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Titel  Att ha ett pedagogiskt tänk 

                Rektorers syn på möjligheter att utveckla     

                kunskap för elever i träningsskolan. 

  

Engelsk titel To have an educational view 

  Principals´ view on possibilities for students     

                                in special schools to develop knowledge. 

 

Abstrakt 
Syftet med denna studie är att få en fördjupad insikt om rektorers syn på vad som påverkar 

kunskapsutvecklingen för de elever som studerar enligt träningsskolans kursplan.  

 

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

 Vilka möjligheter finns för elever att utveckla kunskaper utifrån sina varierande 

förutsättningar? 

 Vilken betydelse har personalens yrkesbakgrund för elevernas 

kunskapsutveckling?  

 

Som metod för denna studie har sex rektorer intervjuats, samtliga med organisatoriskt och 

pedagogiskt ansvarig för elever som studerar enligt träningsskolans kursplan. Vid analys 

av intervjuerna användes John Dewey och Lev Vygotskijs teorier om att människan lär i 

sociala sammanhang. Lärandet uppmuntras i en social process som sker tillsammans med 

andra. Vidare användes Moira von Wrights teori om det relationella perspektivet där 

behov inte är knutna till individen utan till ett sammanhang. 

 

Resultatet i studien visar att rektorerna beskriver att kunskapsutveckling sker och att det 

är lärarens huvudansvar att driva undervisningen framåt och vara arbetsledare för 

kollegor. En väl fungerande dokumentation har betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling. Elevassistenternas varierande yrkesbakgrund beaktas inte alltid vid 

anställning utan snarare individuella egenskaper värdesätts. 

    

Nyckelord 
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1 Inledning 
Vi arbetar båda två inom grundsärskolan där elever läser inriktning träningsskola. Under 

vår utbildning till speciallärare mot utvecklingsstörning har funderingar växt fram över 

vilka kvalifikationer som krävs för att stimulera lärande för den elevgruppen. Enligt 

läroplanen för grundsärskolan (Utbildningsdepartementet, 2011) ska alla samverka för att 

göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Skolans uppdrag ska svara mot 

styrdokumentens nationella mål. Lärande ska vara i fokus och det är skolans ansvar att 

undervisningen utvecklas på ett professionellt och kvalitativt sätt. Likaså ska skolan ge 

likvärdiga förutsättningar för att utveckla kunskaper och färdigheter oavsett elevens 

förutsättningar och behov (a.a.).  

  

Inom skolformen grundsärskola finns inriktningen träningsskola för de elever som inte 

kan tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolans ämnen (Skollagen, 

2010:800).  Elever inom träningsskolan har måttlig eller svår intellektuellt 

funktionsnedsättning ofta i kombination med ytterligare funktionsnedsättningar. En 

intellektuell funktionsnedsättning innebär att personen har svårigheter att lära, bearbeta 

och tillämpa information.  Funktionsnedsättningen innebär även svårigheter med 

adaptiva funktioner som praktiska och sociala färdigheter (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Behovet av assistans för elever på tidig utvecklingsnivå är påtaglig och nödvändig när de 

ska ges möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen i enlighet med Läroplanen för 

grundsärskolan, 2011. Men en assistans eller omsorg kan bidra till att eleven inte alltid 

får den utmaning i sitt lärande som de har rätt till. ”Omsorg, som tvärtemot medför att de 

professionella på ett noggrant och systematiskt sätt följer elevernas lärande och hela 

tiden verkar i elevens närmsta utvecklingszon, ger eleven möjlighet att verka som ett 

subjekt som kan vara delaktig i sitt lärande.” (Andersson, Sundman, Marknäs och 

Östlund, 2016 s.9).   

   

Andersson et al. (2016) påtalar vikten av elevens omvårdnad men att omvårdnaden inte 

ska ta överhand eftersom skolan har ett pedagogiskt uppdrag att utföra mot gällande 

styrdokument. Elever inom inriktning träningsskolan möter svårigheter i sitt lärande och 

deras omsorgsbehov är stort. En stor del av skoldagen får eleverna assistans av flertalet 

vuxna.  Arbetslagens sammansättning består av personal med skiftande yrkesbakgrund. 

Pedagogisk såväl omsorgsinriktad kunskap kan varierar. Ansvarig för undervisningen är 

pedagogisk personal med anställning som lärare, annan personal kring eleven är 

elevassistenter. Det är all personals uppdrag att ha fokus på lärande och utveckling.  
 

Vår uppfattning är att det finns okunskap hos rektorer om träningsskolans inre strukturer 

och lärande hos elever med intellektuell funktionsnedsättning. Vi ser ett behov av att 

reflektera över vilken utsträckning elevernas kunskapsutveckling påverkas av 

arbetslagets förhållningssätt gällande skolans uppdrag. Ett perspektivtagande kan råda 

gällande kunskap kontra omsorg utifrån yrkesbakgrund. Förkunskapen om skolans 

styrdokument, elevers lärande och förutsättningar kan variera beroende på 

yrkesbakgrund. Men även handledning och möjlighet till kollegialt lärande ser olika ut. 

Vilket då gör behovet av att analysera begreppen likvärdig utbildning för eleverna när de 

olika yrkesgrupperna har olika förutsättningar och krav.   



  
 

2 

 

I texten används fortsättningsvis termen träningsskola då fokus i studien gäller elever som 

studerar enligt grundsärskolans läroplan med inriktning träningsskola 

(Utbildningsdepartementet, 2011)  
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2  Bakgrund   
För att få en förståelse för tillgängligheten inom skolväsendet för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning är en historisk tillbakablick av värde. Historiskt sett har det enligt 

Jakobsson och Nilsson, (2011) förekommit både officiella och inofficiella termer för 

samma problematik vilket speglat hur man betraktat människor med 

funktionsnedsättningar. Anledningar till terminologins förändringar kan vara nya rön 

inom forskning eller förändringar i samhället. Termer där enskilda individer 

kategoriserades som bildbara eller obildbara speglade ett synsätt där personer på tidig 

utvecklingsnivå inte hade rätt till skolgång men även att funktionsnedsättningen var 

individrelaterad.   

  

2.1  Undervisning för personer med intellektuell funktionsnedsättning 
i ett historiskt perspektiv  

Historiken kring sinnesslöundervisningen startar kring 1800-talets andra hälft.”Varje 

svenskt barn, fattigt såväl rikt, har rätt att tillägna sig ett visst mått av kunskaper” 

(Grunewald, 2008 s.54). Det ledde till att på 1870-talet slogs fast att blind- och 

dövundervisningen var likvärdig med folkskolan, men staten ansåg att skillnaderna var 

för stora när det gällde de sinnesslöa. Andelen sinnesslöa var så stor att staten inte ville 

bygga skolhem för dem av ekonomiska skäl och fram till år 1944 var det frivilligt för 

landstingen att öppna skolhem och bedriva undervisning för sinnesslöa (a.a.).  

  

Det fanns pionjärer, som i privat regi startade så kallade abnormskolor, oftast kvinnor 

som i de flesta fall var starkt religiösa. Kristendom var det ämne som ansågs vara det enda 

ämnet som dessa skolor kunde sträva efter i en likvärdighet med folkskolan. Emanuella 

Carlbeck öppnade den första anstalten i Göteborg 1866. Men vid sekelskiftet hade de 

flesta landsting ett eget skolhem. I reglementet för ett av skolhemmen vid denna tid gick 

det att läsa vilka av de sinnesslöa som skulle gå i skolan, det var de barn ”som till följd 

av bristande utveckling ej kunna vinna inträde i de allmänna skolorna, men som likväl 

anses i någon mån mottaglig för undervisning” (Grunewald, 2008 s.61). Eleverna 

kategoriserades tidigt som bildbara eller obildbara men delades efterhand in i andra 

kategorier utifrån funktionsnedsättning så som blindhet, dövhet, epilepsi och 

vanart/asocialitet.   

  

På 1920-talet utvecklades teorier kring intelligenstester och vid undersökning av socialt 

utslagna kan det fastställas att många i denna grupp var sinnesslöa. I riksdagen beskrivs 

de bildbara sinnesslöa som: ”De begagna varje tillfälle till sexuellt umgänge, som bjuder 

sig varför följden av att leva i frihet utan noggrann tillsyn såsom erfarenheten visar, ofta 

blir den, att de sätta det ena barnet efter det andra till världen” (Grunewald, 2008 s.64) 

Samhällets syn på sinnesslöa svänger vid den här tidpunkten från att hur vi skulle skydda 

sinnesslöa mot samhället till att skydda samhället mot de sinnesslöa. De sinnesslöa blev 

utpekade, diskriminerade och särskilda sinnessjukhus öppnades.  

   

Staten var på 1930-talet stark igen med socialdemokratins välfärdsprogram som skulle 

utjämna orättvisor med stöd av kunskap av nya sociala strukturer. Men förståelsen för de 

så kallade sinnesslöa var liten och anstaltsvård och sterilisering förespråkades. De lindrigt 
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sinnesslöa var målgruppen. De med grava funktionshinder ansågs ofarliga på grund av 

infertilitet och andra fysiska besvär. Gränsen mellan det normala och avvikande var 

mycket osäker och varierande men någonstans mellan 65-70 i intelligenskvot antogs som 

riktlinje i Sverige. Tvångssterilisering och tvångsisolering skedde i en omfattande 

utsträckning och från att ha varit en del i jordbrukssamhället blev de sinnesslöa 

diagnostiserade och stämplade som asociala och farliga. Ideologin med rashygien som 

ledord var rådande, men efter flera utredningar införs skolplikt för sinnesslöa barn 1945, 

dock enbart för de som ansågs bildbara. Det kom ett lagförslag 1949 som hette Lag om 

vård och undervisning av sinnesslöa,sinnesslölagen. Det ansågs att sinnesslövården 

behövde byggas ut snabbt för man beräknades behöva 7000 nya platser för bildbara och 

4000 för obildbara sinnesslöa. Något som var en fördubbling av befintliga platser 

(Grunewald, 2008).   

  

1950-talet kantades av skandaler på de statliga skolhemmen. Vanvård, misshandel (kall 

dusch som straff, klä ut pojkar i flickkläder, tvångsmatning, instängning i källare, aga 

med ris, mm), men också manipulation av intelligenstester för att eleverna skulle få så 

lågt resultat som möjligt för att tvångssterilisering skulle vara genomförbart. Hela 

syskonskaror skrevs in på sinnesslöskola trots att det bland dem fanns barn, där läkarna 

inte ansåg dem vara sinnesslöa. Det kom nya lagförslag, termen sinnesslöskola ersattes 

av särskola och termen obildbar sinnesslö av höggradigt psykiskt efterbliven (a.a., 

Börjesson & Palmblad, 2003).    

  

Efter år av otillräcklig undervisning och vård utvecklas under 1960 – 70 talen ett intresse 

för samhällets svaga och marginaliserade grupper och tillsammans med rådande 

högkonjunktur kommer Omsorgslagen 1967. Den prioriterade hemmavård, 

inackorderingshem, dagcentra gav alla barn med utvecklingsstörning rätt till 

undervisning. En betydande ökning av barn med hjärnskador i särskolan, och tillsammans 

med ökad pedagogisk kunskap motiverade införandet av träningsskolan 1968. Som första 

land i världen införde Sverige skolplikt för dem som tidigare ansetts obildbara. 

Grunewald (2008) menar att det var en social process och att själva syftet med särskolan 

som innan hade varit att lära barnet att bli en samhällsduglig medborgare måste 

omformuleras. Förmågor som att kunna räkna och skriva skulle inte längre vara 

avgörande. ”Skolan måste rätta sig efter den enskilde elevens förutsättningar och inte 

tvärtom” (a.a. s.340). 1985 kommunaliserades särskolan och skollagen var därmed 

gällande för särskolan från att dittills tillhört landstinget. 1994 samlas samtliga skolformer 

som grundskola, särskola och träningsskola i en gemensam läroplan, Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1994). År 2011 får skolformen grundsärskolan återigen en 

egen läroplan, där eleverna i grundsärskolan läser ämnen och inriktning träningsskolan 

läser ämnesområden.   

  

Träningsskolans kursplan har fem ämnesområden och innehållet ska anpassas utifrån 

elevens förutsättningar. Vid införandet av Läroplanen för grundsärskolan, 2011 blir 

träningsskolan en inriktning där eleverna kan studera enbart ämnesområden eller en 

kombination av grundsärskolans ämnen eller träningsskolans ämnesområden. 

Läroplansreformen ger även ett tydligare fokus på utveckling av kunskap och förmågor 
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inom träningsskolan genom införande av två nivåer för eleverna att uppnå, grundläggande 

och fördjupad nivå (Swärd & Florin, 2014).  

  

  

2.2  Rätt till likvärdig utbildning   
1994 samlades 92 nationer och 25 internationella organisationer i Salamanca, Spanien 

med syftet att påbörja arbetet för att försöka nå målet en skola för alla.  I deklarationen 

som blev till vid denna konferens gav delegaterna sitt stöd till en handlingsram för 

åtgärder för undervisning av elever med behov av särskilt stöd. Som exempel 

deklarerades att varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en 

möjlighet att uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå. Dokumentet stödjer 

också att skolan ska respektera olikheter och tillgodose barnens varierande behov 

(Svenska Unescorådet, 2001).   

 

FN-konventionen artikel 24 är den artikeln som deklarerar rätten till utbildning för 

personer med funktionsnedsättning och att undervisningen ska vara ett sammanhållet 

utbildningssystem på alla nivåer, ett livslångt lärande. Utbildningen ska göra så att eleven 

utvecklar den mänskliga potentialen till fullo. Känsla av värdighet och egenvärde ska 

stärkas. Eleven ska utveckla sin personlighet, begåvning och kreativitet samt hens 

mentala och fysiska färdigheter ska utvecklas. Det står även att läsa att 

konventionsstaterna ska anställa yrkeskunniga personer och personal som är verksamma 

på alla utbildningsnivåer (Socialdepartementet, 2008.)  

  

Följande finns att läsa i Svenska skollagen:  

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till 

följd av funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som 

finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav som 

minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin 

kunskapsutveckling” (SFS, Skollagen 2010:800. Kap 3, § 3).   

