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Titel 
Att orientera runt lärandet och skolutvecklingens betydelse för lärandet i grundsärskolan 

med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans individuella program. 

 

English title 

To orientate around learning and  the importance of school development for learning in 

the special needs comprehensive school and special needs upper secondary school.  

 

Abstrakt 
Denna studie är en kvalitativ studie, som syftar till att få syn på lärandet och 

skolutvecklingens betydelse, för lärandet i grundsärskolans inriktning mot träningsskola 

och gymnasiesärskolans individuella program. Studiens empiri är insamlad genom 

fokusgruppsdiskussioner i grundsärskolan med inriktning träningsskolan  och 

gymnasiesärskolans individuella program. Undersökningsgruppen består av personal 

som är verksamma i de båda skolformerna. Det insamlade materialet har transkriberats 

och analyserats i relation till bakgrundslitteraturen för att därefter presenteras i 

temaområden utifrån studiens två frågeställningar: Hur diskuterar respondenterna runt 

olika perspektiv på lärandet och hur diskuterar respondenterna runt skolutvecklingens 

betydelse för lärandet? 

 

Resultatet visar att respondenterna menar att allt är ett lärande och det sker ett lärande i 

alla situationer under hela dagen. Lärandet sker individuellt och det handlar om att 

personalen har ett förhållningssätt som utgår från individuella anpassningar eftersom 

elevernas förutsättningar är så olika där behovet av stöd kan vara varierande. En annan 

aspekt på lärandet är att det handlar om den enskilde personalens kunskapssyn. Att skapa 

ett lärande handlar om att skapa relationer och detta kan ske genom att ge 

grupptillhörighet för eleven. Kommunikation framträder som en viktig grund för lärandet 

och det anses därför viktigt att personalen har kunskap om alternativ, kompletterande 

kommunikation samt kommunikationsstödjande IT-teknik. Ovanstående medför en 

specialpedagogisk konsekvens på grund av att det kan vara av ekonomiska eller 

organisatoriska skäl som ger förutsättningar för vilka elever som ska få tillgång till IT och 

olika hjälpmedel som stödjer kommunikationen. Respondenterna framhåller att trygga 

och långvariga relationer mellan elev och personal är viktigt vilket leder till att 

gruppsammansättningar bör vara över tid. 
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När det gäller skolutvecklingens betydelse för lärandet visar resultatet att samverkan och 

samtal är i fokus.  I studiens resultat ser vi att förutsättningar för möjligheter till samtal 

är beroende av vilken syn och struktur som ledning och rektorer skapar. Samtal som syftar 

till att skapa samsyn anses viktigt både inom arbetslaget och mellan olika verksamheter, 

enligt respondenterna. Samsyn kan ses som en grund för att skapa ett gemensamt 

förhållningssätt och metoder för att ge eleverna möjlighet till goda förutsättningar för 

kunskapsbildning.  

 

 

Nyckelord: grundsärskolan med inriktning träningsskola, gymnasiesärskolans 

individuella program, lärande, skolutveckling och utvecklingsstörning. 

 

 

Foto: Ann-Marie Johansson  
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Inledning 

Föreliggande studie med titeln “Att orientera runt lärandet och skolutvecklingens 

betydelse för lärandet i grundsärskolan med inriktning träningsskolan och 

gymnasiesärskolans individuella program (Ip)”, syftar till att undersöka  hur personal i 

särskolan, med inriktning mot träningsskola och gymnasiesärskolans individuella 

program (Ip) ser på lärande och skolutveckling för sina elever. I föreliggande studie 

kommer fortsättningsvis förkortningen gymnsiesärskolans Ip att användas, då 

gymnasiesärskolans individuella program avses. Gruppen av elever med 

 utvecklingsstörning har historiskt sett delats upp enligt Grunewald (2009) i bildbara  och 

 obildbara utifrån grad av utvecklingsstörning. De obildbara har inte haft rätt till skolgång 

utan  placerades på vårdinrättningar och institutioner.  På 1960 och 1970-talet skedde 

vissa förändringar som bland annat gav denna grupp rätt till undervisning som 

organiserades i landstingens regi (ibid.).  Än idag finns   skolformerna, grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan som är särskilt ämnade för  elever med utvecklingsstörning. I de 

nämnda skolformerna  finns inriktningar utifrån hur eleven kan tillgodogöra sig 

utbildningen i ämnen (Skolverket 2013b).  

 

Vi har valt en metafor till vår studie som utgår ifrån orienteringssporten. Ordet orientera 

betyder att ”placera, röra i  viss riktning , ge allmänna upplysningar om något och delta 

i orienteringstävlingar” (Axelsson & Josephson 1997, s.803).  Tanken är att det går att 

göra en liknelse mellan   sporten och respondenternas sätt att diskutera runt lärande och 

skolutveckling i relation till den grupp av elever som de undervisar. Kartan i det här fallet 

är de olika styrdokument och de lagar som finns för verksamheterna (Skolverket 2011; 

Skolverket 2013a ; SFS 2010:800). Personalens förhållningssätt och kunskaper blir 

kompassen som visar riktningen för lärandet. Startpunkten för vårt arbete var att utforma 

syfte, problemformulering och undersökningsmetoden samt att resultatanalysen ska föra 

oss och läsarna i mål.  Kontrollpunkterna i detta sammanhang ser vi som att det är de 

olika temaområden som framkommer  som resultat i fokusgruppsdiskussionerna, i likhet 

med det som tidigare forskning och litteratur framhåller som väsentligt för lärandet. För 

att lärande ska skapas gäller det att hitta de olika kontrollpunkterna, ta sig över hinder och 

se möjligheter som leder till rätt vägval. Orientering  är en sport som kan utföras både 

individuellt och i grupp, som vid budkavle. Deltagarna får en grupptillhörighet och ett 

gemensamt intresse. Det finns en rad olika svårighetsgrader på banorna, det finns långa 

och korta banor att välja på i orienteringsammanhang. Det är fritt att välja bana och valet 
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utgår från personens egna förutsättningar och motivation, här finns en koppling till de 

verksamheter och de elever som studien utgår från. 

 

Undervisningen ska enligt styrdokumenten (Skolverket 2011, Skolverket 2013a) 

anpassas till eleverna utifrån deras behov och förutsättningar. Vägvalet för 

personalen  innebär att göra det bästa för eleven och för att den ska få möjlighet att nå sitt 

mål antingen i grupp eller individuellt.  Svårighetsgraden i såväl orientering 

som  undervisning varierar, behoven hos eleverna ser olika ut, en del elever springer/lär 

fort och andra långsamt, en del behöver långa andra väljer korta banor, vissa elever kan 

behöva ledsagare och andra kanske väljer att deltaga med att sitta vid sidan om som 

åskådare och delta genom att heja. Skolutvecklingsprocessen kan skapa möjligheter för 

verksamheternas gemensamma val av bana. 

  

Syfte och problemformulering 

Kunskap och lärande är två  tätt sammanslingrade begrepp, där lärande kan betraktas som 

en företeelse som leder till kunskap, menar Säljö (2015). Under vår tid på 

speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning  har en frågeställning 

vuxit fram hos oss, som handlar om hur personal i träningsskolan och i 

gymnasiesärskolans Ip diskuterar lärande och skolutvecklingens betydelse för 

lärandet.   Studien har utgångspunkt från Mineur (2013) som hävdar att området är lite 

beforskat och att tidigare forskning har  fokuserat på grundsärskolans verksamhet och där 

gymnasiesärskolans verksamhet har kommit i skymundan. Den forskning som finns har 

till största delen fokuserat på delaktighet, identitetsfrågor samt frågor som handlar om 

attityder, stigmatisering och den problematik som kan uppstå kring dessa elever. 

Det  innebär att det saknas forskning kring lärandet och den pedagogiska verksamheten 

(ibid). Studiens syfte är att undersöka  hur personal i grundsärskolan med inriktning mot 

träningsskola och gymnasiesärskolans Ip diskuterar  runt lärande och skolutvecklingens 

betydelse för lärandet.  

 

Frågeställningar: 

1. Hur diskuterar respondenterna runt olika perspektiv på lärandet?  

2. Hur diskuterar respondenterna runt skolutveckling? 

  



  
 

3 

 

Centrala begrepp 

Centrala begrepp för studien är kunskap, lärande, skolutveckling och  psykisk 

utvecklingsstörning. 

