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Sammanfattning 
Det här är en kvalitativ studie som gjorts i syfte att undersöka hur elever som är mottagna i 

grundsärskolan ges möjlighet till betyg enligt grundskolans kursplaner. Aktuell forskning 

presenteras utifrån nivåerna organisation, grupp och individ samt relaterar till perspektiv som 

är historiska, nutida och relationella. Som exempel kan nämnas att delaktighetsperspektivet 

synliggörs i förhållanden som kan innebära både hinder och möjligheter.  

Ansatsen i den här studien är hermeneutisk. Utifrån ett bekvämlighetsurval har 

semistrukturerade besöksintervjuer använts som insamlingsmetod. Efter bastranskription  av 

intervjuerna har analysen utgått från de teman som identifierats; rummet, samverkan, betyg i 

enlighet med grundskolans kursplaner, anpassningar och kommunikation.  Citat har tolkats 

utifrån relationella och/eller kategoriska perspektiv. Resultatet visar att elever som är 

mottagna i grundsärskolan och ges möjlighet till betyg enligt grundskolans kursplaner 

befinner sig i kommunikativa organisationer som möjliggör anpassningar utifrån ett 

sociokulturellt deltagarperspektiv. Ett biresultat är att organisationers utformning påverkar 

den pedagogiska praktiken samt hur elevers möten med pedagoger gestaltas. 
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Inledning 
I dagens Sverige har alla rätt till utbildning, och en likvärdig sådan, i någon av skolformerna 

grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola (Skollag 2010:800). Det här arbetet 

kommer att fokusera grundsärskola och grundskola. I de här båda skolformerna har eleverna 

skolplikt från sju års ålder till och med det nionde skolåret (a.a.).  Elevernas skolplikt kan 

betraktas som en skyldighet samtidigt som rättigheten då kan sägas vara att alla elever har rätt 

till en likvärdig utbildning. Ett eventuellt mottagande i grundsärskolan föregås av ett 

utredningsförfarande, som påbörjas när en elev uppvisar svårigheter att nå de kunskapskrav 

som gäller för grundskolan (Skolverket 2013b). Utredningen kan så småningom ligga till 

grund för ett eventuellt mottagande i grundsärskolan eftersom erbjudandet att utbildas inom 

grundsärskolan tillfaller elever med diagnosen utvecklingsstörning1 (a.a.). 

Kunskapsbedömning kan kategoriseras, vilket Skolverket (2011a) presenterar utifrån både 

individ- och systemnivå. På individnivå kan det handla om bedömningar i syfte att främja 

kunskapsutveckling och på systemnivå kan det handla om bedömningar i syfte att 

sammanställa och analysera elevernas resultat på en nivå som är mer övergripande (a.a.) På 

individnivå kan således dokumentation, bedömning av kunskapsutveckling samt elevens 

kunskapsutveckling generera betyg. För elever som är mottagna i grundsärskolan kan betyg 

ges från och med årskurs sex,  om det finns en begäran från elev eller vårdnadshavare, i de 

ämnen som är aktuella för grundsärskolan (Skollag 2010:800). Betyg ges också i 

grundskolans ämnen om eleven, som är mottagen i grundsärskolan, utbildats enligt kursplaner 

som gäller för grundskolan (a.a.). För några år sedan träffade jag en specialpedagog, som just 

då arbetade i grundsärskolan, och det här mötet har gjort stort intryck på mig. Vi diskuterade 

skolformen grundsärskola och den elevgruppens rätt till kunskapsutveckling. Mot slutet av 

diskussionen uttalade specialpedagogen följande ord: 

Det här är en elevgrupp, precis som vilken annan elevgrupp. De är individer med 

sina styrkor, personligheter och olikheter. Det enda de har gemensamt är att de 

någon gång i livet har fått diagnosen utvecklingsstörning.2 

Ovanstående rader leder till reflektion. Tankarna cirkulerar kring hur ovanstående formulering 

kan tolkas utifrån olika perspektiv och vad de olika tolkningarna innebär för den enskilda 

individen, som i det här fallet handlar om dem som är mottagna i grundsärskolan. von Wright 

(2001) beskriver hur mötet med elever kan fokusera relationellt perspektiv eller punktuellt 

perspektiv, vilket också kan benämnas som ett kategoriskt perspektiv (jmfr Emanuelsson, 

Persson & Rosenkvist 2001). Ett relationellt förhållningssätt i mötet utgår från vem eleven är 

och ett kategoriskt förhållningssätt utgår från vad eleven kan (von Wright 2001). Ahlbergs 

(2013) beskrivning av specialpedagogiska frågeställningar ringar in fyra olika perspektiv som 

utgår från teorier gällande skolproblem. Problem söks hos den enskilda individen, i 

organisationen och/eller systemet, i samhället och/eller strukturen samt i relationella 

                                                             
1 I det här arbetet används begreppet utvecklingsstörning eftersom det används i nationella styrdokument. Ett 
annat vanligt begrepp som används är intellektuell funktionsnedsättning. 
2 Anonym och muntlig källa, uttalat av en specialpedagog 2014-08-15. 
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sammanhang (a.a.). Särskilt intressant är det att diskutera hur individperspektivet förhåller sig 

till strukturer som är organisatoriska, samhälleliga och relationella. Sådana strukturer utgår 

från att skolproblemen kan sökas i skolans verksamhet och organisation, i samhälleliga 

maktförhållanden samt i de möten som uppstår mellan individ och omgivande miljö (a.a.).  

Min personliga relation till hantverk, främst broderi och vävning, kommer att användas som 

en metafor i det här självständiga arbetet. Den bakgrund som så småningom presenteras utgår 

från det jag finner särskilt intressant, men ska ses som en första inblick i den problematik som 

arbetet handlar om. Lite likt den känslan som kan uppstå när flera hantverk beskådas – varje 

alster utstrålar hantverkarens intressen men också problematiken i förmågan att forma något 

som andra ska beskåda. Och troligtvis värdera….. I detta arbete är syfte och 

problemformulering korta och koncisa till sin karaktär, men innehållsmässigt finns många 

timmars funderingar. Även ett hantverk kan synas enkelt att göra, men den som slöjdat vet att 

uppskatta tiden som krävs. Precis som rubriken antyder så ska forskningsöversikten ge en 

slags översikt inför den fortsatta läsningen av empirin, vilket kan jämföras med det mönster 

som väljs vid broderi eller vävning. Själva riktningen stakas ut. Val av teori och metod ska 

stämma överens med val av forskningsområde och som metafor kan detta jämföras med 

processerna vid broderi och vävning som har vissa likheter, men det finns också vissa 

skillnader. Ett broderi kan påbörjas varhelst på tyget, vilket kan jämföras med vävning där det 

finns en bestämd början. Däremot kan väven bli lång och avgörs av varpens längd, men 

varpens vävbredd och täthet är desamma tills väven är klar. I både broderi och vävning finns 

friheten att hålla sig till de färger som väljs vid start eller välja nya färger under hantverkets 

gång. Verktygen vid broderi är nål och tråd. Vid vävning är det skytteln, som för med sig 

tråden, när den dras igenom varpens öppning (skäl) som bildas när tramporna trampas mot 

golvet. Även val av teori och metod ger ett slags ramverk att hålla sig till under arbetets gång 

samtidigt som valfriheten kan sägas bestå i hur språket används för att formulera texten. 

Provintervjun genomfördes i syfte att prova validitet. Validitet kan ses som den röda tråden i 

det självständiga arbetet och handlar helt enkelt om trovärdigheten i arbetet.  

Tidigare resonemang i inledningen kan jämföras med dagens olika skolformer. Är det 

kategoriskt med olika skolformer med tanke på att eleverna som är mottagna i grundsärskolan 

faktiskt har kategoriserats i ett utredningsförfarande för att diagnostiseras med 

utvecklingsstörning? Är det relationellt med olika skolformer eftersom elever som är 

mottagna i grundsärskolan faktiskt utbildas med vetskap om vilka sammanhang behoven finns 

knutna till? Är det både relationellt och kategoriskt med olika skolformer med tanke på att ett 

utredningsförfarande först kategoriserar en elev och sedan ska elevens rätt till likvärdig 

utbildning exempelvis kunna synas i möjligheten att ges betyg enligt grundskolans 

kursplaner? Är det ens möjligt att kategorisera utbildningssystemet? Är det ens möjligt att 

kategorisera individer? Stora frågor och kanske är de både alltför komplexa och filosofiska att 

svara på i det här arbetet. Ett specialpedagogiskt perspektiv skönjas i frågeställningar som 

handlar om kunskapsutveckling. Mellan olika skolformer kan det då behöva byggas broar som 

är både breda och hållbara. Utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv symboliserar bredden att 

olika vägar väljs för att nå målet och hållbarheten symboliserar vikten av samverkan. För 
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elever som är mottagna i grundsärskolan kan detta brobygge innebära en möjlighet att ges 

betyg enligt grundskolans kursplaner. Att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling 

kan relateras till Ahlberg (2013):  

Specialpedagogikens uppdrag är att skapa villkor och förutsättningar som befrämjar 

alla elevers lärande. Arbetet rör sig i spänningsfältet mellan skolors organisering, 

undervisning och elevers lärande och påverkas av kulturer och diskurser i den lokala 

skolan (a.a. s. 94-95). 

Røkenes och Hanssen (2007) beskriver hur genuin kommunikation påverkas av situation, 

aktuell relation och individens kongruens, vilket betyder det förhållningssätt som individen 

har till omvärlden. Även om kommunikation är en ingrediens för genuina möten så byggs 

dessa också av samverkan och goda relationer (a.a.). Sådana tankegångar leder till Aspelin 

(2013), som menar att kärnan i relationell specialpedagogik är konkret då den utgörs av 

mellanmänsklig nivå. Undervisning, som genuin kommunikation, finns i närheten eftersom en 

elevs svårigheter är relationella med tanke på att möten med omvärlden avgör om det är 

möjligheter eller hinder som uppstår (a.a.). Skolverket (2009) uttrycker att kommunikation 

kan möjliggöras när gemensamma referensramar är utgångspunkten och grunden till detta kan 

vara ett strukturerat arbetssätt.  

Det självständiga arbetet påminner stundtals om broderiets öppenhet i form av valfriheten att 

brodera på det ställe som lusten betonar just då, men även vävningens systematik gör sig 

påmind i form av att sträckan från start till mål handlar om rytm, uthållighet och 

koncentration. Detta kan ställas i relation till de pedagoger som arbetar med måluppfyllelse 

för elever som är mottagna i grundsärskolan – att rytmiskt presentera centralt innehåll och 

aktuella kunskapskrav, uthålligt låta eleverna arbeta för högre måluppfyllelse och 

koncentrerat samla ihop bedömningsunderlag. Ett bedömningsunderlag ligger till grund för 

enskilda elevers kunskapsutveckling och när tillräcklig måluppfyllelse finns för betyg enligt 

grundskolans kursplaner ska sådant ges. Följande studie visar på hur sådant arbete kan te sig. 

Inför läsningen kan några ord från Grunewald (2008) noteras: trots att nationella 

omsorgslagar, gällande personer som diagnostiseras med utvecklingsstörning, har funnits i 

ungefär 70 år så kan det fortfarande diskuteras hur aktuell personkrets verkliga 

självbestämmande formuleras utifrån rättigheter som medborgare. Under läsningen kan det 

vara värt att reflektera över hur livets kunskapsväv konstrueras och hur lusten att 

kunskapsbrodera kan påverkas. 

Bakgrund  
Kunskapsutveckling och bedömning, perspektiv som är relationella och/eller kategoriska samt 

centrala begrepp för det här arbetet presenteras i bakgrunden. Samtidigt är det värdefullt att ta 

del av ett historiskt perspektiv gällande personer som diagnostiseras med utvecklingsstörning. 

Några historiska bilder  

1842 infördes den obligatoriska folkskolan i Sverige och ”formellt uteslöt folkskolan inte 

någon, men i praktiken utestängdes de barn som p.g.a. funktionshinder inte kunde 
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tillgodogöra sig den undervisning som gavs” (Grunewald 2008 s. 54). Barn och ungdomar har 

institutionerats och därmed segregerats från både sina familjer och samhället i övrigt. Rätten 

till skolgång lagstiftades sent. Även att de som ansågs bildbara gavs rätt till utbildning något 

tidigare, så är det omsorgslagen från 1967 som ger alla personer med diagnosen 

utvecklingsstörning tillgång till den obligatoriska skolan. (a.a.) 

Dagens grundsärskola omfattas också av inriktningen träningsskola och följande rader ger en 

kort sammanfattning av skolformen grundsärskola: 

Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är 

anpassad efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge 

kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en 

god grund för ett aktivt deltagande i samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i 

ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan 

också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. (Skolverket 2013a) 

Grunewald (2008) skriver att avgörande i mötet med diagnosen utvecklingsstörning har 

visat sig vara kunskap. Ökade kunskaper, som sprider sig till alla de som behöver tillämpa 

dem, tillsammans med begrepp som humanism, solidaritet, välfärd och lagstadgade 

rättigheter kan leda till ännu bättre levnadsvillkor för aktuell persongrupp (a.a.) 