  

Det är skollagen, förordningar och läroplanen som ska ligga till grund för hur 

verksamheten styrs (Utbildningsdepartementet, 2011).  I läroplanen står det att läsa att 

eleverna ska få en likvärdig utbildning och att undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov den ska också främja elevernas fortsatta lärande. Utbildningen 

ska även bidra till personlig utveckling, ge kunskap och värden men också en social 

gemenskap som kan ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället. En likvärdighet 

innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det är de nationella målen som skolans 

verksamhet ska utvecklas mot och det är huvudmannen som har ett ansvar att så sker. Den 

pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för 

att skolan utvecklas kvalitativ. En verksamhet som ständigt måste prövas och utvecklas.  
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2.3  God miljö för utveckling och lärande   
Särskolan genom tiden har varit föränderlig men från att för 150 år sedan haft som uppgift 

att ge utbildning till de sinnesslöa för meningsfullt liv till att under många år bara ha 

omsorg och vård som huvudmål. De senaste 30 åren är det utbildning och undervisning 

igen, och det är där vi befinner oss nu. Vilket visar på dagens kunskapsfokus mot ökad 

måluppfyllelse men även utifrån ett sociokulturellt perspektiv där lärandet sker i olika 

sammanhang, relationer och möten. Lärandet hör ihop med kvaliteten i dessa möten och 

Skolverket (2015) betonar vikten av att träningsskolans elever får möta en verksamhet 

med god ämneskunskap, didaktiska kunskaper och goda relationer. Eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla sitt lärande tillsammans med både vuxna och andra elever.   

  

Lärarens teoretiska och didaktiska kompetens påverkar till stor del elevernas lärande. 

Även förhållningssätt, bemötande och engagemang har stor betydelse (Skolverket 2015). 

Aktuella styrdokument som läroplan och kursplaner förutsätts tolkas av skolans personal 

på ett professionellt sätt. Utifrån Skolinspektionens (2010) granskning av språk-, läs- och 

skrivutveckling har en stor del av grundsärskolor/träningsskolor fritidspedagoger och 

förskollärare anställda som lärare med ansvar för undervisning. Flertalet av dessa 

fritidspedagoger och förskollärare har en specialpedagogisk påbyggnadsutbildning men 

enligt Skolinspektionens granskning finns behov av djupare kompetens och kunskap 

inom ämnen eller ämnesområden som lärarna undervisar i (a.a.). De lärare som tjänstgör 

i grundsärskolan ska ha god utbildning och undervisa i ämnen och kurser de har 

behörighet i menar Eriksson Gustavsson (2014). Detta för att skapa goda lärmiljöer och 

lärandemöjligheter för eleverna. Det behövs rekrytering och kompetensutveckling 

gällande lärarnas ämnesdidaktiska kompetens, funktionsnedsättningar och dess 

konsekvenser för lärandet (a.a.).    

  

Det bestämdes så tidigt som 1985 i skollagen (SFS, 1985: 1100) att en lärare ska ha 

utbildning för den undervisning som bedrivs. För att bedriva undervisning i 

träningsskolan ska läraren ha en pedagogisk grundutbildning med en påbyggnad på 

speciallärarprogrammet inriktning utvecklingstörning (Skolverket, 2016).   

  

Den statliga lärarlyftssatsningen är en möjlighet för lärare att utöka sin behörighet som 

att till exempel läsa till speciallärare/specialpedagog. Den anställdes huvudman kan söka 

ett statligt bidrag som är olika stort beroende på vilken inriktning speciallärarutbildningen 

(SFS, 2007:223). Huvudmannen fördelar sedan själv bidraget till de anställda som 

studerar. Enligt Skolverket (2016) kan bidraget användas till litteratur, resor eller 

eventuell ledighet vid studier utan löneavdrag.   

  

Det specificeras i Läroplanen för grundsärskolan (Utbildningsdepartementet, 2011) vad 

som är skolans ansvar, samt vilka övergripande mål och riktlinjer läraren ska arbeta mot. 

Hur det sker i den pedagogiska praktiken kan se olika ut beroende på variabler som att 

organisera och fördela ansvar men där arbetsuppgifterna har sin utgångspunkt utifrån 

elevernas behov enligt Jakobsson och Nilsson (2014). De ger exempel på tre 

organisationsmodeller som kan förekomma inom skolan gällande olika yrkeskategorier; 

statisk organisationsmodell, flexibel organisationsmodell och arbetsintegrerad 
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organisationsmodell. Den statiska organisationsmodellen bygger på fasta personal- och 

elevgrupperingar och arbetsfördelningen görs utifrån ämneskompetens och gäller under 

en längre period som exempelvis en termin. Läraren har det pedagogiska ansvaret men 

assistenter tar ett stort pedagogiskt ansvar genom avvägningar av vilket som gagnar 

eleven. I en flexibel organisationsmodell skapas personal- och elevgrupper utifrån olika 

aktiviteters syfte och innehåll och gruppen försöker ta tillvara både vuxnas och elevers 

speciella kompetens. En förutsättning här menar Jakobsson och Nilsson (2014) är att 

eleverna är trygga med samtliga vuxna. Den arbetsintegrerade organisationsmodellen 

bygger på fasta personal- och elevgrupper men där arbetsfördelningen är flexibel. Ett 

arbetssätt som enligt Jakobsson och Nilsson (2014), är vanligt förekommande i grupper 

med elever med grava funktionsnedsättningar, där det är ungefär lika många elever som 

vuxna. Läraren fungerar som arbetsledare och har det pedagogiska ansvaret men själva 

genomförandet är ett gemensamt ansvar för arbetslaget. Det mesta arbetet sker 

individuellt med var elev för sig. Ett arbetssätt som kräver gemensam planering under 

ledning av läraren och där samtliga i arbetslaget är införstådda med syftet av de olika 

momenten och lärsituationerna (a.a. ).   

  

I Läroplanen för grundsärskolan (Utbildningsdepartementet, 2011) finns det väl 

dokumenterat vad undervisningen ska ge elever mottagna i träningsskolan. Under 

”Övergripande mål och riktlinjer” (a.a. kap.2.2 s.13) står att skolan ansvarar för att 

eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig för varje individ 

och samhällsmedlem. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grund för 

skolans verksamhet.   

  

Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning i helklass 

och enskilt. Något som Jönsson (2013) framhåller är att det krävs ämneskunskap för att 

bedöma kvaliteter. I den pedagogiska praktiken ställs det krav på personalen att ha god 

didaktik och ämneskunskap för att bedöma och utveckla elevers förmågor. Vidare menar 

Swärd och Florin (2014) att det som har störst enskild betydelse för en positiv 

undervisningsmiljö, för elevers kunskapsutveckling och välmående är lärarens 

kompetens och engagemang.  

   

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd 

och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ska 

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar och erfarenheter. Stärka 

elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan samt ge utrymme för 

elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel. Läraren ska stimulera, 

handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, samverka med andra lärare i 

arbetet för att nå utbildningsmålen. Organisera och genomföra arbetet så att eleven 

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela 

sin förmåga. Eleven ska uppleva att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt. Få stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar. Eleven ska 

ges möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och få möjlighet att 

arbeta ämnesövergripande (Utbildningsdepartementet, 2011). 
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3 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad insikt om rektorers syn på vad som påverkar  

kunskapsutvecklingen för de elever som studerar enligt träningsskolans kursplan.  
  

 Vilka möjligheter finns för eleverna att utveckla kunskaper utifrån sina varierande 

förutsättningar?   

  

 Vilken betydelse har personalens yrkesbakgrund för elevernas 

kunskapsutveckling?   
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4 Tidigare forskning  
I kapitel 4 presenteras aktuell forskning inom området kunskapsutveckling och 

undervisning för elever som studerar inriktning träningsskola. Vid sökning i databaser 

och på flertalet bibliotek fann vi ett fåtal studier om träningsskolans pedagogiska praktik, 

undervisning, personalens olika yrkesbakgrund och roller. Emanuelsson m.fl. (2001) 

konstaterade att det finns få genomförda studier inom särskolan och att den pedagogiska 

praktiken är mycket lite studerat. Även Berthén (2007) talar om att befintlig forskning 

om särskolans pedagogiska verksamhet är begränsad.  

      

Skolinspektionen och Utbildningsdepartementet har gjort vissa nedslag där de påtalar 

bristen på kunskapsutveckling och att grundsärskolan fokuserar allt för mycket på omsorg 

(Skolinspektionen 2010:9, SOU 2003:35). Skolinspektionens rapport visar att elevernas 

förutsättningar och utvecklingsnivå har stora individuella skillnader och läraren måste 

balansera mellan omsorg, rimliga krav och utmaningar. Både trygghetsperspektiv som 

kvalificeringsperspektiv är väsentliga och en skola med hög kvalitet har en samtidig 

satsning på sociala som kunskapsmässiga mål. Östlund (2012) menar däremot att 

Skolinspektionens rapport på ett onyanserat sätt benämner omsorg ur ett negativt 

perspektiv. Han skriver att skolan ska verka i elevens närmsta utvecklingszon och ger 

eleven möjlighet att vara delaktig i sitt lärande. Likaså är det inget egentligt problem att 

undervisningen är omsorgsorienterad under förutsättning att den behandlar det som är 

tänkt att eleven ska lära. Förhållandet mellan omsorg och kunskapsutmaning är något 

Östlund anger som nödvändig och som gestaltar den pedagogiska praktiken inom 

träningsskolan.  

 

Utifrån ett historiskt perspektiv menar Östlund (2012) att grundsärskolan och då främst 

inriktning träningsskolan till viss del grundar sig på det som kallades 

sysselsättningsavdelningar. Eleverna ansågs ”obildbara” och det fanns inga egentliga 

pedagogiska ambitioner utan var tänkta som förvarande vårdinrättningar (Söder 1979 se 

Östlund 2012, s. 22) Vid omsorgslagens inrättande 1968 utvidgades särskolans 

verksamhet till inriktningarna grundsärskolan och träningsskolan och samtliga elever fick 

nu rätt till skolgång. Dock fanns det ingen läroplan för särskolan förrän 1973.  Något som 

kan visa sig prägla även dagens undervisning inom dels träningsskolan där arbetsformer 

från den tidiga sinneslöundervisningen fortfarande verkar användas. Vilket pekar mot att 

särskolan som utbildningsinstitution har starka historiska traditioner som lever kvar. 

(Östlund, 2012, Berthén, 2007 ).   

 

I Östlunds (2012) studie av fem träningsklassers kontextuella villkor för deltagande 

beskrivs den pedagogiska praktiken som ett team. Bemanningen i klassen har givna roller 

utifrån funktion och där lärarens roll är att ha det pedagogiska ansvaret samt leda och 

fördela arbetet inom teamet. Lärarens arbete innebär att planera och utvärdera elevernas 

undervisning samt ge regi till övriga medlemmar i teamet. Klassläraren blir en formell 

ledare, handledare och diskussionspartner för elevassistenterna. Däremot är inte 

handledningen schemalagd och ingen av de undersökta skolorna har tid avsatt för 

handledning eller undervisningsrelaterade diskussioner utöver den timme i veckan som 
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teamet, arbetslaget har planering. Studien visar även att elevassistentens roll är 

mångfacetterad och innehåller varierande uppgifter som bland annat kan bestå av omsorg 

kring eleven men även ansvar för undervisning. Undervisning med regelbundet 

förekommande så kallade en till en-situationer, där elevassistenten på egen hand utan 

lärarens närvaro genomför lektioner. Detta kan innebära att en stor del av de enskilda 

lektionerna leds av en elevassistent istället för en lärare. Östlund påtalar en föreställning 

om att denna arbetsform anses vara den mest fördelaktiga till elever med omfattande 

funktionsnedsättningar. Elevassistentens roll innebär även en form av filter eller 

förstärkare i situationer med övriga lärare och elever. Syftet är att få interaktionen att 

fungera.  

 

Berthéns (2007) studie i två klasser i grundsärskolan varav ena gruppen läser enligt 

träningsskolas kursplan visar att vardagsfärdigheter och fostran prioriteras före planerade 

klassrumsaktiviteter. Skolkunskaper som läsning, matematiska kunskaper och 

kommunikation blir underordnade i det dagliga skolarbetet. Personalen i träningsskolan 

tolkar sitt uppdrag som att skapa förutsättningar för att klara vardagslivet gällande 

kommunikation och sociala färdigheter. Utifrån studiens resultat pekar Berthén på att 

grundsärskolans lärare behöver problematisera utformningen av verksamheten gällande 

hur de uppfattar undervisningens motiv och mål men även utifrån medel och metod. 

Berthén menar att vi inte kan veta vad de enskilda elevernas möjlighet att lära inte får 

begränsas av föreställningar som härrör från särskolans historiska rötter. Utifrån studien 

konstaterar hon att ända in på 2000-talet har klassen, inriktning träningsskola stora 

likheter med vad lärarna hundra år tidigare försökte åstadkomma på sinneslöskolans 

praktiska avdelning. Studien visar även att en strävan tycktes finnas hos personalen att 

omvandla och disciplinera eleverna till att bli som andra. Att personalen försöker lära 

eleverna utifrån rådande norm till att delta i samhällets verksamheter inom både 

upplevelser och fritidsaktiviteter. Stort fokus läggs på fostran av elevernas beteende i 

olika sammanhang och förberedelsearbete av en annan slags kunskap än de kunskapsmål 

som kursplanerna uttrycker (Berthén, 2007).   

  

I sin studie med fokus på särskolans förändring har Eriksson Gustavsson (2014) sett att i 

de undersökta kommunerna finns en strävan att undervisningsuppdraget ska ledas och 

genomföras av personer med en grundutbildning som lärare. Hon anger även att det vid 

nyanställning inom grundsärskolan eftersträvas en pedagogisk utbildning då 

undervisning och handledning har betydelse. Flertalet av kommunerna i studien menar 

att de assistenter som idag finns i verksamheten gör gedigna och viktiga insatser. Men att 

särskolan befinner sig nu i något av ett paradigmskifte genom en ökad fokusering på 

kunskapsutveckling och lärande i och med den nya Läroplanen för grundsärskolan, 2011 

mot tidigare omsorgsinriktade tankemönster. Utvecklingsområden enligt Eriksson 

Gustavsson (a.a.) är kraven på kvalitet och där måluppfyllelse behöver lyftas fram och att 

särskolan som skolform behöver fokusera på lärande istället för elevernas 

funktionsnedsättningar och omsorginriktade insatser.   

 

Flera studier pekar på vikten av specialpedagogisk kompetens men även ett kollegialt 

lärande gällande den specifika elevens behov. Jones och Lawson (2015) framhåller att 
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elever med svåra intellektuella funktionsnedsättningar har behov av ett holistiskt och 

övergripande synsätt som speglar komplexiteten i elevens behov. Med tanke på vad 

eleven ska lära, hur undervisningen utformas och hur man vet att eleverna har lärt bidrar 

till lärarens egen utveckling av kompetens. Därmed menar Jones och Lawson (a.a.) att 

lärarna behöver göras medvetna om detta sammanhang för att på ett medvetet sätt 

reflektera i den dagliga undervisningen för att främja elevernas lärande. Något som deras 

studie visat att personalen utvecklar genom kollegial reflektion.  