 

Kunskap 

I läroplan för grundsärskolan (Skolverket 2011) framgår att grundsärskolans uppdrag är 

att främja lärande och att stimulera eleverna att inhämta kunskap och värden.  I 

gymnasiesärskolans läroplan står att läsa att: ”Huvuduppgiften för gymnasiesärskolan är 

att förmedla kunskaper…” (Skolverket 2013a. s. 7). Den definition av kunskap som de 

flesta utgår ifrån enligt Gustavsson (2002), är att kunskap börjar med vad vi tror och vad 

vi håller som sant. Detta synsätt har sin förankring i  Platons teorier (ibid). Aristoteles 

delar upp begreppet kunskap i tre delar. Den första formen är den delen som Platon talade 

om episteme som den säkra kunskapen, till skillnad från att tro eller att ha en åsikt om 

något. Den andra  formen av kunskap handlar om den form av kunskap som till exempel 

hantverkare använder sig av techne, som kan översättas med kunnande.  Den tredje 

formen av kunskap, enligt Aristoteles är fronensis, som kan översättas med klokhet. De 

tre formerna av kunskap finns med ända in i vår tid och leder  in i skolan, som ju vill 

förmedla både vetande, kunnande och klokhet (ibid.).  

 

Lärande 

Begreppet kunskap har uppenbara kopplingar till lärande, menar Säljö (2015) som 

beskriver lärande som en företeelse, som kan förstås på en mängd olika sätt. Lärande kan 

beskrivas som ett biologiskt förlopp, eller som kognitiva processer och beteenden. 

Lärande kan ses på en kollektiv nivå som när ett land råkar ut för ett trauma eller en 

katastrof. Säljö (2015) menar att för att kunna klargöra vad som menas med lärande så 

behövs en avgränsning för hur företeelsen ska förstås i sammanhanget och författaren 

medger att det är omöjligt att fånga  i en enda definition.  

 

Lundahl (2006) hävdar att vetandet kan beskrivas som att tidigare ha handlat om kunskap 

för utveckling, till att numera handla om att bedöma  kunskap som används för kontroll. 

Med andra ord medför detta att resultaten blir administrativa mått eller fakta i form av 

betyg. Författaren anser att detta resonemang kan ses som tidstypiskt och att det är 

beroende av skolväsendets förändringar (ibid.). 
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I skolans kontext  har staten och tidsandan  stor påverkan på vad eleven ska lära sig, 

genom att  formulera läroplaner och kursplaner (Säljö 2015). Ett av skolans uppdrag är 

att bidra till elevens utveckling. Genom tiderna har det funnits många olika metoder och 

pedagogiska modeller. Med ett förhållningssätt som utgår från elevens problem, behov 

och mål kan det bli  lättare att välja ett eller flera arbetssätt som gynnar eleven. Men för 

att kunna göra detta krävs det att pedagogen har kunskaper kring olika sätt att möta 

eleverna (Winlund & Rosenström Bennhagen 2004). Gustavsson (2002) belyser att för 

att tillägna sig kunskap krävs ett sammanhang. Gustavsson (2002) gör en koppling mellan 

kunskap och vardagssammanhang på så sätt att alla människor lever sitt liv i en vardag. 

En vardag där saker och ting upprepar sig i rutiner och traditioner som skapar trygghet, 

delaktighet och gemenskap. Denna vardag är en grogrund för kunskap (ibid.). Swärd och 

Florin (2011) menar på ett liknande sätt att kunskap genereras och att lärande sker i 

sociala sammanhang med fokus  på sammanhanget snarare än på den enskilde individen. 

Jakobsson och Nilsson (2011) belyser i enlighet med Vygotskijs teorier, att lärandet sker 

i relationella processer mellan människor.  

 

I  sammanhang uppstår mönster och att förstå är att uppfatta dessa mönster, menar 

Gärdenfors (2010). Han menar att det ligger i människans biologiska förutsättningar att 

vilja söka efter mönster i syfte att förstå omvärlden och påpekar att även vårt minne är 

inblandat i processen att förstå och att lära sig saker (ibid.). Kunskapssökandet har sin 

utgångspunkt i en frågeställning, enligt Gustavsson (2002). Om lärande ses som en 

företeelse som leder fram till kunskap som innebär en förståelse och en medvetenhet om 

hur en sak ska genomföras istället för att det finns ett exakt rätt eller fel, blir 

mätningsperspektivet av mer kvalitativ karaktär (Jönsson 2013).  

 

Skolutveckling 

Begreppet skolutveckling innebär att förbättra arbetet och verksamheten för elever och 

personal i skolan. Med andra ord så handlar det om hur arbetet och elevernas lärande 

organiseras, vilka utmaningar som finns och vilka problemlösningar som skapas så att 

kunskap kan bildas. För att skolutvecklingsarbetet ska bli effektivt och skapa framgång 

har den pedagogiska ledaren oftast rektorn ett stort ansvar (Ahlberg 2013). Skolverket 

(2017) hävdar att undervisningen kan se olika ut för eleverna, beroende av hur läraren 

tolkar sitt uppdrag och hur undervisningen utformas. På så vis erbjuds det olika 

möjligheter för lärande. Ett kollegialt samarbete kan därför skapa möjligheter och ge en 
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likvärdig utbildning genom att lärarna diskuterar och värderar sina kunskaper kring 

eleverna och indirekt kan detta skapa en gemensam grundsyn (ibid.). 

 

Scherp och Scherp (2016) hävdar att skolutveckling skapas   i det dagliga pedagogiska 

mötet med eleverna. Det vill säga hur man löser de olika situationer som uppkommer i 

lärandesituationerna . Detta skapar kvalitén för verksamheten, menar författarna. Enligt 

Skolverket (2011, 2013a) är det de nationella målen som styr hur verksamheten ska 

utvecklas och verksamheterna ska sträva efter flexibla lösningar.  Enligt Skolverket 

(2011, 2013a) är det ett gemensamt ansvar  för  personalen i skolan, att i samarbete med 

vårdnadshavare, skapa förutsättningar för skolutveckling. Detta bör ske genom 

uppföljning, analys och genom att man provar nya arbetssätt och metoder (ibid.). 

 

Psykisk utvecklingsstörning 

Socialstyrelsen (2017) beskriver, enligt WHO:s diagnosmanual ICD-10- SE 

(International Statistical Classification of Diseases, SE är den svenska versionen), 

begreppet psykisk utvecklingsstörning utifrån personens intelligenskvot och 

funktionsnivå. Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) 

beskriver psykisk utvecklingsstörning utifrån olika grad, som benämns  lindrig, 

medelsvår, svår och grav. I denna studie kommer framledes begreppet 

utvecklingsstörning utan prefixet psykisk att användas.  

 

Bakgrund 

När en person ska lära sig att orientera bör det först läras in vad de olika karttecknen 

betyder och står för.  En introduktion av hur en orienteringsbana är upplagd och olika 

tekniker tränas in i förväg.  För att läsaren ska kunna orientera sig i vår   studie följer en 

introduktion genom ett bakgrundskapitel och en överblick av tidigare forskning. Följande 

avsnitt avser att lyfta fram tre områden. Det första handlar om  särskolan ur ett historiskt 

perspektiv.  Det andra tar upp hur grundsärskolan och gymnasiesärskolan placerar in sig 

i skolväsendet och hur regelverk och styrdokument som omgärdar skolformen ser ut.  

Det tredje  avsnittet avser att beskriva  hur lärande och kunskap bedöms i grundsärskolans 

inriktning mot träningsskolan och på gymnasiesärskolans Ip och avslutningsvis   lärande 

kopplat till  skolutvecklingens betydelse för lärandet.  
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Särskolan i ett historiskt perspektiv 

I ett historiskt perspektiv har det under en längre tid förekommit särskiljning mellan 

elever inom skolväsendet. Det har handlat om olika kategorier till exempel. kroppsligt 

sjuka och funktionshindrade, elever som på olika sätt bryter mot normen och som har 

ansetts vara stökiga, bråkiga eller olydiga. En annan kategori kan vara elever som inte 

anses tillgodogöra sig undervisningen och som får svårigheter att uppnå mål och 

kunskapskrav (Börjesson & Palmblad 2003). Författarna hävdar att skolans tradition 

bygger på att problemen är hos individen själv och är beroende av elevens inre och yttre 

egenskaper. Dock kan en förändring av skolans perspektiv ses. Förr var det enbart 

experter som tog beslut och  hade kunskapen om vad som var rätt eller fel. Idag kan här 

ses en förskjutning och ett samspel finns kring eleven mellan skolan  och 

vårdnadshavarna (ibid.). Vad som är normalt eller inte har diskuterats under många 

år.  Definitionen av vad som är normalt eller inte kan utgå från vilken kultur, tradition 

eller tid som man lever i. Detta kan ses som en förklaring till att begreppets tolkning kan 

vara olika (Szönyi 2012). 

