som kommit längre i utvecklingen. Att hitta barnets 

utvecklingszon genom att utgå från barnets aktuella utvecklingsnivå och närmast belägna 

utvecklingssteg är av stor vikt för att hjälpa barnet till utveckling (Strandberg, 2006). Genom att 

den vuxne fokuserar på barnets utvecklingsbara resurser och kontinuerligt uppmärksammar 

vilka frågor barnet ställer, hur barnet tänker samt vilka hjälpmedel barnet använder kan denne 

hitta barnets utvecklingszon (Andersson, 2006). I samspelet vidgas det redan kända till att 

nästan behärska och så småningom behärska ett nytt område.  
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Närliggande forskning  

När jag sökte efter litteratur till denna studie fann jag långt fler undersökningar som 

handlade om interaktion mellan elever med autism utan eller med mild grad av 

utvecklingsstörning och elever utan funktionsnedsättningar i grundskolan, än om samspel 

mellan elever med autism och utvecklingsstörning.  Över huvud taget hade jag mycket 

svårt att finna tidigare studier om samspel mellan elever med autism, samspel mellan 

elever med utvecklingsstörning verkade vara vanligare. Kanske hänger detta ihop med de 

föreställningar som har funnits/finns hos många människor om att personer med autism 

är inbundna och inte intresserade av att samspela med varandra eller andra.  

Grundsärskolan inriktningen träningsskolan  

Min studie handlar om elever som har sin utbildningsplats i grundsärskolan inriktningen 

träningsskolan. Grundsärskolan och träningsskolan har under många år varit separata 

skolformer. Från och med hösten 2011 tillhör träningsskolan grundsärskolan vilket är 

förklaringen till skolans nya benämning (Läroplan för grundsärskolan, 2011). I studiens syfte 

samt vid några fler tillfällen i uppsatsen har jag dock valt att använda benämningen 

träningsskola för att underlätta för läsaren. I träningsskolinriktningen följer eleverna 

ämnesområdena: estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter samt 

verklighetsuppfattningar (Lgr Sär, 2011). Nytt för träningsskolan är att två kravnivåer har 

införts. En nivå för grundläggande kunskaper som alla beräknas kunna nå samt en nivå för 

fördjupade kunskaper och utmaningar. I skolans uppdrag ingår att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla sin förmåga att samspela samt arbeta tillsammans med andra. Ett aktivt elevinflytande 

och samarbete med elevernas vårdnadshavare ska hållas levande (Lgr Sär, 2011). 

Autism – en samling funktionsnedsättningar 

Begreppet autism står för en omfångsrik diagnos och kan ha en mängd orsaker (Gillberg & 

Peeters, 2001). För att diagnosen autism ska kunna ställas ska tre kriterier uppfyllas: ”bristande 

ömsesidig social interaktion, bristande ömsesidig kommunikation (verbal och icke-verbal) samt 

bristande fantasi uttryckt som en begränsad beteenderepertoar” (Gillberg & Peeters, 2001, 

sid.36). Kriterierna ingår i de mest använda diagnosticeringssystemen DSM-1V och ICD-10. 

Autism i sin klassiska form finns hos mindre än 0,1 % av befolkningen medan mer 

högfungerande former av autism såsom till exempel Aspergers syndrom och autismliknande 

tillstånd är betydligt vanligare och förekommer hos 0,6-1,0 % av alla barn i skolåldern. 80 % av 

de personer som har det klassiska autistiska syndromet har även en utvecklingsstörning och var 

fjärde till sjätte individ epilepsi, nedsatt syn och/eller hörsel. När det gäller den nedsatta tal- och 

språkförmågan hos personer med autism handlar den huvudsakliga bristen om att begripa 

meningen med kommunikation. Hos cirka 20 % av personerna med autism är dessutom själva 

talförmågan nedsatt, dysfasi finns som hindrar personerna i deras vilja att tala.  

 

Personer med autism upplever världen på ett annorlunda sätt än människor utan autism 

(Holmqvist, 2004). Upplevelsen av det som sker är fragmentarisk, detaljer fokuseras istället för 

helhet och sammanhang. Bristerna i att urskilja väsentligheter resulterar i svårigheter att 

sammanfoga ny information till tidigare och utöka insikterna om ett fenomen. Detta 

fragmentariska sätt att se på omvärlden försvårar för personen i dennes organisering av 



 

 

4 

 

erfarandet samt verkställandet av en ändamålsenlig aktivitet. Svårigheterna komplicerar barnets 

medvetande om behovet av mänsklig kommunikation i form av språk och annan social 

interaktion menar Holmqvist. 

Utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning är en intellektuell funktionsnedsättning som påverkar korttidsminnets och 

abstraktionsförmågans kapacitet (Brodin, 2008). Utvecklingsstörning klassificeras primärt i 

ICD-10 som hör till världshälsoorganisationens (WHO) internationella klassifikationer 

(Socialstyrelsen, 2010). I ICD-10 delas funktionsnedsättningen utvecklingsstörning in i fyra 

grader utifrån intelligenskvoter; lindrig, måttlig, svår samt djup. Denna klassifikation ska 

kompletteras med ICF-CY som har utarbetats för att utöka beskrivningar med ett 

biopsykosocialt perspektiv samt omfatta utvecklingsaspekter, inklusions- och 

exklusionsaspekter. En persons såväl kroppsliga funktioner som aktivitet, delaktighet och 

miljöer tas med i beräkningen.  

Vuxeninriktade undervisningsstrategier i träningsskolor 

Lärare i träningsskolan använder sig ofta av en vuxencentrerad kommunikationsstil i relation till 

sina elever vilket innebär att de ställer ledande frågor, bekräftar och korrigerar svaren utifrån 

egna intressen (Andersson, 2006). Denna stil lämnar enligt Andersson litet utrymme för 

kamratrelationer.  

 

I en litteraturundersökning har 18 internationella empiriska forskningsartiklar och olika 

undervisningsstrategier för elever med måttlig till grav utvecklingsstörning behandlats 

(Göransson, 1999). Undersökningen visade att undervisningssättet i träningsskolan i huvudsak 

innebar att eleverna undervisades var och en för sig av en lärare samt att undervisningen var 

starkt lärarstyrd, överväganden och beslut gjordes av läraren. När undervisning i grupp väl 

förekom hade läraren någon sorts presentation för alla elever varefter enskilda elevers 

prestationer uppmärksammades genom att de uppmanades till speciella aktiviteter såsom att dra 

av ett almanacksblad. Endast två exempel visade på en annan modell av gruppundervisning. I 

denna modell uppmuntrades hela gruppens aktivitet och prestation tillsammans. Det ena fallet 

handlade om att en grupp elever hjälptes åt med enkel matlagning i vilken var och en hade sina 

uppgifter. Lärarens roll var att uppmuntra och uppmana eleverna till samspel med varandra samt 

att övervaka de olika momenten och att maten blev färdig. 

 

En svensk klassundersökning av Göransson (1995) visade inget samband mellan förekomsten 

av grupparbete i klassen och samspel mellan klassens elever. En förklaring till detta skulle 

enligt Göransson kunna vara att gruppdeltagarnas begåvning och orsaksuppfattning har viss 

betydelse för om ett grupparbete uppfattas som ett grupparbete eller inte. Extra betydelsefullt 

blir då att sambandet mellan egna insatser och ett gemensamt slutresultat står i nära anslutning 

och tydliggörs. En annan orsak skulle kunna vara den starka lärarstyrningen som grupparbetena 

präglades av menar Göransson. 

 

Berthén (2007) undersökte träningsskolans verksamhet, med inriktning mot barn med Downs 

syndrom, ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Hon fann att verksamhetens övergripande mål 

var att eleverna skulle kunna vistas i samhället utan att framstå som obehagliga för andra. 

Uppförande tränades genom de regler och rutiner som skolan hade satt upp, att kunna 
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sysselsätta sig själv och inte störa sina klasskamrater tycktes vara önskvärt. Samspel tränades 

genom en fast repertoar av lekar, sånger, spel samt genom gemensamma utflykter, eleverna var 

inom vissa ramar med och valde sånger och lekar. Kommunikation tränades i syftet att eleverna 

skulle kunna förmedla sig till andra i vardagssituationer, att till exempel kunna be om olika 

föremål samt våga uttrycka sig i grupp vilket eleverna upplevdes ha svårt för. Teckeninlärning 

på grundnivå och bildstöd hade hög prioritet i den undersökta träningsskolan. 

Små klasser och gruppsammansättning i särskolan  

Göransson (1995) har utifrån närliggande forskning diskuterat betydelsen av särskolans 

gruppstorlekar och gruppsammansättningar av elever för deras möjligheter att samspela med 

varandra. Hon befarade att särskolans mycket små klasser i kombination med den vuxentäthet 

som rådde kunde ha negativ inverkan på samspelsmöjligheterna för eleverna emellan. Elevernas 

utbud av att hitta någon att trivas med eller någon som hade lust att samspela när de själva 

önskade begränsades till några få och de vuxna riskerade att hamna som barriärer mellan 

eleverna. Få elever i klasserna visade sig däremot vara positivt när det gällde den vuxnes närhet 

till eleverna. Göransson kom fram till att barnens åldersrelaterade intressen hade större 

betydelse för möjligheten till samspel mellan eleverna än deras personegenskaper och 

samspelsfärdigheter. 

Miljöns betydelse för en person med funktionsnedsättning 

Utvecklingsstörning klassificeras framförallt för att underlätta och mildra konsekvenserna av 

funktionsnedsättningen men risk finns att barnets möjligheter i och med klassificeringen 

begränsas och därmed påverkas negativt (Brodin, 2008). På senare tid har dock de medicinska 

aspekterna tonats ner och möjligheterna för delaktighet i samhällslivet lyfts fram. Göranssons 

(1995) studie visade inget självklart samband mellan ett barns funktionsnedsättning i form av 

nedsatt begåvning och barnets samspelsförmåga. Göransson menar att till exempel människors 

förväntningar på personer med begåvningshandikapp spelar större roll för deras möjligheter till 

samspel. I Brodins (2008) studie framkom att flera föräldrar till barn med svåra 

funktionsnedsättningar trodde att deras barn förstod mer än vad som i allmänhet förväntades. De 

menade att barnen förstod mer än de kunde uttrycka. Föräldrars positiva insikter och kunskaper 

om sina barn behövs som komplement till den professionella kunskapen menar Brodin. 

Systemet eller miljön som utgör barnets sociala värld har stor betydelse för hans/hennes  

motivation och kapacitet för att delta i kommunikativa erfarenheter (Seach, 2006). 

Framgångsrika relationer är inte beroende av skillnader i social eller kognitiv kompetens utan 

ett uttryck för att social förståelse används i relationen.  

Om kommunikation  

Kommunikation är centralt i samspel och handlar om ”att överföra information, dela 

erfarenheter och ta verbal eller icke verbal kontakt för att skapa mening för två eller flera 

människor” (Askland & Satoen, 2007 s.88). Kommunikation är en komplicerad process som lätt 

tas för given och i allmänhet handlar om att ta initiativ, rikta uppmärksamhet, ta sin tur, invänta 

samtalspartners reaktioner, reparera missförstånd samt uppmärksamma ämnesbyten (Andersson, 

2006). Spontan kommunikation som innebär att kunna påbörja kommunikation utan frågor eller 

uppmaningar från någon annan är svårt för många som har autism (Aspeflo, 2010). Ett stort 

problem är att barn med svåra funktionsnedsättningar har svårt att visa vad de vill, dessa barn 
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kan betraktas som passiva (Brodin & Lindstrand, 2008). Förmågan att kommunicera hänger 

ihop med barnets hela situation; art och grad av funktionsnedsättning, behov, intressen, vilja 

samt motivation (Brodin, 2008). Autism innebär svårigheter när det gäller emotionell 

ömsesidighet och socialt engagemang vilket påverkar hur föräldrar och vårdgivare interagerar 

med barnet (Seach, 2006). Lek och interaktionserfarenheter på ett tidigt stadium påverkar 

utvecklingen av meningsfull kommunikation med andra. Ett barns funktionsnedsättningar kan 

försvåra den tidiga kommunikativa utvecklingen men Brodins (2008) studie visar att det går att 

bygga upp ett kommunikativt samspel även senare i barnets liv. Vuxna kan hjälpa barnet att 

utnyttja förmågan att göra sig förstådda genom att anpassa sig efter barnet, vara lyhörd för 

barnets uttryck, bekräfta barnet samt lära henne/honom att använda sina kommunikativa 

förmågor menar Brodin. Att parterna förstår varandras uttryck är en förutsättning för att stödja 

utvecklingen av närhet, samförstånd samt en successivt starkare samhörighet och relation 

(Hautaniemi, 2004). Ofta utgår man från att barn med svåra funktionsnedsättningar inte har 

förutsättningar för en sådan utveckling för att de till exempel saknar tal samt för att man har 

svårt att se hur man tillsammans kan skapa mening. Genom att den vuxne är lyhörd för barnets 

känslor och uttryck kan den vuxne i psykologisk mening stötta barnet i dennes 

självbestämmande genom att agera för att hjälpa barnet dit hon/han vill menar Hautaniemi. Att 

ha kunskaper om barnet, det vill säga att känna till vad barnet tycker om och brukar tala om är 

till stor hjälp för den vuxne när det gäller att tolka barnets uttryck (Brodin, 2008). Värdet av ett 

samspel avgörs av de kvaliteter samspelsparterna upplever att samspelet har (Göransson, 1995). 

 

Barn som inte har utvecklat ett talat eller skrivet språk använder sig av icke verbal 

kommunikation i form av naturliga reaktioner och signaler såsom leenden, nickningar och 

blinkningar. Det icke verbala språket, till exempel ögonkontakt, stödjer det talade språket och är 

betydelsefullt i barnets kommunikationsutveckling. På senare tid har så kallad alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK) blivit aktuell inom forskningen för barn med olika 

funktionsnedsättningar. Denna kommunikation handlar i stor utsträckning om olika 

kommunikationshjälpmedel till exempel föremål, bilder, bokstäver och tecken som stöd 

(Brodin, 2008). Totalkommunikation innebär att med alla möjliga medel göra sig förstådd samt 

vilja förstå, ett begrepp som används av Horgen (2006). 

Om samspel  

Samverkan/interaktion är ett grundläggande begrepp i samspelskompetens och innebär att 

parterna tar hänsyn till varandras handlingar och avsikter i ett mänskligt förhållande (Askland & 

Satoen, 2007). En miljö som gynnar barnets samspelsutveckling är känslig för barnets uttryck, 

förändras i takt med barnets växande och stelnar inte i rutiner och tillsyn.  

Samspel mellan elever i träningsskolan - sällsynt 

Samspel mellan elever i träningsskolan är sällsynt (Göransson, 1995, Göransson, 1999, 

Andersson, 2006 och Berthèn, 2007). Barn som vistas i träningsskolan har i regel flera 

omfattande funktionsnedsättningar som påverkar och kan försvåra utvecklingen av samspel 

(Andersson, 2006). Träningsskolans personal upplever att eleverna har stora svårigheter att 

samspela med andra barn (Berthén, 2007). Det är mycket vanligare att lärare i särskolan 

uppmuntrar elever till samspel med lärarna själva än till samspel med andra elever (Göransson, 

1999).  
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En undersökning av 31 individuella utvecklingsplaner för elever i träningsskolan visade att 

samspel med andra elever som en del av en metod, var mycket sällsynt medan samspel med 

vuxen var betydligt vanligare (Göransson, 1999).  

 

I en svensk studie av 14 träningsskolklasser samt tio grundsärskolklasser förekom lärares 

uppmuntran eller stöd av en elevs uppmärksamhet på annan elev, samspel med annan elev eller 

samspel med flera elever endast i 8 % av observationstillfällena (Göransson, 1995). De 

pedagogiska strategier som användes i de undersökta klasserna innehöll mycket lite av 

medveten träning av samspelsfärdigheterna uppmärksamma andra, ta kontakt, upprätthålla 

kontakt, tolka känslouttryck samt lösa kamratkonflikter. Vanligare var att lärare ändrade 

enskilda elevers placering för att minska det som upplevdes som störande samspel mellan 

eleverna än att ändra för att stimulera eleverna till samspel med varandra.  

Samspel mellan barn och ungdomar med lindrig utvecklingsstörning i grundsärskolan 

Nordström (2002) har studerat karaktären på samspel och relationer mellan barn och ungdomar 

med lindrig utvecklingsstörning samt vilken delaktighet olika relationer och gemenskaper 

erbjuder. 25 barn, övervägande låg- och mellanstadieelever ingick i studien. Utmärkande för 

samspelet mellan barnen var att de pendlade mellan ett aktivt eller passivt deltagande i de 

aktiviteter som erbjöds omkring dem. Däremellan ägnade de sig åt ensamaktiviteter eller 

samspel med någon vuxen. Horisontella relationer, det vill säga jämlika relationer, samt större 

uthållighet i samspelet kom emellanåt till stånd i fria motoriska aktiviteter såsom jaga och 

smyga lekar samt gung- och klätteraktiviteter. En del rollekar förekom på lågstadiet men då i 

mycket korta samspelssekvenser. Vertikala relationer gjorde sig gällande då någon elev med 

större organisationsförmåga än majoritetens styrde upp samspelet. Denna elevs förmågor att 

styra ledde till popularitet bland andra elever. När ledningsförmågan saknades försökte eleven 

få med sig den andre partnern på sina egna villkor. Lyckades inte detta upplöstes samspelet utan 

nämndvärda reaktioner. Högstadieungdomarnas samspel med varandra handlade oftast om 

stillsammare aktiviteter som fika, prat och kortspel samt lite fotboll eller landbandyspel för 

pojkarna. Ungdomarna umgicks ofta i grupp, flickor och pojkar var för sig. 

Om leken  

Lek är det som barn ”signalerar” som lek (Knutsdotter Olofsson, 1991, s.177). Barn talar om 

att de leker med hjälp av ord eller skratt. Full koncentration och hängivelse kännetecknar ett 

barns medvetandetillstånd i lek. När ett barn leker glömmer hon/han bort basala behov som till 

exempel hunger. En förutsättning för att kunna leka är enligt Knutsdotter Olofsson att man 

förstår att allt inte är vad det ser ut att vara, att förstå att något kan tolkas på olika sätt. Det krävs 

att man förstår andras leksignaler och själv kan kommunicera lek till andra samt att man förstår 

meningen i de förändringar och förvandlingar som görs av handlingar, personer, ting, tid och 

rum. För att påbörjad lek ska kunna fortgå och utvecklas behövs harmoni i leken. Denna uppnås 

med hjälp av de sociala lekreglerna samförstånd, ömsesidighet och turtagande. Kärnan i 

lekkompetens är enligt Folkman & Svedin (2003) att inspirera andra, ta initiativ till lekar, 

komma överens, turas om, ha tillgång till fantasi samt dela med sig av idéer. Brodin (2008) 

menar att vuxnas föreställningar om att lek ska se ut på ett särskilt sätt kan hindra dem från att 

se tillexempel barns åskådningslek eller sinnesstimulerande lek som ”riktig” lek. Enligt 

Nordström kan även ungdomar och vuxna som har en grav utvecklingsstörning ha behov av att 
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leka. Brodins (2008) undersökning visar att lek kan vara ett medel för inlärning av samspel och 

kommunikation.  

 

Enligt Gillberg & Peeters (2001) har barn med autism svårt för att leka med andra barn på grund 

av problem när det gäller att utveckla sociala färdigheter såsom att tolka och förstå språk, andras 

avsikter och spelregler. En stor anledning till nämnda bekymmer är den begränsade 

abstraktionsförmågan som människor med autism har. Wing & Gould (1977) fann att utebliven 

symbolisk lek var nära sammankopplad med autism utvecklad tidigt i barndomen. Detta antogs 

bero på olika svårigheter inom språklig förståelse, kommunikationsförmåga, 

generaliseringsförmåga samt brister gällande sortering och bearbetning av kinetisk, visuell, 

auditiv och taktil perception, vilket i sin tur begränsar minnesförmågan. I Wing & Golds studie 

framkom också att frustration och aggressivt beteende uppstod hos en stor del av barnen med 

autism som en följd av deras språkliga och kommunikativa svårigheter vilket ytterligare 

försvårade för barnen i deras utveckling.  

 

Forskning om barn med svåra funktionsnedsättningar visar ofta att det är den vuxne som styr 

barnets lek genom att ta initiativ, bestämma vad barnet ska leka med samt se till att aktiviteten 

genomförs (Brodin & Lindstrand, 2008). Barnets roll är oftast mycket begränsad. Ofta används 

leken som ett medel för att träna barns förmågor. Leken i sig, att leka för att ha roligt tillskrivs 

sällan ett värde. Det är inget negativt med träning för att lära in olika färdigheter som barnet kan 

ha nytta av i sin fortsatta utveckling, det är dock väsentligt att fundera över vad träningen ska 

leda till menar Brodin & Lindstrand. 

Betydelsen av social samhörighet och lek 

Social samhörighet med klasskamrater har betydelse för varje barns självkänsla, 

samhällsdelaktighet och utbildningsframgångar (Göransson, 1999, Ainscow, 2000, Sternberg & 

Grigorenko, 2000, Thomas & Vaughan, 2005 och Askland & Satoen, 2007). Samspel med 

jämnåriga kan aldrig ersättas av samspel med vuxna då samspel barn emellan ger barnen 

erfarenheter som de inte kan få i kontakten med vuxna (Beyer & Gammeltoft, 1998 och 

Folkman & Svedin, 2003). Samhörighetskänslan uppstår när individen delar sina erfarenheter 

med andra (Askland & Satoen, 2007). Positiva relationer har inflytande över hjärnans 

utveckling, flödande energi produceras i den del av hjärnan som är ansvarig för 

socioemotionella funktioner (Seach, 2006). Genom interaktiv lek ökar motivationen och 

potentialen för viljan att uttrycka sig. Spontanitet och njutning i social interaktion leder till barns 

möjligheter att utveckla begrepp, flexibilitet, symbolisk medvetenhet och representativt 

tänkande menar Seach. Barn har i leken även möjlighet att utveckla självmedvetenhet och 

förståelse av fantasi och verklighet. Delade lekerfarenheter ses som hjälp för att utveckla nya 

insikter av olika vägar av tänkande och beteende. I samspel med vuxna lär sig barnet turtagning 

vilket är grundläggande för att så småningom nära känslor till, samt lek med andra barn ska 

kunna utvecklas (Askland & Satoen, 2007). 

Att skapa möjligheter för samspel mellan elever i träningsskolan 

Att skapa tillfällen, hjälpmedel och tid  

Det finns ett stort behov av att situationer skapas och hjälpmedel utformas så att elever i 

träningsskolan ges möjlighet att ta kontakt med varandra (Göransson, 1999). Att ett hjälpmedel 
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upplevs meningsfullt för den person som använder detta är nödvändigt för viljan att nå ett mål 

Kylén (1983). Vuxna behöver ge barn utrymme för spontan kommunikation så att barnet får 

möjlighet att svara på objekt och lekpartners (Seach, 2006). Att den vuxne emellanåt tar ett steg 

tillbaka och observerar barnen är nödvändigt för att relationerna dem emellan ska bli synliga 

(Askland & Sataoen, 2007). Det är mycket betydelsefullt att den vuxne har tålamod att vänta in 

barnets svar på olika stimuli vilket inte är självklart då barnet med svåra funktionsnedsättningar 

ofta behöver en lång bearbetningsfas, risken är annars att den respons barnet skulle ge avstannar 

menar Brodin (2008). Samverkan med föräldrar och andra personer i barnets sociala nätverk är 

högst angelägen för att få en bild av hela barnets situation så att barnets kommunikation och 

samspel kan utvecklas, i synnerhet då barnet har funktionsnedsättningar som påverkar deras 

kommunikation (Björck-Åkesson, Brodin & Fälth, 1997 och Andersson, 2006).  

Imitationens betydelse  

Imitationslärande är ofta försummat eller osynliggjort menar Harvard (2009) som utifrån 

tidigare videodokumentationer beskrivit imitativa lärprocesser i lek. Med utgångspunkt i 

forskning om imitation och i första hand kulturell lärandeteori har Harvard lyft fram några 

betydelsefulla kontexter för imitativa lärprocesser. Kontexterna handlar bland annat om att 

gruppkulturer formas genom att barn imiterar varandras ord, gester och handlingar samt att nya 

deltagare kan komma in i sociala aktiviteter genom att observera och imitera. Harvard redogör i 

sin rapport för smala respektive breda definitioner av imitation som utgångspunkt för forskning. 

Denna studie sällar sig till den breda definitionen som bygger på Albert Banduras lärandeteori. 

Enligt Bandura innefattar imitation processer av små rörelser och tonfall till mer sammansatta 

och tidskrävande processer kring gestaltning och identifikation (Harvard, 2009). 