 

Pennington och Courtade (2015) som har gjort trettiofem observationer av elever med 

måttlig till grav utvecklingsstörning menar att eleverna ofta undervisas i en till en 

situation, med en vuxen i ett isolerat klassrum. De menar att det ger läraren instruktions 

kontroll och eleven kan i en lugnare miljö tillgodose sig instruktionerna. Däremot deltar 

eleverna sällan i aktiviteter och regelbundna lektioner tillsammans med andra elever.   

  

I Storbritannien genomförde Martin och Alborz (2014) en studie gällande elevassistenters 

stöd i lärsituationer till elever med intellektuella och flerfunktionsnedsättningar och de 

betonar att varje barn har rätt till en likvärdig utbildning utifrån sina förutsättningar.  De 

menar även att det finns ett behov av utbildning och kompetensutveckling för 

elevassistenter med kvalifikationer att ge stöd till elever i den pedagogiska praktiken. 

Elevassistenterna uttalas vara ett betydande stöd och de har en viktig roll i undervisningen 

för eleverna. Men det påtalas även att det är angeläget att på organisationsnivå överväga 

om denna yrkeskategori har lämplig utbildning i förhållande till vad som krävs. Rollen 

innebär ofta att rutinmässigt stödja eleven och då ofta i en till en-undervisning utan direkt 

överinseende av den ansvarige läraren. Det påtalas även bristen på handledning och 

tillräcklig information om syfte och mål med lektionens planering. Assistentens brist på 

kunskap och beredskap kan begränsa elevens möjlighet till delaktighet och rätt till 

likvärdig utbildning. Studien uppmärksammar även att det på organisationsnivå är 

nödvändigt att överväga för- och nackdelar vid anställning av elevassistenter.  

  

Gadler (2011) har i sin avhandling skrivit om elevassistentens roll och uppdrag inom 

skolan.” Elevassistent som yrkesgrupp har vuxit fram under ca 50 år och deras uppdrag 

finns inte reglerat i statliga styrdokument och det har ej funnits några formulerade krav 

på deras utbildning och kompetens. Däremot syns en förändring under de senaste åren 

att alltfler kommuner vid nyanställningar av elevassistenter efterfrågar någon form av 

pedagogisk utbildning” (Gadler, 2011, s.133). Men Gadler framhåller att om eller när de 

genomför undervisning omfattas de av den paragraf i skollagen som reglerar 

skolhuvudmannens ansvar för uppdraget i skolan att de som undervisar har kunskap om 

föreskrifter som styr utbildningens mål för eleverna. Det ställer krav på såväl kompetens 

hos den enskilda elevassistenten som på skolorganisationen. Elevassistentens roll är 

främst att utföra den assistans som eleven i olika situationer har behov av. Samtidigt är 

det en person med olika egenskaper, attityder och värderingar som påverkar yrkesrollen. 

Varierande teoretisk bakgrund och tidigare erfarenheter är ytterligare aspekter som 

påverkar uppdraget i förhållande till den enskilde elevens. Gadler (a.a.) skriver att om 

elevassistansen inte utgår från elevens behov finns risken att assistansen istället blir ett 

hinder för elevens utveckling och möjlighet till likvärdig utbildning.   
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5 Teoretiska utgångspunkter    
I följande kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter för vår studie. Att välja teori för 

att förklara resultatet utifrån empirin kan vara svårt. ”Att ge en förklaring är att ge en 

vägledning av ett eller annat slag” (Molander, 2003, s.165). En möjlig väg är att med 

utgångspunkt av nyckelbegreppen vi valt, hitta en eller flera teorier som stöder vår analys. 

Att utgå från en ram kring en teori för att sen smalna av i en utgångspunkt och därefter 

identifiera vilka nyckelbegrepp som kan ingå. Dessa nyckelbegrepp är centrala och har 

betydelse för studien och är viktiga att definiera, dels för att göra klart för sig själv men 

även av vad andra menar (Thurén, 2007).   

  

Avsikten med valda begrepp och teoretisk anknytning är huvudsakligen att ge en 

bakgrund till, och ett perspektiv inför analysen av det empiriska materialet. Ramen utgår 

ifrån hermeneutik och humanistiska tolkningsmetoder. I denna studie är 

kunskapsutveckling och lärande centralt och teoretiska utgångspunkter grundar sig på 

Dewey och Vygotskij teori om lärande ur ett socialt perspektiv. Skolan är en gemenskap 

som bör utveckla både samarbete och kommunikation (Phillips & Soltis, 2014). Men 

elevens aktiva medverkan i skolan är beroende av den sociala kontext som omgivningen 

formar och erbjuder (von Wright, 2001). För att bli en genomtänkt och bra pedagog krävs 

att du skapar så bra förutsättningar som möjligt för lärande. Ett lärande har flera 

dimensioner; som att ge tillräckligt med stöd, välja rätt innehåll, arrangera en pedagogisk 

helhet och bidra till elevernas socialisering (Philips & Soltis, 2014).   

  
5.1  Lärande i ett socialt perspektiv   
John Dewey, (1859-1952)  (Philips & Soltis, 2014, Stensmo, 2007) utvecklade en 

pragmatisk teori där lärandet baserades på aktiva erfarenheter. Han ville utveckla en 

pedagogik där individen och vetenskaplig kunskap kunde bidra till ett demokratiskt 

samhälle. Ett samband mellan det vi gör, upplever och lär. Centralt i Deweys pedagogiska 

filosofi är att människan är en social varelse, något som får konsekvenser för hur vi 

utformar skolans praktik. Han menade att förutsättningen för att nå pedagogisk framgång 

är att se samhälle, skola och individen som en helhet. Dewey beskrev även förståndet 

som något skapande och flexibelt. Lärandet börjar när en person ställs inför ett problem, 

söker sig till en lösning genom tidigare kunskaper och formar en hypotes om hur 

problemet ska lösas på bästa sätt. Hypotesen testas och blir problemet löst har en ny 

kunskap skapats. Dewey menade vidare att skolan bör präglas av kommunikation och 

samarbete i motsats till en skola där läraren och skolboken är centrala. Skolans 

organisation är ofta arrangerad för att underlätta hanterandet av eleverna som kollektiv 

utan att ta hänsyn till elevernas liv, drivkraft och aktiviteter. Elevernas erfarenheter och 

känslor bör enligt Dewey vara utgångspunkten för pedagogiken, men samtidigt måste 

den styras och ledas för att uppnå en representation av omvärlden och med målet att 

socialisera eleverna till goda samhällsmedborgare. Det är inte genom att göra vad som 

helt som man lär.  Dewey menade att ett av skolans problem är att den är isolerad ifrån 

det vanliga livets villkor och motiv och att barnet osynliggörs.  Den behöver formas till 

elevens naturliga livsrum och vår vilja att utföra målinriktade handlingar som upplevs 

meningsfulla och användbara (Sundgren 2011). Lärandet ska ses som en process där 
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handlandet är ett led i en kedja bestående av flera moment, där teori, praktik, tanke, 

handling och reflektion hänger samman. Lärandet uppmuntras även av den sociala 

process som sker tillsammans med andra och Dewey förespråkade aktiviteter som kräver 

samarbete för att lösa problem (Stensmo, 2007). Sundgren (2011) har tolkat Deweys 

tanke att många människor saknar intresse eller inte har förutsättningar att utveckla 

djupare teoretisk eller abstrakt kunskaper. Därför bör skolan inte ensidigt hävda värdet 

av abstrakt och teoretisk kunskap utan även praktisk handlande i skolarbetet.   

 

Även den ryske psykologen Vygotskij (1896-1934) framhöll att omgivningen ska 

uppmuntra eleven att pröva. Att utnyttja elevens utvecklingspotential och vad eleven kan 

prestera under ledning av en vuxen eller kamrat och att lärandet sker i sociala 

sammanhang. Vygotskij såg även människans förmåga att imitera som en 

framgångsfaktor i lärandet. Att ges möjlighet i samarbete med andra få iaktta, imitera och 

därmed utveckla nya kunskaper. Vygotskijs epistemologi är empirisk, kunskap har sitt 

ursprung ur handling. Ett barns tänkande är konkret och begrepp utvecklas allt eftersom. 

Utveckling sker i det sociala, mänskliga umgänget och erfarenheter förmedlas genom 

språket. Samspel är enligt Vygotskij centralt inom undervisning och lärandet ses som 

situerat vilket innebär att sammanhanget i vilket man lär är avgörande för såväl 

lärprocessen som resultatet (Stensmo, 2007, Phillips & Soltis, 2014, Jerlang & Ringsted 

2008).   

 

Vygotskij menade att människan alltid är på väg att erövra nya sätt att tänka och förstå 

omvärlden. Befintlig kunskap och erfarenhet används i nya situationer och ger vissa 

färdigheter och de används som resurs i interaktion med andra. Denna dynamik i 

människors tänkande, färdigheter och beroendet av interaktion och stöd av andra är 

utgångspunkten i Vygotskijs begrepp, ”den närmsta utvecklingszonen”. Definitionen av 

utvecklingszonen blir avståndet mellan det barnet klarar på egen hand och det barnet 

klarar med stöd av andra människor. Barnet klarar vissa delar av uppgiften själv men 

behöver i vissa situationer, eller faser ”låna” kompetens av sin samarbetspartner. 

Vygotskij påtalar att det som gör det intressant med denna utvecklingszon är att den visar 

vad barnet är på väg, vad som är inom räckhåll utifrån barnets befintliga kunskap och 

färdigheter. Utmaningen ligger på en lagom nivå då barnet kan utnyttja sin egen förståelse 

och samtidigt uppfatta den mer avancerade kunskapen som mer kompetenta 

samarbetspartner introducerar. Begreppet ska ses som ett analytiskt begrepp då en 

utvecklingszon uppkommer i aktiviteter. Problemet kan identifieras av individen och 

lösas till viss del men man behöver stöttning för att klara av hela uppgiften. Ett lärande 

pågår hela livet genom att nya intellektuella och fysiska färdigheter erövras och nya 

utvecklingszoner uppkommer i relation till mer avancerade problem till nya 

sociokulturella färdigheter och kunskaper (Jerlang & Ringsted, 2008, Säljö, 2011).  

  

Människans lärprocess startar som en social aktivitet i den intellektuella miljön och där 

kunskap uppstår i kommunikation mellan människor. Inre processer i våra huvuden har 

föregåtts av yttre aktivitet tillsammans med andra, med stöd av hjälpmedel i specifika 

kulturella miljöer. Vygotskij lyfter fram den mellanmänskliga nivån, den ständigt 

pågående interaktionen mellan människor. I interaktionen lär vi oss nya saker och lärandet 
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är en kollektiv process. (Daniels & Hedegaard, 2011). Vygotskij såg skolan som en 

central institution som etablerats för att ge människan möjlighet att lära institutionella 

begrepp och samlade mänskliga kunskaper som exempelvis skriftspråk och där ett lärande 

baseras på annat än det som sker i vardagen. Men lärandet ställer krav på barnet att utifrån 

nya begrepp, insikter och företeelser kan koppla samman tidigare kunskaper och 

erfarenhet till nya färdigheter. Barnets tidigare referenser ska knytas samman med 

samhällets abstrakta kunskaper vilket gör samspelet mellan läraren och eleven viktig. Det 

är samspelet som ger framgång i undervisningsprocessen då läraren måste 

uppmärksamma om kunskaperna kan ligga allt för långt ifrån vad eleven har förmåga att 

ta till sig. Läraren har till uppgift att förmedla och hjälpa eleven att se kopplingen mellan 

det nya abstrakta och den egna tidigare erfarenheten (Säljö, 2011).   

  

 

5.2  Ett relationellt och punktuellt perspektiv  

Skolans syn på kunskapsutveckling kan spegla mötet med den enskilda eleven och 

påverka uppdraget och resultatet utifrån vilket perspektiv omgivning antar. Det 

relationella perspektivet tar sin utgångspunkt i att ett fenomen har minst två sidor, där 

förståelsen av ena sidan utvecklas genom beskrivningen av den andra (Von Wright, 

2001). Utifrån ett relationellt perspektiv kan behoven förstås utifrån situationen. Behoven 

är inte knutna till individen utan till ett sammanhang och vi behöver förstå hen och hens 

handlingar i dess kontext. Relationella fenomen är inte tidsbegränsade. Problem och 

frågor hanteras som fenomen snarare än som händelser, egenskaper eller beteenden 

knutna till individer. I ett relationellt perspektiv är hen inte diabetiker/allergiker, men hen 

har diabetes/allergi – något som kan framträda tydligare i vissa situationer än i andra. Von 

Wright (2001) beskriver det relationella perspektivet med ytterligare en aspekt, nämligen 

med det som kallas en intersubjektiv vändning. Det innebär att vi förstår människors 

handlingar som kommunikation och samförstånd. Konkreta mellanmänskliga relationer 

blir själva utgångspunkten då vi vill begripa oss på oss själva och varandra. Här tydliggörs 

skillnaden genom att individen inte är utan har en diagnos. Genom att uppfatta en annan 

individ som vem istället för vad är beroende av vilket perspektiv omgivningen antar.   

 

I det punktuella perspektivet förstås människan helt enskild, vars personlighet och anlag 

uppfattas som förankrade i hennes inre. Den enskilda individers problem kan förstås utan 

direkt hänsyn till de sociala och ekologiska sammanhang i vilka de lever. Till exempel 

när vi försöker hjälpa en elev med behov av särskilt stöd vill vi börja med fastställa vilka 

problem eleven har. Att försöka finna bakomliggande orsaker och förklaringar till elevens 

beteenden, eller kanske att testa vissa anlag, prestationer och patologiska tillstånd. 

Punktuella egenskaper tillhör en individ och är tidsbestämda (a.a.). Det som von Wright 

(2001) definierar som ett punktuellt perspektiv är när fokusområdet i första hand är 

elevens oförmågor och vilka då kan ses som personliga egenskaper. Det isolerade behovet 

hos individen kan tolkas som en brist vilket gör att förväntningar på eleven kan vara låga. 