 

Under 1960-talet tog en debatt form, med nya ideologiska tankar och även av ekonomiska 

skäl kring behovet av särskiljning av elever.  Särskiljningen hade bestått av placering i 

speciella skolor eller klasser. Samtidigt tog också debatten fart kring stigmatiseringen 

som detta medförde för den enskilda personen. För att motverka detta föddes tankar om 

inkludering (Ineland, Molin & Sauer 2013). 1967 fick vi en omsorgslag som beskrev att 

det inte längre går att kategorisera någon som obildbar. Den nya lagens syfte var att 

“reglera både omsorgen och utbildning för personer som  med utvecklingsstörning” 

(Ineland, Molin & Sauer 2013.s.95).   Grunewald (2009) beskriver hur gruppen med 

utvecklingsstörning har gått från att vara oönskade, förskjutna och hånade till att leva mitt 

ibland oss med lagliga rättigheter och goda levnadsvillkor, men ändå kvarstår faktum att 

elever med funktionsnedsättningar inte får möjlighet till likvärdiga livsvillkor som andra 

elever (Tideman 2012). Genom ännu en ny lagstiftning 1980 flyttades särskolan från 

omsorgslagen till skollagen. Särskolan blev på 1990-talet en del av den kommunala 

skolan och begreppet “en skola för alla” blev instiftat (ibid.). Idag kan en attitydförändring 

ses  runt begreppet särskiljning. Från att tidigare ha handlat om särskiljning för den 

normala gruppens bästa , till att numera handla om att särskilja för den enskildes bästa 

(Börjesson & Palmblad 2003). 
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FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna tog sin början 1948. Därefter har 

rättigheterna förts in och vidareutvecklas i flera nya konventioner som är bindande för 

FN:s  medlemsstater. Grunewald (2009) påpekar att personer med utvecklingsstörning 

blev den första gruppen som FN tog en särskild deklaration för. Konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet 2008), artikel 

24  fokuserar på utbildning och är därmed särskilt intressant för vår studie. Artikel 24 

framhåller att alla elever ska erbjudas en sammanhållen och inkluderande undervisning 

och med skälig anpassning utifrån sina personliga behov (Frithiof 2012). 

 

Olika skolformer 

Skolväsendet består av flera skolformer. De olika skolformerna är: förskolan, 

förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, specialskola, sameskola, fritidshem, 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna och utbildning i svenska för invandrare (Skolverket 2016b). Skollagen anger 

ramarna för verksamheterna. Läroplanerna och skollagen   ska sedan tillsammans styra 

verksamheterna. Ämnesplaner eller ämnesområdesplaner och kursplaner förtydligar 

ämne och mål i undervisningen utifrån varje ämne. Kursplanerna specificerar inte hur 

undervisningen ska ske, eller vilken metod  som ska användas. Kursplanerna talar 

däremot om vilka kunskapskvalitéer som ska utvecklas hos eleverna. Rektor är ansvarig 

för det pedagogiska arbetet på skolan enligt skollagen  (SFS 2010:800). Grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan är två olika skolformer, men båda skolformerna har elever med 

utvecklingsstörning som sin målgrupp (ibid.). Skolformerna har flera saker gemensamt 

vilket beskrivs närmare under rubriken kursplaner och ämnesområden för träningsskolan 

och gymnasiesärskolans Ip.   

 

Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

En elev som bedöms inte nå grundskolans mål på grund av utvecklingsstörning har rätt 

att blir mottagen i särskolan.  Skollagen (SFS 2010:800) reglerar mottagandet i 

särskolan.  Enligt skollagen (SFS 2010:800) kan det även handla om personer som har 

fått skador som begåvningsmässigt har påverkat och gett funktionsnedsättningar.  

 

För att bli mottagen i grundsärskolan/gymnasiesärskolan krävs det enligt skollagen  (SFS 

2010:800) att det genomförs fyra olika utredningar runt eleven, som utmynnar i att eleven 

på grund av utvecklingsstörning riskerar att inte nå grundskolans/gymnasieskolans mål. 
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Utredningarna är uppdelade och utgår från en psykologisk, medicinsk, social och 

pedagogisk bedömning (ibid.). Ansvarig för att det sker utredningar och att information 

ges till vårdnadshavarna är berörd rektor. Enligt Skolverket (2013b) ska bedömningen 

vara till för elevens bästa och vara en bedömning som handlar om eleven i olika 

situationer. Ett beslut som har tagits om placering i grundsärskolan/gymnasiesärskolan 

går att överklaga, dock inom tre veckor  till kommunen efter beslutsbeskedet. För de 

elever  som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan ska det göras en bedömning om 

eleven har förutsättningar för att studera på det nationella programmet. Om bedömningen 

visar ett att eleven inte har dessa förutsättningar ska plats erbjudas  på 

gymnasiesärskolans Ip   (Skolverket 2013b).  

 

Kursplaner och ämnesområden för träningsskolan och 

gymnasiesärskolans Ip 

 

Grundsärskolans utbildning är nioårig. Elever i grundsärskolan kan läsa antingen ämnen 

eller ämnesområden i inriktningen träningsskolan (Skolverket 2011). Dessutom ska 

utbildningen i möjligaste fungera på samma vis som i grundskolan. Syftet med 

utbildningen är att det ska kunna leda till fortsatt utbildning även för grundsärskolans 

elever (Swärd & Florin 2011). Träningsskolan är en inriktning i grundsärskolan 

som  riktar sig till elever med större svårigheter som medför att eleven inte kan 

tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningens olika ämnen. Rektor avgör om eleven 

ska läsa mot ämnen eller inriktning träningsskola med inriktning mot ämnesområden 

(Skolverket  2013b, Ineland, Molin & Sauer  2013). I träningsskolan läses fem 

ämnesområden.  De fem ämnesområdena är estetisk verksamhet, kommunikation, 

motorik, vardagsaktivitet och verklighetsuppfattning. I träningsskolan ges inga betyg, 

istället ges skriftliga omdömen och elevens kunskaper bedöms utifrån om de ligger på en 

grundläggande nivå eller på en fördjupad nivå (Skolverket 2011). Det individuella 

programmet inom gymnasiesärskolan följer läroplan för gymnasiesärskolan (Skolverket 

2013a) och programmet vänder sig till elever som behöver extra stöd i sin undervisning. 

Eleverna läser likt träningsskolan utifrån ämnesområden. Kursplanen omfattar 

här  sex  ämnesområden. Det är estetisk verksamhet, hem och konsumentkunskap, idrott 

och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle, språk och kommunikation. På 

programmet ges  inga betyg, eleverna får istället omdömen utifrån två kravnivåer som 

benämns grundläggande nivå och fördjupad nivå, på samma vis som i träningsskolan.  
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I skollagen (SFS 2010:800) står det att elever som går i grundsärskolan med intellektuell 

funktionsnedsättning ska få tillgång till en utbildning som är anpassad utifrån elevens 

förutsättningar.  

 

Skolverket (2015b)  framhåller att utgångspunkten för grundsärskolans  arbete ska vara 

från elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Målet är att det ska 

främja elevens lärande och kunskapsutveckling. Skolans uppdrag är att tillsammans med 

hemmen stödja eleven för att den ska kunna utvecklas efter sina förutsättningar och behov 

(Skolverket 2011). Efter avslutad grundsärskola finns det en möjlighet att studera vidare 

på fyraårig gymnasiesärskola. Utbildningen i gymnasiesärskolans Ip syftar till att ge 

eleverna ett så självständigt och aktivt liv som möjligt, samt en förberedelse för att ta del 

av samhällslivet. På gymnasiesärskolans Ip finns möjlighet att ha praktik om rektor 

bedömer att det gynnar eleven. Elever kan kombinera ämnesområden med ämnen från de 

nationella programmen om rektor beslutar det (Skolverket 2015a).   