Kunskapsutveckling och bedömning 

Grundskolan och grundsärskolan påminner om varandra gällande betygsystem och elevernas 

möjlighet till kunskapsutveckling i syftet med kursplanerna, det centrala innehållet och 

kunskapskraven (Skollag 2010:800). Betygskriterierna mellan skolformerna är slående lika 

(Skolverket 2011b; Skolverket 2011c). Som exempel kan nämnas ämnet svenska. I båda 

skolformerna signalerar värdeord som exempelvis väl fungerande, ändamålsenligt och 

välutvecklade i relation till olika förmågor att eleven erhåller betyget A i slutet av årskurs 9 

(Skolverket 2011b; 2011c). Förmågor som att resonera, läsa och skriva bedöms således 

utifrån gemensamma värdeord, men i grundskolan omfattas varje förmåga av fler erfarenhets- 

och kunskapsbaserade strategier (a.a.). Den stora skillnaden mellan skolformerna kan sägas 

vara att betyg enligt grundsärskolans kursplaner ger färre valmöjligheter till vidareutbildning 

än vad betyg enligt grundskolans kursplaner gör (Skollag 2010:800). Samtidigt finns elevens 

rätt till kunskapsutveckling, så långt det är möjligt, också inskrivet i Skollagen: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. (2010:800 1 kap. 4§) 

Det intressanta blir då hur eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper så långt som 

möjligt, i synnerhet de som är mottagna i grundsärskolan, och möjligheten till betyg enligt 

grundskolans kursplaner. Aspelin (2010) beskriver att i en social kontext är pedagogen 

autentisk i relationer som är förtroendefulla och personliga, eftersom pedagogen i sitt 

förhållningssätt ska bekräfta eleven i ett nutidsperspektiv och ett framtidsperspektiv. Ett 
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kommunikativt och socialt perspektiv använder även Phillips och Soltis (2010) när de 

beskriver hur kunskapsutveckling sker i sammanhang som är kommunikativa och sociala, att 

elevers fortsatta kunskapsutveckling är beroende av höga förväntningar samt hur pedagoger 

förhåller sig till undervisningen och pedagogiska situationer som utmanar eleven. Detta kan 

relateras till Mitchell (2008) som påtalar att i uppgiftsfokuserade mål ökar eleverna sin 

kompetens att vara engagerade och kreativa, använda mer anpassade strategier, visa 

uthållighet och söka utmaningar. Mål som är mer fokuserade utifrån förmåga tenderar leda till 

att eleverna använder strategier att minnas som är rutinmässiga samt att risken för 

misslyckande överskuggar möjligheten att anta utmaningar (a.a.). Således kan Mitchell (a.a.) 

tolkas i riktningen av att uppgifter som fokuserar vad som ska läras leder till 

kunskapsutveckling och uppgifter som styrs av hur eleverna ska arbeta i stället hindrar 

kunskapsutveckling. 

Jönsson (2013) beskriver hur ett återkopplande sätt kan kommunicera förväntningar till 

eleverna, men också en tydlighet kring olika kriterier och deras betydelse genom att konkret 

exemplifiera kvalitativa skillnader. I lärmiljöer som kännetecknas av stöd, hjälp och öppenhet 

finns också möjligheten att synliggöra aktuella kunskapskrav samt deras innebörd (a.a.). 

Bedömning för lärande eller formativ bedömning presenteras av Holmgren (2010) som både 

utvecklande och framåtsyftande men utgörs av att eleven har klart för sig vilket det aktuella 

målet är, vilken kunskapsdiskrepansen är mellan nuläge och måluppfyllelse samt hur denna 

diskrepans ska minska. Det finns en viss problematik att hålla isär undervisning och 

bedömning eftersom elevernas medvetenhet om att lära sig lära kan kopplas till hur 

bedömning undervisas om och med (a.a.). Vid betygsättning arbetar formativa och summativa 

perspektiv med varandra. Inte minst Klapp – Lekholm (2010) framhåller att betyg är en 

summativ bedömning men kan ha satts utifrån formativ bedömning, vilken formas av faktorer 

som antingen är givna eller påverkansbara. Som pedagog finns möjligheten att påverka den 

egna inställningen och förhållandet till undervisning och bedömning, till exempel genom höga 

förväntningar som kan yttra sig i elevernas möjligheter att lyckas men också genom att 

bedömningen innefattar olika slags förmågor och kunskaper. Samtidigt har pedagoger svårare 

att påverka vissa strukturella faktorer, till exempel de politiska beslut som formar 

verksamheten. (a.a.) 

Relationellt och kategoriskt perspektiv 

Olika pedagogiska perspektiv finns i mötet med elever och två av dessa är det relationella 

perspektivet och det punktuella perspektivet och utifrån ett relationellt perspektiv är 

utgångspunkten det mellanmänskliga mötet – ett genuint möte som fokuserar vem som möts 

(von Wright 2001). Enligt von Wright (a.a.) förstås elevers olika behov utifrån de 

sammanhang som behoven uppstår och när behoven väl är synliggjorda i processer som 

kännetecknas av reflektion, delaktighet och meningsfullhet kan olika lösningar möjliggöras i 

relationen. Sådana kommunikativa möjligheter saknas i det punktuella perspektivet  och i 

stället är elevers olika behov tillskrivna dem som individer (a.a.), vilket också benämns som 

ett kategoriskt perspektiv av Emanuelsson, Persson och Rosenkvist (2001) eller ett 

kompensatoriskt perspektiv av Nilholm (2007). von Wright (2001) menar att därmed ses inte 
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potentialen i det unika och individuella, utan när brister identifieras hos eleven fokuserar 

också mötet vad eleven kan.  

Det relationella perspektivet fokuserar eleven i svårigheter, vilket påvisar möjligheter till 

förbättringar genom att förändra de faktorer som påverkar elevens skolsituation negativt. Det 

kategoriska perspektivet fokuserar eleven med svårigheter, vilket påvisar att skolsvårigheterna 

är individuellt knutna och ofta löses på ett segregerande sätt. (Ahlberg 2013; Mineur 2013) 

Centrala begrepp 

Centrala begrepp för arbetet är relationell specialpedagogik, kommunikation och elever i 

behov av särskilt stöd.  

Relationell specialpedagogik beskrivs av Aspelin (2013) och handlar om att både förstå och 

diskutera en elevs skolsituation på olika nivåer:  

elevers svårigheter analyseras och tolkas med utgångspunkt från den omedelbara, 

situerade, relationella process och kontext som eleven är involverad i tillsammans 

med lärare och kamrater (a.a. s.187). 

Den infallsvinkeln öppnar också upp för kommunikativ och social kontext (Ahlberg 2013; 

Aspelin 2010; Säljö 2014). Ahlberg (2013) beskriver KoRP (Kommunikativt Relationsinriktat 

Perspektiv) som ett specialpedagogiskt perspektiv, vilket har sin grund i en empiri som 

synliggjorts i praktiken. Både individen och de sammanhang som hen ingår i fokuseras och ett 

sådant perspektiv fokuserar även sambandet mellan praktik och teori (a.a.). Carlsson och 

Linnér (2008) påvisar att utifrån ett historiskt perspektiv och i relation till pedagogiska frågor 

har det funnits en diskrepans mellan sambandet praktik – teori, men i dagens forskning 

fokuseras både vikten och hanteringen av denna relation. Just KoRP utgår från begreppen 

kommunikation, delaktighet och lärande på skolans alla nivåer när skolans olika aktörer 

skapar goda lärmiljöer (Ahlberg 2013). Sådana lärmiljöer ger eleverna möjlighet till en 

meningsfull skolgång och centralt är att betrakta individens samspel med omgivningen (a.a.). 

Røkenes och Hanssen (2007) fokuserar vikten av att sätta sig in i någon annans perspektiv. 

Med hjälp av en relationskarta, som ritas upp, kan samverkansfrågor synliggöras men också 

analys av kommunikationsprocesser samt relationella och sociala sammanhang (a.a.). Ahlberg 

(2013) beskriver hur undervisningssituationer som vilar på beprövad erfarenhet och 

vetenskaplig grund utgår från samarbetet mellan forskare och praktiker, så att skolan 

utvecklas till ”en skola för alla”, och här synliggörs vikten av kommunikation på fler arenor 

samt den huvudroll som utgörs av det specialpedagogiska fältet. Även Aspelin (2010) 

fokuserar genom teoretisk analys av empiriskt material hur kommunikativa processer kan 

tolkas utifrån social kontext. Utifrån ett sådant socialt perspektiv finns beskrivet hur 

klassrummets mikrovärld speglas av alla aktörer som finns där och deras sociala processer 

(a.a.). Dessutom resonerar Aspelin (a.a.) kring hur kommunikativ undervisning samt dess 

förutsättningar kan möjliggöras, eftersom undervisning som bygger på ”stabila, sociala band, 

tydliga, humana interaktionsritualer, kommunikation i samklang, adekvat differentiering 
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mellan lärare och elev och bejakande av känslors position och funktion skapar goda 

förutsättningar för dialog” (a.a. s.161).  

Ett sådant perspektiv är mellanmänskligt (a.a.) och intersubjektivitet diskuteras också av 

Røkenes och Hanssen (2007). Ett intersubjektivt möte har sin grund i äkta dialog samt 

förmågan att både känna och dela tillstånd som är psykologiska – varje individ utgår från sin 

psykologiska verklighet och sitt perspektiv men förutsätter att dialogen leder till en självinsikt 

och självmedvetenhet som genom respons blir synliga för den individ som möts (a.a.). Säljö 

(2014) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kommunikation mellan människor det 

mest avgörande. Kunskap och erfarenheter delas med andra i ett indirekt eller direkt samspel 

och ”det är genom kommunikation som sociokulturella resurser skapas, men det är också 

genom kommunikation som de förs vidare” (a.a. s. 22). Kulturella omständigheter påverkar 

vad vi lär oss och på vilka sätt vi lär oss och i ett historiskt perspektiv finns flera exempel att 

betrakta hur ”kunskap om kunskap” har förändrats, exempelvis skriftspråkets intågande men 

också dess användning och vidareutveckling (a.a.).  

Ytterligare ett begrepp som genomsyrar hela arbetet är ”elever i behov av särskilt stöd”. När 

en elev befinner sig i behov av stöd handlar det om hur skolan arbetar, så eleven ges rätt 

förutsättningar till kunskapsutveckling (Skolverket 2014). ”Elever i behov av särskilt stöd” 

kan jämföras med uttrycket ”elever med behov av särskilt stöd”. Här tillskrivs eleven som 

bärare av skolsvårigheter, vilket är ett mer kategoriskt perspektiv (Ahlberg 2013; Mineur 

2012). Elevens utveckling i förhållande till aktuella kunskapsmål avgör huruvida extra 

anpassningar eller särskilt stöd är nödvändiga för kunskapsutveckling (Skolverket 2014). 

Särskilt stöd beslutas av rektor och omfattas av insatser som är mer varaktiga och ingripande 

än extra anpassningar, men syftet är att samla in underlag så att berörd personal kan förstå 

varför en elev befinner sig i skolsvårigheter samt tillgodose kvalitativt stöd (a.a.). Sådan 

beskrivning av särskilt stöd kan tolkas som ett relationellt och kommunikativt perspektiv 

eftersom elevens skolsvårigheter kommuniceras utifrån ett relationellt förhållningssätt till 

omgivande miljö. 

Syfte och problemformulering  
Syftet är att undersöka hur elever som är mottagna i grundsärskolan ges möjlighet till betyg 

enligt grundskolans kursplaner. Vidare syftar studien till att djupare förstå det relationella 

perspektivets betydelse för kunskapsutveckling hos elever som är mottagna i grundsärskolan. 

På olika nivåer i utbildningssystemet finns både möjligheter till och hinder för 

kunskapsutveckling gällande den enskilda eleven. Utifrån ett relationellt förhållningssätt är 

det möjligheter som fokuseras beroende på vem som möts (von Wright 2001). Därför kommer 

nivåerna organisation, grupp och individ studeras så att följande frågeställningar kan 

besvaras: 

 Hur utformas organisationen för att möjliggöra så hög måluppfyllelse som möjligt för 

den enskilda eleven? 
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 Hur möjliggörs enskilda elevers kunskapsutveckling, så långt som möjligt? 

Forskningsöversikt 
Forskningsfältet i det här arbetet relaterar till kunskap och kunskapsutveckling utifrån 

perspektiv som är historiska, nutida och relationella men presenteras i kategorierna 

organisation, grupp och individ. Kunskap och kunskapsutveckling är nära förknippat med 

bedömning. Bedömningen har betydelse, ibland med konsekvenser som är både betydelsefulla 

och konkreta, samt att bedömningen har ett syfte; den kan vara både formativ och summativ 

(Skolverket 2011a). Formativ bedömning kan ligga till grund för eleven att påverka sin egen 

lärprocess och summativ bedömning kan sägas stå för likvärdighet med tanke på den 

neutralitet som ska finnas, både i konstruktionen av uppgifter samt bedömningen av dem. Att 

veta vad som ska bedömas utgörs dels av själva målet, det vill säga vad som ska läras men 

också av processen, vilket då handlar om hur lärandet sker. (a.a.) 