Även Persson (2013) skriver om skolan som modell där den specialpedagogiska 

verksamheten kan ses relationellt, i interaktion med övrig pedagogisk verksamhet och där 

förhållande och samspel blir viktiga. Utifrån det perspektivet ses förändringar i 

omgivningen och skolans förmåga att anpassa påverkansfaktorer.  Mot det relationella 
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perspektivet skiljer Persson (a.a.) ut ett kategoriskt perspektiv där elevens svårigheter ses 

som individbundna vilket gör det jämförbart med ett punktuellt perspektiv (von Wright, 

2011). Dessa två perspektiv, relationellt och punktuellt/kategoriskt är olika sätt att förstå 

elevers skolsituation men behöver för den delen inte utesluta varandra. Beroende på vilket 

perspektiv som dominerar kan det påverka elevens kunskapsutveckling.  
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6 Metod  

6.1 Tillvägagångsätt   

Efter att syfte och frågeställningar till denna studie formulerats sökte vi en metod som på 

bästa sätt kunde besvara dem. ”Metod betydde ursprungligen vägen till målet. För att man 

ska kunna finna målet eller visa någon annan vägen till målet behöver man veta vad målet 

är” (Kvale & Brinkman, 2014 s.147). I vår studie ville vi förstå och få svar på ett antal 

frågeställningar som kan tänkas förklaras som mjuka värden. Vi ville att personerna i 

studien skulle känna sig bekväma i syftet och frågeställningarna för att få så nyanserade 

och ärliga svar som möjligt.  På ett tidigt stadium diskuterade vi att personliga möten med 

respondenter som skulle besvara frågeställningarna var viktigt, och utifrån en rad andra 

beslut och avväganden gjorde att vi till slut valde semistrukturerad intervju som metod.  

  

6.2  Metodiska avgränsningar  

Efter avvägt beslut valde vi att göra kvalitativa intervjuer med rektorer med ansvar för 

elever mottagna i träningsskolan. Vi ville få fördjupad insikt om möjligheterna för 

kunskapsutveckling på de aktuella skolorna vi tänkte besöka. Därför valde vi att göra ett 

antal kvalitativa forskningsintervjuer som är semistrukturerade av rektorer med 

ledningsfunktion och pedagogiskt ansvar. En semistrukturerad intervju är en situation där 

det finns ett frågeschema men ordningsföljden kan variera. Intervjuaren kan också ställa 

ytterligare följdfrågor till det som uppfattas viktigt. Mellan intervjuare och 

intervjupersoner produceras kunskap ur ett socialt samspel (Bryman 2011).  ”Det är 

emellertid flexibiliteten som intervjun rymmer som gör den så attraktiv” (a.a. s.412). 

Möjligheten till att få ställa följdfrågor för att få fördjupade svar var väsentligt tyckte vi, 

detta skulle öka möjligheten till förståelse.   

   

6.3  En hermeneutisk tolkning    
Det är den tolkningsläran som utgår från de fem sinnenas iakttagelser och den logiska 

analysen, hermeneutik går ut på att förstå och inte bara begripa intellektuellt. Det är med 

den ansatsen vi har tänkt tolka det empiriska materialet.  Utifrån Thuréns (2007) tankar 

kring hermeneutiken är det när man tolkar andra människors känslor och upplevelser 

utifrån sin egna, som man befinner sig på osäker mark. Men vi kan se in i oss själva och 

därigenom förstå andra människors känslor och upplevelser. Upplevelser och känslor är 

inte intersubjektivt testbara. Allt beror på vem som upplever och känner. De teoretiska 

utgångspunkterna ska dock användas med ett kritiskt förhållningssätt menar Bryman 

(2011) då resultat som framkommer endast ska ses som empiriska generaliseringar. Med 

en uppfattning om texten som helhet tolkas de enskilda delarna, denna uppfattning kan 

vara vag och intuitiv för att sedan av de enskilda delarna få en helhet igen. Det cirkulära 

i denna process betraktas i den hermeneutiska traditionen inte som en ond cirkel utan god. 

Liknelsen med en spiral kan också förekomma, den pekar på möjligheten av en allt 

djupare förståelse av meningen (Kvale & Brinkman, 2014).    

 

Den andra vetenskapliga huvudinriktningen i tolkningslära och som är hermeneutikens 

motpol är positivismen, strävan efter absolut kunskap. Positivismen har sitt ursprung i 

naturvetenskapen och vill gärna tro på absolut kunskap. Dess lösning på sannings 
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problem är att, rensa bort allt som man tro sig veta som man egentligen inte vet och då 

finns det bara kvar en kärna av säker kunskap, ”hård fakta”. Därifrån kan man sedan 

bygga upp vetenskapen (Thurén, 2007).    

  

6.4 Urval   
”Den forskningsfråga som man har är helt avgörande för vilken grupp eller grupper av 

människor som man är intresserade av att intervjua” ( Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 

2015. s.39). Efter att vi fastställt denna studies metod var nästa steg att bestämma vilka 

personer vi ville intervjua. Vilka yrkeskategorier skulle vara med, enligt vilka kriterier 

skulle vi välja ut dem och hur många skulle vi intervjua. De intervjuade skulle på något 

sätt ha ansvar för verksamheten och kunskapsutvecklingen i träningsskolan.   

 

De olika yrken som vi har valt ifrån har varit elevassistenter, lärare, rektorer och personer 

som arbetar på förvaltningen med övergripande skolfrågor. Efter bearbetning av syftet 

med studien där vi ville rama in problemområdet mera, kom vi fram till att det var 

specifikt rektorer med ansvar för träningsskolan vi ville intervjua. Det är rektorer som har 

det yttersta ansvaret för elevernas kunskapsutveckling och som ansvarar för att eleverna 

når kunskapsmålen. Kraven skärps på rektorns pedagogiska ledarskap (Skolverket, 

2016).   

  

6.5  Utarbetande av intervjuguide  

Intervjuguidens huvuduppgift är ” Vad måste jag veta för att för att kunna besvara mina 

frågeställningar” (Bryman, 2015 s.419). Detta var vår utgångspunkt i utarbetningen av 

intervjuguiden. Det fanns en mening med att ha med syftet för studien i inledningen av 

intervjuguiden, för att på så sätt kunna informera respondenten om detta igen även om 

det framkom i missivbrevet. Eftersom det fanns en möjlighet att det hade gått en tid 

mellan att respondenten läst brevet och den faktiska intervjun ägde rum. Därefter skrev 

vi ner att respondenten skulle få information om de etiska principerna som är gällande för 

svensk forskning, som är följande. Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I intervjuguiden (Bilaga B) fanns det fem 

frågor som vi grundat på frågeställningarna och syftet med studien. Dessa fem fick vara 

huvudfrågor genom alla sex intervjuerna.   

  

6.6  Forskningsetiska ställningstaganden  
En intervjuundersökning kan ses som ett moraliskt företag. Där frågorna gäller såväl 

medlen som målet i undersökningen. Intervjupersonen blir påverkad av den mänskliga 

interaktionen och den kunskap som blir av undersökningen påverkar vår förståelse av 

människan (Kvale & Brinkman, 2014). I forskning ska forskningsetiska överväganden 

göras för att säkerhetsställa den enskilda människan ett skydd. Det är det grundläggande 

individskyddskravet som kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 

Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011).  
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6.6.1  Informationskravet   

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska forskaren informera intervjupersonerna om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De ska upplysas om 

att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen 

skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas 

påverka deras villighet att delta. I det missivbrev (Bilaga A) som skickades ut fanns 

information av detta slag. Innan varje intervju startade informerades respondenten igen 

om Vetenskapsrådet (2011) krav och vi fick där en muntlig försäkran om att personen 

förstått informationen.  

  

6.6.2 Samtyckeskravet  

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2011). Ett informerat samtycke betyder att de som deltar i studien 

informeras om vad den innebär och att de sedan utifrån den informationen själva kan 

bestämma huruvida de vill vara med eller inte (Ahrne & Svensson, 2015). Respondenten 

fick information vid två tillfällen vad studien innebar och att medverkan var frivillig. Vi 

informerade återigen (Bilaga A) innan intervjuerna startade att de skulle bandas och 

sparas så länge studien pågick. Därefter har vi för avsikt att radera allt material. 

Respondenten fick också information om att hen fick avbryta sin medverkan när som 

helst, både vid intervjutillfället och senare i studien om hen så önskade. Hen kunde också 

avstå från att svara på en viss fråga och att deltagandet var helt frivilligt. Funderingar 

väcktes under studiens gång om det fanns maktskiftning under intervjun eftersom vi var 

två som intervjuade och respondenten ensam. Personerna vi intervjuade har sådana yrken 

där de ska vara tydliga arbetsledare och är vana vid att ensamma ta beslut, så vi anser att 

om respondenten hade önskemål om att avbryta, fanns det inga hinder och att 

respondenten hade rätt att själv bestämma över sin medverkan i vår studie.  

  

6.6.3 Konfidentialitetskravet   

Information om personer och insamlad data ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del 

av dem (Vetenskapsrådet, 2011). För att konfidentialitetskravet ska säkerhetsställas 

används inga namn på respondenterna i studien utan de har fingerats, för att skydda 

personernas privata integritet. Under intervjuerna som har bandats har vi använt gamla 

mobiltelefoner som inte är i bruk, utan som efter inspelad intervju kan låsas in och där 

förvaras under studien för att intervjuerna sedan slutligen kan raderas. Intervjupersoner 

kan ha önskemål om att bli namngivna i studier. Kvale och Brinkman (2014) menar att 

intervjupersonerna kan ha gett forskaren värdefull information och lagt ner mycket tid 

och därmed önskar få ett offentligt erkännande genom att namnges. Men ingen av 

respondenterna i vår studie har önskat bli offentlig utan alla ville vara anonyma.   

  

6.6.4 Nyttjandekravet  

Enligt Vetenskapsrådet (2011), får uppgifter insamlade om enskilda personer endast 

användas för forskningsändamål. Enligt Ahrne och Svensson (2015) så är nyttjandekravet 

en viktig princip. Personuppgifter insamlade för forskning får inte användas på det sättet 

att det påverkar den enskilde men inte heller för kommersiella ändamål. I missivbrevet 

(Bilaga A) informerades respondenten om att allt material vi samlat in skulle förstöras, 
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så som ljudfiler och anteckningar. Innan intervjuerna startade informerade vi om att 

materialet inte skulle tillåtas användas till annan forskning eller bearbetning. Vi 

informerade vid intervjutillfället att vi vid färdig examination och när studien var avslutat 

skull vi skicka ett exemplar av slutprodukten till varje respondent.   

  

6.7  Reliabilitet och validitet   

Reliabilitet innebär att undersökningen är korrekt utförd och validitet innebär att man 

mäter det man vill mäta (Thurén, 2007).  Att vi båda medverkat vid alla intervjutillfällena 

tillsammans har säkerhetsställt att det de genomförts korrekt. Vi har gemensamt 

semistrukturerat intervjuerna och fått empirin som förstahandsinformation. Det kan också 

uppstå en så kallad intervjuareffekt (Patel & Davidsson, 1994) som kan vara en effekt av 

att intervjuaren uppträder på ett sådant sätt att respondenterna förstår vad som förväntas 

av dem medvetet eller omedvetet. Det var vid några av intervjutillfällena som vi upplevde 

att respondenten sökte efter det ”rätta svaret”, någon av dem försökte se vad som vi skrivit 

i våra anteckningar gällande följdfrågor. Vi har valt att ha med även de resultaten. Detta 

betyder att vi ger studien en interreliabilitet, (Bryman, 2015) där vi som gör studien 

kommer överens om hur vi ska tolka det vi ser och hör. För att en liknande studie ska 

kunna upprepas måste forskaren kunna gå in i en liknande social roll för att resultaten ska 

kunna jämföras med det som har framkommit i den ursprungliga undersökningen (a.a.). 

Att göra en liknande studie med identiska personer som tolkar empirin och få samma 

resultat anser vi inte kan uppnås. Detta gör inte att studien inte är korrekt utförd, då vi 

redogör för forskningsprocessens faser och om någon önskar kan studien upprepas.   

  

Validiteten kan säkerhetsställas genom att vi lagrar verkligheten i form av inspelningar, 

som kan upprepas. Den kan då upprepas för att försäkras oss om att vi uppfattat korrekt 

(Patel & Davidsson, 1994). Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas direkt, 

texterna som blev till vid transkribering var helt utan värdering, detta för att kunna tolkas 

utefter valda teorier vid senare tillfälle. Vi har därefter kategoriserat och ramat in svaren 

respondenten har gett oss utifrån våra intervjufrågor. ”En vanlig kritik av 

forskningsintervjuer är att deras resultat är ogiltiga för att intervjupersonernas 

redogörelser kan vara falska” (Kvale & Brinkman, 2014. s.301). För att studiens resultat 

ska vara trovärdig fick respondenterna inte se frågorna i förväg utan svaren på våra frågor 

från intervjuguiden (Bilaga B) skulle vara så spontana och genuina som möjligt. Vi menar 

att studien är gjord med ärlighet och transparens, hela forskningsprocessen är detaljrikt 

beskriven för att den ska kunna diskuteras och kritiseras.  

  

6.8  Genomförandet av den empiriska studien  
I detta avsnitt redogörs för hur den empiriska studien genomfördes. Vi hade ett önskemål 

att få intervjua cirka åtta rektorer. Detta ansåg vi skulle kunna ge oss tillräckligt med 

material att bearbeta. Vi skickade sedan ut tolv mail med en kort hälsning och 

missivbrevet bifogat. Alla tolv svarade inom kort. Sex stycken tackade nej, fyra av dessa 

tackade nej på grund av att de ansåg sig för oerfarna och jobbat för kort tid på sin 

befattning som rektor för att kunna uttala sig. De två resterande uppgav ingen anledning 

till att inte vilja delta. Det var sex stycken rektorer som tackade ja och ville delta. 

Anledningen till att vi inte skickade ut fler var att tiden för att samla empirin började ta 
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slut och att vi efter diskussion med handledaren ansåg att de sex intervjuerna skulle kunna 

ge svar på vårt syfte och frågeställningar.   

  

Vi skickade då ett antal förslag på tider till varje respondent för eventuellt intervju. Det 

var inga svårigheter att hitta tider som passade oss och respondenten gemensamt. All 

korrespondens skedde via mailkontakt. Intervjuerna har ägt rum där respondenten 

önskade. Intervjuerna började med lite småprat där vi presenterade oss, om det var lätt att 

hitta till berörd skola och om vädret.  Därefter med hjälp av intervjuguiden (Bilaga B) 

inleddes intervjun. Intervjuerna spelades in på telefoner som var av äldre modell och inte 

användes till annat. För att få helhet och ta del av respondenten alla erfarenheter och 

åsikter stängde vi inte av inspelningen förrän vi avslutade intervjun fullständigt och 

lämnade rummet. 