 

Personal och förhållningssätt 

Ett arbetslag i träningsskolan och gymnasiesärskolans individuella program kan bestå av 

lärare, förskollärare, fritidspedagog, speciallärare/ specialpedagog, assistenter  Det finns 

skillnader på utbildningsnivå bland personalen (Jakobsson & Nilsson 2011). För att få 

arbeta som behörig lärare i träningsskolan och gymnasiesärskolans Ip krävs påbyggnad 

med   speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning  utöver tidigare 

lärarexamen/förskollärarexamen (SFS 2011:326).  Elevassistentutbildning kan ligga på 

folkhögskolenivå. Det är heller inte ovanligt  att assistenter har en utbildning som 

barnskötare eller undersköterska (Östlund 2012).  Det är viktigt att all kompetens kring 

barnet tas tillvara skriver  Jakobsson och Nilsson (2011).  Författarna påpekar  att det 

förekommer att personalen har olika grundsyn, som i sin tur kan påverka arbetet kring 

eleven. Att ta hjälp och stöd av handledning från en specialpedagog kan då vara ett sätt 

att arbeta för att skapa en gemensam syn och tydliggöra syften och mål för elevens 

utveckling (ibid.). Det är läraren som har det pedagogiska ansvaret som innebär att 

planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Östlund (2012) framhåller att det i 

klasslärarens uppdrag även ingår att informera och hålla kontinuerlig kontakt med 

vårdnadshavarna och andra nätverk som finns runt eleverna.  

 



  
 

10 

 

Assistentrollen kan se annorlunda ut, först och främst  är assistenterna med och stödjer 

eleven under dagen i olika situationer.  Östlund (2012) förklarar elevassistentens roll som 

att den är omsorgsgivare, undervisare i en-till-en situationer och att elevassistenten 

hjälper eleven att kunna få interaktion och samspel med övriga i 

undervisningen.  Fördelningen av arbetet kan vara flexibelt, viktigt är att man tar vara på 

olika kompetenser och arbetar utifrån att det ska gynna eleven. Med detta förhållningssätt 

skapas det trygghet för eleven (Jakobsson & Nilsson 2011). Swärd och Florin (2011) 

skriver att läraren ska utforma realistiska mål, som eleven ska kunna uppnå. För elever 

med funktionsnedsättningar ska detta tas hänsyn till och undervisningen planeras och 

genomföras så att eleven får möjlighet till att delta och förstå syftet med uppgiften. 

Författarna menar att detta förhållningssätt kräver en kreativitet hos läraren (ibid.). 

 

Karlsudd (2012) hävdar att personal inom verksamheterna tolkar styrdokumenten på olika 

vis. Indirekt kan det handla om vilken människosyn och kunskapssyn som pedagogen 

utgår från i sin verksamhet. Konsekvensen av detta blir att undervisningen och 

förhållningssätten kan utformas  olika. Vilket i förlängningen kan påverka att en elev kan 

bli mottagen i grundsärskolan på en ort medan en annan elev med liknande problematik 

kan tillhöra grundskolan. På så vis  finns det en problematik kring förfarandet av 

placeringar i särskolan. Budskapet som Karlsudd (2012) vill lyfta fram är att utgå från ett 

förhållningssätt som vidgar kunskapssynen och som inte enbart handlar om traditionellt 

lärande utan även ser fördelar med inkludering som kan ge eleven nya möjligheter för 

utveckling (ibid.). Personalens förhållningssätt och samarbete får betydelse för elevens 

lärande. Elevhälsan har då en viktig och bidragande roll, enligt följande citat: 

I skollagen har en samlad elevhälsa införts. Eleverna ska ha tillgång till medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan kan bidra 

till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges 

att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål 

                                  .                                                                  (Skolverket 2016a) 

 

Kunskapsbedömning utifrån tankar om lärande och bedömning 

 

Lärande och bedömning av lärande hör ihop i skolans kontext och en tanke med 

bedömningens syfte handlar om att leda eleven vidare mot kunskapsmålen (Skolverket 

2015b). Bedömning kan även handla om att kontrollera, sortera och kategorisera elever, 

menar Jönsson (2013). Bedömning av lärande kan delas upp i formativ bedömning och 
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summativ bedömning. Formativ bedömning brukar beskrivas som bedömning för lärande  

och summativ bedömning innebär bedömning av lärande (Skolverket 2015b).  

 

Det finns   ett stödmaterial som har utarbetats av Skolverket (2015b).  En viktig 

utgångspunkt i arbetet med bedömning i träningsskolan är att ha fokus på vad eleverna 

kan istället för på de svårigheter som finns (ibid.). Bedömningsfrågan bör finnas med i 

hela arbetet som läraren gör vad gäller planering, genomförande och utvärdering av 

undervisningen. För att utveckla skolans kompetens när det gäller bedömning bör skolan 

utveckla undervisningen på ett sådant vis att bedömning finns med som ett naturligt inslag 

i allt som görs. Det är viktigt att ha ett pågående samtal med andra lärare om bedömning 

för att utveckla undervisningen.  En risk med bedömning är att det kan påverka både 

negativt och positivt på elevens kunskapsutveckling. Eleverna kan uppfatta det som att 

bedömningen sortera elever utifrån deras förmågor till lärande vilket kan medföra 

negativa konsekvenser men å andra sidan så kan bedömningen skapa en undervisning 

som ger förutsättningar för eleven att se sitt lärande och indirekt utveckla kvaliteten i 

skolarbetet (Holmgren 2010). Det är viktigt att alla vet vad som är målet, även om det är 

läraren som har ansvar för undervisningen. Det är även viktigt att rektorn systematiskt 

tillsammans med lärarna följer upp alla delar av undervisningen vad gäller planering, 

genomförande, uppföljning och bedömning av elevernas kunskaper (Skolverket 2015b).  

 

Lärandet i relation till skolutveckling   

Syftet med skolutveckling är att det ska leda till en förbättring av skolans verksamhet 

(Ahlberg 2013). Ett  av specialpedagogikens viktigaste uppdrag är att ge eleverna 

förutsättningar för lärandet.  Specialpedagogik kan därför ses i  organisationen, 

undervisningen och i elevens eget lärande. Resultatet kan se och vara olika, detta är 

beroende av att det är olika praktiker  som utför arbetet (Ahlberg 2013). Författaren 

framhäver vikten av samarbete mellan andra professioner och verksamheter för att styra 

verksamheten mot målen. Det handlar om  kommunikativa kontexter som kan fungera 

mer eller mindre bra. Det yttersta syftet med skolutvecklingen är att verksamheten ska bli 

bättre för såväl elever som personal i skolan, vilket ger utvecklingsarbetet en central roll 

i sammanhanget och leder till utmaningar och kunskapsbildning (ibid.). 

 

I dagens verksamheter i den offentliga sektorn pågår ständigt en granskning, bedömning, 

inspektion och utvärderingar enligt Lindgren (2014). Genom att ett 
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kvalitetsmätningssystem byggs upp och om resultaten används så skapas det 

förutsättningar för positiva effekter för verksamheterna (ibid.). Skolverket (2015b) 

argumenterar för att ett kvalitetsarbete krävs för att utbildningen ska ge eleven 

ett  lärande.  Med systematiskt kvalitetsarbete får verksamheten möjlighet att upptäcka 

och arbeta med olika utvecklingsområden för att det i slutändan ska bidra till en 

måluppfyllelsen mot de nationella målen.  Metoder som kan användas är: “Följa upp, 

analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen kan kunskap om vad som 

leder till framgång skapas och delas” (Skolverket 2015b, s.5). 

 

Lindström och Pennlert (2012) skriver att undervisning och lärande genomförs i olika 

situationer, miljöer och kulturer och den kan se olika ut beroende av vilken lärare eleven 

möter.  Arbetet  med barn och ungdomar handlar om att skapa en rad olika relationer med 

olika personer.  Ett arbetslag och den enskilde läraren får möjlighet till att göra tolkningar 

som leder till att målen uppfylls i läroplanerna.  Genom arbetslaget kan pedagoger i 

samverkan med andra personer utveckla ett arbete som leder till pedagogisk utveckling 

för verksamheten.  Lindström och Pennlert (2012) argumenterar för att det är  pedagogens 

sociala och didaktiska förmåga samt ämneskunskaper som  skapar konsekvenser för 

lärandet och undervisningen. I skolan har alla elever rätt till att utveckla kunskaper och 

elevernas aktiva deltagande är en förutsättning för lärandet enligt (ibid.). Det 

systematiska kvalitetsarbetet är en process som alltid ska pågå. Det är rektor som har 

ansvar för kvalitetsarbetets rutiner och strukturer (Skolverket 2015b).  