 

Ömsesidig imitation är en väsentlig aspekt för att barn med autism och ett ickeverbalt språk ska 

kunna utvecklas kommunikativt och kognitivt (Nadel, 2004 och Seach, 2006). Imitationerna kan 

enligt Nadel handla om enkla matchande gester, välbekanta imitationer eller nya målinriktade 

handlingar som innefattar objekt. Genom att barn med autism själva blir imiterade kan de börja 

förstå att de kan påverka andras handlingar menar Nadel. Imitation är en social relationell 

aktivitet som är nödvändig för en persons kreativitet och förståelse av kunskap (Connery, 

Steiner & Shane, 2010). Mening skapas tillsammans med andra och barn får hjälp att skapa 

utvecklingszoner (zpd). Enligt Connery, Steiner & Shane imiterar barn sådant som finns i deras 

omgivning och deras relationer samt sådant som sträcker sig över dem utvecklingsmässigt sett.  

Ett variationsteoretiskt perspektiv på lärande  

Holmqvist (2004) har undersökt lärande för barn med autism med hjälp av variationsteorin. 

Undersökningen visade att variation är ett viktigt inslag i lärandeprocessen, dock måste 

variationen vara noga planerad och kontrasterad mot det som personerna redan har urskiljt. Som 

ett första steg är det av betydelse att ta elevens perspektiv och försöka analysera vad denne kan 

urskilja samt vad hon eller han inte urskiljer. Pedagogerna behöver ta reda på hur personen med 

autism skapar samband samt vilka samband som finns hos personen. Dessa samband kan lätt 

missas på grund av att människor utan autism söker efter andra samband utifrån deras sätt att 

uppfatta världen. Förmågan att sätta samman det eleven med autism har urskiljt och uppfattat är 

en svår utmaning. Att planera undervisning med mer fokus på samband än på fenomenen i sig är 

väsentligt i variationsteorin. Tillexempel kan en elev genom att hon eller han är med och skapar 

något gemensamt börja inse att andra har samma behov samt att det som skapas är till för alla. 
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Genom att pedagogerna visar på flera olika aktiviteter samt erbjuder olika sätt att utföra 

aktiviteterna kan eleven placera de olika sätten i ett sammanhang så att han/hon vet vilket sätt 

som är mest relevant att välja.  

En medveten lekprocess  

Från forskning om barn med svåra funktionsnedsättningar framgår att den vuxnes närhet och 

stöd, med något undantag, är en förutsättning för barnens möjligheter till lek då barnen oftast på 

egen hand har svårt att visa vad de vill (Brodin & Lindstrand, 2008). Det är vuxnas ansvar att 

hjälpa barn som inte spontant och ohämmat deltar i socialt samspel med andra barn (Wetso, 

2006 och Seach, 2006).  Eftersom barn med autism har svårt med förståelse och användning av 

språk kan andra former såsom musik, rörelse, drama och dockor användas i lek och 

kommunikation (Brodin, 2008). Den vuxne bör låta barnet berätta sin historia, läsa av samt lära 

känna barnet och dess uttrycksmönster (Wetso, 2006). Genom att dela barnets intressen kan den 

vuxne utveckla möjligheter för tillförlitlig kommunikation och utifrån det som rör sig hos barnet 

reflektera och hjälpa barnet att hitta alternativa vägar av tänkande samt kunna skapa något nytt, 

så småningom tillsammans med flera barn (Seach, 2006). Detta är vad Andersson (2006) kallar 

en barncentrerad kommunikationsstil. Skolpersonal bör ta vara på lekens möjligheter i 

pedagogisk planering samt i startandet av aktiviteter menar Wetso (2006). Hon påpekar även att 

en medveten lekprocess kan leda till att barns aggressiva utspel reduceras eller försvinner. 

Leken och barnets lekintressen påverkas av funktionsnedsättningens art och grad, variationen är 

stor men olika slags kroppslekar, bråk- och buslekar, att kittlas, brottas och jagas verkar roa de 

flesta barn och speciellt barnen med funktionsnedsättningar (Brodin & Lindstrand, 2008). Dessa 

lekar kräver en samspelspartner och ibland stora fria ytor. Utomhusmiljön är en tillgång för att 

möjliggöra livliga lekar mellan barn. Det är av stor betydelse att vuxna omkring barnen även 

erbjuder material för sinnesstimulerande och kreativ lek såsom till exempel ficklampor, mobiler 

och gungor samt uppmuntrar till lek med andra menar Brodin & Lindstrand. En kreativ 

lekerfarenhet ger barn chansen att pröva sina förmågor, pröva nya idéer och utmaningar. 

Assistenten ska vara ett stöd för barnet med funktionsnedsättning i skolan så att denne kan delta 

i lek tillsammans med kamraterna (Brodin, 2008). Att den vuxne hittar en balans mellan att följa 

och leda barnet är enligt Andersson (2006) betydelsefullt. 

Metod 

I metodavsnittet redogör jag för olika val och tillvägagångssätt i min undersökning.  

samt för bearbetning och analys av mitt insamlade material utifrån vald metodlitteratur 

inom området 

Etnografisk studie  
Deltagande observationer är den huvudsakliga metoden i etnografi och innefattar ofta flera olika 

sätt att samla data såsom direkt observation, intervjuer och filmande med fokus på iakttagande 

och lyssnande (Kullberg, 2004). Frågor kan ställas till barn och personal under observationernas 
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gång för att klargöra det observatören inte förstår. Olika dokument och föremål i 

undervisningsmiljön kan också visa på vad som framhålls i en verksamhet (Stensmo, 2002 och 

Kullberg, 2004). Egenskaper som gynnar en observatör i dennes roll är att vara empatisk, kunna 

ta andras perspektiv samt vara nyfiken och lagom påstridig. En fördel med deltagande 

observation i förhållande till kvalitativa intervjuer är att den deltagande observatören samverkar 

med de personer som ingår i undersökningen på flera sätt, i många situationer och i olika roller 

och på så sätt kan skapa förståelse för människan att vara i den bestämda kontexten (Bryman, 

2002). I etnografiska studier behöver flera urval göras, samtliga urval görs i relation till studiens 

syfte och frågeställningar (Kullberg, 2004).  

Undersökningens genomförande 

Förberedelser för tillträde till undersökningsplatsen samt val av 

deltagare i studien 

I min kvalitativa studie har jag gjort ett målinriktat och bekvämlighetsurval, vilket enligt 

Bryman (2002) innebär att de personer som passar in i förhållande till det som ska undersökas 

och finns åtkomliga väljs ut. Då min avsikt var att undersökningen skulle nå djup snarare än 

bredd och jag ville undersöka samspelet mellan elever med autism och utvecklingsstörning i 

skolan, valde jag att vända mig till endast en skola med just denna inriktning. Inledningsvis 

kontaktades, via telefon, ansvarig chef för den skola som jag önskade få tillträda. Chefen som 

verkade intresserad av min studie bad om ett informationsbrev och erbjöd sig även att 

vidarebefordra brevet till skolan. Inom en vecka kontaktade den pedagogiskt ansvariga på 

skolan mig och tid för en första träff bestämdes. Jag skulle få möjlighet att se skolan, träffa 

skolpersonalen samt försöka bilda mig en uppfattning om vilka elever som kunde tänkas ingå i 

min studie. I väntan på första besöket läste jag med studiens syfte som utgångspunkt en 

kvalitetsredovisning från år 2011 skriven av skolans verksamma och efter vistelsen skolans 

verksamhetsplan. Vid första besöket rörde jag mig runt på skolan utan att anteckna eller filma. 

Jag iakttog när några elever arbetade, hur eleverna var placerade när de åt mat, vad de gjorde på 

lunchrasten, under en musiklektion samt en skapandelektion. Jag tittade efter vilka elever som 

tillbringade tid ihop samt om jag kunde se några som samspelade med varandra. Valet var inte 

enkelt då gruppindelningarna bland eleverna var mycket flexibla och många elever i hög 

utsträckning arbetade individuellt tillsammans med en vuxen i enskilda rum. Den grupp elever 

som tillbringade mest tid tillsammans var fyra av de äldsta eleverna på skolan varför de i samråd 

med pedagogiskt ansvarig på skolan kom att väljas ut för min undersökning (se sid.18). Med 

hjälp av en specialpedagog skickades informationsbrev om studien hem till fyra familjer med 

förfrågan om deras ungdomars deltagande. Två av skolans yngre elever som jag sett samspel 

emellan valdes bort för att de ofta befann sig på andra platser än de äldre eleverna och jag ville 

undvika att min undersökning skulle bli för spretig och förlora djup. Dock kom en av dessa 

elever att ingå i studien som samspelspartner vid ett flertal tillfällen (se sid. 18).  

Val av tider och platser för observationer och intervjuer 

Mina observationer utfördes under en och samma vecka för att jag skulle få se eleverna i så 

många skolsituationer som möjligt, samt för att min tid började bli knapp. Jag fanns på skolan 

måndag till torsdag under den tid som de flesta eleverna vistades på skolan, dvs. ungefär mellan 

klockan 8.15 till 14.30. Fredagen valdes bort då det var den dagen som verkade innehålla minst 
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gruppaktivitet samt eftersom jag behövde tid till bearbetning och analys av mitt 

observationsmaterial. Efter samtal med några av skolans pedagoger valdes under min fjärde 

observationsdag ytterligare en dag ut för deltagande observation. Denna dag skiljde sig åt från 

övriga skoldagar i det avseendet att den var en utflyktsdag med aktiviteter och mat på annan 

plats för samtliga elever på skolan. Under utflyktsdagar kunde det enligt pedagogerna 

förekomma sång- och rörelselek mellan elever varför jag trodde att denna dag skulle kunna 

tillföra något extra nytt till min studie. Denna fjärde och sista observationsdag inträffade efter 

fem dagars bearbetning och påbörjad analys av mitt första observationsmaterial. Att välja plats 

och situation för mina observationer blev vid några tillfällen svårt då de utvalda eleverna för 

studien ibland befann sig på olika platser. Ett exempel på detta var när två av eleverna skulle 

besöka gymnasiets verksamhetsträning samtidigt som en annan elev skulle delta i ett 

födelsedagsfirande av en yngre elev på skolan. Valet den gången föll på gymnasiebesöket för att 

detta besök innefattade flera deltagare i min studie samt för att jag var intresserad av att se hur 

de två eleverna skulle reagera när de kom till en annan miljö med andra ungdomar. Kullberg 

(2004) påtalar betydelsen av att gå tilltänkta intervjupersoner tillmötes. Tidpunkt och plats för 

intervjuerna i min studie valdes av informanterna efter att jag framfört önskemål om i vilken 

vecka dessa skulle ske. Intervjuerna kom att genomföras i två olika rum på den skola där den 

största delen av mina observationer utfördes.  

Val av undersökningsstrategier 

Strategier för observation kan med fördel varieras under studiens gång (Kullberg, 2004). 

För att få möjligheten att kunna se situationer och samspelssekvenser även i efterhand och 

upptäcka fler nyanser i hur något sägs, kan observatören använda sig av en videokamera 

(Stensmo, 2002). I min undersökning startade jag med att lyssna, iaktta och anteckna så mycket 

som möjligt av det som hände kring de fyra utvalda eleverna för att sedan i vissa utvalda 

situationer börja använda mig av en videokamera. Valet av metod gjordes utifrån min 

upplevelse av vad som var mest etiskt rätt, naturligt och ändamålsenligt för aktiviteten och för 

stunden. Elevernas positioner och olika miljöer är exempel på sådant som påverkade 

metodvalet. Till exempel kunde jag av etiska skäl inte videofilma under besök i andra 

skolverksamheter då personal och elever där inte var skriftligt informerade och tillfrågade om 

deltagande i studien. Vid trånga utrymmen bedömde jag att jag fick bättre överblick genom att 

iaktta och anteckna. I bearbetningen av mitt observationsmaterial upptäckte jag vilka 

möjligheter en videoinspelning gav när det gällde att kunna se en sekvens många gånger och 

upptäcka fler och fler nyanser av värde för min studie varför videokameran användes mer och 

mer ju längre studien fortskred. De tillfällen som filmades var en musiklektion, en 

idrottslektion, en rast, en promenad, en pusselstund, två stunders utomhusaktivitet vid ett 

område med träningsmaskiner, utomhusaktivitet och inomhuslek under utflyktsdagen samt en 

musikterapeutisk lektion. Videosekvensernas längd varierade mellan några minuter till cirka 

trettio minuter. Situationer som observerades med hjälp av iakttagande, lyssnande och 

anteckningar är en träslöjdslektion, bad, skapande verksamhet, morgonsamlingar, fruktstunder, 

måltider, enskilt skolarbete, besök vid andra skolverksamheter med mera.  

Val av hjälpmedel i undersökningen 

Att som etnograf kunna vara rörlig för att inte missa värdefull information samt att välja så 

osynliga hjälpmedel som möjligt för att minimera påverkanseffekten på 

undersökningspersonernas sätt att handla är något som Stensmo (2002) talar om och som jag 
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beaktade i valet av hjälpmedel. Vid inspelning av intervjuerna använde jag mig av en mp3 

spelare. Anteckningsblocket jag använde mig av vid observationerna var i storlek A5 och 

videokameran relativt liten. Videokameran stationerades aldrig då jag bedömde att jag kunde 

fånga fler samspelssekvenser genom att hålla i kameran. Heikkilä och Sahlström (2003) menar 

att det är lättare att komma närmare rörliga situationer i barnens vardag med en handhållen 

kamera. Med en stativfast kamera blir man mer låst till rumsligt stabila aktiviteter. Däremot blir 

den handhållna kameran mer synlig än den monterade och riskerna att de som filmas störs är 

större menar Heikkilä och Sahlström.  

Val av samtalspersoner 

Valet av personer att samtala med och eventuellt intervjua bör enligt Kullberg (2004) göras 

under undersökningens gång, beroende av studiens framskridande och sammanhang. Personerna 

som söktes upp för samtal i min studie hade på olika sätt anknytning till mitt inhämtade 

observationsmaterial, ibland var det skolpersonalen som inledde samtal med mig. Tretton  

anställda på skolan samt ett par personer från andra skolverksamheter blev på något sätt 

involverade i samtal med mig, några i större utsträckning än andra.  Samtalen fördes till 

exempel med ansvarig lärare efter lektion, under promenader till och från olika aktiviteter, vid 

matbordet, i nära anslutning till något som observerats under en pågående aktivitet eller under 

skolpersonalens planeringstid. Två av de personer som jag samtalade med kom även att bli 

aktuella för intervju. Den ena var den specialpedagog som var mentor för de observerade 

eleverna, den andra den pedagogiskt ansvariga på skolan. Att just dessa valdes ut berodde på att 

de hade tillbringat mycket tid med de observerade eleverna samt att en av dem kände till skolans 

historik och verksamhetsutveckling i ett längre perspektiv, vilket jag fann värdefullt för en 

djupare helhetsförståelse av det som jag sett i mina observationer. Intervjuerna skedde sex dagar 

efter min sista observationsdag. 

De informella samtalen 

Samtal med skolpersonalen inträffade då personalen i samband med mina observationer 

önskade förtydliga eller berätta något eller då jag för en bättre förståelse hade behov av att veta 

mer omkring det som framträtt i observationerna, i mina påbörjade samtal samt de fortlöpande 

analyserna. Längden på samtalen varierade mycket, från mycket korta till tio- 

femtonminuterssamtal.  Informationen som kom fram i samtalen tecknades ner i direkt 

anslutning till samtalen eller så fort tillfälle gavs, ett par samtalssekvenser spelades oplanerat in 

med videokamerans hjälp. Min upplevelse av samtalen var att de många gånger skedde spontant 

på ett naturligt sätt samt att ingen av skolpersonalen hade något emot att samtala med mig. 

Några uttryckte att det var bra att jag ställde frågor till dem för att dessa fick dem att tänka till 

lite extra på sitt arbete med eleverna. Nya frågor väcktes hos mig utifrån det som skolpersonalen 

sagt i samtalen och jag återkom till dem och fick möjlighet att ställa följdfrågor till den 

information de tidigare delgivit mig. På så sätt vidgades materialet och jag fick nya kunskaper 

om skolans verksamhet och mitt studieområde. I ett samtal fick jag muntlig information om 

undersökningsgruppens individuella utvecklingsplaner vad gäller innehåll, mål och metoder.  

Intervjusituationen 

En djupintervju görs när behov av att tala mer om något i den observerade vardagen uppstår 

eller då forskaren vill försöka förstå hur intervjupersonerna uppfattar något som kommit fram i 
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analysen (Kullberg, 2004). Intervjuerna kan leda till djupare förståelse för den information som 

kommit fram i observationerna och samtalen, samt till att tankar om företeelser i vår omgivning 

synliggörs och väcks, nya frågor kan uppstå och bidra till att kunskap utvecklas hos båda parter 

som deltar menar Kullberg. I samband med mina observationer, den fortlöpande analysen samt 

läsning av två dokument framträdde ämnen som jag var intresserad av att veta mer om i 

förhållande till mina frågeställningar.  De områden som behandlades i intervjuerna var; 

informantens syn på och beskrivning av elevernas samspel med varandra på skolan, 

uppfattningar om hur elevernas samspel kunde utvecklas, samarbete med andra 

skolverksamheter samt samarbete med elevernas föräldrar. För att få fram informantens egna 

upplevelser och uppfattningar bör etnografen använda sig av öppna frågor samt lyssna aktivt på 

det den intervjuade säger. Intervjuerna inleddes med en fråga av öppen karaktär varefter jag 

försökte följa informanterna i det de ville säga genom att lyssna och ställa följdfrågor i form av 

sonderande, direkta, indirekta och tolkande frågor vilka Kvale (1997) menar är användbara för 

att få reda på mer om det som informanterna tagit upp samt att klargöra information. Jag ville 

dels klargöra några uttalanden i intervjusituationen, dels utvald information från de dokument 

jag tagit del av. Vid några tillfällen blev det naturliga övergångar mellan de planerade 

ämnesområdena då de intervjuade i sina berättelser kom in på ett av dessa områden, några 

gånger var det jag som inledde ett nytt ämne. Intervjun med den pedagogiskt ansvariga på 

skolan pågick en timme och arton minuter medan intervjun med ansvarig specialpedagog för 

den elevgrupp som jag observerat fortgick under drygt trettio minuter. Några korta pauser 

uppstod under intervjuerna på grund av att annan skolpersonal kom in i rummet och frågade 

efter något samt för att en av informanterna fick ett viktigt telefonsamtal. Jag upplevde inte att 

detta påverkade den information som gavs i intervjuerna på grund av att intervjupersonerna efter 

avbrotten utan att tveka fortsatte på samma tråd som de påbörjat innan de blivit avbrutna. 

Intervjuerna spelades in vilket Kullberg (2004) rekommenderar. 

Min roll som observatör samt användningen av videokameran 

För att bilda mig en uppfattning om elevernas situation i skolan utifrån ett helhetsperspektiv 

samt för att jag inte kunde förutse när intressant information i förhållande till mitt syfte skulle 

uppstå följde jag Kullbergs (2004) rekommendationer om att i undersökningens startskede 

observera med brett fokus och anteckna så mycket som möjligt av det som jag såg för att senare 

i undersökningen rikta fokus på kritiska händelser. Utöver observerandet av elevers samspel 

med varandra iakttog jag även i undersökningens första skede vad eleverna gjorde i sina 

enskilda arbetsuppgifter, hur de utförde uppgifterna samt vilket stöd de fick av vuxna. Längre 

fram i studien kunde jag börja ana när samspelssekvenser mellan eleverna skulle kunna tänkas 

förekomma och kunde i större utsträckning än tidigare börja planera mina observationer. Det 

kunde tillexempel handla om vilken metod som kunde tänkas passa bäst i olika situationer samt 

vem jag skulle föra samtal med. Vissa situationer såsom till exempel lunchraster och en 

musiklektion iakttogs och antecknades till en början varefter videokameran togs in. Jag utgick 

från något intressant jag sett i mina observationer och analyser och gick in för att undersöka 

detta vidare. Till exempel ville jag fortsätta att undersöka vad som hände mellan eleverna på 

lunchrasten samt vad en elevs ljud och uttryck kunde tänkas stå för i relation till andra elevers 

närvaro och kontaktförsök. På något sätt fick min undersökning snävare fokus ju längre studien 

fortskred samtidigt som jag var beredd på att samspel mellan eleverna kunde uppstå när och var 

som helst. Vid långa stunder av individuellt arbete för eleverna samt efter avslutad 

observationsdag studerade jag olika arbetsmaterial och hjälpmedel såsom ett par av elevernas 
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kontaktböcker mellan skola och hem, dagsscheman, individuellt arbetsmaterial, dataprogram, 

idrottsredskap, musikinstrument, olika typer av slöjdverktyg, rastmaterial och fotocollage.  

 

Användningen av bild- och ljudinspelningar har stor betydelse för utformningen av forskningen 

samt för den analys som blir möjlig (Heikkilä & Sahlström, 2003). Val av kameravinkel, hur 

mycket observatören rör sig samt vem/vilka som fokuseras och följs är av betydelse till exempel 

för att kunna följa blickorientering och mimik hos de observerade, vem den observerade är 

orienterad emot, vilka artefakter som används i interaktionen samt för inspelningens 

ljudkvalitet. Forskaren behöver dela medverkarnas upplevelser och samtidigt behålla sitt 

utanförskap för att kunna se det andra inte ser menar Stensmo (2002). Min observatörsroll kom 

att se lite olika ut beroende på deltagarnas reaktioner och önskemål, till en början höll jag mig 

bakom eller vid sidan om elevernas aktiviteter men efter rekommendationer från en verksam på 

skolan började jag att placera mig närmare eleverna när aktiviteter utfördes, personalen menade 

att det blev mindre konstigt för eleverna om jag satt med runt ett bord eller i en ring. Detta 

fungerade bra i observationernas första skede för att jag skulle smälta in i miljön så att 

aktiviteterna kunde fortgå på ett för eleverna naturligt sätt. Jag strävade efter att påverka 

eleverna så lite som möjligt med min närvaro för att kunna se så mycket som möjligt av deras 

skolvardag. Elevernas reaktioner styrde mitt agerande och graden av deltagande. När någon elev 

riktade fokus mot mig och videokameran försökte jag att avdramatisera uppmärksamheten 

genom att visa eleven kameran och berätta att jag gjorde film (något som några elever hade 

arbetat med på skolan), eller hålla undan kameran en stund om en elev verkade besvärad. Vid ett 

musiktillfälle höll jag videokameran åt sidan och började sjunga med då jag upplevde att fokus 

blev för starkt på mig och videokameran samt att detta riskerade bli mer intressant än lektionens 

aktivitet. Eleverna var vana vid att de vuxna sjöng med. Att elever och personal kommenterade 

videokameran allt mindre ju längre studien fortskred skulle kunna betyda att de började vänja 

sig vid kameran och min roll. Ganska snart upptäckte jag att det inte alltid fungerade att sitta 

med i en ring och observera. Till exempel vid morgonsamlingarna där ganska många personer 

satt vid ett ovalt bord med liten yta runtomkring var det svårt att möjliggöra den vinkeln jag 

önskade för att kunna följa interaktionen mellan flera personer. Då valde jag att sätta mig lite 

bakom bordet, genom att iaktta och anteckna försöka jag fånga en helhetsbild av situationen. 

Under lunchrasterna var utrymmet kring eleverna vidare och de satt oftast i en halvcirkel varför 

jag kunde befinna mig mittemot dem och lättare fånga de observerades ansikten. Under vissa 

inspelningssituationer som på idrottslektionen och under utflyktsdagen rörde jag mig i stor 

utsträckning runt med videokameran för att följa hela samspelsförlopp. Jag strävade efter att så 

mycket som möjligt filma de observerade framifrån. Jag försökte oftast att fullfölja påbörjad 

observerad situation men några gånger pendlade jag mellan två situationer.  