  

 

6.8.1 Bearbetning av intervjuerna  

”Intervjuer är på många sätt ett oslagbart verktyg. På kort tid kan man få höra flera 

personers reflektioner kring ett samhällsfenomen ur deras synvinkel” (Eriksson –

Zetterqvist & Ahrne, 2015 s. 53). Under hela serien av intervjuer analyserades materialet 

vi fick, det har varit en pågående process under den tiden studien genomförts. Efter varje 

intervju gjorde vi tillsammans en muntlig analys utifrån de frågeställningar vi har. 

 

Därefter transkriberades den aktuella intervjun direkt. Vi valde att transkriberar tre 

intervjuer var, men vi spelade in alla sex på var sin telefon, så att vi efteråt har kunnat 

lyssna enskilt. Bryman (2015), anser att kvalitativa forskare har ett intresse att inte bara 

höra vad intervjupersonerna säger utan hur.  Det väcktes vissa funderingar kring om vi 

skulle missa något, om vi inte transkriberade alla intervjuerna var och en för sig. Men när 

vi vägt fördelarna mot nackdelarna att dela på arbetet så övervägde fördelarna. Direkt 

efter färdig transkribering delade vi dokumenten med varandra och kunde sedan lyssna 

och läsa tillsammans för vidare analys och resultatbeskrivning. ”Vid kvalitativt inriktade 

undersökningar vävs resultatbeskrivningen och tolkning ofta samman” (Patel & 

Davidsson, 1994 s. 111). Resultatet har deltats in i två huvudrubriker utifrån våra fem 

intervjufrågor redovisar vi sedan resultatet. Vi tolkar materialet med hjälp av vissa citat 

som illustrerar och förtydligar respondentens ord. 
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7 Resultat  

I följande kapitel redogörs för studiens resultat genom en sammanfattning av intervjuade 

rektorers syn på möjligheter för kunskapsutveckling hos elever som studerar enligt 

träningsskolans kursplan. Intervjusvaren redovisas som en sammanfattande text och är 

indelade i två kategorier utifrån frågeställningarna i studiens syfte. I det sammanfattade 

resultatet förekommer även vissa citat. Citaten har som avsikt att illustrera tankegångar 

samt berika de olika kategorierna med autentiska svar.  

  

Samtliga intervjupersoner arbetar som rektor för inriktning träningsskolan eller i 

kombination med grundsärskola eller/och grundskola. Yrkeserfarenheten av antal år som 

rektor varierade från i princip nytillträdd till upp emot tjugofem år. Organisationsmässigt 

varierar elevernas åldrar från årskurs 1 upp till gymnasiesärskolan. Även elevantalet 

varierade stort mellan skolorna. Några av rektorerna följer eleverna under hela skoltiden 

medan vissa av rektorerna ansvarar för enskilda stadier som låg/mellan-, högstadiet eller 

enbart gymnasiesärskolan. Gemensamt för samtliga rektorer var att de är organisatoriskt 

och pedagogiskt ansvariga för elever som studerar enligt träningsskolans kursplan.    

  

Resultatet är indelat i två kategorier utifrån studiens syfte. Vid intervjuerna inriktades 

första delen mot rektorers syn på kunskapsutveckling och påverkansfaktorer. Den andra 

delen av intervjun var riktad mot personalens kvalifikationer och yrkesbakgrund i 

träningsskolan. Intervjufrågorna var av semistrukturerad karaktär vilket gör att vissa 

följdfrågor ställdes till rektorerna för att få en djupare insikt och ett förtydligande av 

tankar och åsikter om möjligheter för kunskapsutveckling hos eleverna.   

  

7.1  Rektorers syn på kunskapsutveckling  

En viktig del i kunskapsutvecklingen för elever som studerar enligt träningsskolans 

kursplan är enligt flera av rektorerna delaktighet och trygghet. En rektor uttrycker ”inga 

snabba segrar utan det är en långsam utveckling”. Rektorn förklarar även att periodvis 

sker mycket kunskapsmässigt men vissa perioder upplevs nästans som stiltje. Detta gör 

tålamod och motivation hos både elev och personal som en viktig faktor. Just motivation 

men även ork och mående styr vilken kunskapsutveckling eleven har.   

  

Flertalet rektorer menar även att kollegialt reflektera över var elev befinner sig just nu är 

av vikt för fortsatt kunskapsutveckling. Flera av rektorerna talar om kartläggningar av 

varje enskild elevs utveckling som systematiskt bidrar till ett tydligt fokus på vad nästa 

utvecklingsmål är. ”Vi pratar om varje elev så att vi blir så konkreta som möjligt för 

ibland blir det så stora mål så vi ser inte utvecklingen när utvecklingen inte går så 

fort”.  Dokumentation blir en konkretisering av elevens kunskapsutveckling för 

personalen.  

  

Klassplanering och kollegiala diskussioner lyfts som viktiga av flera av rektorerna och en 

person uttryckte: ”Att samtliga i arbetslaget, lärare som elevassistenter blir delaktiga i 

vad det är vi jobbar mot ”. Genom fokusering blir alla engagerade och utvecklar 

verksamheten gemensamt. Flera av rektorerna menar att läraren har ett stort ansvar i att 

elevassistenterna görs delaktiga i arbetet med elevernas individuella mål och 
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kunskapsutveckling, ”ett jätteviktigt ansvar som lärare att driver det arbetet”. Enligt en 

rektor behöver hela arbetslaget ha lärandet i fokus och att det tydligt preciseras att det är 

det här eleven ska lära. Ett uttryck löd: ”Det är lätt att man tappar perspektivet i 

träningsskolan och det är viktigt att det inte ska vara någon daglig verksamhet utan det 

är en skola”.   

  

En rektor påtalar att personalens personlighet i allt för stor grad präglar undervisningen 

och elevernas kunskapsutveckling, istället för att skolan erbjuder en likvärdighet och 

kontinuitet. Vilket rektorn menar kan leda till att eleverna inte får den utmaning och 

undervisning de har rätt till. I en intervju talas det om vikten av att läraren håller fokus på 

och hänvisar till läroplanen i undervisningen vilket gör det lättare för alla att ”se syftet 

med varför vi gör det vi gör”.   

  

En rektor anser att kunskapsutvecklingen inte är annorlunda än för en elev i grundskolan 

förutom att det krävs en annan kompetens av personalen, en insikt om elevens behov och 

av vad som är möjligt. Kunskap om det lilla barnets sätt att lära men även det lilla barnets 

olika svårigheter och behov där kunskapsutveckling stimuleras med hjälp av flera sinnen. 

Flera av rektorerna säger att kunskap om det lilla barnets typiska utveckling är av vikt. 

Även kunskap om alternativ och kompletterande kommunikationssätt (AKK) är 

värdefull. All undervisning ska ske utifrån elevens individuella behov och förutsättningar 

men även skolans anpassningar och tillgänglighet påverkar kunskapsutvecklingen. ”Det 

är inte enbart kunskapsnivån utan allt runt omkring som vilken takt, vilket lugn, vilken 

struktur och vilken stämning den enskilde eleven har behov av”. En av rektorerna 

uttrycker att ”Viljan att inte bara sitta” påverkar, att skolan anpassar undervisningsmiljön 

utifrån ett tillgänglighetsperspektiv och att det finns en vilja att se elevens möjlighet till 

utveckling. Hen menar även att personalens kompetens inom områden som 

färdighetsträning och kunskapsutveckling av sociala normer och regler har stor påverkan.  

 
7.2 Påverkansfaktorer   
7.2.1 Individ och gruppnivå  

Utifrån rektorernas svar kan gällande påverkansfaktorer ses på dels individnivå där 

elevernas intellektuella funktionsnedsättning i kombination med ytterligare 

funktionsnedsättningar som synnedsättning, autism och ADHD påverkar 

kunskapsutveckling. Elevens egna mående påverkar kunskapsutvecklingen men även 

personalens kompetens, elevsyn och inställning till det egna uppdraget. Något som på 

gruppnivå blir en påverkansfaktor där några av rektorerna menar att relationen med 

vårdnadshavare och instanser som habilitering och socialtjänst även har stor betydelse. 

Trygghet och att se elevens hela livssituation är viktigt ”Sen är det upp till oss i skolan 

att skapa en god skolsituation med vilken klasstillhörighet, vilken pedagog och hur 

lärartätheten ska vara, struktur i klassen och inlärningsfart”  

  

En rektor uttrycker att just kunskapen om och att ha förväntningar på eleven, men även 

att kunna möta eleven på rätt nivå för att utifrån elevens små signaler utveckla exempelvis 

elevens kommunikation, ”det krävs väldigt mycket av personalen”. Flera rektorer menar 
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att förmågan att vara prestigelös i så stor utsträckning som möjligt i förhållandet till 

kollegor har mycket stor påverkan liksom att alltid har elevfokus.   

  

7.2.2  Organisationsnivå   

Ett tredje perspektiv är att utifrån organisationsnivå utveckla verksamheten med att se 

skolans verksamhet som helhet, socialt som kunskapsmässigt. En rektor ser fördelar med 

stadiebyte för eleverna. Hen hänvisar till skolforskning gällande faktorer och lärarens 

medvetenhet om sin egen påverkan. Rektorn säger att just vikten av stadiebyte för elever 

inom träningsskolan från exempelvis mellanstadiet till högstadiet för fortsatt 

kunskapsutveckling påverkar. Att utveckla nya erfarenheter i möte med nya lärare med 

nya förväntningar och som ser nya möjligheter. En rektor menar att de vuxna inom 

träningsskolan ibland står i vägen för elevernas möjlighet att utveckla relationer till 

varandra. En medvetenhet krävs av skolans personal om elevernas möjligheter till känsla 

av kamratskap och grupptillhörighet. En annan rektor förespråkade trygghet och 

kontinuitet, där eleven omges av samma lärare, assistenter som miljö. Där eleven vistas i 

samma miljö oavsett årskurs eller stadie tills eleven är redo för nya utmaningar ses som 

en framgångsfaktor för kunskapsutveckling.  

  

En del av rektorerna nämner att skolledningen och dess ambitioner inom skolutveckling 

är en betydande faktor, att se skolans behov och vilken kompetensutveckling som behövs. 

Att som rektor har en förståelse för att träningsskolans arbetslag ibland har behov av 

specifikt riktad kompetensutbildning för att möta elevernas behov istället för generella 

utbildningssatsningar inom kommunen.    

  

7.3  Elevens omsorgsbehov i relation till kunskapsutveckling  
Samtliga rektorer ser inga motsättningar mellan omsorg och kunskapsutveckling. 

Elevernas kunskapsutveckling och omsorgsbehov går hand i hand inom träningsskolan, 

”kunskapsutveckling är ju omvårdnad också, att kunna klara sig själv så mycket som 

möjligt”. En annan rektor säger att det ena är en förutsättning för det andra. Rektorn 

menar att tidigare talades det om dessa två aspekter som motsättningar mot varandra men 

att det är som med trygghet och lärande, otrygghet sätter hinder för lärandet, då fokus 

ligger på annat. Trygghet och harmoni tillsammans med omsorg är en förutsättning för 

lärande.   

  

Under intervjuerna framkom på vissa skolor att det finns meningsskiljaktigheter om vad 

som är lärarens respektive elevassistentens arbetsuppgifter på olika nivåer. En rektor 

uttalar att personalen istället ska se arbetslaget som ett team som arbetar tillsammans. I 

arbete med människor kan man inte dela upp arbetsuppgifterna på det sättet. ”Man har 

olika ansvar men sen får man ibland göra liknande arbetsuppgifter”. Det framkom under 

flera av intervjuerna att pedagogiskt utbildad personal tänker pedagogik i skolans olika 

moment, vid omvårdnad som regelrätta undervisningssituationer. Ett uttryck var ”det är 

elevens kunskapsutveckling det handlar om oavsett om det är en toalettsituation eller 

läsundervisning”. Det är elevens självständighet och utvecklandet av kunskaper som är 

målet. Den rektorn ser skillnad på hur en förskollärare kan utveckla verksamheten och  

att pedagogisk kompetens gör att ”man kan sätta ord på det man gör”, till skillnad från 
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personal med enbart gymnasieexamen. På en skola ges exempel på en kvalitetsgrupp som 

regelbundet arbetar med att följa upp elevernas kunskapsutveckling som ett led i att 

skolan ska ”utmana och utveckla eleverna men i en balans med att eleven känner trygghet 

och motivation. Omsorg är viktigt men fokus ska vara på kunskapsutveckling. Att fokus 

lätt hamnar på omsorg istället för kunskapsutveckling tror hen beror på att flertalet av 

personalen präglats av tidigare yrkeserfarenheter inom LSS-verksamhet (Lagen om stöd 

och service för vissa funktionshindrade) som korttidsboende och daglig verksamhet.    

  

Likväl framkommer det att det finns en komplexitet gällande pedagogik och omsorg inom 

skolan. En rektor menar att en pedagog inte ska användas till medicinsk egenvård hos 

eleven men samtidigt får man inte skilja på behoven hos eleven då de måste ”gå lite hand 

i hand.” Det kan finnas en problematik i att personal som enbart ansvarar för elevens 

medicinska omsorg kanske saknar det pedagogiska perspektivet.   

   

  

7.4  Träningsskolans personal  
7.4.1 Kvalifikationer  

För att stimulera lärandet hos elever i träningsskolan krävs enligt samtliga rektorer 

kvalifikationer och egenskaper som ödmjukhet, trygghet, nyfikenhet och lugn. Tre av 

rektorerna uttrycker att prestigelöshet är en betydande kvalifikation, att våga pröva men 

även misslyckas. En rektor menar att främst är det ”att ha ett pedagogiskt tänk,… och sen 

värdegrunden, hur du ser på eleven. Tycka om den här typen av barn.” Två av rektorerna 

uppger att den formella kompetensen är en lärarutbildning och en speciallärarexamen. 

Övriga fyra svarar att förskollärarexamen är lämplig för undervisning inom 

träningsskolans ämnesområden med ett holistiskt förhållningssätt istället för enskild 

ämneskunskap. Men samtidigt finns en insikt hos flertalet rektorer att formell kompetens 

inte alltid är tillräckligt. Det krävs yrkeskunskaper som god värdegrund, bra bemötande, 

relationell kompetens och att kunna bygga relationer till elever, vårdnadshavare och 

kollegor. Utan ett bra bemötande blir det ingen kunskapsutveckling hos eleverna. Även 

ett intresse för att lära nytt och ha ett intresse för människors olikheter är av vikt. En rektor 

uttryckte: ”Kör det sig i de här sakerna så får du ingen kunskapsutveckling”.   