Den persongrupp som det här arbetet avser har någon gång i livet fått diagnosen 

utvecklingsstörning. Nationellt används det begreppet och internationellt är begreppen 

Learning Disabilities och Intellectual Disabilities vanliga. De begreppen i kombination med 

begreppet kunskapsutveckling har använts i urvalsprocessen av vetenskapliga artiklar och 

eftersom skolsystemen skiljer sig åt mellan olika länder kan inte begreppet grundsärskola 

användas som sökord. Även annan relevant litteratur finns presenterad i forskningsöversikten 

och i texten används uttrycket ”i behov av särskilt stöd” och begreppet utvecklingsstörning. 

Båda syftar till att alla lär sig på olika sätt och därmed har sin egna individuella lärstil, vilket 

också leder till konstaterandet att ingen pedagogik kan sägas vara den bästa (Gärdenfors 

2010).  

Tidigare forskning har sökts via Linnéuniversitetets databaser ERIC och LIBRIS. Det finns 

mer internationell än nationell forskning kring kunskapsutveckling för de elever som i Sverige 

diagnostiseras med utvecklingsstörning. Valet av tidigare forskning och forskningsläget bildar 

ett slag mönster som förhoppningsvis ökar möjligheterna att lättare förstå det område som 

problematiseras och varför det är av vikt utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Även i 

början av hantverksprocessen är det nödvändigt att välja mönster – ett mönster som tilltalar 

hantverkaren men också ett mönster att systematiskt och noggrant följa för att så småningom 

nå fram till slutprodukten. 

Organisation  

Grunewald (2008) skriver att över tid har rättigheterna för aktuell personkrets i Sverige 

ändrats och dagens lagar med rätten och möjligheten till utbildning och goda levnadsvillkor 

grundar sig i både humanismens och välfärdens framväxt.  I artikeln av Timmons (2013) 

presenteras IASSIDD (The International Association for the Study of Intellectual and 

Developmental Disabilities), som grundades på 1960-talet i syfte att frammana forskning 

kring intellectual disabilities. Artikeln ger en historisk överblick, relaterad till IASSID:s 

arbete, kring forskningens betydelse för den här personkretsens behov genom åren – från 

fokus av medicinsk karaktär till dagens mer relationella förhållningssätt gällande sociala, 
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kulturella och ekonomiska behov. Individperspektivet fokuseras i större utsträckning nu än 

tidigare, vilket syns i lösningar som är inkluderande och i situationer där den enskilda 

individen har rätt till val utifrån självbestämmande. I forskarvärlden växer intresset för 

forskning som tillämpar inifrånperspektivet eftersom ett samskapande av kunskap under 

inkluderande former då kan synliggöras. Slutligen poängteras utmaningen i och möjligheten 

att sprida och överföra forskningsbaserad kunskap som finns gällande aktuell personkrets. 

Detta kan möjliggöras genom främjandet av ny forskning för ytterligare kunskapsutveckling i 

syfte att förbättra livssituationen för dessa individer. Ett globalt – men också organisatoriskt – 

perspektiv samt exempel på spridningseffekter, som inte bara involverar forskare utan också 

hur forskningsbaserad kunskap kan användas för att komma aktuell personkrets till godo, på 

alla nivåer. (a.a.) 

Östlund (2012) har studerat pedagogisk praktik i träningsskoleklasser utifrån deltagandets 

kontextuella villkor, som också är titeln på avhandlingen, och ett sociokulturellt perspektiv 

har varit utgångspunkten. Elever som utbildas inom inriktningen träningsskola studerar 

ämnesområden i stället för ämnen, vilket övriga elever i grundsärskolan och grundskolan gör 

(Skollag 2010:800).  

Den pedagogiska praktiken kännetecknas främst av hur skolan som institution 

skapar, konstruerar och positionerar eleverna vilket får betydelse för deras 

möjligheter till deltagande (Östlund 2012, s. 220).  

I avhandlingen diskuteras grundsärskolans fokus på både kunskapsutveckling och omsorg. 

Detta tydliggörs och problematiseras i hur hemklassrummet kännetecknas av tillgänglighet 

och goda anpassningar, vilket leder till det naturliga att bedriva undervisning där samtidigt 

som elevernas möjligheter att möta andra jämnåriga och skapa relationer med dem begränsas 

(a.a). Liknande problematik lyfter Mineur (2013), som menar att möten över 

skolformsgränser inte enbart ska vara frekventa utan också målmedvetna. Östlund (2012) 

påvisar i sin studie att olika yrkeskategorier, i mötet med eleverna, både har olikartade och 

likartade arbetsuppgifter. Vid kunskapsfokus är det läraren som leder och ”elevassistenterna 

har en mer underordnad roll som handlar om att positionera eleven i förhållande till de 

förväntningar om deltagande som finns på arenan” (a.a. s. 148). Vid fokus kring omsorg och 

social utveckling har båda yrkeskategorierna liknande arbetsuppgifter (a.a.). 

Grupp  

Den grupp av individer som utbildas inom grundsärskolan ser skolformen som både möjlighet 

och begränsning (Szőnyi 2005). Hennes avhandling utgår från elevernas inifrånperspektiv och 

beskriver hur grupptillhörigheten inom grundsärskolan handlar om utanförskap och avvikelse, 

men också om känsla av tillhörighet, gemenskap och normalitet. Den delaktighet som 

beskrivs utgår från social, uppgiftsorienterad och framtidsfokuserad delaktighet. Social 

delaktighet diskuteras gällande kamratrelationer och hur sådana kan främjas inom den egna 

klassen, men också i andra sammanhang. Uppgiftsorienterad delaktighet beskriver hur 

tidigare misslyckanden i skolan tycks upphöra i skolformen grundsärskola. Framtidsfokuserad 

delaktighet påvisar hur elever som är mottagna i grundsärskolan ställs inför begränsade val 
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gällande gymnasiestudier. Även inflytande lyfts som ett delaktighetsperspektiv. Utifrån ett 

existentiellt perspektiv beskrivs komplexiteten av några elever som att ”det annorlunda 

bestod i deras speciella skolsvårigheter medan andra såg själva särskoletillhörigheten som 

det som skapade deras annorlunda livsvillkor” (a.a. s. 162). 

En grupp kan innebära aktuell elevgrupp men också den grupp av pedagoger som undervisar 

eleverna. För att möta elevers olika behov i inkluderande undervisningssituationer ställs krav 

på pedagogerna, både grundutbildade och specialutbildade, vilket kan sättas i relation till att 

många grundutbildade pedagoger känner sig dåligt förberedda på att stödja elever i behov av 

särskilt stöd i deras utveckling, både kunskapsmässigt och socialt (Dee 2011 se Watson & 

Gable 2013, s. 108). Även Frithiof (2002) beskriver hur pedagogers erfarenheter och 

kompetens att möta individers olikheter – i synnerhet de som diagnostiseras med 

utvecklingsstörning – leder till konstaterandet att ”stödet till dessa elever blir påtagligt 

särskilt” (Frithiof 2007 s. 99). Enligt Watson och Gable (2013) ökar nutida empirisk 

forskning kring uppmärksamhet och arbetsminne. Positivt är att sådan forskning kan få 

pedagoger att lättare förstå lärandet om lärande och därmed undervisa kvalitativt för alla 

elever, även om det i dagsläget finns en viss skiljelinje mellan innehållet på lärarprogram och 

kraven i yrkeslivet (a.a.). Även Ahlberg (2013) framhåller att i nationella 

utbildningssammanhang påvisas behovet av en lärarutbildning, oavsett inriktning, som 

innehåller specialpedagogik för att kunna möta elevers olikheter. 

I en interventionsstudie av Mutch-Jones, Puttick och Minner (2012) studeras på ett 

systematiskt sätt, med hjälp av lesson study, hur samarbetet mellan NO-lärare och 

speciallärare kan leda till förbättringar gällande naturvetenskapliga instruktioner i 

inkluderande klassrum. Att rumsligt inkluderas i ett naturvetenskapligt klassrum är inte 

nödvändigtvis detsamma som att också förstå naturvetenskap. Detta föranleder pedagogernas 

fokus kring lektionens målsättning, samstämmighet mellan lektionens uppsatta mål och dess 

aktiviteter, att förutse elevernas svar på lektionens innehåll samt utforma instruktioner som 

passar de svar som förväntas. Under studiens gång noterades hur pedagogernas samarbete 

ledde till omstrukturering av lektionsplaneringar för att fokusera överensstämmelsen mellan 

lektionsinnehåll och de naturvetenskapliga målen. Tillsammans med klassens erfarenheter 

bidrog detta till att alla elever – även de i behov av särskilt stöd – kunde säkerställas en bättre 

naturvetenskaplig kunskapstillgång. Studiens resultat visar hur elever i behov av särskilt stöd 

gynnas av pedagogernas samarbete när det gäller utformandet av instruktioner, både vad 

gäller sammanhanget och anpassningar, för att nå de uppsatta naturvetenskapliga målen. (a.a) 

Individ  

I artikeln av Watson & Gable (2013) beskrivs tonåringars behov av kunskapsutveckling, 

speciellt för dem med begränsat arbetsminne, men också pedagogers nödvändiga kunskaper 

för att möjliggöra och underlätta kunskapsutveckling för tonåringar. I takt med stigande ålder 

ökar också kraven och tonårselever i behov av särskilt stöd upplever således ökad press, både 

i akademiska och sociala situationer. Arbetsminnet är förknippat med långtidsminnet. När 

arbetsminnet överbelastas minskar chanserna att lära sig nytt, eftersom ny kunskap relaterar 
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till förmågan hur tidigare kunskaper används i nya situationer, och när alltfler elever i behov 

av särskilt stöd utbildas under inkluderande former förändras pedagogernas roll. (a.a.)  

Overton (2009) presenterar att elevers framsteg påvisas i många olika slags utvärderingar och 

sådana kan anses vara av mer kategorisk karaktär, exempelvis när eleven testas i vad den  kan 

utifrån frågeformulär. Ett mer relationellt perspektiv kan vara när eleven har möjlighet att 

utvecklas utifrån ett dynamiskt förhållningssätt, vilket exempelvis syns i uppgifter som tar sin 

utgångspunkt i elevens styrkor för att lära sig nytt (a.a.). I en modell av Mitchell (2008) 

illustreras lärandet utifrån både elev- och pedagogperspektivet. I dynamiska processer och 

mottagliga miljöer kan modellen betraktas som relationell i förhållandet mellan behovet av 

olika uppgifter och elevers kunskapsutveckling. Det relationella perspektivet i elevers 

kunskapsutveckling påverkas av hur pedagoger möter olikheter i funktion och sådana 

olikheter hos elever kan vara kopplade till biologiska strukturer, kognitiva strategier, 

motivation och förmågan att minnas (a.a.). Just helhetsperspektivet– och då även kulturell, 

språklig och etnisk bakgrund – kring eleven beskrivs av Overton (2009) som nödvändig, inte 

minst i processer som fokuserar elevens behov av funktionsstöd. 

I artikeln av Savaria, Underwod och Sinclair (2011) har fyra unga vuxna intervjuats i syfte att 

reflektera över sina erfarenheter samt förklara hur deras självbild påverkats av 

utredningsförfaranden genom skolåren. Alla fyra vuxna utbildades med extra stöd under 

gymnasietiden och/eller den eftergymnasiala utbildningen. Studien påvisar hur processen av 

att utreda elever i inlärningssvårigheter kan gynna självbilden utifrån ett 

delaktighetsperspektiv och ökad information kring svårigheterna. Positiv självbild påverkar i 

sin tur möjligheten att bättre värdera olika val i livet och identitetsskapande processer 

påverkas av hur den egna individen anses intresserad av och behörig i att själv bestämma över 

händelser som påverkar. Att ömsesidigt delge kunskap kring inlärningssvårigheter – där 

individen i inlärningssvårigheter också deltar – utvecklar både självkänslan och olika 

strategier. (a.a.) 

Frithiof (2007) poängterar vikten av delaktighet för personer med utvecklingsstörning. I 

hennes avhandling problematiseras också frågan huruvida delaktighet utgår från den här 

personkretsens individuella önskemål eller andra som finns i deras närhet med utgångspunkt i 

det som anses normativt. Det finns ett bristtänkande i det särskiljande som gäller för elever 

med utvecklingsstörning eftersom svårigheterna att möta ett funktionssätt som avviker från 

det som anses normativt hindrar eleven att delta i alla utbildningssammanhang (a.a.). Östlund 

(2012) påtalar hur elevernas deltagande, lärande och identitetsskapande påverkas av 

förutsättningar som är sammanhangsknutna till pågående processer. Här finns 

beröringspunkter med Frithiof (2007), som anser att individuella skillnader bör ses som 

möjligheter och gemensamt skapas nya förutsättningar för rätten till kunskap – ett livslångt 

lärande – så att individens sociala och kunskapsmässiga förmågor utvecklas. Även den 

enskilda pedagogen behöver förhålla sig kritisk till hur olika förhållanden ter sig i nutid, ställa 

sig frågan om det skulle kunna vara på något annat sätt och arbeta för förändring om andra 

förhållanden är mer gynnsamma. I avhandlingens livsberättelser framkommer de 

begränsningar som personerna ställts och ställs inför, samtidigt som deras livslånga lärande 
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lyfts fram. Ett deltagande genom att få komma till sin rätt och med valmöjligheter anses vara 

viktiga pusselbitar i det livslånga lärandet. (a.a.) 