 

Bearbetning och analys i min etnografiska studie  

I bearbetningen av en etnografisk undersökning bör både fortlöpande och kontinuerliga analyser 

samt avslutande analyser i form av fördjupningar göras, de fortlöpande analyserna är 

nödvändiga för att inte datamaterialet som lätt växer i omfång ska bli ohanterligt (Kullberg, 

2004). Forskaren behöver emellanåt distansera sig från fältet för att fundera över det som 

kommit fram i observerandet och uppmärksamma tänkbara ämnen för djupintervjuer. Det 

empiriska materialet bör analyseras och tolkas samma dag som det inhämtats och tecknas ned i 

en loggbok/dagbok för att nya upptäckter och frågor som träder fram i materialet ska kunna bli 
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till nytta för kommande inhämtning av empiri. Analyserna kan konkret innebära transkribering 

av olika datamaterial, dvs. att skriva ut materialet så noggrant som möjligt i berättande och 

beskrivande text/talspråksform, och öppen kodning av materialet som kan betyda att etnografen 

funderar över vad det insamlade materialet uttrycker samt vad detta skulle kunna betyda, och 

nedtecknar kommentarer vid sidan av empiritexten. Kodningen kan hjälpa forskaren att välja ut 

betydelsefulla avsnitt för resultatet och den avslutade analysen samt frambringa idéer och så 

småningom delar i en teori menar Kullberg. I min etnografiska undersökning strävade jag efter 

att göra fortlöpande analyser under fältstudiernas gång för att inte missa betydelsefull 

information, få vägledning för kommande observationer samt för att materialet skulle bli 

hanterligt. Eftersom fyra av mina observationsdagar genomfördes dagarna efter varandra blev 

min tid för knapp för att hinna skriva ut hela observationsmaterialet ordagrant samma dag som 

observationerna utfördes. Utskrifterna påbörjades men jag prioriterade att efter varje dags 

fältarbete titta på mina videoinspelningar och läsa igenom observations- och 

samtalsanteckningar samtidigt som jag förtydligade information för att inte denna skulle kunna 

glömmas bort eller missförstås. Sammanfattningar av det inhämtade materialet gjordes innan 

tankar och funderingar om det som setts och hörts skrevs ner. Utifrån den påbörjade analysen av 

mitt inhämtade datamaterial, undersökningens frågeställningar och tidigare teorier inom 

området funderade jag över vad jag var intresserad av att veta mer om och förberedde mig på så 

sätt inför kommande observationsdag. Till exempel ville jag fortsätta att undersöka min 

upplevda föreställning om att imitation förekom bland eleverna, i vilka situationer imitationer 

inträffade samt på vilket sätt eleverna imiterade varandra. Mina funderingar kunde också handla 

om vad som hade hänt om skolpersonal uppmuntrat mer samarbete mellan eleverna i vissa 

situationer samt om elevernas kontaktsökande med varandra hade kunnat utvecklas med mer 

aktivt vuxenstöd. Efter de fyra första observationsdagarna ägnade jag fem dagar i följd åt att 

skriva ut och bearbeta mitt första material som då bestod av ganska utförliga anteckningar från 

observationer och samtal med skolpersonal samt videoinspelningar. Även ett urval från den sista 

observationsdagens datamaterial samt hela intervjuerna skrevs ut ordagrant. 

 

Informationsmängden är stor i videomaterial varför överväganden och urval är oundvikliga 

(Heikkilä & Sahlström, 2003). Författarnas utgångspunkter för urval är att det ska vara möjligt 

att följa de observerades ansikten på bild samt att ljudkvalitén ska vara tillräcklig. 

Videoinspelningssekvenserna studerades noggrant ett antal gånger innan de skrevs ut, vissa för 

min studie intressanta sekvenser fler gånger än andra.  Videokameran kopplades till en tv 

apparat för att bilden skulle bli stor och tydlig. De sekvenser som jag bedömde intressanta i 

förhållande till studiens syfte och frågeställningar valdes ut för utskrift. Detta kom ofta att 

innebära ganska långa sekvenser på grund av att jag beaktade den rumsliga, tidsliga och 

kulturella kontexten vilket Hautaniemi (2004) talar om som betydelsefullt för en djupare 

förståelse av det som företräds på filmerna. I min undersökning hade olika skeenden stor 

betydelse för senare händelser, till exempel när liknande aktiviteter återkom under utflyktsdagen 

i olika konstellationer och uttryck. Det visade sig vid flera tillfällen att elevers tidigare visat 

intresse för något så småningom ledde till aktivitet samt att elever behövde tid till förberedelse. 

Då var det av stor betydelse att få med hela förlopp i mina utskrifter. Ett par gånger valdes 

avsnitt bort på grund av ohörbarhet (se metoddiskussion).  

 

Ett empirinära förhållningssätt rekommenderas i analysen av de flesta kvalitativa studier vilket 

innebär att teman hämtas från det empiriska materialet och citat väljs ut från samma text för att 
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exemplifiera ett tema (Widerberg, 2002). Termer från tidigare teorier inom aktuellt område kan 

vara till hjälp för att se hur det empiriska innehållet förhåller sig till dessa, då kan man också få 

syn på det som inte talas om i empirin. Kullberg (2004) upplyser om att data- och 

analysmaterialet i den avslutande analysfasen kan omorganiseras och tankestrukturer träda fram 

i de etnografiska texternas innehåll. Den etnografiska texten bör vara berättande, beskrivande, 

analytisk och tolkande och skillnaden på vad etnografen har sett och vad denne tänker om något 

som hon/han har sett ska framgå. Kreativitet i sättet att strukturera studiens resultat efter hur 

undersökningen gestaltar sig uppmuntras (Widerberg, 2002 och Kullberg, 2004). Med olika 

färgpennor markerade jag intressanta avsnitt utifrån mina frågeställningar i den transkriberade 

texten av observationer och informella samtal. En färg användes för att markera när elever tog 

direktkontakt med andra elever, en annan när de visade intresse för varandra, en tredje när de 

fick gensvar av andra elever på sina kontaktförsök medan en fjärde och femte färg 

symboliserade skolpersonalens påverkan på elevernas samspel med varandra. Utifrån dessa 

färgmarkeringar utkristalliserades olika teman och underteman som skrevs ner. Under temana 

fördes kortfattat exempel från datamaterialet in för att jag skulle minnas hur jag hade tänkt samt 

för att underlätta den avslutande analysen och textframställningen. Intervjuerna lästes igenom 

och kodades genom att små stycken skärskådades, sammanfattades och tolkades med hjälp av 

kommentarer vid sidan av texten. Viss text markerades för att eventuellt kunna användas som 

citat för att exemplifiera resultatet i textframställningen. Observations- och intervjuresultatet 

fördes samman under olika huvud- och underteman. Djupare tolkningar samt analyser av det 

insamlade datamaterialet gjordes med hjälp av vald litteratur utifrån aktuellt område. Under hela 

processen av bearbetning och analys återvände jag emellanåt till mitt grundmaterial i form av 

videoinspelningar och anteckningar för att klargöra tveksamheter. Enligt Kullberg (2004) kallas 

den sortens pendling mellan inhämtad empiri och teoretiska resonemang för abduktion. 

Tillförlitlighet  

En kvalitativ studie kan aldrig generaliseras till en population (Bryman, 2002). Inom kvalitativ 

forskning kan validiteten öka genom att de forskningsregler som finns följs, en undersöknings 

alla faser noggrant redogörs samt genom ett reflekterande förhållningssätt. Att information 

spelas in ökar möjligheten till noggrann analys varför inspelningar kan bidra till en studies 

tillförlitlighet menar Bryman.  

Etiska aspekter  

En avvägning av förväntat kunskapstillskott mot att någon av undersökningsdeltagarna, 

uppgiftslämnarna eller tredje person riskerar att påverkas negativt bör göras inför varje 

vetenskaplig undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). Respekt och inkännande av eventuell 

skaderisk för varje person blir av särskilt stor vikt då människors känsloyttringar och handlingar 

observeras (Kvale, 1997). Det grundläggande individskyddskravet inom Humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning delas enligt vetenskapsrådet (2002) upp i fyra huvudkrav; 

Informationskravet som innebär att uppgiftslämnare skall upplysas om en studies syfte, om sina 

uppgifter i projektet och om rätten att när som helst avbryta sin medverkan utan att det på något 

vis blir till nackdel för dem, samtyckeskravet som betyder att godkännande alltid ska inhämtas 

hos aktiva deltagare i en undersökning, konfidentialitetskravet som innefattar tystnadsplikt och 

krav om att informanternas uppgifter inte får spridas vidare till offentligheten samt 

nyttjandekravet som innebär att uppgifter om enskilda personer inte får användas till något 

annat än forskningsändamål.  
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Jag beaktade de ovanstående etiska aspekterna i planeringen och utförandet av min 

undersökning bland annat genom att studiens deltagare noggrant i ett brev och i viss mån även 

muntligt informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt samt om sina rättigheter att när 

som helst avbryta deltagandet. I brevet framgick att inga namn på de personer, den skola och 

kommun som ingår i studien blir synliga i min rapport eller på annat sätt sprids till 

offentligheten. Undersökningens deltagare underrättades om att allt empiriskt material som 

tillhör studien förvaras utom räckhåll för någon annan än mig själv och min handledare, samt 

kommer att förstöras när studien har blivit godkänd. Samtliga undersökningsdeltagare och 

chefen för, samt ansvarig speciallärare på skolan gav sitt skriftliga medgivande till studien. Vid 

tillfälliga besök i andra skolverksamheter fick jag muntligt godkännande. Observationerna 

fokuserades då enbart kring de elever som besökte skolorna, det vill säga kring två av min 

studies deltagare. De ungdomar som var i fokus för mina deltagande observationer hade alla 

stora begränsningar i sin kommunikationsförmåga. För att värdefull kunskap skulle kunna 

inbringas till min studie och komma deltagarna till gagn utan att någon person upplevde obehag 

och riskerade komma till skada strävade jag efter att vara lyhörd för de observerades upplevelser 

och reaktioner genom undersökningsförfarandet (se till exempel mitt tillvägagångssätt vid 

videofilmningen under min roll som observatör), samt att lyssna till den skolpersonal som kände 

eleverna och respektera dem i deras professioner. I mitt val av citatavsnitt har skaderisken för 

berörda parter övervägts. Vid ett tillfälle lyftes till exempel en bit av ett citat bort eftersom jag 

bedömde att detta skulle kunna göra mer skada än nytta för den berörda eleven. Denna del av 

textavsnittet påverkade inte nämnvärt innehållet. 
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Resultat 

Efter information om skolan där undersökningen är genomförd samt om 

undersökningsdeltagarna presenteras resultatet under fem teman och ett antal 

underteman. Data från utförda observationer, information från samtal med skolpersonal 

samt från de två etnografiska intervjuerna sammanvävs under temana. Resultatet 

innehåller berättelser, beskrivningar, tolkningar samt analyser med stöd av vald litteratur 

inom aktuellt område. Varje tema avslutas med en sammanfattande text. 

Information om skolan och 

undersökningsdeltagarna  
Skolan var belagd i närheten av en grundskola, grundsärskola samt ytterligare en träningsskola i 

en av landets medelstora kommuner. De yrkesprofessioner som fanns representerade på skolan 

var speciallärare, specialpedagoger, grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger samt 

assistenter. Delar av personallaget hade varit med och utformat lokalerna som kännetecknades 

av många små rum, vikväggar och glasdörrar samt några gemensamma utrymmen för 

rastverksamhet och intag av måltider. I varje rum arbetade en eller två elever samt i ett fall tre 

elever. De elever som arbetade i samma rum var placerade på varsin sida av rummet med 

ansiktena bortvända från varandra. Skolpersonalen arbetade efter en tydliggörande pedagogik 

och struktur med inspiration av habiliteringsprogrammet Treatment and Education of Autistic 

and related Communication handicapped Children, Teacch (Mesibov, Shea & Schopler,  

2007). Eleverna i undersökningen hade varsitt schema med bild och enkel text på aktiviteter att 

följa. Två elevers scheman var fasta på väggen medan de två andra eleverna hade sina scheman 

i bärbara pärmar. Eleverna hade också så kallade väljarkartor med några aktiviteter att välja 

bland på lunchrasten samt vid något mer tillfälle under dagen. En elev hade även små 

kommunikationskort fasthängda på sina byxor. Bildanvändning var mycket vanligt på skolan då 

sådan även illustrerade en stor del av innehållet till exempel i morgonsamlingar, på 

musiklektioner och hemkunskapslektioner. Ett hjälpmedel utöver bilder som användes flitigt på 

skolan var timstockar, det vill säga små boxar som med hjälp av lampor åskådliggjorde hur 

länge en aktivitet pågick.  

 

I tabellen nedan presenteras de fyra elever som studien fokuserat på, tre elever som kom att bli 

samspelspartners till flera av de fyra eleverna vid ett flertal tillfällen samt de intervjuade. 

Presentationen grundar sig på vad jag har sett och hört i min undersökning. Utöver de elever 

som presenteras i tabellen ingår ytterligare några elever i studien men då endast vid ett tillfälle 

samt många fler samtalspersoner (se metod). Alla elever i undersökningen har erhållit 

diagnoserna autism och utvecklingsstörning av olika grad. Samtliga namn i tabellen är 

fingerade. 
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Tabell 1. Information om deltagarna som undersökningen fokuserat på. Fingerade namn. 

Person Kort beskrivande text om undersökningsdeltagarna 

Ulrika 21- årig elev som ofta hälsar på andra människor. Uttrycker sig med 

enstaka ord, korta meningar, ljud och minspel.  Spelar gärna på 

trumma, lägger pussel och hämtar posten. Har en synnedsättning 

och därför svårt med tunnelseendet. 

Peter 18 - årig elev som undersöker olika material med sina sinnen. Visar 

vad han vill med kroppsrörelser och ljud. Intresserar sig för 

rörelseaktiviteter och musik. Har ett gott bollsinne. 

Gustav  17 – årig elev som håller koll på andra. Talar lågmält med enstaka 

ord och i korta meningar. Fnittrar och småpratar emellanåt för sig 

själv. Aktiverar sig gärna vid datorer, gungor och träningsmaskiner 

samt tittar på film.   

Muhammed Utåtriktad 14 – årig elev som vill vara med där det händer. Talar i 

korta meningar och förstärker emellanåt talet med gester. Stort 

intresse för datoraktivitet, sång -, dans - och jaga lekar.   

 

Tabell 2. Information om studiedeltagarnas tillfälliga samspelspartners. Fingerade namn. 

Person Kort information om deltagarnas tillfälliga samspelspartners 

Jennifer 

 

Fredrik 

Elev i tonåren. Har ett rikt tal. Ingår i samma musik- och idrottsgrupp 

som undersökningsdeltagarna. 

Elev i tioårsåldern. Har ett mycket rikt språk. Äter tillsammans med 

Peter, Gustav och Muhammed samt träffar dem ibland på 

lunchrasten. 

Jesper Elev som intresserar sig för Gustav när han besöker gymnasiets 

verksamhetsträning. 

 

Tabell 3. Information om de intervjuade. Fingerade namn. 

Person Kort beskrivande text om de intervjuade 

Kerstin 

 

 

 

 

Pia 

Speciallärare med påbyggnadsutbildning inom autism. Mångårig 

yrkeserfarenhet inom förskole- och särskoleverksamhet. Har arbetat 

på internat, varit med när träningsskolan integrerades i grundskolan 

samt startat den verksamhet där undersökningen är gjord. 

Pedagogisk ansvarig på skolan.    

Nyutbildad specialpedagog. Mångårig yrkeserfarenhet inom 

förskola. Har bland annat arbetat som förstärkningsresurs åt döva 

barn integrerade i förskolan. Arbetar sedan 2003 på skolan där 

undersökningen är gjord med två års uppehåll för studier. 
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Betydelsefulla uttryckssätt för kommunikation 

och samspel  

Om kommunikation och dess betydelse 

Kommunikation innebär att på olika sätt sända ut information, dela erfarenheter och ta kontakt 

med andra. Detta är för vissa en mycket komplicerad process menar Andersson (2006). De två 

intervjuade pedagogerna Kerstin och Pia lyfter fram att utveckling av kommunikation har stor 

betydelse för de barn och ungdomar som finns i deras verksamhet och deras möjlighet till 

samspel. 

  

Ja det är ju liksom a och o kan jag tycka att kunna förmedla åtminstone vad man tycker och 

tänker på något vis och sedan hitta varje elevs kommunikationssätt, det behöver inte vara på 

ett sätt som är lika för alla, man måste pröva sig fram för det viktigaste är att de över huvud 

taget kan kommunicera. En del kommunicerar med bilder, en del använder sig av tecken och 

en del kan använda sig av tal (Pia). 

 

Att hjälpa varje elev att hitta ett fungerande kommunikationssätt för att kunna förmedla sig är 

livsviktigt och prioriteras högt på skolan. Miljön har stor betydelse för användningen av olika 

kommunikativa funktioner menar Olsson (2006). Skolans verksamma arbetar för att kunna 

förstå varje elev samt utveckla ett positivt samspel. 

 

… när det brister i kommunikation det är då vi blir irriterade på varandra, vi missförstår 

varandra och då blir det negativt. Kan vi hitta så att vi kan kommunicera och förstå varandra 

då kan vi lyfta det istället, då får vi också ett positivt samspel (Kerstin). 

 

Viljan att förstå och göra sig förstådd med alla möjliga medel samt koppla det som sägs till ett 

sammanhang är betydelsefullt för att ge kommunikationen ett innehåll (Horgen, 2006). Ett barns 

känsloupplevelser och önskningar kan uttryckas och förmedlas genom olika kroppsrörelser och 

ljud, att barnet blir förstådd har stor betydelse för hans/hennes samspel med omgivningen 

(Hautaniemi, 2004). Kontakten mellan eleverna handlar ofta om blickar och/eller försiktiga 

närmanden som inte alltid uppmärksammas eller förstås av den andre partnern. Under 

utflyktsdagen blir elevernas spontana kontakt med varandra betydligt tydligare och mer 

innehållsrik än de dagar då eleverna mestadels vistas på skolan. Möjliga orsaker till detta  

diskuteras under rubriken ”skolans kultur som möjlighet eller begränsning” i 

diskussionsavsnittet. Mesibov, Shea & Schopler (2007) menar att när en elev spontant sänder ett 

budskap vet vi att det är meningsfullt för henne/honom.  

Kroppsrörelser/gester, blickar och minspel 

Kroppsrörelser, blickar och minspel har stor betydelse för eleverna i undersökningen och deras 

samspel med andra elever och vuxna. Denna kommunikation är emellanåt svårupptäckt och 

svårtolkad och det krävs vakenhet och lyhördhet hos omgivningen för att förstå vad 

ungdomarna vill förmedla. Peters kroppsliga kommunikation innehåller variation och nyanser i 

användningen av olika kroppsdelar, riktning och intensitet. Han klappar ihop sina händer på 

olika sätt, knäpper och öppnar upp händerna, gungar med kroppen eller huvudet i olika 

riktningar, lyfter på sina fötter och väger i sidled samt stegar framåt och bakåt i skiftande tempo 
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eller stampar med fötterna i golvet. Efter noggrann observation och analys är min tolkning att 

handklappningar möjligen står för positiv förväntan, små gungrörelser, sidovägningar och 

knäppta händer för avvaktande hållning, snabba rörelser för ivrighet och deltagarlust samt stamp 

i golvet för missnöje. Peter visar också att han vill något genom att peka med hela handen på ett 

vardagsföremål, hålla upp ett föremål eller ställa sig framför en vuxen när han vill ha hjälp. 

Även de andra eleverna i undersökningen visar vad de är intresserade av eller vad de vill/inte 

vill med hjälp av ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Pekningar och vinkningar förekommer hos 

Gustav och Muhammed. Ulrikas minspel är mycket tydligt, mungiporna pekar tydligt åt olika 

håll när hon är nöjd eller missbelåten. De andra elevernas ansiktsuttryck är ofta neutrala, små 

eller stora leenden träder dock emellanåt fram. Blickar på andra elever och deras aktivitet 

används mer eller mindre ofta hos de fyra eleverna.  

 

Stereotypa rörelser i form av hand och finger viftningar/knackningar förekommer emellanåt hos 

Gustav, dessa rörelser blir tydliga när han under utflyktsdagen går fram och tillbaka mellan de 

andra eleverna, se till exempel under rubriken ”föremål och rörelseaktivitet” innan jaga leken 

med Jennifer. Gustav, Peter och Ulrika plockar eller kliar emellanåt med händerna och fingrarna 

i sina ansikten. Peter och Ulrika drar ibland i sina kläder. Detta gör de till exempel när de sitter i 

en ring eller runt ett bord utan aktivitet eller något i händerna. Under utflyktsdagen minskar 

Peters ”plockande” med händerna. Under vissa stunder av morgonsamlingarna samt när en 

fartig sång spelas och sjungs på musiklektionen håller Peter för öronen. Vissa av de ovan 

nämnda rörelserna står enligt Kerstin för att eleverna skärmar av omgivningen när denna 

upplevs som störande. Min tolkning är att rörelserna också uppstår när eleverna inte har något 

praktiskt att göra eller i Gustavs fall när han är förväntansfull inför vad som ska ske. Gillberg 

(1994) menar att stereotypier ofta misstolkas. Rörelserna kan emellanåt betyda ångest men står 

många gånger för förväntan och positiv upphetsning menar Gillberg. Stereotypier kan enligt 

Brodin (2008) handla om att en person söker stimulans i den egna kroppen och i vissa fall 

räknas som övergångsfenomen i den bemärkelsen att frigöra sig från en vårdare.  

Ljud, tonfall och röststyrka 

Ljud används i hög grad av Ulrika. När Ulrika bygger pussel, vilket hon gör ofta, låter hon med 

svag stämma och små uppehåll konstant ”mmm, mmm”. När hon blir missnöjd över något låter 

hon med kraftig klagande röst ”uhu hu hu huu”!  Peter använder sig av liknande ljud men med 

fler nyanser i tonfall och röststyrka. Min uppfattning är att ljudet m används av eleverna när de 

är nöjda och möjligtvis när en uppgift är ensidig. Ljuden u och h i olika kombinationer används 

när eleverna är upprörda över något och protesterar samt av Peter även då han blir upprymd och 

engagerad i något, då med en annan betoning. 

Tal 

Ulrika använder sig gärna av sitt tal när hon hälsar på vuxna som kommer i hennes närhet. 

”Hej”, ”Hej på dej”, säger hon många gånger. Muhammed och Gustav använder sitt tal i 

kommunikationen med de vuxna på skolan samt vid några tillfällen med andra barn och 

ungdomar. Talet består oftast av korta frågor och svar bestående av ett eller några ord. Vid två 

tillfällen berättar Gustav om en händelse för en vuxen. Den ena gången använder han 

filmillustrationer som stöd när han i samband med tv tittande pekar på tv skärmen och berättar 

om Karlsson på taket och hans kompis ”lillebror”. Vid det andra tillfället vill Gustav berätta om 

hur det gick till när hans hår blev klippt. Min upplevelse är att den berättelsen är 
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osammanhängande och därför svårförstådd. Att Gustav ofta talar tyst är en annan anledning till 

att hans kommunikation inte alltid når fram. Även Muhammeds tal blir emellanåt otydligt då 

han talar snabbt och lite sluddrigt. Mina observationsfynd visar dock att Muhammeds tal 

emellanåt är mycket tydligt och hjälper honom i lek med jämnåriga, se till exempel under 

rubriken ”Når inte ända fram” när han dansar med Fredrik. De två tillfälliga samspelsparterna 

Fredrik och Jennifer som relativt ofta kom att bli aktuella i studien hade båda ett rikligt tal. 

Sammanfattning 

De intervjuades inställning till kommunikation är att den är livsviktig för varje människa och 

hennes/hans samspel med andra, varför de arbetar för att hjälpa varje elev på skolan att hitta ett 

fungerande kommunikationsätt. Att förstå varje elev är betydelsefullt för att ett positivt samspel 

ska kunna utvecklas. Eleverna visar sina känslor samt för fram sina önskningar på många olika 

sätt. Kroppsrörelser, blickar och minspel används ofta av eleverna i kommunikationen med 

andra elever. Stereotypier samt ”plockande” med fingrar och händer uppkommer som mest hos 

eleverna när de inte har något konkret att göra samt eventuellt vid förväntan. Dessa rörelser 

avtar i samband med för eleverna intressanta aktiviteter. Ljud, samt tal i begränsad omfattning 

används också. Talet används främst när eleverna ställer frågor till skolans verksamma samt ger 

korta svar på andras frågor men visar sig även, för en elev, vara till hjälp i samspel med andra 

elever. Tydlig spontan kontakt mellan eleverna är sällsynt med undantag av en utflyktsdag då 

många fler initiativ till kontakt och samspel tas av eleverna.  

Kännetecken för elevernas samspel med 

varandra 

Gläds åt andra elevers närvaro 

Många elever på skolan blir glada av att se andra elever betonar Pia. Under utflyktsdagen 

uttrycker Muhammed och Peter sin lycka i rörelseaktivitet, ett exempel:  

 

Hon börjar snurra många snabba varv ut över golvet. Hon krockar nästan med Muhammed 

som ryggar tillbaka, håller upp händerna mot kinderna, skrattar högt och följer sedan efter 

Jennifer när hon går iväg utmed väggen i rummet. 

 

Jennifers snurrdans får Muhammed att må bra och väcker hans lust till fortsatt samvaro med 

henne. När elever ansluter till promenader eller andra aktiviteter uttrycker Gustav sin 

belåtenhet: 

 

Det är träslöjdslektion, Gustav står vid en arbetsbänk med ansiktet vänt mot en vägg och sågar 

med en geringssåg, tittar emellanåt snett bakåt över axeln medan han sågar fram och tillbaka. 