 

Kunskapsbildning för personal 

Kvalitetsutveckling och lärande från ett lärandeperspektiv är ett område som beskrivs i 

litteraturen av Scherp och Scherp (2016). Författarna menar att en gemensam 

kunskapsbildning kan ske genom kvalitetsarbete. Analyser av det som sker och de resultat 

som man ser av verksamheten kan leda till skapandet av nya undervisnings mönster med 

syfte att gynna elevens lärande och utveckling. En djupare förståelse kan även skapas, 

detta sker genom att man tillsammans försöker att analysera olika tillvägagångssätt och 

hitta för- och nackdelar. Sammanfattningsvis hävdar Scherp och Scherp (2016) att det är 

lärandeperspektivet som blir utgångspunkten för ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Författarna förklarar detta med att arbetssättet med kvalitetsarbete utgår från lärarnas 

egna erfarenheter över hur man ska lyckas med sitt uppdrag. När det finns möjlighet för 

samtliga medarbetare att deltaga i grupper som benämns lärgrupper, för gemensam 
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kunskapsbildning kan detta bidra till en bättre kvalitet. I dessa lärgrupper tas olika 

vardagsproblem upp för att  diskuteras och en djupare förståelse kan skapas för att 

omsättas och tillämpas i verksamheten (ibid.). 

 

Kommunikation och IT 

Håkansson och Sundberg (2012) skriver om forskning runt lärande och informations- och 

kommunikationsteknologi (IKT). I studien har vi valt att använda begreppet  IT- teknik 

istället för IKT. De argumenterar för att datorstödd undervisning skapar och ger elever 

med språksvårigheter och utvecklingsstörning bättre möjligheter att tillgodogöra sig 

undervisningen. En slutsats är att det behövs mer forskning kring datorers och interaktiva 

verktyg med avseende på hur det kan påverka och stödja eleverna i deras lärande (ibid.). 

Lärarens kunskaper och förhållningssätt kring användandet av IT påverkar resultatet 

(Håkansson & Sundberg 2012). Genom att läraren handleder och visar vägen för 

användandet av verktygen, skapas det möjligheter för olika former av lärande som till 

exempel nya kunskaper eller att eleven förbättrar sin koordinationsförmåga mellan öga 

och hand. Författarna skriver  att IT kan ha betydelse genom  att den ökar motivationen 

och engagemanget hos eleverna, men de är också tydliga med att detta är ett svårt område 

att dra slutsatser kring. Ständigt sker förändringar inom detta område och dessutom är det 

ett område som är svårt att mäta genom olika tester, till skillnad från annan 

undervisning  (ibid.). Håkansson och Sundberg (2012) lyfter frågan om elevers tillgång 

till datorer, med syfte på att den ständigt ökar. Det påpekas också att det finns skillnader 

mellan olika länder i vilken mån elever har datortillgång, såväl i skolan som för 

hemmabruk. 

Teoretiska utgångspunkter 
 

Följande avsnitt avser att klargöra studiens teoretiska utgångspunkter. Enligt Ahlberg 

(2013) kan en studie utgå från flera olika teorier. Denna studies utgångspunkt har ett 

sociokulturellt perspektiv, relationellt perspektiv samt ett punktuellt perspektiv.  

 

Sociokulturellt perspektiv  
 

Ett sociokulturellt perspektiv är ett perspektiv som bygger på att lärandet sker i mötet 

mellan individen och den miljö som den är i. Lärandet är beroende av hur 

kommunikationen sker och hur lärande miljöerna skapas för eleverna Ahlberg 
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(2013).  Sociokulturellt perspektiv kan beskrivas som lärande i interaktion. För att ett 

lärande ska ske krävs det olika sociala processer som kan ske både på gruppnivå eller 

individnivå. (Ahlberg 2013).  Den sociokulturella teorin menar att vi individer lever i ett 

socialt sammanhang där språk och kultur spelar en central roll för allt lärande. Kunskapen 

är socialt konstruerad och en del av kulturen (ibid.). Säljö (2015) betonar att ett 

sociokulturellt perspektiv är att man lär í interaktion och samspel tillsammans med andra 

individer och att detta sker i sociokulturella miljöer som personen befinner sig i. Detta 

resonemang bekräftas även av Jakobsson och Nilsson (2011).  

  

En framstående företrädare för den sociokulturella teorin är den ryske psykologen Lev 

Vygotskij. (Imsen, 2000, Ahlberg, 2013). Phillips och Soltis (2014) visar på 

Vygotskijstankar om att lärande sker i sociala sammanhang och vi lär av andra personer. 

Författarna menar att Vygotskij hävdar att lärandet sker i sociala sammanhang. En av 

Vygotskijs utgångspunkter är att vi lär av andra personer. Vygotskijs tankar kring den 

proximala utvecklingszonen kan beskrivas som att läraren ska utgå med att eleven kan 

behöva stöd i sitt lärande, genom att utmana och ge hjälp för att inte fastna i utvecklingen. 

Vygotskij delar in utvecklingen i två nivåer. På den första nivån kan barnet nå sin kunskap 

på egen hand och den andra nivån ligger proximalt det vill säga inom räckhåll, men den 

vuxne behövs som stöd för att barnet ska klara av uppgiften. Därmed bör undervisningens 

nivå läggas lite högre än vad eleven kan nå på egen hand. Eleven bör helt enkelt ställas 

inför utmaningar, för att kunna nå längre i sin utveckling med detta förhållningssätt. 

Lärarens uppgift blir att få eleven aktiv, för att senare kunna klara en uppgift självständigt 

och på egen hand (ibid.). Säljö (2015) hänvisar till Vygotskij och hans teorier om att 

människan ständigt är under utveckling och att lärandet sker genom erfarenheter. För att 

de kompetenser som finns hos individen ska utvecklas menar författaren att individen 

behöver stöd från andra personer. 

 

Vygotskij definierar språket som det viktigaste redskapet när vi tillägnar oss en 

gemensam kultur och gemensamma kunskaper som leder till att vi socialiseras till 

människor (Imsen 2000). Vygotskij (2001) menar att tanke och språk utvecklas sida vid 

sida och leder till att barnet efterhand utvecklar en egen inre röst. Liknande tankar kan 

även ses hos Dewey (1859 - 1952) enligt Phillips och Soltis (2010). Ahlberg (2013) pekar 

på vikten av olika verktyg för att undervisningen ska bli meningsfull för eleverna. Språket 

som verktyg är en viktig del för lärandet, författaren hävdar att det även finns andra 
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viktiga verktyg som påverkar inlärningen som till exempel tekniska hjälpmedel och vilket 

undervisningsmaterial som används i undervisningen. Detta bekräftas av Säljö (2015) 

som menar att ett sociokulturellt lärande består av olika aktiviteter, som sker i olika 

situationer.   

 

Skolans uppgift är att stödja den enskildes utveckling för att de ska bli goda 

samhällsmedlemmar (Sundgren 2011). Dewey ansåg att skolans praktik skulle bygga på 

att eleven är en del av samhället och därför bör pedagogiken bygga på en helhetssyn av 

samhälle, skola och individ. Han var också kritisk till klassrummets traditionella ordning 

där fokus var på läraren och faktainlärning och med ett tankesätt, utan några sociala 

intressen och samarbete (ibid.). Skolan ska bygga på gemenskap och Dewey motsätter 

sig att skolan arbetar utifrån individuellt arbete. Han menar att detta arbetssätt motverkar 

kommunikationen och ett skapar ett passivt förhållningssätt hos eleverna (Phillips & 

Soltis 2010).   

  

Sundgren (2011) hävdar att dessa problem kvarstår i dagens skola, eftersom skolans 

arbetssätt utgår från en undervisning med teoretiska läroböcker. Ett kreativt tänkande och 

görande förekommer i mindre utsträckning. Deweys pedagogik bygger på att det ska 

finnas en mening och ett mål för uppgiften. Erfarenheten får betydelse för om det ska 

kunna ske något lärande (ibid.). Deweys nyckel till lärande är enligt Phillips och Soltis 

(2010) att aktiviteten är meningsfull och att den sker tillsammans med andra, via 

samarbete och får därmed en social karaktär.   

 
Relationellt perspektiv  
 

Aspelin och Persson (2011) hävdar att relationer är en grundförutsättning  för en 

pedagogisk verksamhet. Författarna beskriver att det är i mötet mellan pedagagogen och 

eleven som individens handlingar kan ses. Med ett relationella perspektivet som 

utgångspunkt, handlar det om att se eleven som att den ingår i en inbördes relation. 