Ytterligare ett inifrånperspektiv lyfts fram av Mineur (2013), som i sin avhandling eftersträvar 

en förståelse för hur elever i gymnasiesärskolan erfar och upplever vardagen i skolan samt att 

tillhöra skolformen som sådan. Elever som är mottagna i gymnasiesärskolan upplever att 

tidigare skolsvårigheter tycks upphöra i samband med skolformsbyte. Samtidigt uppfattas 

tillhörigheten i annan skolform som en markering av annorlundaskap och yttrar sig 

exempelvis i komplexiteten gällande relationer till jämnåriga och begränsade framtidsutsikter. 

Eleverna i gymnasiesärskolan har erfarenheter av att bli bemötta på ett sätt som skiljer sig från 

hur andra blir bemötta, vilket upplevs kategoriskt utifrån synsättet att det är eleven som är 

bärare av skolsvårigheter. De elever i gymnasiesärskolan som anser att deras utbildning är 

förberedande för vidare studier är de som ”getts möjlighet till utökad tid för kärnämne och 

eventuellt betyg enligt grundskolans och/eller gymnasieskolans kursmål och betygskriterier” 

(Mineur s. 262-263).  

Sammanfattningsvis perspektivväxlar forskningsöversikten på nivåerna organisation, grupp 

och individ. Dessutom är nuläget ett förhållningssätt till hur det varit tidigare, samtidigt som 

ett framtidsperspektiv kan skönjas. Ett sådant framtidsperspektiv kan sägas bestå i hur olika 

uppdrag förändras i situationer där individens önskan är central i kombination med rådande 

värderingar i samhället. Det finns forskning som påvisar delaktighetens pris. Detta åsyftar 

dels hur mottagandet i grundsärskolan kan innebära både möjligheter och hinder, men också 

hur framtidsutsikterna förändras i och med annan skolbakgrund än den som efterfrågas för att 

studera vidare. Just den här studien påvisar hur elever som är mottagna i grundsärskolan ges 

möjlighet till betyg enligt grundskolans kursplaner. Ytterligare forskning kring hur 

pedagogers roll förändras i olika sammanhang är värdefullt utifrån ett perspektiv som låter 

elever, mottagna i grundsärskolan, ges chans att drömma om full delaktighet samt möjligheten 

till detta också. 

Teori  
Aktuell teoriram är hermeneutiken, vilken utgår från den förförståelse alla bär med sig i de 

tolkningar som görs (Molander 2003; Thurén 1991). Därför finns det inom hermeneutiken en 

förståelse för tankegångar som är relativa (a.a.). Det som kännetecknar hermeneutiken är 

förståelse och inkännande och således kan olika perspektiv komplettera tolkningen av data, 

vilket får följden av kunskap som är både mer nyanserad och osäker (Thurén 1991). Molander 

(2003) beskriver den hermeneutiska cirkeln som ett språkligt och socialt meningsskapande 

eftersom förhållandet mellan objekt och subjekt är en delad förståelse, intersubjektiv. Den 

hermeneutiska cirkeln är således mellanmänsklig, beroende på hur språkliga uttryck och 

sociala kontexter tolkas och förstås i meningssammanhang – utifrån den förförståelse som 

finns. I det här sammanhanget konstrueras även språket och blir betydelsefullt, eftersom det 

kan ses som ett system bestående av minsta betydelsebärande enheter och ord samt 

syntaktiska, semantiska och pragmatiska regler samtidigt som all kommunikation sker och 

tolkas i en social kontext. (a.a.)  
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Hermeneutiken som teoriram och språket som betydelsefull budbärare stämmer väl överens 

med centrala begrepp för det självständiga arbetet – kommunikation, relationell 

specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd – eftersom dessa begrepp omges av 

språkliga, kommunikativa och sociala kontexter. Sådana sammanhang utgår från någon slags 

förförståelse och är tolkningsbara. I mötet med andra finns möjligheten att få ta del av 

erfarenheter och ”hermeneutik handlar om hur sådana erfarenheter kan samlas in, analyseras 

och tolkas, och om hur tolkningarna måste prövas för att resultatet skall ge kunskap, inte 

godtyckliga slutsatser och fördomar” (Sjöström 2004, s. 74). Inom hermeneutiken tolkas 

handlingar och därför är dokumentationen viktig så att sammanhanget kan studeras i 

efterhand och i all information som finns ska olika tolkningar prövas på kritiskt sätt (a.a.).  

Således kan specialpedagogiskt perspektiv (Aspelin 2013; von Wright 2001), med 

utgångspunkt i begreppen kategoriskt perspektiv samt relationellt perspektiv, användas som 

analysredskap i empirin.  

Sammanfattningsvis kan sägas att hermeneutikens fokus på förförståelse, språkligt och socialt 

meningsskapande är själva ansatsen i empirin; det vill säga den teori som ligger till grund för 

syftet och frågeställningarna, konstruktionen av intervjufrågorna och hur dessa besvaras av 

informanterna. Språket bär bud om det som redovisas och har både en slags övergripande och 

detaljerad karaktär i det självständiga arbetet eftersom det språk som konstrueras – i stort och 

i smått – är det språk som väljs att konstrueras. Slutligen används specialpedagogiskt 

perspektiv som analysredskap och prövar kritiskt olika tolkningar. 

Metod  
I kvalitativ forskning fokuseras människor och de sociala sammanhang som de är en del av, 

vilket innebär att den enskilda människan är meningsskapande i sin omgivning (Bryman 

2011). Kvalitativ forskning kan vara flexibel på så sätt att kompletterande frågeställningar kan 

uppstå under arbetets gång samt nya sätt att resonera, vilket indikerar både ändrad riktning 

och fokus, och semistrukturerad intervju utgår från teman eller frågeställningar som under 

intervjuns gång kan kompletteras med ytterligare frågor som är av vikt (a.a.). Enligt Braun 

och Clarke (2006) bör tematiska analyser betraktas som en grundläggande metod vid 

kvalitativa analyser. Tematiska analyser har en teoretisk frihet och av den anledningen blir det 

ett användbart och flexibelt forskningsverktyg. Datamaterialet kan presenteras på ett rikt sätt, 

på nivåer som är både detaljerade och komplexa. Tematiska analyser kan sägas vara en 

namnlös metod. I forskningssammanhang är svårigheterna att metoden används utan ett 

klargörande att så är fallet men också att den används i tron att annan metod används. (a.a.) 

Val av metod 

Som insamlingsmetod genomfördes semistrukturerade besöksintervjuer (Dahmström 2011), 

vilka beskrivs som kvalitativa men också tidskrävande. Den kvalitativa aspekten syftar till 

svar som är mer utförliga samt möjligheten att ställa följdfrågor. Den tidskrävande aspekten 

syftar till att besöksintervjuer kan ta längre tid att genomföra men också att resorna till 

respondenterna är tidskrävande, vilket dock kan begränsas genom flerstegsurval. (a.a.)  
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Urval 

Ett första urval för det här arbetet är geografiskt, vilket kan tolkas som ett bekvämlighetsurval 

(Bryman 2011), så att respondenterna finns inom rimligt reseavstånd. Via telefon kontaktades 

aktuell rektor som fick veta att arbetet handlar om hur elever som är mottagna i 

grundsärskolan ges möjlighet till betyg enligt grundskolans kursplaner och därefter en 

förfrågan om det finns någon anställd som skulle kunna svara på några frågor. En rektor 

önskade själv ta kontakt med sin anställda, som i sin tur tog kontakt med mig, och övriga 

rektorer delade direkt med sig av namn och kontaktuppgifter. Informanterna kontaktades via 

telefon och informerades om vad arbetet handlar om samt forskningsetiska frågeställningar 

(Vetenskapsrådet 2011).  Besöksintervjuer (Dahmström 2011) genomfördes med de fem som 

först tackade ja. Tid och plats för intervjun bokades samt att intervjufrågorna mailades ut på 

förhand. Missivbrevet (se bilaga 1) togs med till intervjun och lästes igenom av informanten 

före intervjun. Alla informanter har läst specialpedagogiska poäng, i olika utsträckning och på 

olika lärosäten. Bland informanterna finns övergripande specialpedagog, undervisande i grupp 

och resurspersonal. Resultatdelen redovisar vad som sagts under intervjuerna, men inte vem 

som sagt vad. En mer generell bild stämmer väl överens med syftesformuleringen, vilken 

uttrycker hur elever som är mottagna i grundsärskolan ges möjlighet till betyg enligt 

grundskolans kursplaner. 

Bearbetning 

Jag har spelat in intervjuerna med ljudfil via I-pad och därefter transkriberade jag intervjuerna 

under en sexveckorsperiod. Linell (1994) skriver om bastranskription och jag har 

bastranskriberat intervjuerna på så vis att texten är ordagrant nedskriven, längre pauser är 

markerade och notering saknas vid betoningar. En svårighet är att förhålla sig till talspråkets 

form utan att skriftspråkets form tar överhanden, vilket också Hellberg (2007) uttrycker. Med 

egen vald kompromiss löste jag detta genom att skriva ut interpunktioner men en sådan 

kompromiss leder till ytterligare en problematik, vilken då handlar om hur citat ska skrivas. 

Utan att varken förlora budskapet eller läsarens intresse valde jag att skriva citat med 

skriftspråket i fokus. Dessutom markeras utelämnande av ord, fraser och meningar med tre 

punkter för att tydliggöra budskapet. Intervjusvaren bearbetades över tid och denna tidsfaktor 

kom att påverka vilka analysredskap jag har valt att använda – det kategoriska och det 

relationella. Giltighets- och tillförlitlighetsproblematiken syns genom respondenternas totala 

avidentifiering – varken namn, ålder, kön, skolans namn och aktuell kommun dokumenteras 

skriftligt.  

Analys 

Tematiska analyser identifierar, analyserar och rapporterar teman utifrån det datamaterial som 

finns (Braun & Clarke 2006). I relation till forskningsfrågorna fångar ett tema något som är av 

vikt samt att det representerar en slags nivå av återkommande mönster och mening inom 

datamaterialet och för att bestämma vad ett tema är krävs snarare flexibilitet än rigida regler 

(a.a.). De fyra överordnade specialpedagogiska perspektiv som presenteras av Ahlberg (2013) 

leder till reflektion kring hur individens perspektiv förhåller sig till strukturer som är 

organisatoriska, samhälleliga och relationella samt hur relationellt och kategoriskt perspektiv 

kan yttra sig. Sådan reflektion kan ställas i relation till hermeneutiken, som menar att olika 
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perspektiv kan användas för att tolka data. Dessutom visar hermeneutiken en acceptans för 

förförståelse, som uttrycks och tolkas i sammanhang av social karaktär. Att pröva olika 

tolkningar (Sjöström 2004) blir en slags ledstjärna i analysarbetet och specialpedagogiskt 

perspektiv kan vara värdefullt att använda vid innehållsanalys för att kritiskt pröva olika 

tolkningar. Således kan innehållsanalys förstås utifrån specialpedagogiskt perspektiv. Detta 

med tanke på att följande arbete handlar om hur elever som är mottagna i grundsärskolan ges 

möjlighet till betyg enligt grundskolans kursplaner. 

Braun och Clarke (2006) påtalar att närma sig datamaterialet i ett första skede, exempelvis 

genom transkription av intervjuer. I likhet med deras tankar så läste jag transkription av fem 

intervjuer, med den förförståelse som finns. Dels utifrån vem jag är och mina erfarenheter, 

men också utifrån det faktum att jag intervjuat informanterna och därmed redan har en 

förförståelse inför första läsningen av materialet. Den hermeneutiska cirkeln som beskrivs av 

Molander (2003) ökar i diameter allt eftersom datamaterialet bearbetas med tanke på att ny 

förförståelse hela tiden skapas i processen. Med språket som budbärare och tolkning av det 

som sagts förpliktigar hermeneutiken att pröva olika tolkningar. Därför presenteras resultatet 

på ett sätt som öppnar upp för tolkningar av både relationellt och kategoriskt perspektiv.  För 

att djupare förstå det relationella perspektivets betydelse för elevers kunskapsutveckling kan 

resultatet betraktas som transparent och även låta andra, utifrån sin förförståelse, tolka det 

som presenteras.  

Att arbeta igenom datamaterialet på ett systematiskt sätt kan sägas handla om att fånga upp 

intressanta trådar, som i sin tur bildar upprepade mönster (Braun & Clarke 2006). Dessa 

identifieras sedan som teman och detta pågår tills det finns en god uppfattning om vilka teman 

som är aktuella och hur de passar ihop, men dessa teman ska också komplettera varandra 

eftersom datamaterialet ska presenteras utifrån en helhetssyn (a.a.). I relation till detta 

presenteras analysprocessen för det här arbetet på följande vis. Den primära analysen var en 

övergripande analys kring resultatets kärna, som kan kopplas till syfte och frågeställningar. 

Då blev det intressant att fokusera avsnitt som behandlar hur kunskapsutveckling möjliggörs, 

så långt som möjligt. Att djupare förstå det relationella perspektivets betydelse för 

kunskapsutveckling fokuserades i den  sekundära analysen, vilket resulterade i att materialet 

tematiserades. Den tertiära analysen prövade olika tolkningar av relationella och kategoriska 

perspektiv utifrån vad som sagts. I likhet med vad Braun och Clarke (2006) skriver, så har 

respektive tema namngivits på ett sätt som vägleder läsaren samt att texten är argumenterande 

i förhållande till forskningsfrågorna. 