  

Flera av rektorerna framhåller vikten av att personalen vågar utmana eleven men i lagom 

omfattning. Att som personal ha ett driv och intresse av att utveckla verksamheten. Ett 

uttryck var: ”Att man vågar vara lite obekväm. Lite jobbig. Vågar kräva lite.”. Det 

uttrycktes även att medvetenhet om lärandet är en kvalifikation. ”Att man inte bara låter 

tiden gå utan att man är medveten om vad man gör och vad man påverkar”. Övriga 

kvalifikationer som krävs för att stimulera lärandet är flexibilitet, en egenskap som 

förordas då elevens dagsform, gruppens eller organisationen varierar.  En rektor menar 

att det blir mycket utöver det vanliga läraruppdraget inom den här skolformen.   

  

Vissa elever har stora medicinska behov och det beaktas vid tjänstetillsättningen vid en 

skola, genom krav på viss medicinsk utbildning som till exempel undersköterska för att 

arbeta med den elevgruppen.  Men rektorn lyfter fram att även om vissa elever har ett 

stort medicinskt omsorgsbehov måste skolans uppdrag utgå från läroplanen. För elever 
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som har en svår intellektuell funktionsnedsättning där skoldagen och kunskapsinnehållet 

består av stimulering av olika sinnen är det ändå kunskapsutveckling som ska vara i fokus. 

Den rektorn tycker att läroplanens kunskapskrav är ”på tok för högt satta”, för vissa 

elever på tidig utvecklingsnivå men menar samtidigt att undervisningen ska utgå från 

varje elevs individuella nivå och förutsättningar. En av de andra rektorerna tycker att 

Läroplanen för grundsärskolan, 2011 är ett lyft för träningsskolan med just 

kunskapsfokus. Rektor söker nu vid tjänstetillsättning förskollärare eller fritidspedagoger 

istället för elevassistenter, trots att arbetet innebär en hel del omvårdnad.   

  

Rektorerna uppger att läraren har en ledarskapsroll. Läraren ska leda eleverna och 

verksamheten men även kollegor, elevassistenter. ”Ofta får det ringar på vattnet, om du 

som lärare visar på hur du ska vara ledare gentemot eleven” nämnde en rektor om 

lärarens ledarskap i förhållande till elevassistent. Hur de ska hantera situationen, hur de 

ska förhålla sig till eleven och så vidare. En annan rektor uppgav att läraren leder 

elevassistenten, om läraren kan tydliggöra uppdraget, kursplaner och kunskapskrav och 

det skolan ska arbeta för tror hen att skolan kan skapa motivation och fokusering hos alla. 

Rektorn framhöll även att hen vill skapa en skola där alla är medvetna och säkra i sin 

yrkesroll, dels för att motverka stress och osäkerhet gällande det egna uppdraget men 

även för att fokus ska vara på eleven och inte på vem som gör vad i vilken situation. En 

rektor förutsätter att läraren har som hen uttrycker: överföringsansvar gentemot 

elevassistenter. Där syftet och målet med undervisningen framgår.  

  

7.4.2  Yrkesbakgrund   

Även om kunskap om olika funktionedsättningar är att förorda menar en rektor att en 

lärare inom träningsskolan aldrig blir fullärd. Samtlig personal inom träningsskolan har 

behov av ständig kompetensutveckling. En rektor vill se fler förstelärare inom 

träningsskolan, för att utveckla verksamheten. Undervisningen ska utgå från var den 

enskilda eleven befinner sig just nu, vad nästa steg är för utveckling, vart ska vi och hur 

ska vi komma dit. Vad har vi i den befintliga elevgruppen, vad kan vi utveckla i gruppen 

och bygga vidare på individuellt hos varje elev. Rektorn menar att det kan finnas en risk 

att undervisningen stagnerar och uttrycker att: ”frågan är om eleven alltid får tillräckligt, 

specifikt nära deras egen utvecklingsnivå så att de har möjlighet att ta de egna kliven 

själv”. Vidare säger rektorn att träningsskolan är bra på att bygga på trygghet, att få 

eleverna att trivas och att bry sig om varandra. Men samma rektor ställer sig frågan vad 

ska varje enskild elev få ut av varje undervisningssituation. 

  

En rektor uttrycker att det procentuellt är för hög andel av personalen som inte är 

högskoleutbildad. Detta visar sig i pedagogiska diskussioner och djupare resonemang. 

Rektorn påstår att ju längre man har läst eller hur länge man har gått i skolan påverkar 

hur väl man kan reflektera och vilka aspekter man lägger in i resonemanget. Rektorn 

menar att frågan kring skolutveckling blir svår då resonemangen kan bli enkelspåriga med 

personal som enbart har grundskolebakgrund. Vilket den här rektorn tror kan påverka 

klassrumsklimatet då pedagogiskt utbildad personal är i minoritet. Något som i sin tur 

påverkar elevernas kunskapsutveckling då diskussionerna kretsar kring vardagsmässiga, 

praktikaliteter och socialt samspel något som känns mest viktigt för flertalet i arbetslaget 
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och som alla kan relatera till istället för diskussioner kring pedagogiska upplägg. En 

rektor uppger att i diskussioner kring värdegrund har de kommit långt men tror även att 

de kan bli bättre på att diskutera vad lärandet i särskolan innebär. Något som hen anser är 

viktigt att diskutera oavsett yrkesbakgrund. En rektor menar att särskolan har de bästa 

förutsättningarna gällande pengar, material, resurser och personaltäthet och likväl tänker 

hen varför når vi inte längre och vad krävs för att höja kvaliteten ytterligare. 

  

Vid flera av intervjuerna framfördes att en pedagogisk grundutbildning är bra och att 

föredra. Samtliga rektorer svarade först och främst om lärarens yrkesbakgrund och 

därefter elevassistentens. En annan rektor svarar att yrkesbakgrunden har stor betydelse 

men samtidigt är det personens förmåga att applicera undervisningen utifrån gällande 

krav. Den rektorn försöker organisera verksamheten för att höja kvalitén överlag, ”Rent 

kunskapsmässigt ska vi börja förhålla oss mer till kursplanerna och minska lite på det 

här att vi har mysigt och trevligt och fikar tillsammans”.    

  

Det finns ingen officiell behörighet för elevassistenter enligt några av rektorerna måste 

man se till personen i fråga vid anställning. ”Du stämmer, det blir bra i den gruppen”. 

Samtidigt vet den rektorn inte om det är bra eller dåligt då man tillåter sig att gå utanför 

behörighet eller utbildningskrav vid anställning. Rektorn anser sig inte ha tillräckligt med 

erfarenhet ännu för att uttala sig om det. Endast en rektor uttrycker tydligt att främst är 

det den formella behörigheten man tittar på både gällande läraruppdrag som elevassistent, 

utifrån det kan hänsyn tas till vem man är och vilken typ av verksamhet man ska in i. 

Elevassistenter bör ha en grundutbildning med antingen barn och fritidsprogrammet, 

pedagogisk inriktning eller vård och omsorgsprogrammet. Med tidigare erfarenhet och 

personlighet kan det förhoppningsvis matcha och bli ett bra team. En annan rektor säger 

att elevassistenterna kan bidra med kunskap som inte läraren har och som läraren sen kan 

utveckla med sin pedagogiska kompetens. Hen menar att de flesta erfarenheter du har 

med dig har du nytta av inom träningsskolan. Även om specialpedagogik är en viktig del 

”får vi inte tappa det andra perspektivet att i vardagen betyder andra egenskaper och 

erfarenheter väldigt mycket”. Därmed menar den rektorn att det är värdefullt att ha många 

elevassistenter med annan yrkeserfarenhet men det ska alltid finnas med en 

pedagog/lärare som kan bedöma kvalitén. Läraren har som uppgift att göra bedömningen 

var är vi gentemot tidigare, vart ska vi och hur kommer vi dit. Att hela tiden fokusera på 

syftet med undervisningen då ”elevassistenterna springer liksom iväg, då blir dom så 

uppe i det dom håller på med…..”   

  

Samtliga rektorer uppgav att rollfördelningen och pedagogiskt ansvar är en viktig 

komponent för att arbetet ska fungera.  Att det är läraren som leder det pedagogiska 

arbetet men det sker enligt samtliga intervjuade i en dialog med elevassistenter och övrig 

personal. Likaså ska det tydligt framgå när elevassistenten har ett pedagogiskt ansvar då 

med handledning av pedagogen. En rektor säger att ibland uppstår komplexa situationer 

med enskilda elever där man måste göra tillfälliga lösningar, där enstaka elevassistenter 

får ett större undervisningsansvar. Organisatoriskt behöver arbetslagen få tillräckligt med 

gemensam planeringstid som en rektor uttrycker ”det måste man annars kan man inte 
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göra sitt jobb”.   Avslutningsvis säger rektorn att ”vi lever inte i en optimal värld, vi är 

människor, det optimala är att vi är olika och att det får vara så”.   
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8 Analys    

Kommunikation och delaktighet är väsentliga delar i elevernas inlärning (Sundgren, 

2011). Samspel ger framgång i undervisningen och det är lärarens uppgift att koppla den 

nya abstrakta kunskapen med elevens tidigare erfarenheter (Säljö, 2014). Utifrån vilket 

perspektiv omgivningen antar påverkas elevernas kunskapsutveckling. Ett relationellt 

perspektiv där det intersubjektiva mötet ger eleven förutsättningar och möjligheter att 

verka i sin närmsta utveckling zon anser Von Wright (2001) vara betydelsefullt. Vårt 

resultat visar att flera av rektorerna menar att det är av stor vikt att eleverna görs delaktiga 

i skolvardagen och känner sig trygga, vilket påverkar kunskapsutvecklingen. Samtidigt 

menar några av rektorerna att elevernas kunskapsutveckling kan ske i små steg vilket 

ställer krav på att arbetslaget är medvetna om vad målet med undervisningen är. Utifrån 

det resonemanget efterfrågar flera av rektorerna en systematisk dokumentation för att 

synliggöra elevernas kunskapsutveckling där nästa utvecklingsmål tydliggörs och där 

samtliga i arbetslaget görs delaktiga. En kartläggning var eleven befinner sig just nu och 

vad eleven ska lära. För att en sådan kartläggning ska sker kontinuerlig och mot ökad 

måluppfyllelse krävs menar Dewey (Philips & Soltis, 2014) att läraren styr och leder 

undervisningen mot ett medvetet mål. Människan är alltid på väg att erövra nya sätt att 

tänka och förstå omvärlden Vygotskij (Jerlang & Ringsted, 2008).  

 

Studien visar att personalens personlighet kan prägla undervisningen och å andra sidan 

påpekas att det krävs en fördjupad kompetens, en insikt om elevens behov och vad som 

är möjligt. Att personalen rör sig i elevens "närmaste utvecklingszon" menar Vygotskij 

(Jerlang & Ringsted, 2008), där definitionen av utvecklingszonen blir vad barnet klara på 

egen hand och med stöd av annan person. von Wright (2001) menar däremot att behoven 

inte är knutna till individen utan till ett större sammanhang och skolan behöver förstå 

elevens handlingar i dess kontext vilket gör personalens roll betydande. Läraren måste 

hålla läroplanen i fokus och hänvisa till den i alla sammanhang.  
 

8.1 Möjligheter för eleverna att utveckla kunskaper 

Precis som von Wright (2001) beskriver ett punktuellt perspektiv försöker vissa rektorer 

finna bakomliggande orsaker och förklaringar till elevens prestationer i mående och 

personliga egenskaper som funktionsnedsättningar och hur detta påverkar elevens 

kunskapsutveckling. Elevens mående men också skolans relation med vårdnadshavare, 

habilitering och socialtjänst kan vara orsaker för att kunskapsutvecklingen avstannar. 

Men som resultatet i studien visar får även det relationella perspektivet ta plats när 

rektorerna beskriver vilka faktorer som påverkar elevens utveckling. Att ha förväntningar 

på eleven och möta eleven på rätt nivå är vad som krävs av personalen och förmågan att 

vara prestigelös i sitt förhållande till kollegor lyfter några av rektorerna.  

 

Eleverna undervisas ofta i en till en situation tillsammans med en vuxen för att skapa en 

lugnare miljö (Pennington & Courtade, 2015). Detta menar en rektor är ett sätt att stå i 

vägen för elevernas utveckling, det krävs en medvetenhet hos personalen för eleverna ska 

ha möjlighet att få känna grupptillhörighet och gemenskap med jämnåriga.  
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Tolkningen av resultatet tyder på att kontinuitet i klassen med personalen och miljön 

spelar stor roll och ses som positiva orsaker till kunskapsutveckling. Rektorernas 

möjlighet till att organisera personalen och ambitioner till skolutveckling samt att kunna 

se vilken kompetensutveckling som behövs är också framgångsfaktorer. Skolan bör 

präglas av kommunikation och samarbete enligt Dewey skolan organiseras ofta för att 

underlätta hanterandet av eleverna utan hänsyn till elevernas drivkraft och aktiviteter 

(Sundgren, 2011).  

 

Omsorg som inte utmanar eleverna och där eleverna betraktas som objekt är missvisande. 

Trots att Skolinspektionen (2010:9) och Utbildningsdepartementet (SOU 2003:35) har 

gjort nedslag där de påtalar bristen på kunskapsutveckling och att fokus i grundsärskolan 

ligger på omsorg menar Östlund (2012). Detta kan vår studie också påvisa, samtliga 

rektorer ser inga motsättningar mellan kunskapsutveckling och omsorg vilket Von Wright 

(2001) beskriver i det relationella perspektivet, när vi förstår människors handling som 

kommunikation och samförstånd får vi en intersubjektiv vändning.   

  

Studien visar att det kan finnas en viss skillnad vilken personal eleven möter och vilket 

fokus situationen får, att tänka pedagogik i alla situationen vid både omvårdnad och 

regelrätta undervisningssituationer. Att fokus lätt hamnar på omsorg i träningsskolan 

menar någon rektor är att personalen präglas av tidigare yrkeserfarenheter i LSS-

verksamhet. Personalen tolkar sitt uppdrag som att skapa förutsättningar för vardagslivet 

istället för skolkunskaper så som svenska, matematik och kommunikation (Berthén, 

2007). Däremot menar  Dewey (Sundgren, 2011 ) att skolan inte ensidigt ska förespråka 

abstrakt och teoretisk kunskap utan även praktiskt handlande.   