Relationen bygger på en ömsesidighet genom att båda individerna kan påverka varandra. 

Relationer kan enligt Aspelin och Persson (2011) skapas i olika situationer, såväl på 

indivinivå, gruppnivå som på en organisationsnivå. Von Wright (2001) förklarar att det 

relationella perspektivet, som att inta den enskildes perspektiv i mötet. När detta sker kan 

eleven få utvecklingsmöjligheter och känna delaktighet. Det relationella perspektivet kan 

även vara ett förhållningssätt som utgår från att sätta sig in i någon annans situation. Med 
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utgångspunkt från ett det relationella perspektivet kan det i mötet skapas nya möjligheter, 

eftersom ett sådant perspektiv inte utgår från förutbestämda åsikter, utan bygger på att 

eleven blir lyssnad på. Sammanfattningsvis kan det relationella perspektivet tolkas som 

att elevens behov kan förstås, genom att behoven inte är individuella och att de 

uppkommer i ett sammanhang. Avslutningsvis menar Von Wright (2001) att individens 

behov är något som angår alla deltagare i omgivningen.  

  

Punktuella perspektivet  
 

Von Wright (2001) beskriver att det punktuella perspektivet handlar om att se den 

enskildes förmågor, egenskaper samt att se hur dessa faktorer påverkar individens 

handlingar. Jakobsson och Nilsson (2011) menar för en elev med funktionsnedsättning 

kan detta perspektiv medföra att eleven kategoriseras utifrån sin diagnos eller andra 

egenskaper. Detta kan in sin tur skapa ett bemötande mot individen, som utgår från 

förutfattade åsikter. Von Wright (2001) framhåller att om undervisningen utgår från ett 

punktuellt perspektiv finns det en risk att kommunikationen mellan eleven och läraren 

uteblir. Sammanfattningsvis är det punktuella perspektivet tolkas som att det utgår från 

elevens egna behov och att det kan ses som ett bristperspektiv enligt von Wright (2001).  

 
 

Sammanfattningsvis har ett sociokulturellt perspektiv relevans för studien då 

kommunikation och social miljö är centralt för lärandet, enligt Imsen (2000). Jakobsson 

och Nilsson (2011) belyser i enlighet med Vygotskijs teorier, att lärandet sker i 

relationella processer mellan människor. Det relationella perspektivet kan  kopplas till 

tidigare forskning kring förhållningssätt och lärande i meningsfulla situationer. Det 

relationella perspektivet är relevant på så vis att relationer är en grundförutsättning för 

pedagogiska verksamheter, enligt Aspelin och Persson (2011). Det punktuella 

perspektivet är relevant för studien genom att det finns en risk att ett så kallat 

bristperspektiv uppstår, som hänger samman med elevernas funktionsnedsättningar, 

enligt von Wright (2001). 

 

Tidigare forskning 
 

Nedan följer en genomgång av tidigare forskning. Vi har valt att göra 

en  forskningsgenomgång som bygger på  vår förförståelse och som vi anser kan vara 

relevant i sammanhanget kring ämnet. Vid genomgång av tidigare forskning har 
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sökningar gjorts på databaserna ERIC och LIBRIS, utifrån ämnesorden träningsskola, 

utvecklingsstörning, grava inlärningssvårigheter och lärande. Både nationell och 

internationell forskning har sökts. Resultatet nedan visar  tidigare forskning som är 

relaterad till inkludering, individens perspektiv, kommunikation, deltagandets villkor, 

pedagogisk praktik, sociala relationer med klasskamrater och personal och deras uppdrag, 

fortbildning, omsorgsfokus och kunskapsbedömning samt skolutveckling. 

 

Specialgrupper som inlärningsmiljö 

Studien av Simmons och Bayliss (2007) kan kopplas till vår frågeställning kring olika 

perspektiv om lärande. Artikeln utgår från en studie i England där syftet är att undersöka 

om en specialskola för elever med grava inlärningssvårigheter är den mest lämpliga 

inlärningsmiljön för eleverna. Utgångspunkten för studien är den attitydförändring som 

har skett mot att alla elever ska vara placerade i specialskolor. Forskningen bygger på att 

undersöka hur elever med grava inlärningssvårigheter skulle kunna ingå i det vanliga 

klassrummet. Metoden som används är kvalitativ för att belysa frågorna som rör elever 

med grava inlärningssvårigheter. Resultatet visar på ett perspektiv där placering i 

specialskolor inte alltid skapar den bästa inlärningsmiljön för eleverna. Detta är på grund 

av att personalen har brister i kunskap, utbildning samt förståelse för elever med 

funktionsnedsättningar. Resultatet visar också att skolan skapar sociala begränsningar, 

för eleverna. Forskarna har använt sig av ett etnografiskt tillvägagångssätt genom olika 

intervjuer och observationer.   

 

Individens perspektiv 

Frithiofs studie (2007) syftar till att studera individens perspektiv utifrån personer med 

utvecklingsstörning och lyfta gruppens villkor både i nutid och historiskt sett. Genom 

intervjuer med informanter med utvecklingsstörning var syftet att få en bild och förståelse 

av deras egna tankar och resonemang. Empirin ställs i relation till hur samhället i övrigt 

resonerar kring utvecklingsstörning. Ansatsen till studien bygger på ett hermeneutiskt 

förhållningssätt . Forskaren fokuserar på två individers livsberättelser och för att öka 

trovärdigheten har 13  intervjuer med individerna genomförts. Resultatet visar att den 

officiella bilden av vem som är utvecklingsstörd inte är så enkel för individen att anamma.  
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Respondenterna ser på sig själva i första hand som familjemedlem och i andra hand som 

en person med utvecklingsstörning. Den ena respondenten uppfattar utvecklingsstörning 

som en sjukdom, men som inte syns utanpå. Båda de intervjuade upplever att 

utvecklingsstörningen ger dem vissa problem i vardagen, genom mobbning har det  

skapat ett utanförskap. Båda respondenterna upplever att andra har makt över dem och 

bestämmer saker för dem som de egentligen vill bestämma om själva. En respondent 

menar att utvecklingsstörning märks på personen, i skolan och i samhället, det är en av 

livets olikheter helt enkelt. Respondenternas förväntan på samhället är att andra personer 

ska hjälpa dem när det behövs. De vill att utvecklingsstörning ska uppfattas som en 

mänsklig variation. Människor är olika och utvecklingsstörning är en av dessa olikheter.  

 

Mineur (2013) har undersökt elevers erfarenheter av  gymnasiesärskolan. Studien består 

av en kvantitativ del med en enkätstudie utskickad till skolledare på gymnasiesärskolor i 

syfte att undersöka gymnasiesärskolors organisation. Den andra delen av studien är av 

kvalitativ karaktär och   bygger på klassrumsobservationer i rollen av deltagande 

observatör och  intervjuer med 26 elever. Fem skolor deltar i den senare delen av studien. 

Studien är gjord strax innan den senaste läroplanen för gymnasiesärskolan (Skolverket, 

2013a) trädde i kraft, vilket författaren berör. Det finns inte beskrivet vilka program de 

intervjuade representerar. Alla respondenter fungerar på talspråklig nivå. Resultatet av 

den andra delen av studien visar att eleverna inte identifierar sig som funktionsnedsatta 

och det är viktigt för dem att i framtiden inte få en identitet förknippad med särskolan. I 

intervjuerna framkommer det att eleverna upplever att det extra stöd som de får är bra, 

men det ger även en osäkerhet och  eleverna tycker att de bemöts på för låg nivå. Studien 

visar sammantaget på en komplexitet vad det innebär att vara elev i gymnasiesärskolan. 

 

Kommunikation 

Hautaniemis (2004) studie handlar om kommunikation och syftar till att beskriva och 

förstå barnets eget sätt att förstå och förhålla sig till världen. Studien bygger på 

videoinspelningar och uppföljande intervjuer av barn och föräldrar i samspel. Den 

empiriska undersökningen bygger på ingående analyser av sex barn, från åldern 9 

månader till 5 år med grava funktionshinder. Ytterligare två barn som anses 

normalutvecklade som inte har något funktionshinder finns med i materialet. Resultatet 

visar att barn på en förspråklig nivå kommunicerar genom att visa sina känslor. De vuxna 

runt omkring lär sig att avläsa barnets intentioner genom att tolka  känslouttrycken hos 
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barnet. Hautaniemi (2004) har i sin studie bekrivit denna kommunikation för en ”insider 

- kommunikation” som kan vara svår för utomstående att förstå. Studien visar att barn på 

tidig utvecklingsnivå och utan talat språk är mycket kompetenta, vad det gäller att förstå 

sin omvärld och att försöka påverka denna. Resultatet visar också att det ibland är små, 

små signaler som man lika gärna skulle kunna tolka som spasmer eller ryckningar av olika 

slag. En närstående person som känner barnet väl kan tolka detta som en 

meningsskapande signal. 