Etiska principer 

Några risker med besöksintervjuer kan sägas vara av psykologisk karaktär, vilket intervjuaren 

bör ha i åtanke utifrån etiska aspekter. Respondenten kan känna en vilja av mer plikttrogen än 

frivillig karaktär eftersom intervjuaren lagt ner tid på att söka upp respondenten samt att olika 

följdfrågor – men också tonfall, kroppsspråk och socialt vedertagna förväntningar – kan 

påverka respondenten till vilka svar som avges. (Dahmström 2011) 
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Forskningsetiska frågeställningar är samtycke, frivillighet, anonymitet och rätten att avbryta 

intervjun om så önskas (Vetenskapsrådet 2011), vilket framgår i missivbrevet (se bilaga 1). 

Samtyckeskravet kan kopplas till hur både rektorerna och informanterna agerade vid förfrågan 

att medverka. Även informanternas frivillighet att intervjuas kan spåras till kontakt via både 

telefon och mail. Inspelning med enbart ljud förstärker anonymiteten. I resultatdelen är 

informanterna avidentifierade gällande både namn och profession. Ytterligare ett exempel 

som förstärker anonymiteten är att använda fraser liknande ”på den här skolan” och ”i den här 

kommunen”, vilket också har förekommit eftersom informanterna ombetts att använda sådana 

uttryck under intervjun. Missivbrevet lästes igenom av alla respondenter före intervjun, så 

både muntliga och skriftliga tillfällen har funnits att beakta forskningsetiska frågeställningar. 

Provintervju  
Det område som studeras är hur elever som är mottagna i grundsärskolan ges möjlighet till 

betyg enligt grundskolans kursplaner. Med hjälp av bekvämlighetsurval (Bryman 2011) 

ställdes intervjufrågorna till en grund- och specialutbildad pedagog som undervisar i särskild 

undervisningsgrupp. De svaren redovisas inte i det självständiga arbetet. Men den 

trovärdighet och möjliga följdfrågor som framkom i provintervjun har använts som 

utgångspunkt vid revidering av intervjufrågorna. Utifrån provintervjun tydliggjordes frågorna 

med ytterligare ord och vid intervju med informanterna användes intervjuguide (se bilaga 2).  

Resultat och diskussion av undersökningen 
Forskningsfrågorna utgör grunden i presentationen av resultatet och tematiseringen kopplas 

till respektive forskningsfråga. De teman som identifierats i relation till frågeställningen 

organisationers utformning för att gynna kunskapsutveckling är rummet, samverkan och 

betyg i enlighet med grundskolans kursplaner. De teman som identifierats i relation till 

frågeställningen hur enskilda elevers kunskapsutveckling gynnas är anpassningar och 

kommunikation. Utifrån det empiriska materialet sker en tolkning med utgångspunkt i 

relationellt och/eller kategoriskt perspektiv. 

Organisationers utformning för att gynna kunskapsutveckling 

Utifrån informanternas svar synliggörs att kommuners sätt att organisera undervisning, för att 

främja måluppfyllelse, kan se olika ut. Något som lyfts fram är grundsärskolans möjlighet till 

omorganisering i stunden, tack vare hög personaltäthet. Dessutom framkommer en mer 

central och strategisk form av resursanvändning i form av nätverksmöten och hur olika 

professioner ges möjlighet till samverkan: en samverkan som utgör grunden till samarbete 

mellan pedagoger samt mellan pedagoger och elever. Även det sociala sammanhanget lyfts 

fram. Sådant resonemang kan kopplas till sociokulturellt perspektiv (Säljö 2014). 

Rummet 

Elevernas rumsliga placering varierar. Således kan placering av elev, efter mottagande i 

grundsärskolan, se olika ut. För eleven kan detta innebära byte av klass, spridning i ålder, 
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nivågruppering och/eller samma klasstillhörighet under hela skoltiden. Den rumsliga 

placeringen är problematisk, vilket följande citat belyser: 

… hur får eleverna stimulansen att lära sig lite mer än vad dom gör när dom är i en 

grupp som är ganska svag? För gruppen är ju så viktig i undervisningen. 

Vi har ingen liten grupp för särskoleelever utan dom särskoleeleverna vi har här … 

är inkluderade eller integrerade i klasserna. 

Men vi jobbar både i klassrummet och i grupprummet. Med eleverna. 

Med tanke på hur von Wright (2001) uttrycker att behov uppstår och förstås utifrån olika 

sammanhang samt att fokusera vem som möts, så signalerar citaten ett relationellt 

förhållningssätt (Ahlberg 2013; Mineur 2013). En annan tolkning kan göras utifrån 

kategoriska perspektiv (Ahlberg 2013; Emanuelsson, Persson & Rosenkvist 2001; Nilholm 

2007; von Wright 2001), som blir synliga när skolsvårigheter knyts till elever i uttalandet om 

den svaga gruppen. Men i synliggörandet av gruppens betydelse vid inlärning (jmfr Säljö 

2014) skönjas även ett relationellt perspektiv. Att eleverna är inkluderade eller integrerade 

indikerar ett ställningstagande utifrån både organisations- och elevperspektiv och kan ställas i 

relation till hur Mineur (2013) påvisar vikten av målmedvetenhet vid möten över 

skolformsgränser. Organisationen utformas relationellt för elevens möjlighet att vistas och 

utvecklas i en skolmiljö som är känd för eleven och i likhet med Timmons (2013) artikel så 

kan historiska, nutida och framtida perspektiv synliggöras för en lyckad inkludering. I citatet 

ovan används begreppet integrering och inte inkludering, vilket kan tänkas betyda elevens 

rumsliga placering vid skolgång utan möjlighet till full delaktighet. Delaktighetsperspektivet 

(Frithiof 2007; Mineur 2013; Szőnyi 2005; Östlund 2012) kan tolkas utifrån sammanhang 

som är normativt vedertagna, särskiljande, existentiella och situerade. Att undervisning sker i 

olika rum kan vara relationellt utifrån de behov som finns men samtidigt skönjas det 

kategoriska i bristen av att möta alla elevers behov vid det gemensamma 

undervisningstillfället. Östlund (2012) påvisar just hur vissa lokaler är mer tillgängliga och 

bättre anpassade än andra.  

I informanternas svar framkommer tre olika sätt att organisera mottagandet av eleverna;  

 i klass med enbart elever som är mottagna i grundsärskolan.  

 i klass där elever som är mottagna i grundsärskolan går tillsammans med de 

grundskoleelever som har behov av mindre grupp, fler vuxna, mer tillrättalagd 

undervisning samt lugnare tempo.  

 i åldershomogen grundskoleklass. 

Ytterligare ett rum framkommer i alla intervjuer och jag beskriver det som det lagstadgade 

rummet. Det talas om Skollagen, läroplaner, kursplaner och allmänna råd som övergripande 

ramar att förhålla sig till i organisationen och undervisningen. Även pedagogisk planering, 

prioriterade mål, individuell utvecklingsplan, utvecklingssamtal, extra anpassningar och 
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särskilt stöd diskuteras utifrån målsättningen att ge eleverna möjlighet till 

kunskapsutveckling.  

Och kursplanerna lever man med hela tiden också. Och jag tänker allmänna råd; 

när det kommer nya allmänna råd … tar man till sig det då och implementerar det i 

organisationen. 

Att det är ett prioriterat mål för en termin som man utvärderar varje 

utvecklingssamtal. Som man jobbar extra mycket med. 

Att hela tiden visa att det är det här vi utgår ifrån och bryta ner det. Vad betyder det 

här målet som står här? Vad ska vi göra? Vad ska vi lära oss? 

Vikten av det lagstadgade rummet är tydligt och elevens rättigheter blir synliga, allt i enlighet 

med Skollagen (2010:800). Det relationella perspektivet kan kopplas till styrdokument som är 

levande på så sätt att de förklaras och arbetas med, vilket också skönjas i uttalandet ”… vi har 

bildstöd som gör att dom kan se sina mål och vi pratar om det på utvecklingssamtalen”. 

Vikten av tydlighet och återkoppling beskrivs av både Jönsson (2013) och Holmgren (2010). 

Samtidigt lyfts problematiken med två läroplaner och pedagogers kompetens att bedriva 

undervisning utifrån lagstadgade dokument i relation till aktuell elevgrupp. Detta kan relateras 

till Klapp – Lekholm (2010), som beskriver vad och hur pedagoger själva kan påverka – och 

inte kan påverka. Den egna inställningen är lättare att påverka än faktorer av mer strukturell 

karaktär (a.a.) och följande citat belyser ett sådant resonemang: 

… är det så att dom har möjlighet att nå målen … efter grundskolans läroplan, så 

ska … dom ju ha ett grundskolebetyg. Så att, alla lärare i respektive ämne måste ju 

hålla koll på det. … bara för att dom tillhör särskolan så är det ju inte stopp med ett 

särskolebetyg. 

För det är ju också det här med att hålla på med två läroplaner. Oftast, man har ju 

av naturliga skäl koll på grundskolans läroplan, det är det som är i fokus. Och sen 

ska man ha koll på en läroplan till. … Det kräver mycket ska jag säga. 

Citaten ovan synliggör relationella perspektiv i att möta elevers olikheter (jmfr Mitchell 2008; 

Mutch-Jones, Puttick & Minner 2012; Watson & Gable 2013) och bedriva undervisning i linje 

med elevers rättigheter (Skollag 2010:800). Även organisationers utformning kan tänkas 

påverka hur styrdokumenten explicit levandegörs. 

… när man går in på ett nytt ämne så går dom ju igenom vad målet är och vad dom 

olika betygskriterierna ska innehålla för att man ska få betyg E eller betyg A. Så det 

går ju alltid pedagogerna igenom med eleverna. Men när det gäller särskoleelever 

så gås det inte igenom lika noga. … man tar inte upp det i gruppen med 

särskolebetyg, för att det kan vara väldigt känsligt. Är inte den särskoleinskrivna 

eleven bekväm i den man är, då vill man heller inte att det ska komma ut i klassen på 

samma sätt. … Däremot så tas det ju upp på utvecklingssamtal, hur man bedöms … 

efter andra kriterier. 
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Klassrumssituationen hindrar kommunikation och en sådan kategorisk tolkning av citatet kan 

relateras till Aspelin (2010), som menar att dialog kan skapas när kommunikation sker i 

sammanhang som är både relationella och sociala. Samtidigt kan citatet tolkas relationellt 

utifrån Røkenes och Hanssens (2007) tankar kring intersubjektiva möten, som i det här fallet 

åsyftar pedagogens förmåga att både känna och dela elevens upplevelse av en känslig 

situation.  

Resultatet kring den rumsliga och lagstadgade miljön leder till konstaterandet av ännu ett rum 

– det inre rummet. Ett eget begrepp som används i relation till hur eleverna tänker och känner 

kring sin skolsituation. Informanternas uttalanden kan betraktas som utifrånperspektiv och 

erfarenhetsbaserat, men ändå nämns elevens inre rum under intervjuerna. Studien fokuserar 

elever som är mottagna i grundsärskolan men erfarenheter uttrycks kring det inre rummet hos 

elever, oavsett skolformstillhörighet. Det sociala samspelet och elevens självkänsla står i 

fokus.  

… jag har ju haft elever som har varit på gränsen och gått här och sen gått på prov 

och sen kommit tillbaka till grundskolan. … Då är det ändå lite så att dom sänker sig 

där i grundskolan, mot vad dom gjorde här. … Dom kanske känner sig tryggare här. 

Det blir för stort, för mycket. Man kanske får dålig självkänsla när man är bland 

massa andra elever som kan mycket och jag kan inget. 

… det får ju inte bli så att man bara sitter i grupprummet för då blir dom ju 

segregerade från sin egen klass. Då får dom ju ingen grupptillhörighet, utan vi 

försöker jobba mycket i klassrummet. 

… en del skäms för att visa att man har annat material. … Då är det tufft. … Och en 

del klarar det ypperligt, bryr sig inte eller nånting. 

Delaktighet, tillhörighet, socialt samspel, självkänsla och självförtroende är begrepp som 

skönjas i citaten ovan och som kan representera det inre rummet. Delaktighet utifrån egna 

och/eller andras önskemål (Frithiof 2007; Östlund 2012), tillhörighet som kan kopplas till 

både utanförskap och gemenskap (Mineur 2013; Szőnyi 2005), det centrala med socialt 

samspel (Ahlberg 2013; Säljö 2014), självkänslans grogrund (Savaria, Underwood & Sinclair 

2011; Östlund 2012) samt hur självförtroendet kan öka (Mitchell 2008; Overton 2009) är   

livsvillkor som kan betraktas utifrån tolkningen att begreppen är individuellt betingade och 

relationellt knutna till pågående processer (Frithiof 2007; Östlund 2012). I dessa processer 

synliggörs en problematik, även om syftet är att säkerställa en likvärdig utbildning. Elever 

skäms, segregeras och särskiljs. Ett kategoriskt perspektiv tar form när skolsvårigheter 

kopplas till individen och dess relation till processer som är både samhälleliga och 

organisatoriska (jmfr Ahlberg 2013), vilket är särskilt intressant i förhållande till att ”man vet 

ju av forskningen också att det inte är bra att bli utplockad för mycket, utan att det är viktigt 

att känna samhörighet i en klass.”  
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Samverkan 

Informanternas svar kan sammanfattas med att samverkan betraktas som betydelsefull. 