Plötsligt skrattar han högt och utbrister ”(elevs namn) kom, nu kom (elevs namn)!” Eleven 

kommer in i slöjdsalen tillsammans med en vuxen. ”Hej”, säger den vuxne till Gustav som glatt 

upprepar ”(elevs namn) kom”. Den andre eleven går raskt iväg till sin arbetsbänk följd av den 

vuxne. 
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Gustav uttrycker sin glädje över att en annan elev ansluter till slöjdlektionen. Min uppfattning är 

att han vill berätta för de vuxna i närheten att han blir glad över att eleven kom. Tre gånger 

upprepar han elevens namn utan att få någon bekräftelse på sin glädje över den andre eleven. 

Saknar varandra 

Både Gustav och Muhammed uppmärksammar när någon elev som brukar vara med på en 

aktivitet saknas och frågar då en vuxen efter denna elev. Kerstin upplever att dessa elever har 

utvecklat någon slags gruppkänsla, att de nu vet vilka som hör till deras grupp vid olika tillfällen 

och vill ha alla med sig. Kerstin beskriver hur Ulrika under en lång tid har saknat en viss elev 

som tidigare gick på skolan: 

 

… allra helst hade hon en pojke som har slutat här för tre år sedan som hon var väldigt, väldigt kär 

i alltså och hon knöt den här eleven, när han inte var här då var hon alldeles ifrån sig, hon var det 

alldeles nyligen också. ”Vad är det för någonting”, sa jag, vi pratade, ”(elevens namn)”, sa hon. Du 

vet att han jobbar, sedan gick vi igenom flera stycken och då började hon fundera. 

 

Ulrika sörjer att en elev som hon håller kär inte längre finns i hennes närhet. Kerstin hjälper 

Ulrika att bearbeta situationen genom att påminna henne om att eleven har övergått till en annan 

sysselsättning.  

Söker trygghet i varandra 

Vid två tillfällen under utflyktsdagen när eleverna får tillfälle att välja placering sätter sig Peter 

bredvid Gustav. Peter har också Gustav som förebild vid måltidssituationerna, när Gustav reser 

sig för att gå från bordet reser sig också Peter. Intressant är att när de två eleverna besöker 

gymnasieskolans verksamhetsträning är det Gustav som är mån om att ha Peter vid sin sida. Så 

fort Peter försvinner ur Gustavs synfält frågar Gustav efter Peter alternativt söker upp honom. 

Han nöjer sig inte förrän han har sett att Peter finns i närheten. Vidare pekar han på stolen 

bredvid sin och säger ”Peter”, samt väljer att sitta bredvid Peter och äta frukt trots hans 

nyfikenhet på gymnasiets elever och vuxnas erbjudande om att sitta med dem. Min tolkning är 

att Gustav är långt mer osäker i den nya gymnasiemiljön än i sin välkända skolmiljö samt att 

Peter är hans stora trygghet i den nya situationen. Detta visar att Gustav har en nära relation till 

Peter. 

 

Peter och Gustav de har följts åt sedan de började första klass. Och de har blivit nästan ett litet 

radarpar (Kerstin). 

Intresserar sig för varandras aktiviteter 

Muhammed tittar ofta på andras utförande av olika aktiviteter och vill vara med överallt där det 

händer något nytt, till exempel intresserar han sig för Fredrik som borrar under en 

träslöjdslektion, flera andra elever som utför aktivitet vid olika träningsmaskiner, vad andra 

elever gör under sina enskilda arbetspass på skolan samt för elever som dansar och jagar 

varandra. Peter intresserar sig extra mycket för elever som utövar aktiviteter som innehåller 

mycket rörelse, till exempel dans, jaga lekar och bollek. Gustav och Muhammed riktar ofta 

blicken mot varandras aktivitet vid smartboardtavlan och Ulrika tittar på Jennifer under 

musiklektionen när hon sjunger tonskönt i en mikrofon. Enligt Kerstin visar inte alla elever på 

skolan att kontakten med andra elever är så viktig: 
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Peter har inte så mycket kontakt, han går mest runt såhär då, han har väl lite såhär att han tittar, 

men han nej, han bryr sig inte på samma sätt.  

Inspireras av varandra 

Under utflyktsdagen blir det tydligt att eleverna inspireras av andra elevers lek och aktivitet. Ett 

exempel:  

 

Bredvid Peter på den stol som blivit ledig har flickan, som varit framme vid honom flera gånger 

tidigare under dagen, kommit och satt sig. Den unga flickan dunkar sin ena fot mot gruset tre 

gånger. Efter fyra sekunder sparkar Peter med sina båda fötter i gruset, fyra snabba rörelser 

samtidigt som han vänder huvudet mot flickan och låter ”mmm”. Precis efteråt säger flickan 

”hmm, hm”.  

 

Eleverna inspireras att göra likadant eller snarlika rörelser och ljud som varandra. Vid ett 

område med träningsmaskiner på väg till och från utflyktsmålet studerar eleverna varandras 

aktiviteter varefter de vill pröva samma redskap. Även språkligt kan eleverna inspireras av 

varandra. Detta är fallet när Gustav efter att ha uppmärksammat Fredriks berättelse för en 

förskollärare om hur det gick till när han klippte håret, berättar sin hårklippnings historia för 

samma förskollärare. Detta är en berättelse som inte är enkel för Gustav att föra fram. Under en 

idrottslektion motiveras Peter vid ett flertal tillfällen av andra elevers aktivitet i en 

redskapsbana, så här kan det ta sig i uttryck: 

 

Peter tar tag i ett ringpar, håller i ringarna och är i stort sett stilla med kroppen. Han tittar på en 

elev bredvid sig som med stora arm och benrörelser svingar sig högt fram och tillbaka med hjälp 

av ett annat ringpar, börjar vrida på sin kropp snett i sidled fram och tillbaka och lyfter sina fötter 

från plastmattan med mycket små rörelser, tittar på den andre eleven som nu nästan har stannat 

till medan han fortsätter att vrida kroppen i sidled. Den andre eleven tar fart och svingar sig upp i 

luften igen, Peter tittar mot honom och börjar gå två steg framåt, sedan bakåt några steg och 

framåt igen med överkroppen framåtlutad medan han tittar neråt på den andre elevens fötter och 

på sina egna, han börjar åter vrida på sin kropp och stannar sedan till liksom eleven bredvid har 

gjort. När den andra eleven tar fart upp i luften igen tittar Peter på honom och börjar gå framåt 

och bakåt. Efter en stund börjar Peter rycka i ringarna, tar ett hårt grepp om dessa, lutar 

överkroppen framåt och hoppar till med fötterna. Pia kommer fram och undersöker ringarnas höjd i 

förhållande till Peters längd, ber en annan vuxen att höja upp ringarna, tar sedan själv tag i 

ringparet, böjer lite på benen och hänger i luften innan hon lämnar över ringarna till Peter. Peter 

tar tag i ringparet och tittar på eleven bredvid som fortfarande svingar sig i ringarna. Ytterligare en 

stund aktiverar sig Peter vid ringarna innan han följer Pia framåt och vidare i aktivitetsbanan. 

 

Peter motiveras av eleven bredvid. När den andre eleven svingar sig upp i luften gör Peter extra 

kraftansträngningar med sin kropp för att försöka ta sig upp i luften med hjälp av ringarna, när 

eleven bredvid stannar av i rörelserna stannar också Peter av i sina rörelser. Peters uthållighet är 

god. De vuxna gör anpassningar i miljön för att hjälpa Peter att lyckas. Min tolkning av 

ovanstående händelse liksom i händelsen som följer nedan är att andra elever i kombination med 

insatser från vuxna hjälper Peter och Muhammed att vidga sin utvecklingszon enligt Vygotskys 

teori om proximal utveckling (Gindis, 1999). Dock är steget i händelsen ovan för stort för att 

Peter denna gång ska nå ända fram. Händelsen som följer utspelar sig under utflyktsdagen:  

 

”Jag kan snurra snabbt, vill du se”, säger Fredrik och vänder sig till förskolläraren som sitter vid 

rummets utgång. Han börjar snurra med sin kropp och den vuxne säger ”Snurra runt, oj, vad du 
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kan”! ”Ja åsså”, säger Muhammed och börjar snurra där han befinner sig lite snett bakom Fredrik. 

”Oj, oj, oj”, säger förskolläraren, ”snurra runt, snurra runt, snurr runt igen”.  

 

Muhammed som även vid flera tillfällen tidigare har utövat snurraktivitet, snurrar denna gång en 

något längre stund samt lite snabbare än tidigare. I skolans verksamhetsplan påpekas att barn 

med autism inte har förmågan att imitera andra barn. I intervjuerna framkommer att imitation är 

mycket svårt för de flesta eleverna på skolan men att den förekommer:   

 

… just den här riktiga imitationen som man ser på de typiska barnen om man tittar på tvååringar 

som imiterar ett och ett halvt- åringar, så imiterar den andra och kollar precis vad kompisen gör 

bredvid, kanske dennes storasyster gör, så gör man likadant, det ser man inte riktigt här hos våra 

barn, nej det gör man inte men det finns att man kan härma här med, det kan man visst det 

(Kerstin).  

 

Imitation på skolan kan enligt Kerstin och Pia handla om att elever härmar varandras ljud eller i 

enstaka fall om att göra likadant som någon annan elev. Elevernas intellektuella nivåer påverkar 

enligt Kerstin deras förmåga att imitera andra. Pia menar att elevernas olikheter när det gäller 

social närvaro i hög grad spelar in för om de imiterar andra: 

 

… den eleven (Muhammed) har en helt annan närvaro tycker jag, och ser och hör allt på ett annat 

sätt, är vaken, är med i blicken på allting, inte alls så (håller händerna framför ansiktet). Visst, 

men det är ju det här, hur stark är autismen, hur mycket ställer den till det för dem? Det är ju det 

och det är så olika, och det kan vara på olika områden också, det är ju det som är så svårt med 

autism men den ställer till det väldigt för dem. 

 

Imitation är nödvändig för en persons kreativitet och hjälper denne att skapa utvecklingszoner 

(Connery, Steiner & Shane, 2010). Genom att den vuxne imiterar barnets egna valda handlingar 

kan denne i nästa steg försöka få barnet att imitera hans/hennes handlingar (ibid). De vuxna på 

skolan har enligt de intervjuade en betydelsefull roll som förebilder för eleverna. Under 

idrottslektionerna går vuxna före eleverna i en redskapsbana och visar hur aktiviteterna kan 

utföras och många av eleverna gör så småningom likadant som de vuxna berättar Pia. Vissa 

elever behöver enligt Pia varsin vuxen vid sin sida för att det överhuvudtaget ska bli något av en 

aktivitet. Pia funderar dock över om personalen ibland binder upp en elev för mycket, kanske 

skulle en del elever kunna följas åt tillsammans med en vuxen. Imitation kan enligt Kerstin 

tränas genom att en vuxen till exempel i spel eller i vardagliga sysslor språkligt uppmanar en 

elev att göra likadant som en annan elev och den vuxne sedan utför detta tillsammans med 

eleven. Kerstin funderar:   

 

… det är möjligt att jag sedan kanske kan gå fortare och säga att ser du vad Gustav gör, då kanske 

man kan få den här kommunikationen emellan men då blir det då jag som går in och styr först att 

börja med.  

 

Kerstin menar att det är svårt att inspirera eleverna på skolan till spontan imitation samt att ett 

barns eventuella härmning av en elevs handling på skolan mer handlar om inlärning med vuxens 

styrning. Tidigare har skolpersonalen haft praktiska övningar med en elev åt gången för att träna 

imitation berättar Pia. Den vuxne har lagt fram ett föremål framför eleven samt haft ett likadant 

föremål själv, utövat en handling med föremålet och försökt få eleven att göra likadant. En del 

av eleverna har kopierat handlingarna medan andra inte har förstått vad de ska göra. Pia betonar 
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att steget från att kopiera till att generalisera ofta är stort för eleverna på skolan. Mesibov, Shea 

& Schopler (2007) menar att träning i specifika situationer måste generaliseras till andra 

sammanhang för att kunna tillämpas. Den avgörande orsaken till svårigheten att generalisera är 

enligt De Clercq (1999) att barnet med autism är så extremt särskiljande i sitt tänkande. Barn 

med autism kan ha svårigheter med att uppleva ett samband mellan egna och andras handlingar 

varför det är betydelsefullt att vuxna hjälper barnen att förstå detta (Beyer & Gammeltoft, 1998 

och Holmqvist, 2004). Musikläraren och Pia berättar om en alldeles nystartad gruppaktivitet på 

skolan. Tre till fyra elever, varav Muhammed är en av dem, träffas en gång i veckan. Varje elev 

får hitta på ett ord samt en rörelse till ordet varefter elevernas rörelser sätts samman till en sång. 

Den färdiga sången med rörelserna utövas av eleverna tillsammans. Genom att eleven med 

autism är med och skapar något tillsammans med andra kan denne få en känsla för det 

gemensamma och för andras behov (Holmqvist, 2004).  

Delar upplevelser 

Här följer några berättelser om hur elever delar upplevelser under en musiklektion, en 

pusselstund, en träslöjdslektion samt i samband med en projektdag. 

  

Det är musiklektion, fyra elever och två vuxna sitter i en vid ring. De turas om att välja sånger 

med hjälp av en pärm med bilder i samt att hålla/sjunga i en mikrofon. När en elev väljer sång 

tilldelas en annan elev mikrofonen. Pia säger: ”Nu ska vi se vad Ulrika vill sjunga”, varefter hon 

benämner den sång som Ulrika väljer.  Gustav går runt med en låda som innehåller många olika 

musikinstrument. Han stannar till vid varje elev, håller fram lådan med instrument och väntar 

när eleverna väljer varsitt instrument. Musikläraren frågar var och en av eleverna vilket 

instrument de har valt. När han kommer till Peter säger han ”Och Peter har bjällror”. Gustav 

tittar då intresserat på bjällrorna. Musikläraren inleder den sång som Ulrika har valt genom att 

räkna in takten och börja sjunga. Han spelar rytmiskt på gitarren, Pia spelar med en marackas 

och Jennifer på den trumma hon har valt. Ulrika tittar på Jennifer när hon spelar på trumman 

och håller en tamburin stilla i sin ena hand. Pia tittar på Ulrika och skakar lite på den tamburin 

hon håller i men Ulrika förblir stilla i sina hand- och armrörelser. När Pia petar lite på Gustav  

börjar han spela på sin triangel . Peter studerar sitt instrument genom att vicka lite på det och 

känna på bjällrorna. När musikläraren tittar på Ulrika och sjunger ”visan slut” håller hon upp 

tamburinen och spelar med den. Min uppfattning är att eleverna efter sina olika förutsättningar 

och personliga önskemål är med och delar musik upplevelser. Eleverna turas om, samt 

samarbetar genom att en elev bjuder instrument till de andra samt genom att när en elev väljer 

en sång sjunger en annan elev i mikrofonen. Eleverna får chans att vidga sina intressen genom 

att ta del av andras sång, instrumentval samt användning av instrument. Pedagogerna 

uppmuntrar elevernas intresse för varandras aktivitet genom att de uppmärksammar och betonar 

varje elevs sång- och instrumentval. Eleverna får också en gemensam erfarenhet i och med att 

de prövar en mikrofon. Under en pusselaktivitet är det glad stämning bland Ulrika, Muhammed, 

en tredje elev samt en förskollärare och uthålligheten är god: 

 

Ulrika som har lagt färdigt sitt första pussel får ett annat pussel av förskolläraren. ”Vad är det på 

ditt pussel då”, frågar förskolläraren och pekar på kartongen som Ulrika har framför sig? Hon 

svarar inte direkt. ”Vad är det på Ulrikas pussel”, frågar förskolläraren och vänder sig till de andra 

två eleverna vid bordet. Alla tre tittar förväntansfullt på pusslet och Ulrika säger ”får”. ”Hur låter 

fåret”, frågar förskolläraren? ”Bää”, säger Ulrika och häller ut pusselbitarna som är många över 

bordet framför sig medan de andra eleverna ser på. Muhammed tar händerna för munnen och ser 
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glad ut.  Muhammed tittar sedan på den andra elevens snart färdigbyggda pussel. ”Bil”, säger 

eleven och tittar på Muhammed som nickar. ”Och vad har du på ditt pussel då”, frågar 

förskolläraren och pekar på Muhammeds pussel? ”P och Q”, svarar Muhammed.  

 

Förskolläraren bekräftar varje elevs deltagande i den gemensamma pusselaktiviteten genom att 

ställa frågor till alla gruppmedlemmar om elevernas pusselmotiv. Eleverna inspireras till 

engagemang i de andra elevernas aktivitet samt till att koppla in andra i sin pågående aktivitet. 

Peter och Gustav arbetar med att tillverka varsin låda, de står nära varandra när de sågar vid 

skilda bänkar och med ansiktena vända åt olika håll. En assistent står mittemot Peter vid en såg 

med dubbla handtag. De sågar emellanåt tillsammans, ibland sågar Peter själv. Peter har kraft i 

sina sågtag. Gustav står själv vid en enkel såg och sågar fram och tillbaka, fram och tillbaka... 

Träslöjdsläraren berättar att Gustav har kommit in i en period då han inte vill ha någon hjälp av 

vuxna. Han blir förnärmad när de försöker hjälpa honom och läraren har därför beslutat att ge 

Gustav tid och chans att tillverka lådan helt själv. Under hela lektionen arbetar Gustav nöjt med 

att såga på samma bräda. När slöjdlektionen är slut syns ytliga spår i brädan efter hans sågning. 

I skolans kvalitetsredovisning från år 2011 berättas om ett teknikprojekt och en gemensam resa 

för alla skolans elever som har lett till att elevernas samspel med varandra utvecklats. Kerstin 

beskriver i intervjun: 

 

… vi satt och åt, så klämde vi ihop oss allihop i det lilla rummet och satt allihop precis inpå 

varandra och man var inte irriterad, man kunde sitta och titta på grannen och man knuffades inte, 

när de var uppe så kunde de sitta på cykeln ihop och när vi vuxna var med så kunde vi säga du 

kan också komma och sedan gjorde de sakerna ihop. 

 

Under projektdagen föreslår och uppmuntrar skolans verksamma, eleverna till samarbete vid 

samma redskap och aktivitet. Kerstin berättar att två elever stod bredvid varandra framför 

samma spegel och flera elever hjälptes åt att blåsa bubblor. Miljön möjliggjorde två elevers 

samarbete. Något som enligt Kerstin spelade stor roll för att utflyktsdagen blev så lyckad var att 

skolan hade besökt platsen en gång tidigare varför både elever och vuxna var trygga i miljön 

samt i att de visste vad som skulle hända. Parallell lek i vilken barnen leker bredvid och 

uppmärksammar varandra kan enligt (Beyer & Gammeltoft (2000) innebära en början till 

närmande av social natur. De menar också att barn genom att utöva enkel lek mittemot varandra 

vid var sin halva av ett lekområde får möjligheter att komma närmare varandra, var och en i sin 

takt utifrån sina behov. Skulle Ulrika kunna närma sig Jennifer som hon iakttar under 

musiklektionen till exempel med hjälp av en stor gemensam trumma och kanske bli mer aktivt i 

sitt spelande? Kan två elever hjälpas åt vid samma pussel? Vad skulle hända om träslöjdsläraren 

erbjöd Gustav en plats mittemot Peter vid dubbelsågen?  Kanske kan eleverna genom att dela 

intressen och olika styrkor glädjas med varandra samt motiveras till att ta små eller stora steg 

framåt i utvecklingen enligt Vygotskys teori om att kamrater kan hjälpa varandra till utveckling 

(Gindis, 1999). Kerstin berättar om en elev på skolan som motiverat andra elever att komma till 

en aktivitet när detta inte fungerat för vuxna.  

 

Under utflyktsdagen tar Muhammed tydliga spontana initiativ till att dela lek upplevelser med 

andra elever. Här följer ett exempel: 
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Muhammed vänder sig till Jennifer som står bredvid en förskollärare. Han sjunger sången ”lilla 

snigel akta dig”, och tar tag i Jennifers axlar när han kommer till sångens slut ”tar jag dig”. 

Muhammed skrattar högt när han fångar Jennifer som ler och är helt stilla med kroppen när hon 

blir fångad. 

 

Muhammed delar en sånglek med Jennifer som tar emot leken med glädje. Han delar även 

sångleken med förskolläraren vid Jennifers sida. Förskolläraren vet inte hur och vart 

Muhammed har lärt sig sångleken. Gustav har under en tid utövat idrott tillsammans med en 

grupp högstadieelever från grundsärskolan en gång i veckan. Under observationsveckan är 

idrottsläraren sjuk varför den sedvanliga idrottslektionen byts ut till en sångstund i ett klassrum 

på grundsärskolan samt en promenad.  Nedan följer två exempel på hur Gustav delar 

upplevelser med grundsärskoleeleverna:  

 

Grundsärskolans elever tittar i sina sångpapper och sjunger med i de sånger som spelas på en 

bandspelare. Gustav sitter tyst och tittar mest ner i bänken. Emellanåt tittar han på den elev som 

sitter närmast honom och på elevens sångpapper.  Efter två sånger blir eleverna uppmanade att 

istället för att sjunga, lyssna på den tredje sången som sjungs på ett afrikanskt språk. Eleverna 

lyssnar på musiken och några rör på sina kroppar till de afrikanska rytmerna. Gustav klappar med 

en hand på sitt ena ben och ser nu säkrare ut än tidigare. När sången är slut får eleverna frågan: 

”Vad var det för instrument de spelade på”? Gustav skiner upp och ser mycket glad ut när han i 

kör med flera av de andra eleverna svarar ”trumma”!  

 

Att kunna göra samma saker som sina kamrater är något som ungdomar formulerat som viktigt i 

Nordströms (2002) studie. Barn och ungdomars funktionella förutsättningar är olika och 

påverkar deras interaktion med andra. Trummor är något som Gustav har tidigare erfarenhet av. 

Min tolkning är att det välkända får Gustav att slappna av samt hjälper honom att känna 

gemenskap med grundsärskolans elever. Kanske hade Gustav känt sig mer delaktig under 

lektionens första del om han liksom de andra eleverna hade tilldelats en sångstencil, stencilen 

hade kunna anpassats till Gustavs sätt att förstå information, det vill säga i huvudsak 

bildkommunikation.  För detta krävs förstås att personal från olika skolor har tid till 

samplanering. Senare under promenaden med grundsärskoleeleverna: 

 

Gustav som i vanliga fall väljer första platsen i ledet intar nu en mer avvaktande position. Han går 

länge i den bakre delen av ledet innan han rör sig närmare de andra pojkarna. Gustav kommer så 

småningom upp jämsides med en av pojkarna. Pojken sträcker fram handen mot Gustavs hand och 

säger ”High five Gustav”. Gustav möter pojkens hand med sin och de slår till. 

 

Min tolkning är att Gustav accepteras av pojken från grundsärskolan samt bjuds in i 

kamraternas gemenskap. Att accepteras av jämnåriga är en bra grund för att delaktigheten i en 

relation ska kunna utvecklas (Nordström, 2002).  

Samspel och avstånd 

Att eleverna håller ett visst avstånd till varandra är vanligt på skolan där undersökningen är 

gjord. Detta är mer signifikant för Peter och Gustav än för Ulrika och Muhammed. Till och från 

aktiviteter eller vid längre promenader går eleverna ofta efter varandra med några eller många 

meters mellanrum. Gustav är nästan alltid först ut och går främst i ledet medan Peter kommer ut 

som en av de sista och väljer sista platsen i ledet. Dessa platser är enligt skolpersonalen 

betydelsefulla för Gustav och Peter och handlar till stor del om att de vill ha koll på de andra. 

Att detta respekteras är enligt Aspeflo (2010) är mycket betydelsefullt. Hon menar att den som 
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upplever kontroll inte behöver kontrolleras av andra. På lunchrasterna placerar sig Peter, Gustav 

och Muhammed i soffan med lite plats mellan sig när det är möjligt och de stänger oftast 

dörrarna om sig när de arbetar vid smartboardtavlan eller med annat enskilt arbete. När 

Muhammed dansar med Jennifer och Fredrik under utflyktsdagen håller de varandra i händerna 

men kropparna långt ifrån varandras samt vänder huvudena åt olika håll. Beyer & Gammeltoft 

(1998) menar att ett barn kan behöva sin privata zon för att få kraft över till att imitera 

handlingar och på så sätt utvidga sitt lekmönster. Folkman & Svedin (2003) menar dock att 

ögonkontakt är värdefullt i samspel för att kunna läsa av den varandras ansiktsuttryck. Den 

svårighet som många personer med autism enligt Beyer & Gammeltoft (1998) har när det gäller 

att förstå andras kroppsspråk och mimik gör bilden mer komplex. Vid både utomhusaktivitet 

och inomhusaktivitet under utflyktsdagen väljer flera av eleverna en viss plats som de utgår från 

samt återkommer till mellan stunder av utforskande och samspel. I ett avlångt rum inomhus, i 

vilket det sker passionerad aktivitet mellan eleverna, väljer Peter att hålla sig nära väggen i 

mitten av rummets ena långsida med ansiktet vänt utåt rummet. Gustav rör sig sakta fram och 

tillbaka från rummets ena kortsida till den andra. Fredrik står vid ett fönster med ansiktet vänt ut 

mot fönsterrutan och Jennifer sitter på en stol nära rummets in- och utgång. Utomhus sitter Peter 

länge på en stol framför ett litet hus. Muhammed och Jennifer turas om att sitta på den andra 

stolen medan Gustav vandrar fram och tillbaka längs husväggarna samt lite bakom och framför 

de två husen. Min tolkning är att elevernas val av vissa positioner och emellanåt 

avståndstagande till andra handlar om att de vill ha uppsikt över miljöer och situationer samt att 

de är trygga i det välkända.  