  

Martinsson Niva (2016) har i sin studie  undersökt hur pedagogerna arbetar med 

elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola. Ett av kriterierna i urvalet 

har varit att kommunikationsverktyget som använts är tecken som alternativ och 

kompletterande kommunikation (TAKK). Studien har en kvalitativ metodansats med 

inspiration av ett sociokulturellt perspektiv. Insamlingen av data har skett på tre olika 

skolor och den utgår från lokala styrdokument, observationer, videoinspelningar och 

intervjuer. Det framgår att intervjuer har genomförts med pedagoger men även att elever 

och pedagoger intervjuats tillsammans. Att förena styrdokumentens kunskapskrav med 

elevinflytande från det demokratiska uppdraget visade sig i studiens resultat som 

svårigheter och därmed en utmaning för pedagogerna. Resultatet visade att TAKK är ett 

hjälpmedel som underlättar denna process för kommunikationen mellan pedagoger och 

elever. 

 

Morell (2006)  beskriver i sin studie om alternativ och kompletterande kommunikation 

(AKK)  som hjälpmedel för barn med autism. Resultatet visade att introduktion av datorer 

som AKK i tidig ålder gav en positiv effekt. Det framgår i studien att den vuxnes 

engagemang får betydelse för utvecklingen av resultatet och insatsen. Liknande slutsats 

har Martinsson Niva  (2016) som konstaterar att för elever med språkstörning får 

omgivningen betydelse för språk och kunskapsutvecklingen.  

 

Deltagandets villkor 

Östlunds (2012) studie syftar till att undersöka kontextuella villkor som finns i 

träningsskolans pedagogiska verksamhet, utifrån deltagande och interaktion i fem 

träningsklasser. Författaren avser att även studera hur verksamheten är organiserad och 

vilka interaktionsmönster som uppträder samt hur det påverkar elevernas deltagande. Den 

initiala frågeställningen är: Vad händer i klassrummet i träningsskolan? Studien har en 
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etnografisk ansats och den empiriska insamlingen är   i huvudsak insamlad genom 

videofilmning. Undersökningsgruppen består av fem träningsskoleklasser. Studien visar 

i sitt resultat att det finns både kunskapsorienterade kontexter och socialt orienterade 

kontexter i de undersökta träningsskolorna. Han finner att i de kunskapsorienterade 

kontexterna är det mer lärarlett och det finns förväntningar på ”rätt svar” från 

eleverna.  Ett förhållningssätt framträder där läraren ställer frågor som hon vet att 

eleverna vet svaret på, som ett sätt att bjuda in eleven till interaktion. 

 

Resultatet visar att eleverna i hög utsträckning är skilda från elever utan 

funktionsnedsättning på grund av att det inte finns anpassningar för dem i andra lokaler 

än i det egna klassrummet.  Lärarna bjuder in eleverna till delaktighet i undervisningen 

på olika sätt. Lärarna försöker även göra eleverna delaktiga i undervisningen genom att 

använda olika kommunikationsstödjande teknik. Östlund (2012) beskriver hur han 

pratade med lärarna efteråt om hur det kändes att bli filmad, men på grund av elevernas 

kommunikationssvårigheter så kunde han inte fråga eleverna om det.  

   

Pedagogisk praktik 

Berhténs (2007) studie syftar till att utforska vad som är det särskilda med särskolans 

pedagogiska arbete och vilket lärande som möjliggörs. För att komma åt det särskilda 

med undervisningen i särskolan studeras särskolans verksamhet ur ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv. En initial frågeställning är: Vad är det särskilda i 

särskolan? Studien bygger på  klassrumsobservationer i två klasser. Personerna har 

därefter  fått samtala om hur de tycker att särskolan har förändrats under de år som de 

varit anställda där.  Det resultat som Berthén (2007) presenterar visar att i 

träningsklasserna är det elevernas färdigheter inför vuxenlivet som blir det centrala i 

undervisningen,  medan för  eleverna i grundsärskolan  ges ett skolelevsperspektiv med 

fokus på ämneskunskaper.  

 

Sociala relationer med klasskamrater 

En annan studie undersöker elevers möjlighet till jämbördiga kamratrelationer är av Nijs, 

Penne, Vlaskamp och Maes (2016).  Studien är gjord i  Belgien. Urvalsgruppen består av 

fyra olika grupper med elever med ”profound intellectual and multiple disabilities” 

(PIMD), vilket kan översättas till svenska som “grav utvecklingsstörning och flera 

ytterligare funktionsnedsättningar”. Det är tre-fyra barn i varje grupp. Grupperna finns på 
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specialskolor och boenden för barn med PIMD. Fyra respondenter deltog i studien. 

Samtliga respondenter har en  kandidatexamen i pedagogik. Studien har två syften. Det 

första är att undersöka frekvensen av interaktioner mellan elever med PIMD. 

Interaktionen  kan bestå av att eleven tittar mot en annan elev, en vinkning, eller ett ljud 

riktat mot någon. Studiens andra syfte är  att undersöka hur pedagoger arbetar för att 

underlätta interaktion mellan eleverna. Resultat visar att  sociala relationer mellan barn 

ger en  bättre livskvalité, välbefinnande och sociala hälsa. Även barns utveckling vad det 

gäller problemlösning, initiativförmåga och förmåga att initiera och upprätthålla kontakt 

ökar genom samspel med andra jämlikar. Vad det gäller barn med PIMD, finns en risk att 

barnen får svårigheter med samspelet på grund av grava funktionsnedsättningar.  

 

Resultatet i Nijs, Penne, Vlaskamp och Maes (2016) studie  visar att barnen till största 

delen var uppmärksamma på den vuxne och den interaktion som pågick mellan den vuxne 

och ett annat barn, vid gruppaktiviteterna. På andra plats kom att barnen hade sin 

uppmärksamhet någonstans i omgivningen. Till en ytterst liten del sökte ett barn kontakt 

med ett annat barn under en gruppaktivitet. När kontakt söktes var det genom att titta på 

ett annat barn. De vuxna uppmärksammade och förstärkte sociala interaktioner mellan 

barnen när de lade märke till det, men de vuxna störde och avbröt även ibland, genom att 

själv kräva uppmärksamhet av barnen. Resultatet visar att de vuxna är omedvetna om 

vilka behov barnen hade för att kunna ta kontakt med varandra utifrån deras multipla 

svårigheter, vad det gäller till exempel syn och rörelseförmåga. Slutsatsen för studien är 

att barn med PIMD visar intresse och vilja att ha social kontakt med sina jämlikar om de 

ges förutsättningar för det. Det behövs mer kunskap hos pedagoger och personal om hur 

de kan skapa dessa förutsättningar.  

 

Personal, deras uppdrag och fortbildning 

I en studie av Martin och Alborz (2014) beskrivs hur assistenter oftast är de som arbetar 

med elever i en- till en-situationer. Läraren har givit uppdraget men är inte själv fysiskt 

närvarande som undervisande lärare. I studien  framhävs detta som en ekonomisk lösning, 

då en assistent har betydligt lägre lön än en lärare.  Studien visar hur assistenter själva 

tänker om fortbildning i området kommunikation i relation till träningsskolans elevgrupp. 

Studien syftar till att fokusera på utbildningsutbudet för assistenter i England och är gjord 

vid en internatskola i Nordvästra England där man tar emot elever med “profound 

intellectual and multiple disabilities” PIMD och som beskrivs som elever utan verbal 
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förmåga. Det är två till fem elever i varje klass. Undervisningen består till mesta delen av 

är en- till en-situationer som i hög utsträckning leds av assistenter.  

 

Martin och Alborz (2014) syftar till att belysa de områden som lärarassistenter framhåller 

som viktiga för att de i sitt arbete ska kunna stödja elever med stora inlärningssvårigheter. 