Samtidigt som samverkan organiseras utifrån målmedvetenhet, så närvarar den också i 

stunden. Samverkans komplexitet tydliggörs i dess breda perspektiv som kan handla om ett 

mer planerat och långsiktigt förhållningssätt, ”vi har en duktig utvecklingsledare som jobbar 

mycket med just våra styrdokument”, men även hur olika professioner hanterar samverkan i 

situationer som uppstår i det dagliga arbetet, ”ibland är ju eleverna och jobbar med 

specialpedagogen men vi kan ju också hämta mycket stöd och hjälp därifrån”. Både 

Timmons (2013) och Grunewald (2008) påpekar vikten av att forskningsbaserad kunskap, 

kring aktuell persongrupp, sprids och i informanternas svar kan ett sådant relationellt 

förhållningssätt skönjas. 

… tar till hjälp liksom. Eleven, föräldrarna, grundskollärarna, som har stor kunskap 

om kunskapsstoffet, så att man kan få bästa möjliga förutsättningar där med. 

Och känner man … att man behöver hjälp, ja men då tar man hjälp av någon 

grundskollärare som jobbar med dom här eleverna hela tiden för att få lite input till 

undervisningen. 

Att ta hjälp av varandra och att ges förutsättningar återkommer i informanternas svar, vilket 

kan tolkas utifrån vikten av samarbete (jmfr Mutch-Jones, Puttick & Minner 2012). ”… när 

hon planerar sin undervisning, hon har fått bra förutsättningar, hon har en elevassistent… 

dom ska bolla liksom undervisningen tillsammans.” Ett relationellt perspektiv kan sägas utgå 

från ett samarbete där delad kunskap leder till ökad kunskap (jmfr Säljö 2014). Samtidigt 

påvisar Östlund (2012) hur olika yrkeskategoriers arbetsuppgifter kan leda till att elever 

positioneras utifrån de förväntningar som råder och detta signalerar i stället ett kategoriskt 

perspektiv. En ganska hög personaltäthet möjliggör omgrupperingar, i perspektiv som kan 

vara både kortsiktiga och långsiktiga, vilket kan tolkas relationellt utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv (Säljö 2014). Samverkan utgår således från behovet av resurser men också utifrån 

hur resurser används, vilket kan relateras till Mutch-Jones, Puttick & Minner (2012) samt 

Östlund (2012). Kompetensutvecklingsdagar, specialpedagogiska skolmyndigheten, barn- och 

ungdomshabiliteringen, elevhälsoteam, skolpsykolog, skolläkare, rektorer, nätverksmöten, 

logopeder, specialpedagoger och skoldatatek nämns av informanterna och utgör därmed ett 

centralt sätt att organisera resurser på.  

Jag har mycket kontakter, externa kontakter hjälper jag till med på dom olika 

skolorna. 

Hela tiden håller oss uppdaterade om vad som händer. Vi har mycket kontakt, när 

det gäller våra särskoleelever, med SPSM. … vi har haft dom här som rådgivare och 

vi ringer till dom ibland… 

Men då har vi våra logopeder, våra specialpedagoger ute på skolorna som … kan 

hjälpa till med den biten. 
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Vid överlämningskonferenser, när nya elever tas emot, ses samverkan som ”… att man ska 

kunna möta eleverna på bästa sätt…” och vikten av pedagogiska diskussioner, i kollegiala 

forum, lyfts också. Sådana forum kan organiseras arbetslagsvis, i vilka pedagoger från båda 

skolformerna ingår. Även kollegiala forum för enbart grundsärskolans pedagoger organiseras 

i syfte att diskutera kursplanemålen och tolkningen av dessa inför bedömningen av eleverna. I 

jämförelse med Dee (2011, se Watson & Gable 2013), som menar att många pedagoger med 

grundutbildning bättre skulle kunna möta elever i behov av särskilt stöd, kan informanternas 

svar anses arbeta för ett mer relationellt förhållningssätt i mötet med dessa elever.  

… två timmar varannan vecka träffas alla lärarna som jobbar på grundsärskolan 

och diskuterar till exempel kursplanemålen, hur vi bedömer elever … Och så har vi 

diskussioner kring det.  

… pedagogiska diskussioner, det har ju sin grund i våra styrdokument. 

Samverkan är relationell utifrån perspektiven att möta individen och sprida kunskap (jmfr 

Grunewald 2008; Timmons 2013). Individen möts i ett nära samarbete med undervisande 

pedagoger och/eller resurspersonal samtidigt som mötet också utgår från den kompetens som 

finns i organisationen samt hur denna kompetens tas tillvara.  Samverkan på ledningsnivå 

uttrycks som att det är ”… jättebra att ledningen samarbetar med varandra ju, för vi har inte 

samma rektor…”. Det relationella perspektivet bottnar just i samverkan (Mutch-Jones, Puttick 

& Minner 2012; Säljö 2014) samtidigt som samhälleliga strukturer formulerar ett kategoriskt 

förhållningssätt (jmfr Ahlberg 2013), vilket kan yttra sig i olika skolformer och som i det här 

fallet leder till att olika skolformer också har olika rektorer. Så behöver det dock inte vara för 

alla elever eftersom det också förekommer att ”dom eleverna som finns ute på skolorna, där 

är rektor som är rektor på den skolan rektor för dom”. I de fallen har således alla elever, 

oavsett inom vilken skolform utbildningen tillgodogörs, en och samma rektor.  

…vi har utbildad personal och det är lärare som undervisar … 2018 ska dom vara 

utbildade också mot grundsär eftersom dom undervisar våra elever. Det kommer ju 

aldrig och ske. 

Ytterligare en samhällelig struktur formuleras i det här citatet. Elevers rätt till likvärdig 

utbildning (Skollag 2010:800) kan tänkas grunda sig i utbildad och kompetent personal och 

tangerar därmed ett relationellt förhållningssätt. Att det troligtvis inte kommer att ske senast 

2018 kan tolkas relationellt med tanke på att alla individer är just individer och att det är i 

samverkan styrkan och kompetensen finns att bäst kunna möta varje individ, vilket kan 

jämföras med Ahlberg (2013), Aspelin (2010), Røkenes och Hanssen (2007) samt von Wright 

(2001). Citatet kan också tolkas kategoriskt med tanke på att olika skolformer tydligen kräver 

olika former av pedagogik och därav en särskild utbildning, vilket kan jämföras med Frithiofs 

(2002) resonemang att den här elevgruppens stöd verkar vara både särskilt och påtagligt. 

Informanternas svar fokuserar följande forum gällande samverkan; 

 tillsammans med elever och vårdnadshavare 
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 i arbetslaget 

 mellan kollegor 

 på ledningsnivå 

 mellan olika professioner 

 över skolformer 

Betyg i enlighet med grundskolans kursplaner 

Samarbete lyfts fram av informanterna. Samarbetet kan se olika ut och innebära olika för 

enskilda individer. Det handlar dels om samarbetet mellan olika skolformer och deras 

pedagoger och/eller resurspersonal, men också om samarbetet mellan elev och pedagog – 

undervisande, resurs och/eller specialpedagog. Även samarbetsvilja hos de berörda har 

betydelse. Sådant resonemang kan tolkas utifrån relationell specialpedagogik (Aspelin 2013), 

vilken tar sin utgångspunkt i den enskilda elevens situation och sammanhang samt processer 

av både relationell och social karaktär. 

Då är det så att personalen i grundsärskoleklassen här … dom ingår i ett arbetslag 

på skolan och där finns ju grundskolans lärare också. Så att det här utbytet finns 

alltid och då ber man ofta en lärare och säger så här, ja men jag har funderat lite på 

den här killen i matte här. Och kan du titta lite? 

… kan vi göra så att den här eleven är med på en lektion? Kan vi börja titta lite 

tillsammans? Hur skulle vi kunna göra? Hur kan vi liksom höja nivån så att den här 

eleven får fler utmaningar då? Ett samarbete däremellan. 

Samarbetet mellan skolformerna ses som ett led i kunskapsmässig utveckling men även ”… 

är det ju av sociala skäl… .” Citaten ovan fokuserar dels själva placeringen av den mottagna 

eleven i grundsärskolan, vilket skulle kunna innebära klassbyte gällande aktuell lektion, 

samtidigt som det fokuserar pedagogernas gemensamma intresse för samarbete. Ett samarbete 

som också kan sägas utgå från respektive pedagogs profession i den relation som uppstår när 

grundsärskolans pedagoger samarbetar med grundskolans ämneslärare. Relationella 

perspektiv synliggörs i samarbetet mellan pedagoger för att möjliggöra enskilda elevers 

kunskapsutveckling (jmfr Mutch-Jones, Puttick & Minner 2012; Säljö 2014). Samtidigt som 

kategoriska perspektiv synliggörs när det talas om klassrumsbyte för att tillgodogöra sig 

aktuell undervisning, vilket kan relateras till Östlund (2012), så kan ett sådant förfarande 

också tolkas som relationellt med tanke på elevens sociala kunskapsutveckling (jmfr Mineur 

2013; Szőnyi 2005; Östlund 2012). 

Dom gånger vi har velat ha samarbete … ja då har det alltid hittats en väg för att 

kunna göra det. 

… ibland kan det vara så att man ser att den eleven kanske ska gå ut och vara i en 

grundskoleklass. 

Själva samarbetet kan se olika ut. Att som elev rumsligt placeras i annan klass för att sträva 

efter betyg enligt grundskolans kursplaner utgår från att kunna ”… delta i en 
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grundskoleklass”. En annan lösning är att eleven är kvar i sin klass och att ansvariga 

pedagoger ser ”… till att tillhandahålla det materialet…”.  Elever som utbildas inom 

grundsärskolan och har åldershomogen klasstillhörighet berörs inte på samma sätt av ny 

rumslig placering om betyg enligt grundskolans kursplaner visar sig vara aktuellt, eftersom 

”… förutsättningarna att följa … grundskolans kunskapskrav egentligen är hyfsat stor.” Att 

kunna delta i en grundskoleklass blir knutet till enskilda individers förmåga (jmfr Ahlberg 

2013; Emanuelsson, Persson & Rosenkvist 2001; Nilholm 2007; von Wright 2001), vilket kan 

sägas vara kategoriskt. Samtidigt kan det tolkas relationellt eftersom individens behov av stöd 

finns knutna till ett sammanhang (jmfr Ahlberg 2013; Mineur 2013; Aspelin 2013), vilket 

också stödjer förfarandet att lyfta in stoffet i hemklassrummet. I organisationer med 

individintegrerade elever som är mottagna i grundsärskolan lyfts inte just den problematiken 

eftersom de eleverna har sin tillhörighet i grundskoleklass under alla sina skolår. Oavsett hur 

organisationen utformas för enskilda elevers möjlighet till betyg enligt grundskolans 

kursplaner så nämns också elevernas rätt till stöd, vilket både Ahlberg (2013) och Mineur 

(2013) skriver om. 

… även om dom klarar ett grundskolebetyg så behöver dom ju stödet för att komma 

dit … . 

… många av dom här barnen har lite extra stöd. 

Stödet ser olika ut för olika elever, vilket tangerar relationell specialpedagogik (Aspelin 

2013). Förutom dialog mellan ansvariga pedagoger och resurspersonal så förs också 

diskussion med eleverna kring deras behov av stöd eftersom ”… fixar man det själv och inte 

behöver, då växer man ju med den uppgiften också”. Stödet kan således utgöras av personella 

resurser som exempelvis följer med till aktuell undervisningssal och som omfördelas efter 

hand utifrån önskemål och/eller behov. Dessutom kan stödet utgöras av att aktuellt stoff lyfts 

in i hemklassrummet. Någon informant uttrycker det som att undervisningen i en 

grundskoleklass blir för svår för elever som är mottagna i grundsärskolan samtidigt som 

någon informant uttrycker att ”… vi faktiskt kanske har en jätteduktig pedagog som … 

möjliggör det också att man når målen”. När fokus läggs på individens förmåga och tilltro till 

sig själv, likväl hos elever som tillåts att själva påverka hur stödet ska se ut som hos 

professionella pedagoger, så skönjas relationella perspektiv (Ahlberg 2013; Aspelin 2010). 

Samtidigt kan samma individuella fokus också öppna upp för kategoriskt perspektiv eftersom 

pedagogens förmåga att möta hela elevgruppen kan sägas utgöra grunden huruvida 

undervisningen anpassas (jmfr Dee 2011 se Watson & Gable 2013; Frithiof 2002).  

Hur enskilda elevers kunskapsutveckling gynnas 

Anpassningar och kommunikation är de faktorer som påverkar enskilda elevers 

kunskapsutveckling. Utifrån elevers olika sätt att lära genomförs anpassningar i 

organisationen, på olika nivåer, och all kommunikation sker i sammanhang som antingen 

möjliggör eller hindrar kunskapsutveckling. När Skolverket (2014) beskriver arbetet kring 

elever i behov av särskilt stöd, så är utgångspunkten hur skolan arbetar för elevens rätt till 
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förutsättningar, som leder till kunskapsutveckling. Detta kan tolkas både relationellt och 

kommunikativt. 