Ordning och reda 

Gustav och Peter visar att de vill ha ordning omkring sig. Gustav övervakar andra elever och 

meddelar skolans personal när någon förflyttar sig. Vid en incident hjälper han en vuxen i jakten 

på en elev genom att vända sig till den vuxne och ropa: ”Han är här”! Peter vill ha ordning på 

det materiella i skolans miljö. Han ordnar stolar, bord, arbetsmaterial med mera efter raka linjer, 

petar in smulor och annat småskräp under soffor och bord. Här följer ett exempel på hur hans 

sinne för ordning kan ta sig i uttryck i samspel med Gustav: 

 

Det är lunchrast. Gustav som har lämnat platsen vid smartboardtavlan till Muhammed kommer nu 

in i det rum där flera elever sitter i en soffa med en tv framför sig. Han sätter sig i ena änden av 

hörnsoffan snett mittemot Peter. När Gustav sätter sig ner kommer han åt soffbordet. Peter hostar 

till ”uhu, uhu”, och skjuter in soffbordet varefter han gäspar, rufsar med händerna i sitt hår och 

riktar blicken mot tv:n. Gustav ställer den timstock han haft med sig, på bordet framför sig. Peter 

tar genast timstocken, vickar den fram och tillbaka några gånger i sina händer och ställer ner den 

på bordet igen. Gustav lyfter upp timstocken, tittar till på den och placerar den åter på bordet 

framför sig. Peter vrider lite på timstocken så att den hamnar rakt. 

 

Peter vill ha soffbordet alldeles intill soffan. Pia berättar att det kan vara lite besvärligt för 

Gustav eftersom det blir trångt för hans ben. Trots detta brukar Gustav inte säga emot Peter.  

Samspel på egna villkor 

Muhammed samspelar gärna med några av de andra eleverna på skolan om han får göra det på 

sitt sätt. Under utflyktsdagen inträffar följande: 

 

Muhammed tittar mot Fredrik som står vid fönstret på den ena kortsidan av rummet. Fredrik ropar 

från andra sidan rummet: ”Muhammed, vill du dansa med mig”? Muhammed svarar ”ja kom” till 
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den verbala och möter upp honom när han kommer ”Nej så här gör man”, säger Muhammed till 

Fredrik när han tänker ta tag i Muhammeds händer ”Ingen fara, så, så”, fortsätter han och vänder 

på sina händer. Muhammed håller fram händerna mot Fredrik, ”sådär” säger han, tar tag i Fredriks 

händer och de två pojkarna börjar dansa runt. ”Åoaa..”, låter Muhammed och ser glad ut när de 

dansar runt två och ett halvt varv innan de släpper taget om varandra, båda skrattar högt och 

Fredrik springer iväg till sin fönsterplats. Muhammed skuttar till och går snabbt mot Fredrik som 

plötsligt vänder sig om där han står med ansiktet vänt mot fönstret, och springer mot en av de 

yngre eleverna på skolan.  

 

Det är viktigt för Muhammed att hålla sina händer på ett visst sätt i dansen. Dansen pågår en 

mycket kort stund innan eleverna går iväg åt varsitt håll. Muhammed söker dock fortsatt kontakt 

med Fredrik som inte är mottaglig för fortsatt samspel då han kommit på något annat som för 

stunden är mer intressant. Det samspel som jag sett mellan eleverna på skolan kännetecknas av 

korta sekvenser mellan två elever varefter någon eller båda parter vänder sig om och lämnar den 

andre eleven samt att ingen av parterna protesterar över detta. Vid ett par tillfällen är den ena 

parten inte villig till samspel när en elev söker kontakt men återkommer till eleven en stund 

senare vilket jag tolkar som att eleverna vill ha tid på sig för förberedelse. Genom att den vuxne 

går in i barnens lek och återger det som barnen leker, kan den vuxne hjälpa barnen att utvidga 

leken genom att tillföra nya idéer (Beyer & Gammeltoft, 2000). Den vuxne bör gå försiktigt 

fram när det gäller människor med autism och inte ställa barnen inför uppgifter som samtidigt 

innehåller höga sociala krav och krav på färdigheter, uppgifterna kan då bli barnet övermäktiga 

menar Beyer & Gammeltoft. Den snurraktivitet som sker ett flertal gånger i samspelet mellan 

Muhammed och Fredrik samt mellan Muhammed och Jennifer verkar vara välkänd och 

återkommande varför en utvidgning av den sociala biten i samspelet kanske skulle kunna vara 

möjlig.  

Sammanfattning 

Att ha andra barn och ungdomar omkring sig är betydelsefullt för eleverna i undersökningen.  

Eleverna blir glada av varandras närvaro och flera visar att de har trygghet i andra elever. 

Eleverna intresserar sig mer eller mindre för varandras aktiviteter samt inspirerar varandra till 

att vilja göra likadana eller snarlika handlingar som den andre. Oftast handlar det om 

rörelsehandlingar men i enstaka fall även om språklig motivation. Flera exempel visar att 

eleverna tar små steg fram i sin rörelseutveckling med hjälp av andra elever. Eleverna delar 

vanligtvis upplevelser på skolan genom att de utför liknande aktiviteter bredvid varandra eller 

turas om med föremål samt i handling. Att imitera andras handlingar och generalisera 

färdigheter till olika sammanhang är enligt de intervjuade mycket svårt för de flesta elever på 

skolan. Imitation uppmuntras och övas på skolan genom att vuxna försöker få eleverna att 

härma deras handlingar men också genom att eleverna ges möjlighet att härma varandras 

aktivitet och rörelser. Under skolans utflykter närmar eleverna sig varandra genom att de 

samarbetar vid samma föremål samt möts spontant i rörelse aktiviteter och i viss mån genom 

sång och musik. Den gemensamma aktiviteten pågår ofta mellan två elever åt gången samt 

under korta sekvenser innan en eller båda eleverna går iväg från den andra partnern. Gustav 

träffar en grupp elever från grundsärskolan. Musik förenar eleverna och deras skilda 

läsfärdigheter försvårar Gustavs delaktighet. Peter, Gustav och i viss mån Muhammed visar ofta 

att de vill ha ett visst avstånd till andra elever samt ordning och reda omkring sig, vilket kan 

handla om att de vill ha uppsikt och kontroll över det som sker. Avståndstagandet blir inte 

synligt hos Ulrika. Tid för samspel, välkända miljöer och aktiviteter, flera likadana redskap 

bredvid varandra eller utrymme för flera elever vid samma aktivitet och redskap, samt 
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möjligheten att välja samspelskamrat och aktivitet efter gemensamma intressen tycks enligt 

undersökningen spela in för elevernas möjligheter till samspel med andra elever.  

Kommunikation utan framgång 

Begränsningar i miljön 

Att gunga är en av Gustavs favoritsysselsättningar, Kerstin berättar: 

 

Gustav älskar att gå ut och gunga, när gungan kommer ut så vill han inte vara inomhus, sedan är 

han ute varenda lunch. Men han kan gå ifrån om man ber honom och säger att någon annan vill 

gunga, då går han därifrån men har lite svårt att hitta andra aktiviteter, då går han gärna in 

istället (Kerstin).  

 

När skolans enda gunga hängs upp på våren vill Gustav vara ute och gunga hela lunchrasterna. 

Om någon annan elev vill gunga lämnar Gustav utan protester plats åt den andre eleven och går 

in i skolans lokaler. I skolans verksamhetsplan berättas om en stor gunga med plats för två, en 

så kallad kompisgunga, som är belägen på grundsärskolans lekplats alldeles i närheten av skolan 

med träningsinriktning. Kerstin berättar att två yngre elever har gungat tillsammans på 

kompisgungan men att detta inte fungerar för alla elever på skolan eftersom gungan endast 

håller för 80 kilo. Gustav erbjuds således inga möjligheter att gunga tillsammans med en kamrat 

under skoltid. Att barn med autism uppmuntras till sinnesstimulerande aktivitet, såsom till 

exempel att gunga, tillsammans med jämnåriga är enligt Brodin & Lindstrand (2008) och 

Aspeflo (2010) betydelsefullt. Aspeflo exemplifierar hur flera gungor bredvid varandra har 

inspirerat till samspel mellan elever med autism samt frambringat mycket glädje hos eleverna. 

Det är träslöjdslektion. Muhammed och Fredrik sitter snett mittemot varandra vid varsin bänk 

med ansiktena vända mot varandras. Muhammed pendlar mellan att titta på Fredriks 

borraktivitet och att slipa på sin egen träbit. Plötsligt kommer Fredrik fram till Muhammed och 

ställer en fråga: 

 

”Ursäkta, kan jag låna den där pennan”? En vuxen i närheten svarar genast ”Ja du kan låna den”. 

Fredrik upprepar sin fråga till Muhammed och den vuxne svarar igen ”Ja, du kan låna den”. Fredrik 

tar då pennan och återvänder till sin plats. Muhammed tittar lite på Fredrik och riktar sedan blicken 

utåt slöjdlokalen. 

 

Fredrik ställer tydligt en fråga till Muhammed som inte får någon chans att bemöta Fredriks 

fråga på grund av att en vuxen svarar i hans ställe. En liknande händelse inträffar i samband 

med en morgonsamling på skolan. Gustav och Muhammed sitter vid det bord där samlingen 

brukar äga rum tillsammans med en assistent. En liten bit bort från de andra sitter Peter i en 

soffa. Följande inträffar: 

 

”Peter”, säger Gustav med frågande tonfall? ”Du får säga till Peter”, svarar assistenten. ”Jag kan”, 

säger Muhammed kvickt och är på väg att resa sig. ”Nej”, svarar assistenten. ”Peter kom nu är det 

samling”, fortsätter hon. 
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Assistenten uppmuntrar till en början Gustav att hämta sin skolkamrat. Innan Gustav hinner 

agera erbjuder sig Muhammed att utföra uppdraget. Då avbryter assistenten det initiativ till 

samspel mellan eleverna som hon inlett och tar istället saken i egna händer. Peter går i och med 

detta miste om två chanser till kontakt med jämnåriga och Gustav missar chansen att öva sig på 

att ta kontakt med en annan elev, vilket verkar vara något han undviker. Kanske hade Gustav 

och Muhammed tillsammans kunnat hämta Peter. 

Når inte ända fram 

Vid ett besök i gymnasieskolans verksamhetsträning håller sig Gustav nära de personer han 

känner sedan tidigare samt väntar in instruktioner från de vuxna. Följande utspelar sig: 

 

En grupp gymnasieelever sitter samlade runt ett bord när Peter och Gustav anländer till skolan. 

Gustav väljer att placera sig en liten bit ifrån gymnasieskolans elever genom att han tittar på en 

vuxen och pekar på en stol lite bakom. Efter avslutad samling kommer Jesper spontant fram till 

Gustav och säger ”Hej Gustav”. ”Hej”, svarar Gustav med tyst stämma. Jesper går iväg för att 

arbeta vid sin bänk. Jag vänder mig till Gustav och frågar ”Vem var det”? ”Jesper”, svarar Gustav. 

Under cirka tio minuter sitter Gustav på en stol eller står stilla mitt i rummet och ser inte ut att 

veta vad han ska göra. En av gymnasiets lärare kommer in i rummet där både gymnasieeleverna 

och Peter och Gustav befinner sig. ”Nu ska vi spela memory på smartboarden”, säger läraren och 

radar upp ett antal stolar framför smartboardtavlan. Fyra gymnasieelever sätter sig bredvid 

varandra på de uppställda stolarna, däribland Jesper som tittar bortåt på Gustav. En vuxen visar 

att Peter kan sätta sig på stolen närmast gymnasieeleverna och Gustav på stolen bredvid Peter. De 

påbörjar memory spelet och en av gymnasieeleverna sträcker upp sina armar i luften som en 

glädjegest när Gustav lite senare får ett par.  Gustav som under hela spelstunden har ansiktet 

bortvänt från gymnasieskolans elever noterar så vitt jag kan se inte gesten. Efter en avslutad 

memory omgång har eleverna rast och de får tillfälle att äta medhavd frukt. Jesper som ätit frukt i 

ett annat rum kommer in i rummet där Gustav och Peter valt att äta sin frukt. I samma rum sitter 

flera vuxna och dricker kaffe. Jesper ställer sig lite snett bakom Gustav och säger högt och tydligt 

”Alla äter frukt ser jag”. Han tittar på Gustav och sedan på de vuxna. Gustav vänder inte på 

huvudet och säger inget. Skolpersonalen börjar prata med Jesper om hans familjs husdjur varefter 

de hänvisar honom till de rastrum där övriga gymnasieelever befinner sig.     

 

Det är tydligt att Jesper från gymnasieskolans verksamhet söker kontakt med Gustav. En vuxen 

berättar att Gustav tidigare har träffat Jesper och de andra gymnasieeleverna på badet vid ett 

flertal tillfällen. Gustav visar att han känner igen Jesper men tar inga egna initiativ i kontakten 

med honom. Min tolkning är att Gustav inte litar på sig själv i kontakten med andra elever eller 

att han inte vet hur han ska gå tillväga. Att en äldre elev introducerar en elev i en ny 

skolverksamhet med handledning av en skolpersonal är enligt Golding i Powell och Jordan 

(1998) fruktbart för båda parter. Genom att ge elever chans att ta mer ansvar för varandra kan 

den foglighet som många elever med autism har när de väntar på att bli tillsagda vad de ska göra 

i en ny miljö förändras och eleven kan börja ta fler initiativ menar Golding. Min upplevelse är 

att Jesper skulle kunna bli ett bra stöd för Gustav i invänjningen av den nya skolmiljön samt att 

de skulle kunna ha glädje och utbyte av varandra. I sekvensen ovan ser jag tre möjliga tillfällen 

för de två eleverna att närma sig varandra, tre tillfällen som inte utnyttjas av de vuxna 

runtomkring eleverna. Ett tillfälle är när Jesper hälsar på Gustav innan han går till sin 

arbetsbänk, ett annat när eleverna placeras vid smartboardtavlan samt ett tredje tillfälle då Jesper 

söker upp Gustav under rasten. De vuxna hade kunnat uppmuntra Jespers kontaktsökande med 

Gustav, till exempel genom att låta Jesper visa Gustav sin arbetsbänk, föreslå en placering där 

pojkarna hamnar bredvid varandra samt låta Jesper stanna kvar i rummet där Gustav äter frukt 

och stötta de två elevernas kommunikation. Att Gustav sällan tar initiativ i kontakten med andra 
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elever skulle kunna hänga ihop med det Mesibov, Shea & Schopler (2007) säger om att 

personer med autism ofta är ovetande om hur de ska organisera sitt beteende.  Att tro på sig 

själv att man har något att ge är en förutsättning för att våga visa sin vilja och ta sin tur som är 

en del i ömsesidigt samspel menar Folkman & Svedin (2003).  Självkänslan utvecklas i mötet 

med andra (Brodin, 1997). När en person förstår att andra är intresserade av hans/hennes värld 

kan dörren öppnas för kontakt med andra jämnåriga Folkman & Svedins (2003). Ett annat 

exempel på när eleverna inte når ända fram i kontakten med varandra utspelar sig i ett rymligt, 

avlångt rum under en utflyktsdag: 

 

Muhammed reser sig och går bort mot Fredrik. ”Kom Fredrik”, säger han lite otydligt utan att titta 

på Fredrik. När han inte får något svar säger han ”kom” en gång till och sträcker ut sina armar och 

händer till Fredrik. ”Nej tack”, svarar Fredrik. ”Jo”, säger Muhammed glatt samtidigt som han går 

framåt i rummet och vänder sig till Peter. Han sträcker ut sina händer mot Peter och säger ”här”. 

Peter som står upp och har sina händer knäppta tittar på Muhammed, knäpper upp sina händer 

och sträcker fram händerna mot Muhammeds händer. Pojkarnas händer har precis mött varandras 

när Muhammed säger ”Nej” och går iväg. Peter säger ”Uhu” med medelkraftig röst och tittar en 

kort stund efter Muhammed, klappar ihop sina händer en gång med raka armar. Fredrik kommer 

bestämt fram till Muhammed och frågar: ”Vill du hålla i mig Muhammed”? Muhammed säger ”ja 

tack”. Pojkarna tar tag i varandras händer varefter Muhammed säger ”Så, kör”. De snurrar runt 

två varv, Muhammed ropar ”Oaaa…”. De båda eleverna ser ut att släppa varandras händer 

samtidigt för att sedan gå iväg åt olika håll.  

 

Muhammed vill dansa med Fredrik. När han får nobben bjuder han in Peter som villigt möter 

Muhammed med sina händer. Av någon anledning avbryter Muhammed kontaktförsöket och 

Peter visar besvikelse. Strax efteråt bjuder Fredrik upp Muhammed till dans, han tackar ja och 

de dansar med varandra. Deras samspel visar att det finns en ömsesidig förståelse av vad som 

ska ske samt att eleverna turas om att ta initiativ i leken. Detta blir inte tydligt mellan Peter och 

Muhammed varför stöd av vuxna skulle ha behövts för att hjälpa eleverna att komma vidare i 

kontakten med varandra (Alin Åkerman & Liljeroth, 1998).  

Otydlig riktning  

Vem Gustav och Muhammed vill kommunicera med är emellanåt svårt att veta.  I följande 

exempel önskar Muhammed dela en aktivitet med Gustav och en vuxen.   

 

Ulrika och Gustav har tillsammans med varsin vuxen börjat följa en aktivitetsbana som 

skolpersonalen har förberett.  De går mellan små plastkoner och i några rockringar som är 

utplacerade runt det stora huset. Muhammed som sitter på en stol framför det lilla huset riktar 

blicken ett antal meter bort mot Gustav och den vuxne som följer honom, ”ja åsså!”, ropar 

Muhammed och reser sig ivrigt upp från stolen. Han står upp i några sekunder och inväntar en 

reaktion från omgivningen. Muhammed får ingen respons på sitt kontaktförsök varför han sätter 

sig ner på stolen igen.  

 

Det är ingen som uppfattar Muhammeds kontaktförsök och önskan om deltagande vilket enligt 

min tolkning beror på att han befinner sig för långt bort från de han vill ha kontakt med för att 

de ska höra honom. Det framgår heller inte av Muhammeds uttalande vem han vänder sig till 

eller vad han vill. Enligt Vygotsky (1978) är möjligheterna att rikta någons uppmärksamhet en 

väsentlig faktor för framgång i praktiska handlingar. Personer med funktionsnedsättningar kan 

behöva hjälp med att bli tydligare i sin kommunikation för att undvika att kommunikationen 

misstolkas och personen ger upp sina intentioner vilket i ett längre perspektiv inverkar på deras 

möjligheter att påverka sin omgivning (Brodin, 1997).  
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Bristande gensvar 

Det är lunchrast, flera elever är samlade i ett rum där de sitter i en soffa med en tv framför sig. 

På tv:n visas en film om bilar som Fredrik har valt. Följande inträffar: 

 

Peter rätar upp sin kropp, lutar sig lite framåt och tittar under cirka 10 sekunder på Muhammed 

som efter en stund tittar tillbaka på Peter, de säger inget till varandra. Muhammed tittar mot tv:n 

och Peter vilar ansiktet i kudden igen. ”Kolla där”, säger Muhammed och petar Peter i sidan med 

sin hand. Jag noterar ingen reaktion från Peter. Fredrik börjar prata med Muhammed om filmen 

”titta där, han … (ohörbart) Muhammed svarar … (ohörbart). Fredrik fortsätter med en lång 

utläggning om filmfigurerna medan hans blick är riktad mot tv rutan. Han får inget gensvar. 

Muhammed pekar på en annan elev som sitter i en sackosäck, riktar blicken mot den vuxne i 

rummet och frågar: ”Varför hon sitter där”? 

 

Muhammed får inget gensvar av Peter och Fredrik får ett kortvarigt gensvar från Muhammed 

innan han riktar sin uppmärksamhet mot något annat. Min tolkning är att eleverna inte förstår 

varandras språkliga uttryck eller att de för stunden inte är mottagliga. Pia funderar över hur det 

kommer sig att eleverna på skolan ofta inte får det gensvar de skulle önska av varandra:   

  

… de kan ha vänt sig till någon som kanske inte har det språket eller har den närvaron heller att 

kunna svara på en fråga, det är jättesvårt det där fast det är väldigt intressant (Pia). 

 

Pia menar att autismen påverkar elevernas vakenhet på vad som händer runtomkring dem. 

Enligt Alin Åkerman & Liljeroth (1998) uppfylls personer med autism av det som för tillfället 

intresserar dem, en sak i taget fokuseras och annat som inträffar runt omkring uppmärksammas 

inte. Under lunchrasterna är en eller två vuxna rastvakter i varje rum där eleverna befinner sig. 

Enligt Kerstin är rastvaktens roll att se till att det är lugnt bland eleverna samt att hjälpa dem vid 

byte av aktiviteter. Kanske skulle rastvakterna även behöva hjälpa eleverna i kontakten med 

varandra. Några elever på skolan har spelat in egna filmer tillsammans med en lärare. Filmerna 

som bygger på den enskilda elevens intressen har visats för flera elever på skolan. Eleverna har 

enligt Pia inte visat något intresse för varandras filmer utan endast för sina egna.  

 

… det är det här med empatin att det är svårt att tänka sig in i vad andra har tänkt eller sagt eller 

gjort eller så och det är ju det som är det stora hindret för den sociala utvecklingen (Pia).  

 

Empati handlar om känslor och är mer abstrakt än fakta och idéer, att hålla fast flera idéer 

samtidigt och förstå hur någon annan upplever något är svårt för personer med autism som ofta 

försöker förstå världen på ett logiskt sätt. (Mesibov, Shea & Schopler, 2004). Det handlar bland 

annat om att kunna se tillbaks och minnas hur något annat än det omedelbara kan kännas samt 

att försöka förstå varje ny social situation.  

Störande kommunikation 

När någon elev på skolan plötsligt sliter upp en dörr, smäller i ett redskap eller tjuter högt visar 

flera elever missnöje. Gustav och Muhammed går då iväg från händelsen och Peter uttrycker sig 

med kraftfulla ljud och kroppsrörelser eller håller för öronen. Elevernas reaktioner på varandras 

uttryck måste enligt flera av lärarna på skolan beaktas i planeringen av gruppindelningar och 

elevernas placeringar. Kerstin beskriver det så här: 
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… man måste hela tiden ta hänsyn till den eleven man har, för det är inte alla elever som fungerar 

ihop för vi har elever som låter väldigt mycket och vi kan ha elever som störs av de här ljuden.  

 

Elevers höga tjut i kombination med fysiska destruktiva handlingar kan framkalla irritation och 

slag hos andra elever, som i följande exempel: 

 

På en låg trappa precis bredvid stolarna där Peter och Muhammed sitter slår sig en vuxen ned 

tillsammans med en elev. Denne elev har gnällt och tjutit högt om vartannat en ganska lång stund 

och fortsätter att gnälla sittandes på trappan. Gnället stegrar sig snart till ett högt tjut. Peter säger 

”Uhu”! Och tittar en kort stund mot eleven som låter. Eleven börjar knuffa på den vuxne samtidigt 

som denne tjuter högt. Muhammed lutar sig över den vuxne som sitter mellan honom och den 

nykomna eleven och börjar slå lite lätt och puffa på eleven. Den vuxne säger lugnt ”Kom nu 

(namnet på eleven som låter)”, och går iväg med eleven. 

 

Peter visar att han blir störd av den oroliga eleven genom att bestämt hosta till ”uhu”! 