  

8.2 Personalens yrkesbakgrund   

Då det förekommer olika yrkesgrupper representerade inom träningsskolan kan 

förhållandet mellan elevernas omsorgsbehov som kunskapsutveckling påverka den 

pedagogiska praktiken. Östlund (2012) visar i sin forskning att träningsskolans personal 

har givna roller utifrån anställning, där läraren har det pedagogiska ansvaret, är en formell 

ledare, handledare och diskussionspartner. Elevassistentens roll är som Östlund uttrycker 

mångfacetterad och innehåller varierande arbetsuppgifter. I vår studie fann vi att flera av 

rektorerna påtalade genom att den undervisningsansvarig i klassrummet ska ha en 

pedagogisk utbildning och företrädesvis även en speciallärarexamen. Samtidigt menar 

flera av rektorerna att det inte alltid är tillräckligt utan att det ställs ytterligare krav på 

förmågor och kvalifikationer där en pedagogisk grundsyn påverkar uppdraget men även 

förmågan att realisera undervisningen utifrån gällande krav. Läraren behöver ha en god 

relationell kompetens där bemötandet är en framgångsfaktor i undervisningen, vilket 

Sundgren (2011) menar att Dewey betonar som viktigt för elevernas motivation och 

upplevelse av meningsfullhet i undervisningssituationen. Elevassistentens roll är däremot 

skiftande beroende på elevgrupp. Rektorerna säger att uppgifterna varierar från 

omvårdnads och medicinska uppgifter till undervisning med enskilda elever i en till en 

situationer, vilket även tidigare forskning visat att yrkesgruppen rutinmässigt stödjer 

eleverna utan direkt handledning och information av syfte och mål med lektionens 

planering (Martin & Alborz, 2014).  
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Ytterligare en aspekt av kvalifikationer som krävs är kunskapen om att barnet ibland 

behöver låna kompetens av sin samarbetspartner (Säljö, 2011) Där imitation, samspel och 

förväntan på barnet är en viktig del och som Vygotskij (a.a.) utrycker som det intressanta 

då det visar vad som finns inom räckhåll för barnet utifrån befintliga färdigheter. Vårt 

resultat lyfter fram kvalifikationer hos träningsskolans personal att våga utmana eleverna. 

En rektor menar att goda kvalifikationer hos personalen är att ha ett driv och intresse av 

att utveckla verksamheten. Likt det Vygotskij (Stensmo, 2007) menar att omgivningen 

behöver ge barnet stöd och möjlighet att pröva. Att vara flexibel och förmågan att ta till 

vara elevens dagsform i förhållande till lärsituationerna skapas i den pedagogiska 

praktiken. Det beskrivs av Vygotskij (Jerlang & Ringsted, 2008) som att människan drivs 

av att lära nya sätt att tänka och att erövra ny kunskap genom interaktion.  Sundgren ( 

2011) skriver att Dewey anser  att elevernas individuella intresse, förutsättningar och 

möjligheter att utveckla teoretisk och abstrakt kunskap varierar.  Tillika ser Vygotskij 

(Daniels & Hedegaard, 2011) att lärandet är en social process som sker tillsammans med 

andra och förespråkar aktiviteter som kräver samarbete.   

  

Kunskap om vad eleven ska lära, vad eleven har lärt och hur undervisningen utformas 

bidrar till lärarens egen utveckling och kompetens (Jones & Lawson, 2015). Samtidigt 

visar vår studie att det är läraren som har en ledarskapsroll både gentemot eleverna som 

kollegor, elevassistenter. Läraren förväntas visa hur personalen ska agera i olika 

situationer och hur elevassistenten ska förhålla sig gentemot eleverna. Läraren förväntas 

även tydliggöra uppdraget innefattande styrdokument, undervisningens syfte och 

elevernas individuella mål. Vilket utifrån vårt resultat visar att skolan ställer krav på 

lärarens överföringsansvar mot elevassistenterna. Vygotskij (Daniels & Hedegaard 2011) 

lyfter fram den mellanmänskliga nivån där bemötande, relationell kompetens och en 

förmåga att bygga relationer som väsentlig i människans lärprocess. Vidare menar 

Persson (2013) att om ett arbetslag ska fungera väl krävs att personalen är förenade i en 

grundsyn om elevens lärande och utveckling.   

  

Flertalet rektorer säger att det inte finns någon officiell behörighet för elevassistenter. 

Något även Gadler (2011) påtalar när hon lyfter fram att det saknas formulerade krav på 

elevassistenternas arbetsuppgifter men att om och när de genomför undervisning omfattas 

de likt lärarna av skollagen och de förordningar som styr utbildningens mål. Endast en 

rektor uttrycker att det är alltid är den formella behörigheten i första hand som beaktas 

vid en eventuell anställning, därefter tas hänsyn till personlig kompetens och lämplighet. 

Flera av studiens rektorer återger att elevassistenterna regelbundet arbetar enskilt med 

eleverna i olika undervisningssituationer men att läraren alltid har det pedagogiska 

ansvaret. Samtidigt tas pedagogisk kompetens och de olika yrkeskompetensernas 

förhållande i träningsskolans upp som ett problem. Där pedagogiska diskussioner och 

djupare resonemang i förhållande till vardagspraktikaliteter påverkas av personalens 

kompetens och i nästa led även elevernas kunskapsutveckling.  

 

En pedagogisk verksamhet gör enligt Persson (2013) klokt i att medvetandegöra, 

definiera och reflektera över sin pedagogiska praktik. Det stämmer överens med det Säljö 
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(2011) beskriver att lärandet pågår hela livet till nya sociokulturella färdigheter och 

kunskaper. Precis som rektorerna påpekar är kommunikation och information inom 

arbetslaget ett viktigt element för elevernas kunskapsutveckling genom regelbundna 

planeringar, där läraren delger och tydliggör uppdraget och krav. Något som Östlunds 

(2012) såg i sin studie att arbetslagen har regelbundna gemensamma planeringar men där 

tid till regelbunden handledning eller undervisningsrelaterade diskussioner inte finns 

avsatt. Vår studies resultat kan däremot inte påvisa om träningsskolans gemensamma tid 

för pedagogiska diskussioner är vare sig tillräckliga eller otillräcklig. Flera av rektorerna 

menar att skolorna har kvalitets- och utvecklingsgrupper med målet att utifrån varje elevs 

behov anpassa undervisningen. Vilket von Wright (2001) ser som en intersubjektiv 

förståelse av den enskild elevs lärande och skolans förmåga att anpassa undervisningen. 

En rektor säger att träningsskolan har resurser i tillräcklig omfattning men är samtidigt är 

frågande till varför träningsskolan inte når längre. Vårt resultat visar även att vissa av 

rektorerna efterfrågar ytterligare diskussioner om lärande på skolorna. Samtidigt 

framkommer det inte av resultatet om dessa pedagogiska diskussioner gäller hela 

arbetslaget eller enbart yrkesgruppen lärare.   

  

Det ställer krav på såväl kompetens hos den enskilde personalen inom träningsskolan som 

på skolorganisationen då elevernas omvårdnadsbehov i relation till kunskapsutveckling 

ska beaktas. Att enligt Dewey (Sundgren, 2011) se sambandet mellan samhälle, skola och 

individen ger pedagogisk framgång kräver förmåga att realisera, omvandla styrdokument 

utifrån elevens förutsättningar i den pedagogiska praktiken. Dewey (a.a.) uttryckte vidare, 

den pedagogiska verksamheten måste styras och ledas för att nå uppsatta mål.  
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9 Diskussion  

Diskussionskapitlet har vi deltat in i tre delar, metoddiskussion, resultatdiskussion och 

slutligen forskningsdiskussion. I metoddiskussionen tar vi upp om metoder för 

insamlande av empiri och bortfall av potentiella intervjupersoner. I resultatdiskussionen 

diskuterar vi det resultat vi kommit fram till och i forskningsdiskussion lyfter vi fram 

avsaknaden av forskning inom området kunskapsutveckling och undervisning för elever 

som studerar inriktning träningsskolan. 

 

9.1 Metoddiskussion  

Metoder som utifrån frågeställningarna i denna studie som har beaktas var, observationer 

av klassrumssituationer där lärare och elevassistenter var representerade, enkäter med 

frågor till rektorer eller semistrukturerade intervjuer av rektorer. ”Observationer är 

framför allt användbara när vi ska samla information inom områden som rör beteenden 

och skeenden i naturliga situationer” (Patel & Davidsson, 1994 s. 74). Funderingar 

väcktes om klassrumssituationer kan räknas som naturliga. Det fanns risk att personalen 

vi skulle observera blev stressade av situationen och inte hade samma bemötande som till 

vardags när vi inte var där. Med observationsmetoden finns det fler nackdelar till exempel 

den är tidsödande och vi ville se beteende och skeenden när det faktiskt inträffade vilket 

kunde ta tid, tid vi inte hade till vårt förfogande och därför beroende på våra 

frågeställningar uteslöt vi metoden.    

 

Enkäter med frågor som skulle besvaras av rektorer var en metod där vi kunde nå ut till 

många på kort tid. Men med enkäter blir vi också hänvisade till individens villighet att 

svara på frågor (Patel & Davidsson, 1994). Här fanns åter igen tidsaspekten att ta hänsyn 

till om det inte kom in tillräckligt med svar fanns det en risk att vi skulle stå utan material 

att analysera om vi fick för få svar. ”Alla frågor passar inte i en enkät” (Bryman, 2011 

s.230). Huruvida vi skulle få svar på våra frågeställningar med en enkät var något vi förde 

en diskussion om, och vi kom fram till att så var inte fallet.   

  

Därför efter avvägt beslut valde vi att göra kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Att 

använda oss av denna metod för att samla vårt empiriska material kan vi i se efterhand 

har varit bra. Det empiriska materialet har fått ett större informations värde än om vi 

använt av oss observationer eller enkäter.  

När vi i gjort vårt urval vilka personer med vilket yrke vi ville intervjua tog vi sedan 

kontakt med ett antal rektorer. Av dessa rektorer var det en fjärdedel som tackade nej på 

grund av oerfarenhet att de inte skulle kunna bidra med något till studien. Huruvida det 

finns en osäkerhet kring kunskapsutveckling i träningsskolan och då framför allt från 

rektorers håll var en av våra funderingar.  

 

I intervjuguiden (Bilaga B) finns fem frågor redovisade men redan i den första intervjun 

tillkom det en slutlig fråga. Dels för att stilla vår egen nyfikenhet men också rent 

metodkritiskt kolla av om verkligheten stämde överens med rektorernas önskan. Frågan 

löd. Hur ser den optimala träningsskolan ut, med allt vad det innebär? Det metodkritiska 

är, att här kunde vi få en insikt om frågorna och svaren blev för tillrättalagda utefter hur 
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de ställdes. Rektorerna var i stort nöjda med sin verksamhet och vad de svarat på i tidigare 

frågor vilket vi tolkar det som att frågorna var välformulerade och att rektorerna inte 

konstruerat sina svar i de föregående frågorna.  

 

Huruvida det var klokt att låta rektorerna bestämma vilken typ av lokal intervjuerna skulle 

hållas i var väl fungerande utom i ett fall, där skolans byggdes om och vi fick hålla till i 

personalrummet. I och med det blev det en del "spring", respondenten ifråga var helt 

oberörd men vi själva kunde uppleva att det störde till vis del. Eftersom intervjuerna 

spelades in så stängdes bandspelaren av när vi blev avbrutna för att återupptas när vi blev 

själva igen. Under bearbetningen av intervjuerna märks det ingen skillnad på 

respondenten eller just den intervjun utan den följer samma mönster som de andra.  

         

9.2 Resultatdiskussion  

Resultatet av vår studie visar att personalen är av största betydelse för att 

kunskapsutveckling ska ske. Ingen av rektorerna påtalar att det har med lokaler eller andra 

hårda värden att göra. Personalens förhållningssätt och bemötande ska göra att eleverna 

känner sig trygga vilket gör att de utvecklas. Under begreppet personal finns alla som 

arbetar på träningsskola, oavsett utbildning eller bakgrund. Läraren ingår också under 

begreppet men nämns ofta enskild, till exempel ska läraren leda personalen och påvisa 

läroplanen för att kunskapsutvecklingen ska finns i fokus för resten av personalen. 

Läraren ska anta en prestigelös roll i sitt ledarskap påtalar flertalet av rektorerna. I en 

snabbsökning på nätet betyder prestigelös, anspråkslös, opretentiös och ödmjuk.  

 

Vi tolkar det som att systematiskt dokumentera elevernas kunskapsutveckling är något 

rektorerna anser är viktigt. För att kunna se de små stegen i utvecklingen men också att 

kunna blicka tillbaka och medvetengöra var eleven började någonstans. Kartläggning av 

elevernas utveckling gick till på flera olika sätt. En del skolor har ett material som de tagit 

fram själva för att vara lätt att dokumentation, men även här spelar det roll vilken 

personlighet personalen har. Vilket visar sig om dokumentation sker eller inte i den 

omfattning som rektorerna önskade. Avsaknaden av ett lättarbetat centralt 

kartläggningsmaterial för att se kunskapsutveckling i träningsskolan kan också ha en viss 

betydelse att det ser så olika ut på skolorna.  

 

Vår studie visar att rektorerna tycker det är viktigt att stödja eleverna i relationer med 

jämnåriga och klasskompisar, att de vuxna inte skulle stå i vägen utan hjälpa eleverna att 

skapa relationer. Enligt Vygotskij (Stensmo, 2007, Phillips & Soltis, 2014, Jerlang & 

Ringsted 2008) i vår teoridel, är samspelet centralt inom undervisning och lärandet ska 

ses som situerat vilket innebär att sammanhanget man lär i är avgörande. En reflektion är 

att träningsskolan ofta har en till en undervisning för att omsorgsbehovet eleven har är så 

stort. Detta gör att personalen har svårt att ta ett steg tillbaka när situationen bjuder. Utan 

blir kvar som en kil i möten med andra elever.  

 

Omsorg kontra kunskapsutveckling är något rektorerna menar inte spelar ut varandra utan 

går hand i hand. Kunskapsutvecklingen ska finnas med i alla situationer och att utveckla 

elevernas självständighet är målet. Här väcks också frågor kring personalens utbildning, 



  
 

34 

att personal med någon pedagogisk utbildning reflekterar och på det sättet utveckla 

verksamheten.  Att omsorgstänket är en kvarleva från tidigare yrkeserfarenheter inom 

LSS-verksamhet (Lagen om stöd och service för vissa funktions hindrade) är något vi kan 

hålla med om.   