Anpassningar 

Att anpassa undervisningen bör ses som en framgångsfaktor. Eleverna ska ges största möjliga 

förutsättningar för kunskapsutveckling och ett sätt kan vara elevens egen delaktighet vid 

anpassningar så att eleven förstår syftet med undervisningen, vilket kan jämföras med 

formativ bedömning som Holmgren (2010) och Skolverket (2011) skriver om.  Samtidigt som 

”… undervisningen läggs upp utifrån varje enskild individ…” ska det ställas i relation till att 

”… varieras med traditionell undervisning i grupp…”.  

… jag tänker att pedagogerna … anpassar sin undervisning väldigt mycket för att det 

är ju svårt med … den läroplan som finns idag, att man måste liksom bryta ner den 

för att det ska passa dom här barnen. 

Lite sånt organiseras det för att skapa så mycket möjligheter som möjligt. 

Att skapa sånt som skapar möjligheter är således anpassningar (jmfr Skolverket 2014). Att 

eleverna kan dokumentera, strukturera och ha bättre ordning på sina papper nämns som 

möjligheter när det finns digital teknik att tillgå. Eleverna ges också möjlighet att fokusera 

valda förmågor när anpassningar kan genomföras digitalt, exempelvis genom att ”… ta bilder 

istället för att sitta och skriva av på tavlan samtidigt som man ska lyssna”.  

Informanterna påvisar hur undervisningen anpassas, vilket utgår från att så sker. ”Man 

anpassar ju efter vad eleven behöver” och här är det nära till en relationell tolkning utifrån att 

det är individens behov som styr och ett sådant resonemang förs också av Mitchell (2008), 

Mutch-Jones, Puttick och Minner (2012) samt Overton (2009). Samtidigt diskuterar 

informanterna också vad som är anpassningar samt när, var och hur dessa genomförs. Till 

anpassningar räknas struktur, annat material och digitala hjälpmedel. Sådana anpassningar 

kan sägas vara individuellt betingade. Men även organisationen som sådan kan rymma 

anpassningar i sin struktur. Dessa kan bestå av personella resurser, lokaler och mer tid till 

förfogande. I grundsärskolans organisation finns tid inbyggt som en anpassning. 

… spännvidden på en särskoleelev är så otroligt stor. Så man kan inte stoppa in dom 

i ett fack och säga att det här, så här gör vi, för att det är så olika för varje elev. 

Okej, vad behöver dom här eleverna då? Vad … har vi för olika behov här? Istället 

för att …, ja men det här ska vi gå igenom, så här ska vi göra, så tänker man att vi 

har olika behov och hur … man anpassar undervisningen. Så att alla får största 

möjliga … förutsättningarna. För att kunna nå så långt dom bara kan. 

Hur anpassningar genomförs kan således variera, men att ”… planera sin undervisning utifrån 

ett sånt här helhetsperspektiv” (jmfr Mitchell 2008; Overton 2009) utgör grunden för vilka 

anpassningar som kan bli aktuella och hur de ska genomföras. En sådan infallsvinkel rymmer 

också ett inkluderande förhållningssätt och att hela ansvaret för elevens kunskapsutveckling 

ryms inom skolans organisation och dess pedagogiska personal. Ytterligare ett 
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förhållningssätt signaleras och det är ”… det här med normen och värden”, vilka kan bottna i 

en människosyn och kunskapssyn som rymmer delaktighet. Ett sådant resonemang tydliggör 

relationella perspektiv och kan jämföras med det delaktighetsperspektiv som fokuseras av 

Frithiof (2007), Mineur (2013), Szőnyi (2005) och Östlund (2012). Samtidigt kan 

spännvidden hos alla individer i en grupp vara stor och således inte något som är särskilt för 

individer som diagnostiseras med utvecklingsstörning, vilket kan tolkas som kategoriskt. Men 

ändå skönjas något relationellt i detta att det inte är diagnosen som ger en särskild vägledning 

vid bemötande. Varje individ är unik och har sina behov, oavsett om individen diagnostiseras 

med utvecklingsstörning eller ej. Detta kan jämföras med Ahlberg (2013) samt Watson och 

Gable (2013), som menar att specialpedagogisk kompetens är nödvändigt för alla pedagoger 

så att elevers olikheter bättre kan mötas. 

Anpassningar genomförs, på olika sätt och i olika stor omfattning. Det behov som finns i 

gruppen och dess individer är utgångspunkten och när behoven är kända – i relation till 

aktuella kunskapskrav – så finns möjligheten att agera strategiskt. Strategierna kan 

exempelvis bestå av olika material eller hjälpmedel till eleverna, men också av ”… dialog 

med eleven” (jmfr Ahlberg 2013; Aspelin 2010; Aspelin 2013; Phillips & Soltis 2010; 

Røkenes & Hanssen 2007; Säljö 2014).  En sådan strategi signalerar flexibilitet, ”att man 

liksom hela tiden söker nya vägar”. Signifikant är just detta att ingen anpassning är statisk 

och för att gynna kunskapsutveckling är det nödvändigt att eleven är delaktig, vilket stämmer 

väl överens med hur Skolverket (2014) beskriver arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

Elevens delaktighet tydliggörs i mer formella sammanhang, som exempelvis elevens 

individuella utvecklingsplan och prioriterade mål, men även en mer informell delaktighet 

skönjas i uttalandet ”… har dom inte förstått, alltså då måste man ju tänka om och göra om 

och hjälpa den eleven mer”.  

Anpassningar är en relationell företeelse utifrån att det är individens behov som styr och när 

undervisningen anpassas så att kunskapsutveckling möjliggörs (jmfr Skolverket 2014). 

Samtidigt finns det något kategoriskt gällande anpassningar, dock inte kopplat till att dom 

genomförs utan snarare hur dom genomförs. Det finns till exempel ett särskiljande när olika 

material delas ut, vilket kan jämföras med det pedagogiska arbete som beskrivs av Mutch-

Jones, Puttick och Minner (2012). Att tekniken används i syfte att främja kunskapsutveckling 

är positivt, samtidigt som det kan diskuteras huruvida tekniken ses som extra anpassning. Alla 

elever, oavsett skolformstillhörighet, kan vara i behov av tekniskt stöd gällande skolarbete 

och kunskapsutveckling, ställt i relation till de kunskaper som krävs i dagens samhälle. Ett 

sådant resonemang stöds av Säljö (2014) som påvisar hur ”kunskap om kunskap” utvecklas i 

kulturella sammanhang samt hur en social kontext påverkar vidareutveckling – och därmed 

också ett framtidsperspektiv – av den kunskap som är aktuell idag. Även Aspelin (2010) utgår 

från social kontext samt diskuterar nutid och framtid utifrån pedagogens roll att bekräfta 

eleven. 

Kommunikation 

Genom kommunikation möjliggörs delaktighet. Det kan dels handla om kunskapskraven, men 

det kan  också handla om bedömning. Det är inte bara måluppfyllelse som kommuniceras, 
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utan även de processer som leder till kunskapsutveckling, ”… alltså vad menas med till 

exempel när det står att en elev medverkar?”. Dessutom är det via kommunikation som 

delaktighet kan bli verklighet eftersom det är hos pedagogen som ansvaret ligger att eleven 

förstår. Inte bara det stoff som matchar kunskapskraven utan det är också pedagogens uppgift 

att matcha stoff och kunskapskrav på ett sätt som leder till kunskapsutveckling för eleven. Ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö 2014) kan sägas utgöra grunden för liknande tankar, som 

presenteras av Aspelin (2010), Holmgren (2010), Jönsson (2013), Klapp – Lekholm (2010) 

samt Phillips och Soltis (2010). 

Verbal, visuell och informationsteknologisk kommunikation, samt tecken, lyfts fram i 

relationer som kommunicerar höga förväntningar, ”… du fixar det här! Och också då 

förmedla det.” Relationella perspektiv blir tydliga när kommunikation anpassas utifrån 

individ och situation i kombination med kommunikation som signalerar tilltro till individens 

potential och utvecklingsförmåga (jmfr Jönsson 2013; Phillips & Soltis 2010). Samtidigt lyfts 

problematiken med hur flera kommunikativa förmågor, exempelvis analysera, resonera och 

reflektera, kan utgöra hinder vid kunskapsutveckling och anses vara förmågor som ”… det är 

ju där ofta som det blir svårt för våra särskoleelever”. I jämförelse med Mitchell (2008), som 

menar att mål som fokuserar förmåga hindrar eleven att utmana sig själv eftersom risken att 

misslyckas är större, finns det anledning att diskutera hur kunskapsmål formuleras och arbetas 

med. 

… ibland kan det bli lite svårt för dom, men på det stora hela så tycker jag att dom 

snappar upp väldigt mycket grejer och dom hänger med på det här …  vanliga … 

som det är i en skolklass. Men dom behöver också i och för sig, tillsammans med 

andra barn i klassen kanske, extra anpassningar och särskilt stöd. Så är det ju 

definitivt och dom behöver … ganska mycket skulle jag vilja säga. Lästräning, hjälp 

att skriva, alltså såna bitar. 

… medan grundskoleeleverna kan få resonemangsfrågor, så får ju ofta våra 

särskoleelever frågor och svar, sådana här direkta…” 

Ovanstående citat signalerar ännu en problematik, nämligen hur pedagoger kommunicerar 

höga förväntningar samt alla elevers rätt att få möta kommunikativa förmågor, som 

exempelvis förmågan att resonera. Kategoriskt perspektiv representeras av bristande 

kommunikation från pedagogens sida. Möjligheten att undanröja hinder vid 

kunskapsutveckling minimeras för elever som är mottagna i grundsärskolan på grund av att 

samma elever begränsas i att öva sig på kommunikativa förmågor.  Detta kan ställas i relation 

till de dynamiska förhållningssätt och processer som presenteras av Mitchell (2008) och 

Overton (2009), som menar att det relationella vid kunskapsutveckling består i hur elever har 

behov av olika uppgifter samt att ny kunskap formas utifrån elevens styrkor. 

Vad som ska läras och hur det ska läras kan ses som centralt vid kunskapsutveckling (jmfr 

Holmgren 2010; Jönsson 2013). Vad som ska läras finns presenterat i läroplaner, ”… det här 

ska vi gå igenom”. Men hur inlärning sker betonar vikten av elevinflytande och hur denna 

kommuniceras, ”… hur vi gör det, det kan vi komma på tillsammans…”. Undervisningen 
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varieras och tematiseras och kan sägas utgöra kärnan i lärandet med tanke på att elevernas 

erfarenheter, begreppsvärld och perspektivväxling utökas i takt med den kommunikation som 

sker. Ett sådant resonemang kan relateras till sociokulturellt perspektiv (Säljö 2014), men 

också den kommunikation som Aspelin (2010; 2013) beskriver. 

Man försöker göra mycket praktiskt ihop med det som man teoretiskt vill att dom ska 

lära sig. 

I citatet ovan kommuniceras variationen mellan teori och praktik (jmfr Carlsson & Linnér 

2008). Detta kan innebära att flera ämnen, på ett övergripande plan, kommunicerar gemensam 

måluppfyllelse gällande olika förmågor. Det relationella i citatet är just hur samverkan sker 

för enskilda elevers kunskapsutveckling, vilket kan jämföras med Klapp – Lekholm (2010) 

som menar att olika slags kunskaper och förmågor kan ligga till grund för bedömning. Det 

kategoriska består i vad som räknas som kunskap (jmfr Overton 2009). Den önskvärda 

teoretiska kunskapen ska läras genom praktiskt utövande och här skönjas perspektiv som är 

historiskt förankrade eftersom själva kärnan vid kunskapsutveckling kan sägas utgå från 

teoretiskt lärande. Helhetsperspektivet kring elevens kunskapsutveckling går förlorad och i 

detta finns ett kategoriskt förfarande, vilket kan ställas i relation till den historik som 

presenteras av Grunewald (2008) men också till dagsaktuellt utbildningssystem i Sverige med 

olika skolformer samt betyg- och betygskriterier (Skollag 2010:800; Skolverket 2011; 2013). 

Alltså vi bedömer ju då utifrån kursplanens mål. Och ser vi då att … den här eleven 

… kommit jättelångt i de här kursplanemålen så är det klart att vi kollar, okej vad 

har vi då i grundskolan? Vad kan vi sträva mot där? … det känns som att man hela 

tiden har det i bakhuvudet när man … gör …  bedömning av eleverna. Vilket man 

gör ständigt och jämt. Löpande liksom i verksamheten. Men, rent konkret … , vi har 

en bedömningspärm där vi har kursplanemålen och sen så är de nedbrutna i bilder 

och lite liksom kortare text just för att det ska bli mer visuellt för eleverna. Att vara 

delaktig … i bedömningen också … 

… har dom möjlighet att komma längre och få ett grundskolebetyg så ska dom ju ha 

det. 

Själva bedömningsprocessen aktualiserar kommunikation (jmfr Holmgren 2010; Jönsson 

2013). Den som sker i relationen mellan pedagog och elev, men också den som uppstår 

mellan pedagoger. Citaten tolkas relationellt utifrån tanken att alla har rätt att utvecklas så 

långt som möjligt, vilket stämmer väl överens med Skollagen (2010:800). Kommunikationen 

mellan pedagog och elev kan vara relationell om formativ bedömning kommuniceras 

(Holmgren 2010; Jönsson 2013; Klapp – Lekholm 2010), vilket sker när pedagogen visar de 

aktuella kunskapskraven samt kommunicerar och återkopplar hur eleven på bästa sätt når dit.  