Muhammed tar till viss del efter den andre elevens destruktiva handlingar när han börjar slå på 

eleven. Den vuxne går lugnt iväg med den elev som visar oro och gör ingen affär av dennes 

agerande. Två vuxna berättar att eleven i exemplet ovan ofta blir lugn när denne får vara med 

där det händer mycket och speciellt när eleven får vara bland andra barn. Eleven har dock haft 

det extra svårt under en period och de vuxna arbetar på att finna orsaker till elevens beteenden 

för att kunna hjälpa denne. Peter kan också bli störd av andra orsaker än höga ljud och 

destruktiva beteenden: 

 

En av skolans yngsta elever kommer fram till Peter. Denne står nära mittemot Peter, tittar upp på 

honom, snuddar vid hans kropp och säger med vänlig mjuk stämma: ”Heej, heej”. Peter tittar på 

den unga eleven, lutar huvudet lite framåt, spänner sina armar som tidigare hängt längs 

kroppssidorna samt låter med bestämd och kraftig röst: ”uhu”! 

 

Jag uppfattar det som att Peter överrumplas av det unga besöket och/eller att han inte tycker om 

att eleven kommer så nära. Kanske har detta att göra med att Peter är fokuserad på något annat i 

enlighet med Alin Åkerman & Liljeroths (1998) beskrivning (se ovan ”Bristande gensvar”) 

och/eller med hans behov av kontroll (se ovan ”Samspel och avstånd”). Ulrika blir emellanåt 

orolig i samband med övergångar från ett sammanhang till ett annat. Hon visar sin oro genom 

ett högt klagande ljud.  

Sammanfattning 

Begränsningar i miljön både när det gäller material och vuxnas agerande hindrar eleverna från 

att få kontakt med varandra. Vuxnas lyhördhet, uppmuntran och aktiva stöd för och till elever 

som påbörjar kontakt saknas vid några tillfällen. Möjliga samspelstillfällen tas inte alltid 

tillvara.  Elevernas svårigheter med att ta initiativ, rikta kommunikation i kombination med 

avgränsad närvaro och begränsat språk komplicerar deras kommunikation med varandra.  

Eleverna får ofta bristande gensvar av varandra samt visar dåligt engagemang för varandras 

intressen vilket också kan bero på elevernas svårigheter med empati. Eleverna störs emellanåt 

av varandras ljud och plötsliga handlingar vilket de kan visa genom att gå iväg eller reagera med 

kraftfulla ljud och kroppsrörelser. Skolans personal tar hänsyn till elevernas reaktioner på 

varandras uttryck i planeringen av gruppindelningar och placeringar. Undersökningen visar 
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även att eleverna kan störas av en annan elevs oförberedda närmande samt i samband med 

övergångar mellan olika aktiviteter och sammanhang.  

Betydelsefulla hjälpmedel i elevernas samspel 

Vuxen som mellanhand 

Muhammed och Gustav vänder sig till de vuxna på skolan när de gläds över att en annan elev 

kommer, när de vill veta vad andra elever ska göra och varför de gör på ett visst sätt samt när de 

vill utföra samma aktivitet som någon annan elev. Skolpersonalen bemöter elevernas nyfikenhet 

på andra elever på olika sätt: de berättar om den andre eleven, ställer själv elevens fråga till den 

elev som frågan vidkommer eller som följer i exemplet nedan, hjälper en elev att rikta om sin 

fråga till den elev som frågan berör: 

 

Muhammed tittar ner i sin schemapärm, tittar upp på förskolläraren som sitter mitt emot honom, 

ser glad ut och säger ”badhuset”? ”Ja, badhuset idag, svarar förskolläraren. ”Ska Ulrika”, undrar 

Muhammed och tittar på förskolläraren. ”Badhuset, du får fråga Ulrika”, svarar förskolläraren. ”Du 

badhuset idag Ulrika”, säger Muhammed och tittar till på Ulrika som sitter snett mittemot honom 

och bredvid förskolläraren. Ulrika som har huvudet bortvänt från bordet och de andra eleverna ger 

inte Muhammed något svar. Förskolläraren tittar på Ulrika och säger: ”Ulrika, Muhammed frågar 

dig något” varefter hon snabbt vänder sig till Muhammed och säger: ”fråga igen Muhammed!” ”Du 

badhuset?”, säger Muhammed och ser mot Ulrika som nu vänt sig till Muhammed ”Mm, säger hon”. 

Hon ska det, bekräftar förskolläraren. ”Gustav, du till badhuset”, frågar Muhammed och tittar på 

Gustav. ”Ja”, svarar Gustav lite lågmält. 

  

Förskolläraren hjälper Muhammed att rikta om sin fråga samtidigt som hon påkallar 

uppmärksamhet från Ulrika och hjälper på så sätt eleverna att få kontakt med varandra. 

Muhammed fortsätter självmant att ställa frågan även till Gustav. Muhammed formulerar frågan 

olika för varje gång han ställer den vilket skulle kunna innebära att han anpassar sig efter den 

han talar till eller att förskollärarens stöd och uppmuntran bidrar till Muhammeds utvecklade 

meningsformuleringar. Många elever på skolan använder enligt Pia ofta en vuxen som redskap 

när de vill veta något om en annan elev trots att den andra eleven sitter bredvid eller alldeles i 

närheten av den som undrar. Pia tror att eleverna använder de vuxna som mellanhänder för att 

de har blivit vana vid att ha en vuxen vid sin sida. Genom att som vuxen hjälpa en elev att föra 

över sin fråga till den elev som frågan berör hoppas Pia att eleven på sikt börjar ta direktkontakt 

med andra elever. Detta är svårare för vissa elever som inte har kommit så långt när det gäller 

den empatiska förmågan, menar hon. Pia berättar också att en del elever ibland tröttnar när de 

inte får svar från andra elever och väljer kanske därför att istället tala med de vuxna. Ett skäl till 

att barn hellre söker kontakt och umgås med vuxna kan enligt Folkman & Svedin (2003) vara 

att de vuxna är tillmötesgående samt rättar sig efter barnets vilja. De menar att tillfällen behöver 

skapas för att alla barn ska få möjlighet att kompromissa, att dela med sig av saker och idéer 

samt se saker ur andras perspektiv. Att som vuxen bygga på barnens intressen och locka med 

spännande saker samt våga vara lite påstridig till exempel genom att kräva kontakt och gensvar 

menar författarna är betydelsefullt för att hjälpa barn till samspel. Ett exempel på hur 

skolpersonalen aktivt hjälper elever i samspel utspelar sig under en idrottslektion. En assistent 

ser hur Peter iakttar henne och Jennifer när de utövar aktivitet med en stor röd boll:  
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”Peter kanske är sugen på bollen”, säger assistenten och reser sig upp från golvet med bollen i 

handen. Jennifer kliver snabbt upp från sittande ställning och är på väg bort när assistenten ropar 

”Jennifer!” Jennifer vänder sig mot assistenten som säger ”här” och sträcker bollen till Jennifer, 

”här får du kasta till Peter”. Samtidigt har Peter som står en liten bit bort från Jennifer vänt sig 

bort från henne. Peters följeslagare Pia tar ett lätt tag om Peters armar och hjälper honom att 

vända sig mot Jennifer. De båda eleverna står nu mittemot varandra och Jennifer studsar genast 

bollen till Peter som tar emot bollen och börjar känna på samt hålla kvar den i sina händer. ”Nu får 

du studsa till Jennifer”, säger assistenten. Peter studsar då till Jennifer som genast studsar tillbaka 

bollen. Proceduren upprepas en gång innan Peter håller kvar bollen i händerna och börjar känna på 

den, efter sju sekunder studsar han iväg bollen till Jennifer. När bollen kommer tillbaka mot Peter 

har han börjat dra i sina byxor och har inga händer lediga att fånga bollen med. Bollen rullar iväg 

ut över golvet och Peter är på väg bort från bollen och Jennifer då assistenten som tillsammans 

med Pia betraktat elevernas aktivitet på lite avstånd ropar ”Peter!” Peter vänder då tillbaka till 

Jennifer som har hämtat bollen och nu studsar den till Peter. Peter studsar bollen till Jennifer och 

får tillbaka den än en gång. Peter håller kvar bollen länge, efter 13 sekunder tittar Jennifer mot 

assistenten och Pia samt pekar mot en scen. Assistenten går fram till Jennifer, säger något och 

nickar innan Jennifer med rask takt går upp på scenen och börjar dansa. Pia ställer sig mittemot 

Peter, tar emot bollen från honom och börjar sparka den till honom. Peter sparkar tillbaks. 

 

Assistenten som initierade bollaktiviteten mellan eleverna berättar att hon ville ge Peter chansen 

att utöva aktivitet med den boll som han vid ett flertal tillfällen visat intresse för. Samtidigt 

hoppades hon kunna locka fram eller väcka elevernas intresse för varandra vilket hon menar inte 

är enkelt då varken Peter eller Jennifer visar att de har behov av att samspela med andra elever. 

Genom att assistenten och Pia pendlar mellan att iaktta samspelet lite på avstånd samt att agera 

aktivt på ett mjukt och lagom påstridigt sätt hjälper de eleverna att starta ett samspel, rikta 

uppmärksamhet mot varandra och den gemensamma aktiviteten samt att stanna kvar i 

samspelet.  Vuxna som arbetar nära elever behöver enligt Ainscow (2000) emellanåt ta ett steg 

tillbaka för att inte hindra elever att närma sig varandra. Folkman & Svedin (2003) talar om 

vikten av att vuxna finns i barnens närhet och är vakna för det som händer mellan dem för att 

kunna rycka in som vägledare och förebilder. Trots de vuxnas vakenhet och aktiva insatser dör 

samspelet mellan Peter och Jennifer ganska snart ut. Min tolkning är att Peter emellanåt är mer 

intresserad av att undersöka själva bollen än att utföra aktivitet tillsammans med Jennifer samt 

att Jennifer efter en stund blir uttråkad av det låga tempot, en faktor som enligt en assistent på 

skolan kan hindra samspel mellan just Peter och Jennifer. Ett delat intresse kan enligt Lord i 

Powell & Jordan (1998) öka samspel mellan barn och ungdomar med autism, med musikens 

hjälp kan en persons anpassning till rytmen i partnerns rörelser bli möjlig. Enligt flera av 

skolans verksamma tycker Peter liksom Jennifer om musik, en assistent berättar till exempel att 

Peter har blivit mer aktiv sedan de började sätta på musik under idrottslektionerna. Det skulle 

enligt Horgen (2006) kunna bero på att musik inspirerar människan till rörelse. En fundering är 

om Peters och Jennifers samspel hade kunnat fortgå uppe på scenen eller kanske framför den 

basketkorg som Peter tidigare under lektionen ”visat framfötterna” vid, kanske en möjlighet för 

eleverna att dela med sig av sina styrkor till varandra. 

Rörelseaktiviteter och föremål 

Att eleverna ges möjlighet att göra något praktiskt tillsammans kan hjälpa dem att utveckla 

samspel, Pia beskriver: 

 

… det är ungefär som man tänker sig mindre barn som är väldigt blyga och inte vill prata, har man 

då en handdocka så går det oftast bättre, alltså har man någon mellanled någonstans att man gör 

något samtidigt och inte bara ställer förväntningar direkt på eleven där den sitter så att den 
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känner sig utsatt på något vis utan att det finns något emellan, det är som att du slappnar av då 

blir det lättare, att man gör något praktiskt. 

 

I observationerna blir det synligt att eleverna närmar sig varandra med hjälp av olika föremål 

och/eller praktiska aktiviteter. Olika föremål i form av Träningsredskap, bollar, grus, pinnar, 

stolar, pussel, schemapärmar och musikinstrument sammanför dem på olika sätt. Under en 

musiklektion fångas Peter av Gustav med hjälp av en mikrofon:  

 

När Gustav sjungit två ord i mikrofonen sträcker Peter sin ena hand mot Gustav och snuddar vid 

hans t-shirt varefter han blir helt stilla med kroppen. Han håller händerna på sina ben, har ögonen 

vidöppna och tittar snett neråt. Efter ett tag höjer han upp sitt huvud och har fortfarande ögonen 

helt öppna. I slutet av sångens tredje och sista vers börjar han klia sig under hakan.  

 

Peter som innan Gustav börjar sjunga i mikrofonen, har kliat sig under hakan, gäspat och dragit 

i sina byxor blir när Gustav börjar sjunga helt stilla med kroppen och öppnar ögonen mer än 

tidigare vilket skulle kunna betyda att han lyssnar uppmärksamt på Gustavs sång. Min 

upplevelse är att Gustavs annars ofta lågmälda röst blir tydlig i mikrofonen vilket hjälper Peter 

att uppmärksamma Gustav och hans aktivitet. När det blir Peters tur att använda mikrofonen 

skrapar han med fingrarna på den och lyssnar på ljudet mot sitt öra. Föremål från naturen kan 

förena elever i samspel på följande sätt:  

 

Jennifer sätter sig på den lediga stolen bredvid Peter som har huvudet bortvänt från henne. Snart 

tittar båda eleverna rakt framför sig. Jennifer börjar plocka med stenarna i gruset med sin ena 

hand samtidigt som hon håller en stor pinne i sin andra hand. Peter tittar ner i gruset framför sig. 

Jennifer börjar slå med pinnen mot sin stols bortre armstöd, sett från Peters håll. Hon lutar sig 

över armstödet, plockar upp lite grus och räcker över detta till Peter som genast tar emot gruset 

och släpper det till marken. En liten stund senare för Jennifer den stora pinne som hon länge hållit 

i över sin ena arm mot Peters arm och han tar emot pinnen. Peter börjar vicka på pinnen fram och 

tillbaka i handen medan han tittar på pinnen och/eller rörelsen.  

 

Jennifer och Peter tycker båda om att plocka upp naturföremål från marken och undersöka 

föremålen på olika sätt. I exemplet ovan delar de detta intresse med varandra. Föremål kan 

också medverka till att elever samspelar på avstånd:   

 

Det är rast, Muhammed sitter i en soffa med en timstock på bordet framför sig. Han tar timstocken 

i handen, tittar över axeln in genom en fönsterruta och ett rum i vilket Gustav utövar aktivitet vid 

en smartboardtavla, reser sig upp, går in i datarummet och stänger dörren om sig. Ut genom 

rummets andra dörr kommer Gustav, även han med en timstock i handen. Gustav placerar sig i 

ena änden av den soffa som Muhammed nyss suttit i. 

 

Muhammed och Gustav växlar aktivitet med hjälp av en timstock under en lunchrast utan att 

närma sig varandra eller säga något. Pia menar att detta är ett sätt att samarbeta, att dela och 

turas om. Flera av personalen på skolan talar om timstocken som ett mycket betydelsefullt 

hjälpmedel för eleverna. Eftersom många elever på skolan har svårt med tidsbegrepp och är 

hjälpta av struktur hjälper timstocken dem att behålla sitt lugn i väntan på något. När det gäller 

aktiviteten vid smartboardtavlan berättar Pia att Gustav och Muhammed ibland samarbetar 

genom att göra varannan uppgift i samma dataprogram, detta är dock inget jag ser i 

observationerna. Enligt Pia klarar eleverna att turas om vid tavlan men arbetar helst själva vid 

den. Via en schemapärm tar Peter kontakt med Muhammed när de sitter i soffan. När 

Muhammed tittar åt ett annat håll försöker Peter flera gånger få tag på hans schemapärm. 
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Muhammed puttar bort Peters hand och håller hårt i sin pärm. Peter tittar rakt fram och blundar 

innan han åter öppnar sina ögon, tittar kort på Muhammed sedan framåt och ler.  Jag tolkar det 

som att Peter är intresserad av Muhammeds schemapärm och i smyg försöker ta denna från 

Muhammed. Detta missgillas av Muhammed som håller hårt i sin pärm. Peter ger efter en stund 

upp med sina försök och verkar trots att han inte fått tag i det föremål han strävat efter rätt nöjd, 

vilket skulle kunna betyda att själva försöken och motreaktionerna i sig är en lek som uppskattas 

av Peter, en typ av buslek. Bus- och jaga lekar är enligt Kerstin den typ av lek som flera av 

skolans elever väljer. Hon menar att skolans inomhusutrymmen är för små för sådana lekar men 

berättar att två av skolans yngre elever ibland jagar varandra ute i skogen eller på gården. 

Intensiv interaktion till exempel i form av tuffa fysiska lekar kan enligt Jordan & Libby i Powell 

& Jordan (1998) främja social förmåga. Författarna föreslår att pedagoger använder sådana 

lekar för att utveckla interpersonella kontakter. En förskollärare berättar att skolpersonalen 

tidigare har lekt jaga lekar med Jennifer men att de tvingats sluta med det eftersom hon även 

började springa iväg från dem när de var ute på promenader. Personer med autism kan lätt sugas 

upp av ett intresse och ha stora svårigheter att själv bryta (Alin Åkerman & Liljeroth, 1998). 

Vidare berättar förskolläraren att skolpersonalen istället försöker uppmuntra andra elever att 

leka denna lek med Jennifer men att de inte alltid är villiga eller har förmågan att leka denna 

lek. Under utflyktsdagen händer följande:  

 

Den vuxne pratar färdigt med Gustav och vänder sig sedan till Jennifer som pendlar mellan att gå 

bakom huset och att komma lite närmare de andra eleverna som strosar bland träden. ”Du kan 

leka med Muhammed här”, säger den vuxne. Jennifer visar ingen reaktion på den vuxnes förslag. 

”Muhammed”, säger den vuxne frågande? Då går Muhammed därifrån, runt husknuten och sätter 

sig på stolen närmast husknuten. Där sitter han, tittar rakt fram och ser glad ut.  

 

Förskolläraren får ingen respons på sitt förslag, varken från Jennifer eller från Muhammed. 

Kanske förstår inte Muhammed vad förskolläraren föreslår. Kanske har förskolläraren genom 

sitt initiativ omedvetet inspirerat Gustav till att vilja leka med Jennifer: 

 

Gustav går sakta fram och tillbaka längs det lilla husets ena husvägg, kikar emellanåt försiktigt 

fram bakom husknuten mot stolen där Jennifer sitter. Han låter tyst ”da, da, da”, knackar med sina 

fingrar (böjda) mot varandra och viftar med fingrarna. Jennifer tittar mot och på Gustav en stund 

innan hon reser sig upp och börjar småspringa mot honom, hon springer sakta förbi honom medan 

hon vrider huvudet bak mot honom (jaga mig). Han går efter henne, hon saktar ner sin fart och 

tittar bak på honom. De kommer gåendes fram på andra sidan av huset, Gustav efter Jennifer. 

Jennifer stannar i hörnet av huset medan Gustav fortsätter runt till den sida av huset där han 

tidigare vistats, ingen av de två tittar efter den andre när de skiljs åt. 

 

Samspelet initieras efter en stunds avvaktande hållning av eleverna själva. Eleverna väljer i 

huvudsak att uttrycka sig med blickar och kroppsrörelser trots sina talförmågor. Samtidigt som 

jag imponeras av den lyhördhet och avläsningsförmåga som eleverna har i samspelet med 

varandra, funderar jag med Vygotskys (1978) föreställning om att barn skapar bättre möjligheter 

med hjälp av tal än enbart med handlingar i tankarna, över om samspelet hade blivit mer 

ihållande om eleverna även hade använt sig av tal i kontakten med varandra. Aktiviteter som 

innehåller mycket rörelse; snurrdans och jaga - lekar frambringar mycket glädje och deltagarlust 

hos eleverna: 
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Muhammed tittar mot Jennifer och Fredrik som står framför fönstret vid rummets ena kortsida och 

pratar. Jennifer vänder sig till Fredrik som springer iväg genom rummet, Jennifer ser glad ut och 

springer efter. Fredrik kommer åt och puttar lite lätt på Peter i farten när han springer fram genom 

rummet, Peter springer några steg framåt samtidigt som han börjar låta ”mmmm” ganska starkt 

och öppnar upp sina händer som tidigare varit knäppta. När Jennifer och Fredrik sprungit förbi 

knäpper Peter åter händerna och stannar av i sina kroppsrörelser. Han ställer sig nu och väger i 

sidled genom att lyfta och ställa ner sina fötter i golvet om vartannat och låta kroppen följa med. 

Han klappar ihop sina händer två gånger med raka armar när Jennifer närmar sig honom och tittar 

efter henne när hon springer iväg. Muhammed skrattar högt och springer mot Jennifer och Fredrik, 

han stannar upp och tittar mot Jennifer och börjar springa bortåt, hon springer efter honom men 

han stannar upp när han närmar sig mig som står vid ena långsidan av rummet och filmar. ”Hej 

Sanna”, säger han. Jennifer går iväg utan att säga något och Muhammed tittar inte efter henne. 

 

Jennifers och Fredriks rörelseaktivitet inspirerar Peter och Muhammed till deltagande. 

Aktiviteter som att gunga, snurra, studsa och röra sig fram och tillbaka är sådant som många 

personer med autism upplever som fascinerande och lustfyllt (Aspeflo, 2010). Detta är vad 

Winlund (2004) kallar för upprepningslekar vilka enligt författaren kan ge igenkännandets 

glädje och förväntan. Lekarna kan utveckla en persons förmåga att be om mer av något. 

Rörelser är enligt Åstrand (1997) första steget i utvecklingen av samspel och kommunikation 

samt har en central betydelse i den ständiga växelverkan mellan rörelse, perception, tanke och 

språk som råder. Att den vuxne med hjälp av rörelser bygger upp en tillitsfull nära relation till 

barnet, förstår och besvarar varje kommunikativt uttryck från barnet samt hjälper henne/honom 

att utveckla kommunikationen tillsammans med andra barn kan leda till bättre självförtroende, 

motivation och kreativitet, ökad koncentration och uppmärksamhet, bättre minne samt 

utveckling av positiva relationer till andra menar Åstrand.  

Sociala erfarenheter och upplevelser 

Pia tror att elevers olika sociala erfarenheter hemifrån påverkar hur de tar kontakt och samspelar 

med andra elever på skolan. En del elever rör sig i många olika sociala sammanhang med sin 

familj medan andra kanske drar sig för att lämna hemmet till exempel på grund av ett barns 

utagerande beteende. Pias tankar påminner om Jordan & Libbys i Powell & Jordan (1998) som 

menar att ett barns kontakt med andra barn och deras lek, till exempel syskon påverkar barnets 

lekbeteende. Kerstin talar om att alla människor behöver upplevelser för att kunna utvecklas, 

därför vill hon arbeta för att ge eleverna på skolan upplevelser:  

 

… jag tror ju inte på det här att om du sitter inom fyra väggar att livet blir så roligt, jag tror man 

behöver ha stimuli inom normala doser om man säger, inte för mycket för då kan det slå över åt 

andra hållet, då kan du få alla de här kräksymtomen och allting men det här lär man sig vilka 

elever det funkar för. Och så tror jag det är väldigt viktigt att man har ett samarbete med föräldrar 

så om föräldrar säger nej, det här vill inte jag att mitt barn deltar i måste man respektera det helt 

och hållet. …de är ju helt klara med det så det är inget mer med det, det är inga bekymmer och 

det har man inga åsikter till. 

 

Kerstin menar att upplevelserna omsorgsfullt behöver anpassas för var och en av eleverna för att 

de ska må bra och kunna utvecklas samt att hänsyn måste tas till föräldrarnas åsikter. Att noga 

planera och variera undervisning utifrån det som eleverna tidigare har urskiljt är betydelsefullt 

för elevernas lärande (Holmqvist, 2004). Upplevelser som bygger på barnens intressen kan 

öppna upp för samspel menar Folkman & Svedin (2003). Genom kontaktböcker som skickas 

mellan hem och skola varje dag samt i utvecklingssamtal får skolpersonalen veta vad eleverna 

gör på sin fritid, vem de är tillsammans med samt hur de fungerar. Pia berättar att informationen 
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i kontaktboken kan bestå av både text och fotografier. Informationen hjälper skolpersonalen att 

förstå vad Gustav försöker berätta. Den information som delas i elevernas kontaktböcker stannar 

i huvudsak mellan skolans personal och den enskilda familjen. Skolkamraterna reagerar inte 

särskilt mycket på vad en annan elev gör på sin fritid, möjligen att en elev vill titta på någon 

annans fotografier men inte att detta leder till något vidare samspel eleverna emellan menar Pia.  

Film, fotografier och bilder 

Film och fotografier kan hjälpa elever på skolan att se sig själv i förhållande till andra beskriver 

Kerstin. Eleverna kan efter en upplevelse se att flera har varit med om samma upplevelse. 

Därför strävar skolans verksamma efter att fotografera och filma eleverna så ofta som möjligt. 