 

Aspelin (2010) skriver att det inom skolan i dag finns olika perspektiv hur man förhåller 

sig till elevers delaktighet och innehåll i undervisningen. Han framhåller att den goda 

skolan stärker både det kunskapsmässiga som den sociala omsorgen. Vilket utifrån vårt 

resultat visar att träningsskolans rektorer är väl medvetna om att trygghet och trivsel är 

en förutsättning för kunskapsutveckling. Samtidigt menar de att kunskapsutveckling 

ständigt ska vara i fokus, vilket kan försvåras av vissa i arbetslaget saknar pedagogisk 

utbildning. Ett dilemma som görs gällande i exempelvis omvårdnadssituationer där 

tillfället skulle kunna användas till att utveckla förmågor, det uttrycktes som att; ”det ska 

vara pedagogik oavsett om det är en toalettsituation eller läsundervisning”.  

 

Ytterligare ett dilemma kan vara att elevassistenter regelbundet ansvarar för enskilda 

undervisningssituationer utan lärarens handledning. Intervjuade rektorer påtalar att det är 

alltid läraren som har det pedagogiska ansvaret för undervisningen och samtidigt ett 

överföringsansvar gentemot elevassistenter eller andra kollegor. De menar även att det är 

ytterst viktigt att elevassistenterna göras delaktiga. Lärarens roll är även att delegera 

arbetsuppgifter vilket utifrån Östlunds (2012) forskning att det inte finns tillräckligt med 

tid avsatt. Vi tolkar det som ett svårt arbete för elevassistenten att utföra arbetsuppgifter 

med enskilda elever i avsaknad av pedagogisk kompetens och utan någon egentlig 

handledning. I vår studie har dock vårt resultat inte kunnat påvisa att det är exakt så. Dels 

utifrån att rektorerna inte är aktiva i den pedagogiska praktiken men även utifrån att vi 

inte heller vet om elevassistenterna har möjlighet att ingå i det rektorerna säger om 

skolornas kvalitets och utvecklingsgrupper eller andra pedagogiska diskussioner.  

 

Däremot säger flera av rektorerna att kollegiala samtal är viktiga för att få verksamheten 

att fungera, men vi ställer frågan om tiden är tillräcklig i förhållande till uppdragen och 

vilken påverkan har det på elevernas kunskapsutveckling.   

  

Den form av arbetsledarroll som läraren har i förhållande till sina kollegor visar även det 

vara ett komplicerat uppdrag. Läraren ska dels ansvara för undervisningen med allt vad 

det innebär. Men blir samtidigt en kunskapsbärare och länk till att elevassistenten görs 

delaktig i och får kunskap och tillräcklig information om syfte med undervisningen och 

hur det är förankrat i gällande krav i styrdokument. Elevassistenten kan även behöva 

handledning inom didaktik för att undervisningen ska fungera. Att elevassistentens 

uppdrag kan se olika ut har konstaterat både utifrån Gadlers (2011) forskning som vårt 

empiriska material. Men oftast är uppdraget att arbeta nära eleverna under hela skoldagen. 

Eller kanske träningsskolan kan organiseras på annat vis, vilket med utgångspunkt i vad 

Östlund (2012) skriver att det finns en föreställning om att en till en undervisning är det 

mest fördelaktiga för eleverna inom träningsskolan.  
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9.2.1 Yrkesbakgrund 

         En av frågorna vid intervjuerna var hur rektorerna ser på betydelsen av personalens 

yrkesbakgrund för elevernas kunskapsutveckling. Utifrån den specifika frågan och med 

stöd av möjlig teori kan verksamheten synliggöra och vilken pedagogisk grundsyn som 

råder på skolan. En pedagogisk grundsyn speglar vad som anses vara kunskap, vilken 

människosyn verksamheten har men även vilken kunskap som anses vara viktig 

(Stensmo, 2007). Den kan även visa vilka som ska vara aktiva i undervisningssituationen 

vilket vår studie visat att oavsett yrkesbakgrund anses alla personal utgöra en betydande 

tillgång. I resultatet kunde vi se att det inom träningsskolan ofta innebär att ha liknande 

arbetsuppgifter men olika ansvar. Den vuxnes roll blir att guida och vägleda eleverna 

vilket kräver kvalifikationer som att kunna motiverar och gör uppgiften meningsfull. 

Elever inom träningsskolan kan utifrån individuella förutsättningar ha svårigheter med 

adaptiva funktioner som praktiska och social färdighet. Det är därmed skolans uppgift att 

”locka fram” elevernas kunskaper och att man tar tillvara hela skoldagens möjlighet till 

lärande. Men som Jönsson (2013) uttrycker kan förståelsen av uppdraget påverka våra 

handlingar och utan insikt i vad som betraktas som kvalitet inom ett ämne kan man inte 

heller formulera eller bedöma dess kvalitet. Något som inom skolan sker genom att man 

tolkar det eleven presterar och värderar det i förhållande till läroplanens mål. I vårt resultat 

framhålls personalens driv att våga utmana lagom mycket men med ett tydligt syfte och 

mål varför det görs. Utifrån det menar vi att det krävs både kunskaper om målet med 

undervisningen som att ha förståelse för elevens möjligheter och vad som finns inom 

räckhåll. Men även förmåga att locka och inspirera eleven mot det nya men i lagom 

omfattning. Sammantaget tänker vi att det är framgångsfaktorer i förhållande till 

elevernas kunskapsutveckling.  

 

          Enligt Läroplanen för grundsärskolan (Utbildningsdepartementet, 2011) är det rektors 

ansvar att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de ska kunna utföra 

sina uppgifter på ett professionellt sätt.  Oavsett yrkesbakgrund förväntas personalen 

utföra ett professionellt uppdrag inom träningsskolan. Vi tycker oss se att resultatet är 

samstämmigt, då rektorerna förväntar sig att läraren ska handleda och agera arbetsledare 

gentemot kollegor. 

  

Kunskapsutveckling ses som en socialt konstruerad aktivitet enligt både Dewey och 

Vygotskij (Philips & Soltis, 2014). Ett lärande sker tillsammans med omgivningen och 

skolan bör uppmuntra aktiviteter som kräver samarbete och som inspirerar till lösningar 

och utveckling. Det är något som allierar väl med läroplanen och skolans uppdrag, där 

eleverna kan lära, utforska och arbeta självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin förmåga (Utbildningsdepartementet, 2011). Att flera av rektorerna uttrycker 

att det är lärarens ansvar att synliggöra syftet med undervisningen har i jämförelse med 

intervjusvar att eleverna inte alltid får den utmaning de har rätt till väckt funderingar hos 

oss. Hur verkställs uppdraget med att både hålla fokus samt utmana i lagom omfattning i 

den pedagogiska praktiken. Utifrån svar i intervjuer verkar det som att det på vissa skolor 

finns personal som inte verkar fullt klara med vad deras arbetsuppgifter är och syftet med 

undervisningen. Ett uttalande gällde elevassistenter som kan tappa fokus ”utan springer 

iväg, då de blir så uppe i det dom håller på med”. Vilket då kan tolkas som att läraren 
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ska hålla fokus på undervisningen och elevernas kunskapsutveckling samtidigt som de 

ska kontrollera kollegans agerande. En annan rektor utrycker att hen försöker organisera 

verksamheten för att höja kvalitén överlag där målet är att det ska vara mer fokus på 

kursplanerna och minska på att ha det ”mysigt och trevlig och fika tillsammans”.  Ett 

uttryck som leder våra tankar till att är det den läraren som tappat fokus på undervisningen 

eller hur har rektorn förmedlat uppdraget till sina anställda då de under skoltid fokuserar 

på att ha mysigt, trevligt och fika? Ur ett historiskt perspektiv har förväntningarna på 

elever inom träningsskolan och deras kunskapsutveckling förändrats och ser i dagens 

skola annorlunda ut i jämförelse mot tidigare. Som vi i tidigare kapitel hänvisat till 

Skolverket (2015) betonas vikten av att träningsskolans elever får möta en verksamhet 

med god ämneskunskap, didaktiska kunskaper och goda relationer där eleverna ges 

möjlighet att utveckla sitt lärande tillsammans med både vuxna och andra elever. De 

menar även att lärandet hör ihop med kvaliteten i dessa möten.  

 

I vårt resultat ser vi att yrkesbakgrund har påverkan då pedagogiskt utbildad personal kan 

utveckla verksamheten och sätta ord på vad man gör. Likaså har de ett pedagogiskt tänk 

oavsett situation och under hela skoldagen. Vår studies syfte är att få en fördjupad insikt 

om hur rektorer ser på vilka faktorer som påverkar elevernas kunskapsutveckling och vi  

har kommit fram till att lärarna har största betydelsen, deras förmåga att arbetsleda 

kollegor och att dokumentera elevernas utveckling. Vårt resultat visar att det finns 

möjligheter för alla elever i träningsskolan att utveckla kunskaper men deras 

förutsättningar utifrån funktionsnedsättning varierar. Skolans förmåga att anpassa 

undervisningen, genom att skapa trygghet och omsorg och utifrån ett relationellt 

förhållningssätt ( von Wright, 2001) ha lärandet i fokus. Arbetslaget vilja att skapa 

kollegiala diskussioner och deltar i planering av verksamheten  är av största betydelse för 

elevernas kunskapsutveckling.   

  

9.3 Forskningsdiskussion  

I sökandet efter tidigare forskning hade vi svårt att hitta något relevant om 

kunskapsutveckling hos elever som studerar enligt träningsskolans kursplan. Vi hade 

även svårighet att finna forskning om träningsskolans personal och olika yrkesbakgrund 

och vad som sker i den pedagogiska praktiken. De studier och artiklar vi fann var om 

elever med olika fysiska funktionsnedsättning eller intellektuella funktionsnedsättningar 

av lindrig karaktär. Utländsk forskning fanns om elevassistentens yrkesroll men i ytterst 

liten omfattning. Vid mailkontakt med personer inom specialpedagogisk 

forskningsområde inom Sverige fick vi bekräftat att forskning inom vårt ämnesområde är 

begränsat men att det troligtvis kan bero på att grundsärskolan med inriktning 

träningsskolan är som organisatorisk modell unik för Sverige.   

  

Frågan vi ställt oss under arbetet är om just kunskapsutveckling och personalens 

yrkesbakgrund är för svår att mäta eller lever historiska traditioner från tiden då 

träningsskolans elever uppfattades som obildbara kvar?  En reflektion i sammanhanget är 

att elevantalet inom träningsskolan är litet men även att förmågan hos eleverna att 

självständigt kunna uttrycka tankar om sitt lärande påverkar.   
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I vårt sökande efter forskning kunde vi inte hitta något om yrkesbakgrundens påverkan 

på elevernas kunskapsutveckling. Då vi på våra arbetsplatser efterfrågar större andel 

pedagogiskt utbildad personal får vi oftast till svar att det kostar för mycket vilket då gör 

frågan om likvärdig utbildning aktuell. Vår studie visar att läraren har en betydande roll 

för elevernas kunskapsutveckling och en reflektion är vad grundar rektorerna valet i en 

vedertagen organisation där arbetslagen består av en lärare som arbetsledare och flera 

elevassistenter i klassen.  Då kunskapsutvecklingen förmodas bli högre med större andel 

lärare än elevassistenter i arbetslagen.   

  

Vi önskar och hoppas att framtida forskning ska inriktas mot träningsskolan och hur den 

pedagogiska praktiken ska utvecklas men även hur styrdokumenten ska realiseras i 

förhållande till skolpersonalens kunskaper och perspektivtagande. Under vår pågående 

studie har tankar väckts om specifikt rektorns grundutbildning och vilka pedagogiska 

implikationer det får i verksamheten. Detta kan ses som förslag på forskning av 

specialpedagogisk relevans.   
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Bilagor 

                                                                              Bilaga A Missivbrev  

 

    

 

                                                                                                        Jönköping 2016-06-02 

 

Till Dig som arbetar som rektor för grundsärskola med inriktning 

träningsskola. 
 

Vi heter Therese Bergman och Charlotte Rothzén och läser speciallärarprogrammet 

inriktning utvecklingsstörning vid Linneuniversitetet i Växjö. Vi skriver nu på vår 

avslutande forskningsstudie, självständiga arbete.  

 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad insikt om hur rektorer ser på möjligheter 

för kunskapsutveckling för elever som studerar enligt träningsskolans kursplan. Genom 

en intervju vill vi ta del av din kunskap och dina erfarenhet. 

 

Om du tillåter så kommer intervjun spelas in. Om inspelning sker kommer ljudfilen 

hanteras konfidentiellt och endast vi två kommer lyssna på den.  Materialet hanteras med 

stor försiktighet. När vi transkriberat materialet, skrivit ner vad du svarar är vår ambition 

att avidentifiera och skydda din identitet. Vi byter ut namn och personliga uppgifter med 

målet att man i texten inte kan spåra den till en enskild person. Textdokument och 

ljudfilen ska förvaras med respekt och försiktighet under tiden vi inte arbetar med 

materialet. Efter examination av vårt självständiga arbete kommer ljudfiler och eventuella 

anteckningar att förstöras.  

 

Ditt deltagande är naturligtvis helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din 

medverkan i studien utan att behöva meddela orsak. Tidsåtgång för intervjun är max en 

timme. Om du redan nu har frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi kontaktar dig 

inom en vecka för tidsbokning. Men om du av någon anledning inte kan eller vill 

medverka vänligen meddela oss omgående i ett svar på detta mail.  

 

 

Vänliga hälsningar:  

Therese & Charlotte  
therese.bergman@jonkoping.se tele: XXXXXXXX 

charlotte.rothzen@jonkoping.se tele: XXXXXXXX  

 

Handledare är universitetslektor Ulla Gadler, Linneuniversitetet, ulla.gadler@lnu.se 
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                                                                           Bilaga B Intervjuguide 

 

Samtyckeskravet: Personer i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. De kan när som helst dra sig ur utan att redogöra varför. Personen samtycker 

till att intervjun spelas in i sin helhet. 

Konfidentialitetskravet: Alla data som samlas in kommer att förvaras inlåst och efter 

att studien är färdig kommer den förstöras. Alla personuppgifter kommer att 

avidentifieras. 

Nyttjandekravet: Den samlade empirin kommer bara användas till denna studie. 

Syftet med studien: Syftet med denna studie är att få en fördjupad insikt om hur rektorer 

ser på möjligheterna för kunskapsutveckling för de elever som studerar enligt 

träningsskolans kursplan.  

Frågor 

1. Beskriv hur kunskapsutvecklingen sker i er träningsskola? 

2. Vilka faktorer påverkar elevernas möjlighet till kunskapsutveckling? 

3. Hur förhåller ni er till elevernas eventuella omsorgsbehov i relation till 

kunskapsutveckling? 

4. Vilka kvalifikationer krävs av personalen för att stimulerar lärandet? 

5. Vilken betydelse har personalens yrkesbakgrund för elevernas 

kunskapsutveckling? 

 

 

 