När elevers måluppfyllelse tangerar grundskolans kunskapskrav kan pedagoger, över 

skolformer, kommunicera ”… vad tycker du? Tänker jag rätt?” och en sådan kommunikation 

kan leda till att grundskolans bedömningskriterier aktualiseras. Samtidigt kan sådan 

kommunikation också leda till att eleven inte bedöms ha tillräcklig måluppfyllelse gällande 
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grundskolans kriterier. När eleven visar på måluppfyllelse i flera ämnen för grundskolan lyfts 

diskussionen huruvida eleven är rätt mottagen i grundsärskolan, vilket kan jämföras med 

utredningsförfarandet som beskrivs av Skolverket (2013b). En ny utvecklingsbedömning kan 

bli aktuell ”… och då har jag varit med om att eleven inte längre har rätt att vara mottagen i 

grundsärskolan”, men analys av en ny utvecklingsbedömning kan också visa att mottagandet 

i grundsärskolan är rätt. Det kategoriska perspektivet blir tydligt när pedagoger rådfrågar 

varandra, eftersom den summativa bedömningen aktualiseras (jmfr Klapp – Lekholm 2010). 

Ett bristtänkande blir ännu mer tydligt när det visar sig att eleven inte har måluppfyllelse 

gällande grundskolans kunskapskrav, vilket kan ställas i relation till Ahlberg (2013), 

Emanuelsson, Persson och Rosenkvist (2001), Nilholm (2007) och von Wright (2001). 

Ytterligare ett perspektiv som kommuniceras är huruvida eleven är rätt mottagen i 

grundsärskolan om flera ämnen tangerar grundskolenivå. En sådan utvecklingsbedömning kan 

visa på två olika riktningar för eleven och även om förfarandet är kategoriskt utifrån von 

Wrights (2001) tankar om vad eleven kan, så kan ju ett mottagande i grundsärskolan vara av 

mer relationell karaktär utifrån von Wrights (2001) tankar om vem som möts. Detta med tanke 

på att eleven utbildas med vetskap om i vilka sammanhang behoven finns knutna (a.a.). 

Omvänt kan sägas att när en ny utvecklingsbedömning visar att en elev inte längre har rätt att 

vara mottagen i grundsärskolan kan det relationella bestå i att framtidsutsikterna förändras 

(jmfr Aspelin 2010; Mineur 2013). Det kategoriska skönjas i den kommunikation som 

signalerar hur individer delas in och hänvisas till olika skolformer.  

Sammanfattande diskussion 
Forskningsfrågorna utgår från organisation och enskild elev och kan relateras till hur livets 

kunskapsväv konstrueras och hur lusten att kunskapsbrodera kan påverkas. Den ena 

forskningsfrågan ställs utifrån hur organisationer utformas för att gynna kunskapsutveckling 

och den andra forskningsfrågan ställs utifrån hur enskilda elevers kunskapsutveckling gynnas. 

Empirin påvisar att elever som är mottagna i grundsärskolan och ges möjlighet till betyg 

enligt grundskolans kursplaner befinner sig i kommunikativa organisationer som möjliggör 

anpassningar utifrån ett sociokulturellt delaktighetsperspektiv. Ett biresultat är att 

organisationers utformning påverkar den pedagogiska praktiken samt hur elevers möten med 

pedagoger gestaltas. 

Pedagogiska implikationer 

I kommunikativa, sociala och relationella sammanhang ökar möjligheterna till betyg enligt 

grundskolans kursplaner för elever som är mottagna i grundsärskolan. De möjligheter och 

hinder som finns för aktuell personkrets gällande betyg i enlighet med grundskolans 

kursplaner kan sägas utgå från hur kommunikativ organisationen är. Med utgångspunkt i ett 

sociokulturellt delaktighetsperspektiv kan rumslig placering av elever påverka möjligheten till 

kunskapsutveckling, utifrån tankegångar som kan vara normativa, existentiella, särskiljande 

och/eller situerade. Organisationers utformning kan således ligga till grund för hur 

kommunikativ densamma är, utifrån perspektiv som är både sociala och relationella. Hur 

organisationer möter elevers olikheter utformar den pedagogiska praktiken, vilken således kan 
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utgöra grunden till elevers inre rum som kännetecknas av hur eleverna tänker och känner 

kring sin skolsituation. Detta inre rum kan påverkas av hur organisationer kommunicerar och 

utgår från ett socialt och relationellt delaktighetsperspektiv, vilket kan kopplas till vikten av 

samverkan. Huvudsyftet att samverka kan tolkas som att delad kunskap leder till ökad 

kunskap och då kan kommunikativt, socialt och relationellt perspektiv bli synliga i samverkan 

som sker i stunden och/eller utifrån strategisk målsättning. Oavsett när samverkan sker så är 

det olika aktörer som tillsammans formar inriktningen av samverkan – och utfallet av 

densamma. Både inriktning och utfall påverkar elevers möjlighet till kunskapsutveckling. Vid 

kunskapsbedömning har organisationer ett kommunikativt, socialt och relationellt ansvar, 

vilka kan kopplas till aktuella styrdokument men också till hur samverkan sker. Samverkan 

som mynnar ut i ett samarbete över skolformer kräver kompetens i att möta elever för att 

gynna deras kunskapsutveckling. Vad som betraktas som kompetens och hur kompetens bäst 

ska användas blir således viktiga frågeställningar att diskutera. 

Anpassningar är nödvändiga för kunskapsutveckling, men de kan antingen hindra eller 

möjliggöra sådan beroende på hur de genomförs. Dels kan anpassningar vara strukturella i hur 

organisationer utformas men de kan också vara individuella beroende på hur enskilda 

individer möts. Kärnpunkten är att ansvaret för elevers kunskapsutveckling landar i 

organisation och hos pedagogisk personal. Anpassningar bör betraktas som anpassningsbara, 

det vill säga flexibla, utifrån behov som uppstår i olika sammanhang och hur sådana behov 

kommuniceras. Ett relationellt perspektiv blir tydligt när eleven själv är delaktig i att 

anpassningar genomförs. Vad som är anpassningar samt när, var och hur dessa genomförs 

kan diskuteras utifrån hur elevers möten med pedagoger gestaltas. Ett kommunikativt 

perspektiv synliggörs och anpassningar kan tolkas som antingen kategoriska eller relationella 

utifrån den kunskapssyn och människosyn som förmedlas. Således är det inte bara den 

pedagogiska praktiken, utan även gestaltningen av elevers möten med pedagoger, som kan 

påverka möjligheten till betyg i enlighet med grundskolans kursplaner. 

Resultatet påvisar en komplexitet i de pedagogiska implikationer som uppstår och får 

betydelse för alla verksamma pedagoger i det dagliga arbetet. Att förhålla sig relationellt till 

situationer som leder till kunskapsutveckling för elever är problematiskt. Det visar exempelvis 

den här empirin när ett och samma citat kan tolkas både relationellt och kategoriskt. Men 

tilltron till den egna förmågan att förhålla sig relationell kan stöttas av att så tydligt och 

konkret som möjligt omvärdera och/eller ompröva beslut. Relationellt förhållningssätt kan 

öka vid tydlig målsättning med vad som ska uppnås. Även en hanterbar avgränsning kan 

tänkas avgöra huruvida komplexiteten utmanar. Kraften att förändra börjar således i det egna 

jaget samtidigt som det kan finnas en vinst i att utgå från situationer som fungerar och de 

styrkor som finns i organisationen och hos pedagoger, vilket exempelvis kan handla om hur 

kompetens bäst ska användas och vad som räknas som kompetens. Vem som kommunicerar 

och vem som ges företräde att kommunicera kan signalera relationellt förhållningssätt, men 

också vilken människosyn och kunskapssyn som råder. 
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Fortsatt forskning 

Organisationers utformning i relation till pedagogers roll samt elevers möjlighet till 

kunskapsutveckling är ett område som behöver utforskas mer. Hur organisationer faktiskt 

påverkar, antingen på sätt som hindrar eller möjliggör, elevers möjlighet till 

kunskapsutveckling och den pedagogiska praktiken samt hur denna förändras beroende på 

organisationers utformning.  

Slutord – så här blev min kunskapsväv och mitt kunskapsbroderi 

Kan jag väva en rund duk? En rund duk med fina broderier på. Det är så jag tänker när jag 

slutfört mitt självständiga arbete. Den runda duken får symbolisera det mjuka och följsamma i 

arbetet med kunskapsutveckling. Både enskild pedagog och pedagogisk praktik behöver 

besitta ett mjukt och följsamt förhållningssätt till hur elever som är mottagna i grundsärskolan 

ges möjlighet till betyg enligt grundskolans kursplaner. Även om jag inte kan väva en rund 

duk direkt i vävstolen så kan jag ju använda en fyrkantig väv till att forma en rund duk . Med 

ett sådant resonemang vill jag lyfta fram hur perspektiv som fokuserar möjligheter faktiskt 

fokuseras.  

De fina broderierna på den runda duken kan ses som enskilda utsmyckningar eller som delar 

av en helhet. Det fina med den här symboliken är just hur olika delar samverkar för att skapa 

en uttrycksfull helhet. En sådan helhet visar på målmedveten komplexitet när små fina 

broderier fogas samman till större broderier för att slutligen bilda det hela broderade mönstret. 

Ett broderat mönster kan relatera till den enskilda elevens kunskapsutveckling, men också den 

pedagogiska praktikens arbete för att gynna enskilda elevers kunskapsutveckling.  

Det finns en viss skiljelinje mellan symboliken med väven och broderiet. Kunskapsväven 

symboliserar hur den kan användas och formas och här dras paralleller till hur kompetens 

används och hur organisationer utformas, vilket påverkar enskilda elevers 

kunskapsutveckling. Att konstruera en kunskapsväv skapar således en kunskapsväv. 

Kunskapsbroderi symboliserar hur pedagoger och organisationer arbetar enskilt och 

tillsammans för att gynna elevers kunskapsutveckling. Ett sådant kunskapsbroderi föranleder 

en parallell till hur elever ges möjlighet att lustfyllt brodera sin kunskap utifrån perspektiv 

som fokuserar ett helhetsperspektiv. 

Varje människa är unik och därför tänker jag att varje kunskapsväv och kunskapsbroderi 

också är unika. När vi unika vävar och broderier möts bildas något nytt. Det här nya väljer jag 

att betrakta som kunskap – en ny kunskapsväv och ett nytt kunskapsbroderi. 
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Linnéuniversitetet 

Institutionen för pedagogik 

Studerande: Sofie Stenbäck 

 

 

              Växjö 2016-04-20 

 

 

Till dig som arbetar med måluppfyllelse för elever som är mottagna i grundsärskolan! 

 

Jag heter Sofie Stenbäck och läser Speciallärarprogrammet, inriktning utvecklingsstörning, på 

Linnéuniversitetet. Jag närmar mig examen men dessförinnan ska jag skriva ett självständigt 

arbete, vilket handlar om hur elever som är mottagna i grundsärskolan har möjlighet att få 

grundskolebetyg i de ämnen som tillräcklig måluppfyllelse finns. Jag tycker det är intressant 

när elever utvecklar sina kunskaper så långt det är möjligt och tar gärna del av dina tankar och 

ditt arbete för att sådan utveckling kan ske. Dina svar kommer att hjälpa mig när jag sedan ska 

skriva mitt självständiga arbete. 

 

Jag tänker att en intervju ger djupare svar på mina frågor och vi har tillsammans kommit 

överens om tid och plats. Intervjun bygger på ditt samtycke och din frivillighet och det 

betyder att du har rätt att avbryta intervjun om så önskas. Intervjun spelas in med I-pad, men 

enbart med ljudupptagning. Ljudfilerna skickas sedan till min dator, som är 

lösenordsskyddad, och när dina svar sedan skrivs ner kommer jag inte använda ditt riktiga 

namn i texten och inte heller namnet på din skola eller kommun. Det är bara jag som kommer 

att lyssna på ljudfilerna samt skriva ner det som sagts under intervjun.  

 

     

 

Vänliga hälsningar 

    /Min namnteckning/ 

    Tel. xxx-xxxxxxx 

    Mail: ss223eb@student.lnu.se 

    Handledare: Kristina Hellberg  

    Tel. xxxx-xxxxxx 
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Bilaga 2 
 

1. Vilka underlag finns för att bedöma huruvida en elev som är mottagen i 

grundsärskolan har tillräcklig måluppfyllelse för grundskolebetyg i ett ämne/flera 

ämnen? 

2. Hur organiseras arbetet så att eleverna ges möjlighet till kunskapsutveckling, så långt 

som möjligt? 

3. Hur organiseras arbetet kring elever som har tillräcklig måluppfyllelse för 

grundskolebetyg i ett ämne/flera ämnen? 

4. På vilka sätt används styrdokumenten (skollagen, läroplaner och kursplaner samt 

allmänna råd) i organisationen?     

5. På vilka sätt används styrdokumenten (skollagen, läroplaner och kursplaner samt 

allmänna råd) i undervisningen?    

6. Hur undervisar ni för att ge eleverna möjlighet till kunskapsutveckling, så långt som 

möjligt? 

7. Hur undervisar ni enskilda elever och hela elevgruppen när det visar sig att 

någon/några i elevgruppen har tillräcklig måluppfyllelse för grundskolebetyg i ett 

ämne/flera ämnen? 

 

 

 

 