Kerstin berättar att fotografier har hjälpt flera av de elever som tidigare gick på skolan att 

bearbeta förändringar i byte av verksamhet och sociala relationer. När Ulrika emellanåt visar sitt 

missnöje genom att hon plockar bort bilder från sitt dagschema eller byter ordning på vissa 

bilder kan bilderna och samtal runt dessa hjälpa den vuxne och eleven att förstå varandras 

avsikter, menar Kerstin. Att reflektera över erfarenheter är enligt Evans i Powell & Jordan 

(1998) mycket värdefullt för att förstärka samt göra fortsatt inlärning möjlig. Enligt Aspeflo 

(2010) kan en bild grundad på en elevs intressen hjälpa eleven att rikta sin kommunikation, 

kommunikationen blir mer tydlig än utan bild. Pia har inte sett att bilder används i 

kommunikationen mellan elever. Detta är heller inget som jag ser i observationerna. Enligt en 

förskollärare förekommer bildkommunikation mellan elever på skolan. Hon berättar att en yngre 

elev på skolan en gång kommit fram till Gustav, visat fram en bild från sitt dagsschema och sett 

glad ut. Eleven ville berätta för Gustav om en aktivitet som han tyckte mycket om och snart 

skulle få utföra.  

 

Sammanfattning 

De vuxna är mycket betydelsefulla personer för elevernas möjligheter till samspel med andra 

elever. De vuxna blir som redskap för eleverna. Pia tror att eleverna vänder sig till de vuxna av 

ren vana eller för att de har tröttnat på att inte få svar direkt från andra elever. Vuxna kan med 

aktiva insatser, till exempel genom att uppmuntra och att ställa frågor eller genom fysisk 

kontakt, hjälpa elever att uppmärksamma varandra och varandras aktiviteter samt få kontakt. 

Hög vakenhet och lyhördhet hos de vuxna behövs för att leda eleverna vidare i samspel. Jaga 

lekar och snurrdans förenar eleverna spontant i samspel. Dessa aktiviteter sker i rymliga fria 

miljöer. Olika föremål förenar på olika sätt elever i samspel eller hjälper elever att turas om med 

en aktivitet. Barns tidigare sociala erfarenheter spelar in för kontakten med andra elever på 

skolan tror Pia. Kontaktböcker som skickas mellan hem och skola dagligen samt 

utvecklingssamtal med elevernas vårdnadshavare hjälper skolpersonalen med information om 

vad eleverna brukar göra hemma, hur de fungerar samt vem de är tillsammans med. 

Informationen bidrar till skolpersonalens förståelse av Gustavs berättelser. Informationen är 

inget som leder vidare till samspel mellan eleverna. Upplevelser är betydelsefulla för elevernas 

utveckling och måste noga anpassas för var och en påpekar Kerstin. I bearbetning av 

gemensamma upplevelser är videofilmer och fotografier värdefulla. Eleven kan se sig själv i 

förhållande till andra och se att fler har varit med om samma upplevelse. Samtal med bildstöd 

kan hjälpa elev och vuxen att förstå varandras avsikter. Bildkommunikation mellan elever 

förekommer på skolan men är mycket sällsynt.  
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Skolans syn på socialt samspel samt 

framträdande undervisningsmål  

Synen på eleven med autism och hans/hennes samspel med 

omgivningen 

 
… elever med autism de lever i sin glaskula, sa man alltid förr i världen och en del elever med 

autism gör det definitivt inte, varje elev är lika speciell som alla andra människor (Kerstin).  

 

Kerstin menar att människor med autism är väldigt olika, en del utåtriktade, andra mer 

inåtvända. Synen på eleven med autism var, enligt Pia, för inte alltför länge sedan att denne 

skulle vara för sig själv för att hon/han inte klarade av att vara tillsammans med andra. 

Musikläraren på skolan påpekar att alla människor har ett inneboende behov av gemenskap, 

även personer med autism. Samspel med andra elever efterfrågas enligt Kerstin av några 

föräldrar, barnen som går på skolan där undersökningen är utförd blir många gånger väldigt 

ensamma vilket blir tydligare ju äldre barnen blir. Kerstin berättar att under de fjorton års tid 

som den undersökta skolverksamheten har funnits, har synen och sättet att arbeta på förändrats 

mycket. Under verksamhetens första år arbetade skolans personal långt mer enskilt med 

eleverna än vad de gör idag. Personalens tankesätt har enligt Kerstin och Pia blivit mer 

gruppinriktat och målet om att bilda och hitta gemensamma aktiviteter finns hela tiden med i 

tankarna. I intervjuerna framkommer att det ofta går bättre än skolpersonalen förväntat sig när 

de ger sig iväg på gemensamma aktiviteter med eleverna. Pia menar att skolan måste våga pröva 

samt ge alla elever chans att möta andra elever.  

 
Jag tycker att en viktig aspekt är hur vi bemöter våra elever. Att vi har en tilltro till eleverna att de 

kan om de får de rätta förutsättningarna (Pia).  

 

Pia och Kerstin är överens om att det är skolans miljö som måste anpassas efter eleven och inte 

tvärtom.  

Långsiktigt mål 

Som samhället ser ut är det enligt Kerstin och Pia av stor vikt att eleverna lär sig att samspela 

med fler och fler personer. Skolpersonalens mål är att eleverna på skolan ska kunna vistas i 

samma rum som andra utan att vilja lämna sammanhanget eller bli störda av varandra. För att 

eleverna ska få möjlighet att träna och utveckla detta samt för att utveckla en vikänsla ordnar 

personalen till exempel gemensamma högtidsfester på skolan samt besöker olika kulturella 

inrättningar såsom bibliotek och teatrar.  

 

… det handlar mycket om det här att man ska försöka hitta en gemenskap att man kan sitta ihop 

med andra och äta, man kan sitta på andra platser ja, att du tänker dig framtiden ser ut så här 

(Kerstin). 

 

Att vara tillsammans med andra är för många av skolans elever inte lätt och tar för vissa lång 

tid, menar Pia. 
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Grundförutsättningar för att samspel ska kunna utvecklas 

Många elever har inte förstått meningen med kommunikation när de börjar på skolan berättar 

Kerstin och Pia. Många har dessutom ett utagerande beteende, vissa mer komplext än andra. 

Skolpersonalens mål är i första hand att en elevs utagerande beteende ska minska eller 

försvinna, att eleverna ska hitta ett lugn i sig själva samt att de ska komma på vad 

kommunikation går ut. För att uppnå dessa mål arbetar personalen efter en tydliggörande 

pedagogik och struktur med inspiration av Teacch (se metod) samt låter eleverna till en början i 

hög grad vistas i enskilda rum tillsammans med en vuxen. När destruktiva handlingar uppstår 

hos eleverna som till exempel att skrika, slå, slänga iväg en tallrik med mat eller spotta i någons 

annans mat strävar skolans personal efter att behålla lugnet samt att stötta eleverna och 

varandra. Detta är av stor vikt då eleverna på skolan påverkas mycket lätt av personalens 

känslostämningar menar Kerstin. Vissa handlingar är svårare att hantera såsom bitningar och 

självdestruktiva beteenden berättar Kerstin. Vuxnas strävan efter att förebygga destruktiva 

beteendens uppkomst är av stor vikt menar Alin Åkerman & Liljeroth (1998) och Aspeflo 

(2010) samtidigt som de betonar att i arbetet med personer med ett så komplext tänkande som 

många människor med autism och utvecklingsstörning har, får skolpersonal med flera ha med i 

beräkningen att det emellanåt inträffar svårhanterliga situationer. När elever slår andra har de 

förlorat sin kontroll och behöver då hjälp att återfå kontrollen menar Aspeflo. Svåra situationer 

behöver analyseras för att skolpersonalen bättre ska förstå vad de kan bero på och kunna komma 

överens om hur de ska gå till väga för att få till en förändring, detta är ofta ett långsiktigt arbete 

(Aspeflo, 2010). När elever med autism blir aggressiva handlar det ofta om rädsla och 

förvirring, de förstår inte vad som sker och uttrycks, inte heller vad som förväntas av dem (Alin 

Åkerman & Liljeroth, 1998). Aggressivitet är en kraft som fått en olycklig riktning, eleven 

behöver hjälp med att uttrycka kraften på annat sätt. Inkännande och erfarenhet av eleven är 

viktigt för att snabbt kunna reagera och handla på bästa sätt. Kerstin och Pia berättar att 

elevernas utagerande beteenden oftast minskar eller försvinner efter en tid på skolan. En stor 

anledning till detta skulle enligt Kerstin kunna vara att eleverna inte får någon respons på de 

oönskade beteendena. Istället går de vuxna och gör något annat med eleven. Skolpersonalen 

försöker hela tiden hitta nya lösningar och möjligheter för att en elev ska kunna delta i 

aktiviteter tillsammans med andra.  

 

Går det inte i början ger vi inte upp utan försöker igen vid senare tillfälle eller med lite förändrade 

förutsättningar till exempel en mindre grupp (Pia). 

Att hjälpa elever att utveckla kommunikation 

Samspel med andra elever finns varken med som mål eller metod i elevernas individuella 

utvecklingsplaner i likhet med de flesta utvecklingsplanerna i Göranssons (1999) studie. Mål 

och metoder för kommunikationsutveckling handlar enligt Pia om att eleven tillsammans med 

en vuxen på olika sätt ska utveckla sin kommunikation. Med inspiration från Picture Exchange 

Communication System (PECS) uppmuntras eleverna att visa fram bilder som till exempel talar 

om vad de vill ha att äta eller dricka eller att de behöver hjälp. Skolpersonalen svarar genast på 

elevens kommunikationsinitiativ genom att ge eleven det som hon/han frågar efter. Målet är att 

eleverna ska kunna börja styra sin vardag. Målen för undersökningsdeltagarnas kommunikation 

handlar också om att eleverna ska förstå vissa begrepp, klara att skriva sina samt 

familjemedlemmarnas namn efter förlagor samt att genom fotografier, bild och skrift kunna 

meddela sig till exempel i en dagbok. Att använda sig av elevernas intressen är enligt Pia en 
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framgångsrik metod tillexempel för att väcka elevers lust att vilja tala. Folkman & Svedin 

(2003) menar att när en vuxen delar en upplevelse vald utifrån ett barns intresse öppnas samspel 

upp samt utvecklas för att man har något gemensamt intressant att tala om. Elevers utövande av 

sång och musik inspirerar eleverna till att använda tal menar musikläraren på skolan. Han 

berättar att Gustav använder sitt tal mer i sånger än i andra situationer, något som också 

uppmärksammas i observationerna. Musikläraren menar att anledningen till detta kan vara att 

språkmelodier och rytmer blir tydliga i sång och musik. I observationer följer jag Ulrika när hon 

under 20 minuters Funktionsinriktad Musik Terapi (se www.fmt-metoden.se) spelar på trummor 

och olika flöjter. Musikterapeuten svarar på Ulrikas spelinitiativ genom att spela på ett piano 

och i viss mån även några flöjter. Utan att säga något dukar terapeuten fram och flyttar på 

instrument så att Ulrikas båda kroppssidor aktiveras. Terapeuten beskriver sin roll som att hon 

utan uttalade krav eller instruktioner följer Ulrika i hennes rörelser och musikaktivitet samt 

hjälper henne att få en balans i användningen av de två hjärnhalvorna för att stimulera en rad 

områden som i sin tur stimulerar kommunikation.  Jag uppfattar det som att terapeutens 

följsamhet öppnar upp för möjligheten att leda Ulrika vidare till utveckling. Enligt Kerstin är 

musikterapin det bästa Ulrika vet, i observationerna blir detta synligt genom att Ulrika tar ner 

bilden på en trumma från sitt dagsschema så fort hon anländer till skolan den dag som 

musikterapin ska äga rum. Hon uttalar ordet trumma vid upprepade tillfällen under dagen samt 

blir otålig över att behöva vänta in den rätta tidpunkten för aktiviteten. Ulrika är tillfreds både 

under den pågående aktiviteten samt efter aktiviteten.  

Att utveckla samspel mellan eleverna 

Att skolpersonalen bildar små grupper i den stora gruppen samt att dessa grupper inte är statiska 

kan bidra till att elever utvecklar samspel med varandra tror Kerstin. Genom att skolans 

elevantal är högre idag än tidigare är det enklare att bilda olika gruppkonstellationer menar 

Kerstin, samtidigt som hon anser att för många elever inte är framgångsrikt. Några orsaker till 

gruppernas sammansättningar på skolan som framkommer i intervjuerna är att eleverna: har 

samma mentor, delas in efter åldrar och utvecklingsnivåer samt efter vad skolans personal tror 

att eleverna kan få ut av varandra och en viss aktivitet. En förskollärare på skolan menar att 

skolpersonalen kan hjälpa eleverna att utveckla samspel genom att de elever som visar intresse 

för varandra får möjlighet att vistas på samma plats. Samarbete med andra skolverksamheter har 

inletts bland annat för att elever som kommit långt i utvecklingen inom vissa områden ska 

kunna få nya utmaningar och förebilder i, samt utbyte av andra elever.  

 

… man får inte stoppa här när man ser att eleverna har kapacitet, då gäller det att vi som personal 

måste se till att eleverna får möjligheter att gå vidare ett steg, det tycker jag är viktigt… (Kerstin) 

 

Kerstin vill ge alla elever chans att gå vidare i sin utveckling och har därför sökt upp en annan 

skolverksamhet för samarbete. Enligt Pia är det skolans skyldighet att anpassa kursplanen efter 

varje elev vilket kan innebära att en elev behöver delta i vissa sammanhang med 

grundsärskolans elever och med eleverna i inriktningen träningsskolan i andra sammanhang. 

Samarbetet med grundsärskolan kan ge eleverna fler sociala kontakter samt bättre 

kommunikativ respons menar Pia. Kerstin beskriver hur Gustav i grundsärskolan till skillnad 

från i träningsskolinriktningen får hjälp av andra elever till exempel när det gäller att komma 

igång med en aktivitet. Samarbetet med grundsärskolan fungerar enligt Kerstin bäst när det 

gäller fysiska aktiviteter. Peter, Gustav, Muhammed och Fredrik äter lunch tillsammans med 

http://www.fmt-metoden.se/
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grundskolans låg- och mellanstadieelever. Av observationerna framkommer att flera andra 

elever från grundsärskolan söker upp Fredrik för samtal samt att Gustav gläds över när en elev 

från grundsärskolan anländer till matsalen. Skolan har även ute dagar och bad tillsammans med 

en annan träningsskola. 

Självständighet, valfrihet och styrning 

Elevernas självständighet är ett högprioriterat mål på skolan. Träslöjdsläraren talar om att 

eleverna ska bli mer och mer självständiga i sitt arbete som det primära målet. Läraren strävar 

också i den mån det är möjligt efter att elever ska kunna hjälpa varandra under lektionerna men 

menar att detta är mycket svårt när det gäller eleverna från träningsskolan med inriktning 

autism. Musikläraren lyfter fram elevernas självständighet som ett betydelsefullt mål och menar 

att elevernas val av till exempel vilken sång de vill sjunga utvecklar deras självständighet. 

Under skapandeverksamheten är det primära målet att eleverna ska få chans att pröva olika sorts 

material för att hitta något tilltalande material. Ett antal rastaktiviteter, utifrån vad personalen 

upplever att eleverna tycker om att göra, erbjuds också på skolan att välja mellan. Eleverna 

väljer alltså aktiviteter och material inom vissa ramar i likhet med Berthéns (2007) studie. Enligt 

Kerstin väljer eleverna även vem de vill sitta bredvid: 

 

Ja jag tycker att de när de sitter i soffan så sitter de oftast på sina platser. Det kanske har varit 

från början att vi har styrt det lite grann beroende på vilka elever vi har haft. Vid stora bordet där 

har de sina bestämda platser och jag har inte sett att man byter plats, man är trygg där man sitter 

och då spelar det inte så stor roll kanske vem som kommer och sitter bredvid.  

 

Eleverna bryr sig inte så mycket om vem de sitter bredvid menar Kerstin. De nöjer sig med de 

placeringar som skolpersonalen erbjuder och väljer sedan att sätta sig på sina vanliga platser. 

Enligt Kerstin styr skolans personal eleverna väldigt mycket. Detta behövs för att hjälpa 

eleverna så att de vet vad de kan sysselsätta sig med, fri lek är det svåraste eleverna har på 

skolan. Dock får skolpersonalen inte styra eleverna så mycket att man glömmer bort att titta på 

vad de gör menar Kerstin och Pia. Elevernas scheman över vad som ska hända på dagarna är 

mycket betydelsefulla för eleverna på skolan betonar Kerstin. I observationerna ser jag att 

Gustav, Muhammed och Ulrika ofta tittar på sina scheman. Peter verkar mer intresserad av det 

ljud som kardborrbanden bakom bilderna framkallar när bilderna tas ner och sätts upp. Eleverna 

har en grundtrygghet i sina scheman. Med schemat som utgångspunkt kan även en förändring 

göras vid behov berättar Kerstin. Hon menar att förändringar var väldigt jobbiga för Gustav i 

början men att det går mycket bättre nu. Att Gustav när som helst har möjlighet att vända 

tillbaka till sitt schema hjälper honom att vara trygg. I planeringen av aktiviteter på skolan läggs 

stor vikt vid att miljöer och aktiviteter är välkända för eleverna: 

 

… när vi vet vad som ska hända och ske då tror jag det kan bli mer samspel emellan för då 

behöver du inte ha koll på saker och ting, då slappnar du av på ett annat sätt (Kerstin).  

 

Ovisshet skapar otrygghet och ett större kontrollbehov hos eleverna och det blir dåligt med kraft 

över till fruktbart samspel menar Kerstin.  
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Samarbete i arbetslaget 

Att skolans personal hittar tryggheten med varandra, vågar ta upp och reflektera över svåra 

situationer samt är eniga, är av stor vikt för att arbetet med eleverna ska fungera menar Kerstin:  

 
Och att man i ett arbetslag törs lyfta en sak, om du ser en sak och så funderar du på saken med 

en elev och så tänker du men hur ska jag göra med det här nu, att arbetslaget ska vara så pass 

öppet att du kan lyfta upp det här och säga att hur gör du, såhär gjorde den här eleven hur ska vi 

möta det här, det tror jag är jätteviktigt för då har du ett problem som du kan lösa upp där, att 

hitta en bra strategi. 

 

Att våga be om stöd samt lyssna på varandra i arbetslaget vidgar kompetens och kan bringa 

klarhet i svåra situationer. Under mina observationsdagar får jag intrycket att skolans personal 

är trygga med varandra, de drar sig till exempel inte för att be varandra om hjälp i svåra 

situationer. Kerstin menar också att det är viktigt att ta vara på de olika kompetenser och 

intressen som finns i arbetslaget. Detta kan ge elever mycket glädje samt hjälpa dem vidare i 

samspel. 

Turtagning och gemenskap 

Turtagning är enligt lekforskarna till exempel Knutsdotter Olofsson (1991) och Folkman & 

Svedin (2003) en betydelsefull komponent i lek. Skolpersonalen i undersökningen talar ofta om 

att eleverna övar turtagning till exempel genom att de turas om vid smartboardtavlan, spelar spel 

på enkel nivå, turas om att vika handdukar samt leker enkla lekar tillsammans såsom att rulla 

boll i en ränna. Turtagningen utövas ofta av en vuxen tillsammans med en eller två elever. Att 

eleverna emellanåt får chans att göra något tillsammans då de i hög utsträckning arbetar var för 

sig på skolan är något som några av lärarna talar om som värdefullt. Kerstin och 

skapandeläraren berättar om ett nytt gemensamt musikalprojekt på skolan. Sånger om 

årstidsväxlingarna har börjat tränas in och kulisser ska tillverkas. Musikalen är tänkt att 

framföras på en familjeträff senare under terminen. Tankarna bakom projektet är att samla alla 

elever till något gemensamt och se hur detta faller ut. Kerstin vill tro på att eleverna har 

förmågan att göra saker tillsammans samt har en önskan om att musikalen kan bidra till att 

ändra uppfattningar om att elever med autism är individualister.  

Sammanfattning 

Sättet att arbeta med elever med autism har förändrats från fullt fokus på individen till ett långt 

mer gruppinriktat sätt att tänka menar de intervjuade. Skolpersonalen arbetar för att ge alla 

elever de förutsättningar som behövs för att möta andra elever. Det långsiktiga målet är att 

eleverna ska klara av att vistas i samma rum som andra människor i samhället utan att störas och 

vilja gå därifrån. Skolpersonalens grundläggande mål är att eleverna ska förstå meningen med 

kommunikation samt bli lugnare i sina utagerande beteenden. Tydliggörande pedagogik och 

struktur, enskilda rum samt lugna och stöttande vuxna är betydelsefulla metoder och 

förhållningssätt för att nå de första målen. Målen för kommunikationsutveckling i Peter, Gustav, 

Ulrika samt Muhammeds individuella utvecklingsplaner nås på olika sätt tillsammans med en 

vuxen. Ett exempel är musikterapi i vilken musikterapeuten följer Ulrikas handlingar och 

hjälper henne utifrån dessa vidare. Flera olika gruppkonstellationer främjar elevernas 

samspelsutveckling tror Kerstin. Samarbete med andra grundsärskolor har gynnat Gustav. 

Individuella uppgifter är vanliga på skolan och självständighet ett prioriterat mål. Valfrihet inom 
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vissa ramar är vanligt på skolan och kan enligt skolpersonalen hjälpa eleverna att utveckla 

självständighet. Vuxnas styrning hjälper eleverna att veta vad de kan sysselsätta sig med. 

Elevernas scheman inger trygghet och små förändringar kan göras när de har sina scheman att 

luta sig mot.  Välkända miljöer samt att eleverna vet vad som ska hända är väsentligt för deras 

möjligheter till samspel med andra menar Kerstin. Turtagningsövningar förekommer ofta på 

skolan. En elev och en vuxen eller två elever med stöd av en vuxen turas om med ett föremål 

eller vid en aktivitet. Ett gemensamt projekt i form av en musikal har inletts på skolan. Kerstin 

hoppas att projektet kan bidra till att ändra människors uppfattningar om synen på eleven med 

autism som individualist.  

Diskussion 

Här diskuteras undersökningens resultat i förhållande till syfte och frågeställningar samt 

till tidigare närliggande forskning och teorier. 

Aktivitetsorienterat samspel och tyst 

överenskommelse  

Interaktionen mellan eleverna i min undersökning kännetecknades av att de: 

 

 Iakttog eller studerade varandras aktiviteter på håll 

 Tog få och ofta otydliga initiativ 

 Kommunicerade genom rörelseaktiviteter och föremål 

 Samspelade parvis i närkontakt 

 Lämnade samspelet utan att förhandla med varandra 

 

Ovan nämnda fynd påminner på många sätt om Göranssons (1995) och Nordströms (2002) 

upptäckter gällande samspel mellan elever med utvecklingsstörning. Elevernas samspel 

betraktades som mer konkret aktivitetsorienterat än abstrakt verbalt kommunikationsorienterat 

(Nordström, 2002, sid. 143). Eleverna gick in och ut ur aktiviteter som de ville, utan att 

diskutera vad som skulle göras samt hur det skulle göras. Enligt Knutsdotter Olofsson (1991) 

uppnås harmoni och uthållighet i lek med hjälp av reglerna samförstånd, ömsesidighet och 

turtagande. Till lekkompetensen hör även att inspirera andra, ta initiativ till lekar, ha tillgång till 

fantasi samt dela med sig av idéer menar Folkman & Svedin (2003). Min undersökning visade 

att barn och ungdomar gladdes samt gav sig hän i lek även om inte ovan nämnda lekregler 

behärskades till fullo och det finns anledning att påminna om Wetso (2006) och Brodins (2008) 

ord om leken som ett medel för att utveckla kommunikation och samspel. Nordström (2002) 

menar att den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsas 

(ICF) definition av delaktighet, 2001, vilken förutsätter att en person tar initiativ, tar en annans 

perspektiv, tolkar sociala signaler samt uttrycker sig blir en normativ fråga då barn och 

ungdomar kan ha olika krav på aktivitet i deltagande. Elevernas iakttagande av varandra kan till 
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exempel också räknas som ett slags deltagande enligt Nordström. Gemenskaper som byggts upp 

av barn och ungdomar samt präglas av en större passivitet och mindre målinriktning än normen 

riskerar att underkännas av vuxenvärlden och samhället menar Nordström. Hon påpekar också 

att relationer emellanåt kanske måste få vara vertikala, det vill säga att en person bestämmer 

villkoren i leken, för att samspel över huvud taget ska bli möjligt. Samtidigt upplyser hon om 

betydelsen för en persons identitetsutveckling att hennes/hans roll uppskattas av någon annan 

samt om att en statushierarki kan utvecklas ur vertikala relationer. I min undersökning såg jag 

inslag av både vertikala och horisontella relationer. Flera elever hade vid några tillfällen tysta 

överenskommelser i samspel då de genom blickar och rörelser kände in och följde varandra i 

handling. En elev och hans samspelspartner använde sig även av talet för att föra fram, samt 

lyssna på varandras önskningar. Dessa relationer tolkade jag som horisontella, det vill säga 

jämlika, i det avseendet att det fanns en ömsesidig acceptans och förståelse mellan eleverna i 

deras samspel samt att båda parter bidrog till aktiviteten (Nordström, 2002). Barns och 

ungdomars gemensamma intressen har enligt Nordström stor betydelse för delaktighet i 

relationer. Under utflyktsdagen synliggjordes några elevers gemensamma intressen när de 

spontant startade och samlades kring rörelseaktiviteter i form av snurrdans och jaga lekar. Trots  

visat intresse och försök till bidrag i aktiviteten blev Peter inte lika delaktig som de andra 

eftersom hans önskan om, samt försök till att dansa med en annan elev inte gick i uppfyllelse. I 

samtalen med skolans personal framkom att flera av dem upplevde att Peter i stort sett inte 

visade något behov av att samspela med andra elever. I observationerna synliggjordes Peters  

intresse för att vara med i samspel, i synnerhet när det gällde elevernas rörelselek under 

utflyktsdagen. Folkman och Svedin (2003) menar att det är lätt att missa vissa personers behov 

av kontakt och samspel och att man därför behöver anstränga sig för att upptäcka behovet. 

Att hjälpa eleverna vidare  

Hur ett samspel faller ut påverkas i hög grad av skolpersonalens stödåtgärder och andra 

ingripanden menar Nordström (2002), men även av hur barnet förhåller sig i situationen. 

Hautaniemi (2004), Horgen (2006) och Brodin (2008) framhåller vikten av att vuxna är lyhörda 

och tar elevers yttringar på allvar samt svarar på deras yttringar. När en elev förstår att 

hennes/hans uttryck har tagits på allvar utvecklar eleven sin kommunikation. Utan inspiration 

och positiv vägledning ger barnet kanske upp. Min undersökning visade att skolpersonalen hade 

mycket viktiga roller för att hjälpa eleverna till och i samspel med varandra. Personalens 

vakenhet och lyhördhet liksom deras uppmuntran, upplysning, stöd och andra aktiva insatser 

spelade stor roll för hur samspel mellan eleverna föll ut. Återkommande observationer av 

barnets interaktionsmönster och deltagande är betydelsefulla för att uppmärksamma vilka 

färdigheter som används i interaktionen samt vad som händer med interaktionsmönstret efter 

olika insatser och hjälpmedel (Olsson, 2006). Anpassningar i den sociala situationen som 

möjliggör barnet att fullfölja sin kapacitet att bidra till interaktion är väsentliga. Utöver vuxnas 

stöd visade min undersökning bland annat att gemensamma intressen och likadana redskap 

bredvid varandra eller tillräckligt med utrymme för flera elever vid samma redskap eller 

aktivitet främjade samspel och spontan kommunikation mellan eleverna. Horgen (2006) menar 

att när vi delar något med någon annan får vi mer än det vi tidigare hade. Det är inte enkelt för 

personer med autism att komma till denna insikt eftersom deras funktionsnedsättning handlar 

om olika svårigheter som påverkar kommunikationen och interaktionen med andra människor. 
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Initiativtagande, empatisk förmåga, generalisering, fokus på mer än en sak i taget, att rikta 

kommunikation samt att uttrycka sig är exempel på sådant som eleverna hade svårt med och 

som påverkade samspelet mellan eleverna i min studie. Desto viktigare är det att eleverna får 

möjlighet till samspel med andra eftersom det är i samspelet eleverna kan utveckla sina 

samspels- och kommunikationsförmågor (Brodin, 2008).  

 

Vygotsky menade att kollektivet har mycket stor betydelse för barns och ungdomars utveckling, 

i synnerhet när det gäller personer med funktionsnedsättningar (Gindis, 1999). Med hjälp av 

andra elever och/eller vuxna kan en elev nå långt längre i utvecklingen än vad hon/han kan göra 

på egen hand. Eleverna i min undersökning inspirerades och motiverades av andra elever på den 

egna skolan samt under samarbetet med grundsärskolan. Flera exempel visade att eleverna tog 

efter varandra i handlingar och/eller med hjälp av varandra tog små steg framåt i utvecklingen. 

Elevernas möjligheter till ett lagom stort urval av samspelskamrater i och med flera olika 

gruppkonstellationer främjade utvecklingen hos eleverna. Att vuxna var med och stöttade utan 

att komma mellan eleverna var en bidragande orsak till deras utveckling i samspelet. 

Skolpersonalens undervisningsstil på skolan där undersökningen gjordes påminde på många sätt 

om den stil som framkom i Göranssons (1999) samt Berthéns (2007) studie, det vill säga att 

vuxna i mångt och mycket styrde vad eleverna skulle göra. Min undersökning visade också 

exempel på att skolans personal fångade upp barnets intressen, uppmuntrade varje elevs 

spontana bidrag i gemensam aktivitet och utifrån detta hjälpte barnet att vidareutveckla sin 

kommunikation. Det visade sig att den vuxnes följsamhet av elevens uttryck och intressen 

öppnade upp möjligheter för att kunna hjälpa eleven vidare i utvecklingen. Igenkännandet 

tycktes ofta hjälpa eleverna på skolan till samspel och glädje samtidigt som en viss grad av 

omväxling behövdes. Aspeflo (2010) menar att om elever överaskas lagom mycket i det 

välkända utifrån sina intressen kan de få nya intressen och upplevelser. Enligt läroplan för 

grundsärskolan 2011 ska varje elevs inflytande samt samarbetet med elevernas vårdnadshavare 

ständigt beaktas av skolans verksamma. I intervjuerna framkom att pedagogerna respekterade 

och lyssnade till föräldrarnas åsikter. En fundering som väcktes var om den information som 

skolans personal erhöll genom kontaktböcker samt i utvecklingssamtal skulle kunna användas i 

syftet att vidareutveckla samspelet mellan eleverna på skolan till exempel genom att hitta 

gemensamma intressen hos eleverna och hjälpa dem att bygga upp ett samspel kring dessa. 

Skolans kultur som möjlighet eller 

begränsning  

Vad som framstår som viktigt och riktigt i den kultur en person ingår i formar hennes/hans 

handlingar (Horgen, 2006 och Berthén, 2007). Horgen framhåller vikten av att vara 

uppmärksam på vilken kultur som skapas i skolan. Enligt henne handlar kultur om begrepp, 

symboler och tankemönster. Horgen menar att det som vuxna är upptagna av kan utgöra hinder 

för att se sådant som är viktigt för elever. De mål som eftersträvades på skolan där min 

undersökning gjordes handlade mer om elevernas självständighet än om samvaro. Eleverna 

styrdes i hög grad av skolans personal och strukturella hjälpmedel. Flera i personallaget beskrev 

elevernas behov av struktur. För att känna sig trygga, avslappnade samt kunna koncentrera sig i 

pågående aktivitet behövde eleverna upplysning om vad som skulle ske samt uppslag på vad de 
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kunde sysselsätta sig med. Holmqvist (2004) varnar för skapandet av rutiner och struktur i 

alltför hög grad. Hon menar att detta kan leda till enformighet samt hindra variation i skolans 

undervisning vilken i hennes studie visat sig vara betydelsefull i lärandeprocessen för elever 

med autism. De intervjuade i min studie påpekade att styrningen inte fick bli så stark att de 

missade betraktandet av vad eleverna själva tog sig för. Personalen på skolan där min 

undersökning gjordes var i hög grad inriktade på att åstadkomma lugn i elevgrupperna vilket 

inte var konstigt med tanke på att de ständigt konfronterades med oro och utagerande beteenden 

på skolan. Dock visade flera av eleverna att de framför lugnet sökte efter bus- och 

rörelseaktiviteter. Intressant är att när eleverna fick fria spelutrymmen under utflyktsdagen tog 

de fler spontana initiativ till kontakt med andra elever än under övriga skoldagar. Eleverna 

upplevdes avslappnade och de gladdes med varandra i samspel. Detta trots att de inte hade några 

strukturella hjälpmedel med sig. Att det fungerade så bra utan scheman och timstockar den 

dagen förklarade skolpersonalen med att eleverna hade en grundstruktur i den välkända miljön 

och dagsstrukturen. Eleverna hade varit på samma plats samt gjort på liknande sätt många 

gånger tidigare och visste därför ungefär vad som skulle ske under dagen. Det verkade som att 

ramarna för elevernas valfrihet var vidare under utflyktsdagen än övriga skoldagar samt att den 

rymliga miljön inbjöd till sådana lekar som uppskattades av eleverna. Elever finner emellanåt 

små utrymmen där de kan ringa in sin egen verklighet som ett svar på de historiska, samhälliga 

och kulturella sammanhang där berättelserna har kommit till menar Szönyi (2005).  

Två utbildningsriktningar i samhället 

Personer med utvecklingsstörning har beskådats som avvikande och onormala i vårt samhälle 

(Szönyi, 2005). Människor med autism har betraktats som enstöringar vilka inte klarat av att 

vara med andra människor menade de intervjuade. Den individfokuserade synen på eleverna 

med autism har under de senaste åren förändrats mycket. Skolpersonalen i min undersökning 

strävade ständigt efter att hitta möjligheter för eleverna att vara tillsammans. Begränsningar 

fanns enligt de intervjuade i den egna skolan och elevgruppen för att alla elever skulle få 

möjlighet till utveckling. Behovet av mer utmanande aktiviteter, förebilder i andra elever samt 

en elevs möjlighet att få respons på sitt kontaktsökande var några anledningar till att samarbete 

med grundsärskolan inleddes. Denna grundsärskola var lokalintegrerad i en grundskola. Ett 

förändringsförslag som innebar att grundskolan skulle läggas ner medan särskolorna skulle bli 

ensamma kvar i området var aktuellt i kommunen. Detta protesterade föreningen för barn, unga 

och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) mot då de ansåg att elever med och utan 

utvecklingsstörning behövde vara omgivna av varandra bland annat för att olikheter skulle 

kunna uppskattas i vårt samhälle. I och med kommunens förslag varnade FUB för en 

tillbakagång till den exkludering och isolering av personer med utvecklingsstörning som 

institutionstiden innebar, något som Heimdahl Mattson (2009) menar är en stor risk i vårt 

utbildningssamhälle. Två strömningar talar Szönyi (2005) om när det gäller utbildning i vår 

nation. Den ena handlar om att utveckla ett mer inkluderande skolsystem, den andra om ökad 

segregering och kategorisering av särskoleelever.  Enligt en av de intervjuade i min studie blir 

många elever med autism och utvecklingsstörning ensamma och samspel med andra barn och 

ungdomar efterfrågas av föräldrar. Min undersökning visade att flera av eleverna var hjälpta av 

”öppna dörrar” mellan olika skolformer. Det finns starka skäl ur ett mänskligt och demokratiskt 
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perspektiv att fortsätta sträva mot ett samhälle och en skola för alla där alla får sina behov 

tillgodosedda menar Szönyi (2005). En skola även för elever med utvecklingsstörning och 

autism. 

Metoddiskussion 

Möjligheter och begränsningar i min studie  

I min kvalitativa studie har jag i enlighet med Brymans (2002) rekommendationer strävat efter 

att följa de etiska forskningsregler som finns samt noggrant redogöra för undersökningens alla 

faser för att öka studiens trovärdighet. Efter genomförd studie bedömer jag fortfarande mina 

metodval som de mest ändamålsenliga för inhämtad information i förhållande till studiens syfte. 

Kombinationen av observationer, samtal och intervjuer gav mig en djupare förståelse av det 

undersökta området än om enbart en av metoderna hade använts. Observatören har en möjlighet 

att med vidöppna sinnen ta in vad denne ser och hör och kan på så vis upptäcka detaljer som är 

svåra att uppmärksamma i vardagen menar Kullberg (2004). Genom att videofilma kan man få 

syn på barn som med andra metoder är svåra att upptäcka (Heikki & Sahlström, 2003). I och 

med mina videoinspelningar och analyser av desamma framkom att en elev var mer intresserad 

av samspel med andra elever än vad tidigare hade uppfattats. I och med att jag återkom till fältet 

mellan stunder av analys kunde jag fråga om, samt korrigera tveksamheter vilket Kullberg 

(2004) menar är en möjlighet som etnografen har. Vid ett par tillfällen missade jag hur 

intressanta samspel påbörjades på grund av svårigheten att hinna vara överallt. Den ena gången 

kunde jag få information om detta av en förskollärare som ingick i samspelet. Den andra gången 

fick jag inget svar på hur samspelet startade. För att ytterligare berika studien samt öka 

förståelsen av elevernas hela situation hade intervjuer med deras föräldrar varit värdefulla, något 

som jag tvingades välja bort på grund av tidsbegränsningar för studiens utförande. En fundering 

är om en bättre beredskap från min sida när det gäller att ta vara på elevernas egna uppfattningar 

och upplevelser hade kunna berika studien ytterligare. Jag hade under den fortlöpande 

observationsperioden kunnat planera mitt sätt att ställa frågor till eleverna bättre även om detta 

är mycket svårt och kräver en viss kunskap om eleverna och deras funktionsnedsättningar när 

det gäller den undersökta elevgruppen. Detta gjordes inte på grund av en föreställning hos mig i 

studiens första skede om att samtal med de undersökta eleverna inte ingick i en etnografs 

metoder vilket Kullberg (2004) menar att det visst kan göra.  

Videoinspelning och analys  

Inspelningsarbetet är utifrån ett konstruktionistiskt  perspektiv en del av många handlingar som 

formar forskningen (Heikkilä & Sahlström, 2003). Bild- och ljudinspelningarna påverkar i hög 

grad den analys som blir möjlig (Heikkilä & Sahlström, 2003). I inspelningssituationen 

hamnade jag i svåra val gällande vilken elev eller situation jag skulle följa. Valet gjordes utifrån 

min studies syfte och frågeställningar samt efter var jag kunde fånga flest av 

undersökningsdeltagarna samt flest samspelssekvenser. Det visade sig i efterhand att en av mina 

undersökningsdeltagare inte blev med i samma utsträckning som de andra tre vilket jag skulle 

kunna ha varit mer vaksam på under fältarbetets gång. Till stor del handlade detta om att   

undersökningsdeltagaren tillbringade mycket tid på egen hand med vuxna vilket i sig kan ses 

som intressant och något som skulle kunna ha analyserats. Enligt Bryman (2002) kan en studies  

tillförlitlighet öka av att datamaterialet spelas in då detta möjliggör noggrann analys av 
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materialet eftersom det kan ses många gånger. Min upplevelse var att förståelsen av materialet 

utvidgades samt fördjupades i och med videoanalyserna . Å andra sidan ökade min medvetenhet 

om att inhämtad information kan tolkas på många olika sätt. Det faktum att jag samtalade med 

många av dem som dagligen arbetar runt eleverna om mycket av det jag såg och hörde 

förstärkte samt utvidgade mina tolkningar och gjorde dessa mer trovärdiga. För en ännu bättre 

förståelse samt för kunskapsutveckling hade önskvärt varit att jag och skolans personal 

tillsammans kunnat se på videoinspelningarna och föra mer ingående samtal om det som 

utspelades på filmerna, en metod som enligt Heikkilä & Sahlström (2003) kallas stimulated-

recall. Även för detta var min tid för knapp. Vid utskriften samt analysen av mina 

videoinspelningar stötte jag några gånger på svårigheter som handlade om att jag inte kunde 

följa flera elevers reaktioner samtidigt när de gick åt olika håll efter en samspelssekvens, jag 

hade inte fokuserat tillräckligt länge på en elev för att kunna få en helhetsförståelse av ett 

interaktionsförlopp. När jag skrev ut vad som hände på filmerna valde jag att först fokusera på 

och följa en elev under ett förlopp varefter filmen spolades tillbaka och en annan elev 

fokuserades. Självklart beaktades samtidigt relationen mellan eleverna. Genom att titta på 

filmerna många gånger kunde jag fånga en stor del av det som hände före och efter ett samspel 

vilket är betydelsefullt för tolkning och förståelse av den studerade sekvensen (Hautaniemi, 

2004). Det blev emellanåt små glapp när en elev inte var i bildfokus, stunder som jag fick lämna 

därhän. Det är möjligt att kombinationen av filmning med en monitorkamera i knäet och 

kompletterande anteckningar som Heikki & Sahlström (2003) föreslår för att fånga fler 

sekvenser samtidigt, skulle ha möjliggjort färre glapp samtidigt som den rörlighet som Stensmo 

(2002) talar om som värdefullt troligtvis hade försämrats. För att undersöka vilken 

inspelningsmetod som var mest ändamålsenlig för min studie hade en provinspelning kunnat 

göras. Detta gjordes inte. Istället försökte jag variera videoinspelningarna med iakttagelser och 

anteckningar utifrån det som kändes mest etiskt rätt, naturligt och ändamålsenligt för aktiviteten 

och dess rum (se val av undersökningsstrategier i metodavsnittet). Ljudupptagningen i mina 

inspelningar fungerade för det mesta bra men vid några tillfällen hade jag svårt att höra vad de 

observerade sa. De tillfällena handlade en gång om videofilmning utomhus och ett par gånger 

om att andra pratade i bakgrunden. För att kunna fånga ännu mer av det som sägs i spontana 

samtal tillexempel under promenader till och från aktiviteter skulle jag till en annan gång 

planera att ha min mp3 spelare mer tillgänglig än vad som var fallet i min studie.   

Min roll  

För att kunna ta en deltagares perspektiv på den kultur han/hon befinner sig i behöver forskaren 

på något sätt dela medverkarnas upplevelser samtidigt som denne försöker behålla sitt 

utanförskap för att kunna se det andra inte ser (Stensmo, 2002). Flera av skolans personal 

uttryckte sin upplevelse av att elevernas aktivitet inte påverkades av att jag fanns med i 

bakgrunden, vilket de menade skulle kunna bero på att eleverna var vana vid att det fanns 

många olika vuxna omkring dem på skolan.  Min upplevelse var att eleverna blev mer och mer 

vana vid mig för varje dag som jag deltog som observatör, vilket tog sig i uttryck att de sökte 

sig till mig för att berätta något eller be mig om hjälp. Detta kunde jag se både möjligheter och 

faror med. Möjligheterna innebar att jag genom att svara på elevernas kontaktsökande kunde 

ställa enkla följdfrågor till dem för att försöka förstå hur de tänkte om och upplevde vissa 

fenomen i sin omvärld (Kullberg, 2004). Farorna handlade om att jag inte ville bli så involverad 

att jag riskerade tappa min överblick och missa information i ett vidare perspektiv, vid något 

enstaka tillfälle hänvisade jag därför en elev till någon av skolans personal. Det är möjligt att 
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även videokameran hjälpte mig i min strävan efter att hålla mig ifrån en traditionell vuxenroll på 

skolan vilket Heikkilä & Sahlström (2003) påtalar. Observatören behöver bortse från sina egna 

föreställningar om den miljö som ska observeras och ställa sig främmande till vad hon/han 

kommer att få se och höra (Stensmo, 2002). Genom hela undersökningen strävade jag efter att 

ställa mig öppen till vad jag skulle kunna få se och höra samt släppa mina egna tidigare 

föreställningar. Detta är oundvikligt eftersom varje forskare präglas av det de tidigare varit med 

om (Bryman, 2002). Dock var min upplevelse att jag fångades av de observerades värld och 

ville försöka förstå just den. Jag kan i efterhand se att min förförståelse har hjälpt mig att sätta 

mig in i och förstå de observerades reaktioner samtidigt som jag har lärt mig mycket nytt genom 

min undersökning. 

Förslag på vidare forskning 
Min studie fokuserade på några av de äldsta eleverna i grundsärskolan med inriktning 

träningsskola. Under min tid på skolan såg jag två av de lite yngre eleverna leka i samma rum, 

ett rum med leksaker i. En förskollärare berättade att eleverna gärna lekte nära varandra men att 

de inte förstod varandras lek. En observationsstudie som fokuserar på de yngre elevernas sätt att 

leka samt vad som erbjuds i miljön runtomkring dem skulle vara intressant. 

 

Att i en intervjustudie undersöka hur föräldrar till barn eller ungdomar med autism och 

utvecklingsstörning upplever att deras barn/ungdomar tänker och säger om kamratrelationer i 

skolan, samt ta del av föräldrarnas uppfattningar om vad deras barn behöver för att kunna 

utveckla kamratskap skulle vara värdefullt för ett djupare inifrånperspektiv på ämnet.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Informationsbrev 

 
Hej! 

Jag heter Susanna Lundblad och läser sista terminen på specialpedagogiska programmet 

vid Stockholms universitet. I mitt examensarbete som ska genomföras denna termin och 

utmynna i en uppsats på avancerad nivå, har jag valt att undersöka hur elever i 

träningsskolan med inriktning autism i kombination med utvecklingsstörning samspelar 

med varandra samt vilka förutsättningar de ges till samspel med varandra i skolan. 

Ämnet har jag valt för att det intresserar mig och för att jag ser samspel mellan barn 

som betydelsefullt för deras utveckling och lärande, inte minst på grund av mina egna 

erfarenheter som förälder till en son som har fått diagnoserna 

autism/utvecklingsstörning.  

 

För att denna undersökning ska bli möjlig behöver jag er hjälp. Under några dagar 

skulle jag behöva vara med i skolans verksamhet för att utföra deltagande observationer, 

vilket innebär att jag lyssnar och iakttar vad som händer mellan barnen i olika 

situationer samt ställer frågor till skolpersonalen för att bättre kunna förstå olika 

händelser. Jag kommer att föra anteckningar och i några situationer använda mig av 

videokamera för att även kunna studera och analysera samspelet i efterhand. Jag 

behöver givetvis ert godkännande för detta.  

 

Enligt de forskningsetiska principer som gäller för denna typ av undersökning har jag 

tystnadsplikt vilket innebär att alla som medverkar i studien garanteras anonymitet, 

varken bilder eller namn på personer, skola eller stad kommer att nämnas i min uppsats. 

Endast jag och min handledare kommer att kunna ta del av det insamlade materialet som 

används enbart i min studie, efter avslutat examensarbete förstörs allt insamlat material. 

Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan. 

Om du har frågor kring undersökningen är du när som helst välkommen att kontakta 

mig via e-post eller telefon. 

 

Vänliga hälsningar, Susanna Lundblad 

Telefon: 0768558484 

E-post: sanna.lundblad@telia.com 
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Bilaga 2 Medgivande till deltagande i studie 

 

Medgivande till deltagande i studie vårterminen 2012 

 

Jag ger mitt samtycke till att specialpedagogstuderande Susanna Lundblad observerar hur mitt  

barn ……………………………………. samspelar med andra barn i skolan samt använder det 

avidentifierade materialet i sin uppsats på avancerad nivå. 

Jag har fått information om att jag när som helst har rätt att avbryta min och mitt barns 

medverkan.  

 

 

 

………………………………………………………..    

Förälders underskrift  

 

…………………………………………………………   

Ort och datum     
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Bilaga 3 Medgivande till deltagande i studie 

 

Medgivande till deltagande i studie vårterminen 2012 

 

Vi ger vårt samtycke till att Susanna Lundblad genomför deltagande observationer i …………,  

i syftet att undersöka hur elever samspelar med varandra i en skola med inriktning autism i 

kombination med utvecklingsstörning samt vilka förutsättningar de ges till samspel i skolan, 

samt använder det avidentifierade materialet i sin uppsats på avancerad nivå vid Stockholms 

universitet. 

Vi har fått information om att vi när som helst har rätt att avbryta vår medverkan.  

 

 

 

Rektors underskrift   Speciallärares/specialpedagogs  

    underskrift 

………………………………..  ……………………………………. 

 

…………………………………………………………   

Ort och datum     
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Bilaga 4 Intervjuområden 

 

 
Synen på betydelsen av samspel mellan eleverna på skolan.  

Hur kan samspelet mellan eleverna på skolan ta sig i uttryck? 
Hur har samspelet mellan eleverna utvecklats under dessa år?  

 

Hur kan samspelet mellan eleverna utvecklas? 
Teknikprojektet ”främjade det sociala samspelet mellan eleverna”, hur? ”Flera elever 

möttes kring samma aktivitet”, på vilket sätt? Dokumentation, på vilket sätt kan denna 

ha betydelse för främjandet av samspelet? ”Barnen lär sig/aktiverar sig inte spontant 

genom lek”, hur förhåller sig skolpersonalen till detta? Vad är rastvakternas roll? Hur 

kommer det sig att rasterna har blivit mindre styrda? Hur används kompisgungan? 

Kommunikation ”det viktigaste arbetsområdet på skolan”, varför? ”Eleverna har svårt 

att förstå meningen med kommunikation”, hur arbetar skolpersonalen med detta? 

”Vikten av spontan kommunikation”, varför, vad gör skolan? Skolpersonalens tankar 

och mål med utflyktsdagarna till scoutstugan och musikalen? Vad har elevernas 

placeringar för betydelse för samspelet dem emellan?  

 

Hur kan samarbete med elevernas familjer påverka samspelet mellan 

elever?  
Hur används den information skolpersonalen får genom kontaktböckerna? 

 

Samarbete med andra skolverksamheter 
Hur kom det sig att ni började samarbeta? Vad betyder samarbetet för eleverna?  

 