Ett vidare syfte med artikeln är att bidra med att beskriva luckor i utbildningspaketet för 

lärarassistenter. Metod för insamling av data har skett genom enkät med frågor av 

kvalitativ karaktär som skickats till assistenter, som själva anmält sitt intresse för studien 

vid ett personalmöte. Enkäten har därefter följts upp av bandade intervjuer. 

Undersökningsgruppen består av 23 lärarassistenter och fem lärare och skollednings 

personal. Resultatet av intervjuerna med lärare och kursledning visar att de har 

förväntningar på att assistenterna utbildar sig i två år på ett nationellt program 

”stödundervisning och lärande” inom två år efter sin anställning på skolan.  Resultatet 

visar att assistenterna skulle vilja ha mer fortbildning som handlar om kommunikation 

utifrån den särskilda elevgrupp som de arbetar med. Det framkom även att assistenterna 

upplever att det är svårt att hitta extern fortbildning som handlar om just PIMD. 

Assistenterna vittnar om att de känner till ledningens förväntningar på dem. Denna typ av 

uppmuntran påverkar personal positivt och ökar nivån av skicklighet, menar Martin och 

Alborz (2014).  

 

Östlund (2012) beskriver i sin studie att det oftast finns tre olika aktörer i grundsärskolans 

verksamhet; lärare, elevassistenter och elever. Det framgår att medlemmarna har olika 

funktioner, arbetstider och utbildning. Vilket kan leda till en problematik enligt studien. 

Fokus i diskussionen handlade om omsorgsbehovet och vilken roll som elevassistenten 

har där. Ibland kan elevassistentens uppgift vara att leda eleven i enskild undervisning 

medan i andra situationer kan elevassistentens uppgift vara att leda och hjälpa eleven att 

delta i en förväntad aktivitet. I den sistnämnda situationen beskrivs det som att 

elevassistenten utför ett korrigeringsarbete för att få eleven delaktig och för att 

tillsammans med läraren uppnå syftet med aktiviteten för att skapa kunskapsutveckling 

(ibid.).  

 

Den sociala omsorgsgrunden 

Nyqvist Cech (2001) undersöker pedagogik på social omsorgsgrund för personer med 

utvecklingsstörning. Studiens syfte är att få syn på hur vuxna personer med 
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utvecklingsstörning lever i samhället. Avhandlingen bygger på samtal med 17 personer 

med utvecklingsstörning. Resultatet visar att dessa  personer upplevt olika former av 

utanförskap och utsatthet. Ett ytterligare resultat är att deltagarna genom samtal, 

reflektion, problemlösning och ansvar tillägnat sig förmågor som lett till förändring och 

påverkan på deras egna liv. Den sociala omsorgsgrunden bygger på att möta den enskilda 

människan och skapa förutsättningar så att individen ska få strategier som kan fungera i 

livet. Att undervisningen sker i mindre grupper med rutiner och en tydlig struktur skapar 

trygghet och utvecklar lärprocessen i en positiv riktning, är ytterligare en slutsats som kan 

gynna grundsärskolans arbetssätt även idag (ibid.).  

 

Berthén  (2007) skriver  i sin avhandling att personalen  ser sin viktigaste uppgift inom  

verksamhet, som att det är att förbereda eleverna för livet efter skolan och för vuxenlivet. 

Personalens uppdrag handlar om att hjälpa eleverna att utveckla kompetens, allt från att 

sköta sin egna hygien till att kunna kommunicera och kunna delta i det sociala livet.  

 

Kunskapsbedömning 

I Lundahls avhandling (2006) om kunskapsbedömning i tidigmodern, modern och 

senmodern skola, kan man läsa att skolan har under alla tider varit en institution där 

bedömningar har stor betydelse för verksamheten och diskussionerna kring ämnet har 

ständigt varit återkommande. I sin avhandling har författaren en utgångspunkt som har 

varit att förstå skolans bedömningar som en reproduktion av lärandet. Ett vetande kan 

kopplas till ett kunskapsområde och för att tydliggöra det kan det handla om intresse, eller 

nisch där flera personer gemensamt kommunicerar kring ett kunskapsobjekt. Vetandet 

kan förmedlas genom språket och i olika sociala situationer. Detta sker genom att olika 

personers erfarenheter, förväntningar och perspektiv påverkar synen kring olika 

kunskapsobjekt. Med andra ord blir skolans verksamhet beroende av ett pedagogiskt 

vetande (ibid.).   

Lundahl (2006) har beskrivit och diskuterat hur produktionen och användandet av 

begreppet vetande har sett ut i läroplansarbetet genom tiderna. Att bedöma elevers 

kunskaper är ett dilemma och olika bedömningstraditioner har undersökts i avhandlingen. 

Författaren har valt att argumentera för att kunskapsbedömningar kan ses och förstås som 

att vetande skapas, något som han benämner som produktion av vetande.   Tidigare 

forskning kring kunskapsbedömningar har  haft olika perspektiv som har utgått från 

reform, sociologiskt eller psykometriskt perspektiv. Reformperspektivet kan förklaras 
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som att det har handlat om en politisk och administrativ funktion samt ur ett sociologiskt 

perspektiv kan det beskrivas som ett symboliskt kapital där det framhäver vissa grupper. 

Författaren menar att bedömningarna och betygen indirekt påverkar individens 

möjligheter i samhället.  Det psykometriska perspektivet kan tolkas som att det ger 

mättekniska möjligheter. Att lämna dessa perspektiv och se kunskapsbedömningar som 

ett eget och andras vetande är att skapa ett pedagogiskt perspektiv kring 

kunskapsbedömningar (ibid.).  

 Lundahl (2006) skriver att kunskapsbedömningar har betydelse för vilka kunskaper som 

anses viktiga för samhället. Kunskapsbedömningarna kan därmed behöva diskuteras ur 

ett etiskt perspektiv  (ibid.). Avhandlingen vill visa på att kunskapskulturen är föränderlig 

och att det finns behov att nya reflektioner och diskussioner.  

Skolutvecklingsprocesser 

Jacobssons (2017) studie kring skolförbättring  placeras inom ramen för ett forskningsfält 

om skolutveckling. Projektet har utgått från ett samverkansprojekt mellan Skolverket 

samt några utbildningssäten och kommuner. Avhandlingens syfte är att beskriva och 

förstå hur processer initieras, fortlöper och avslutas. Forskningen inriktar sig på de 

strategier som skolorna använder i sin strävan att förbättra sin skola och de processer 

skolorna genomgår under detta arbete. Jacobsson (2017) hävdar i sin studie att det finns 

planerade och framväxande processer som in sin tur leder till skolutveckling. De 

planerade processerna tycks fungera som igångsättare och skapa inspiration för att 

deltagarna sedan själva skapar egna processer utifrån sina tankar och formuleringar. 

Resultatet i avhandlingen visar att det är viktigt att alla såväl rektorer som lärare har insikt 

över hur förbättringsarbetet ska utföras. 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis framträder ett mönster i den tidigare forskningen som visar på ett 

resonemang som utgår från brist på kunskap, utbildning och förståelse inför bemötandet 

av elever med funktionsnedsättning. Tidigare forskning problematiserar frågor kring 

specialgrupper och olika inlärningsmiljöer. Det finns forskning från träningsskolans 

verksamhet som vittnar om att det kan vara svårt att greppa problematiken med 

respondenter utan talat språk. Annan forskning visar att barn på tidig utvecklingsnivå och 

utan talat språk är mycket kompetenta vad det gäller att förstå sin omvärld och att försöka 

påverka denna om rätt förutsättningar finns. Synen på kunskap, bedömning  och lärande 
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generellt är föränderlig från en tid till en annan och avslutningsvis finns forskning som 

diskuterar omsorgsgrund i relation till personer med utvecklingsstörning. Tidigare 

forskning kring skolutveckling fokuserar på processer som fungerar som igångsättare för 

nya tankar och metoder. 

Metod 

I följande avsnitt beskrivs metodövervägande, fokusgrupp som undersökningsmetod, 

undersökningsgrupp och urval, pilotstudie samt genomförande. 

 

Metodövervägande 

Metod för insamling av empiri är det som Dahlin-Ivanoff (2015) benämner 

fokusgruppsdiskussion. Det finns en koppling med fokusgrupp som metod 

och  socialkonstruktivism på så sätt att metoden fungerar bra då forskaren vill fånga den 

sociala interaktionen, i form av att fånga samspel, idéer och argument mellan olika 

personer och  meningssammanhang (Fangen & Sellerberg 2011). Genom att undersöka 

åsikter och attityder kan en gemensam mening framstå ur diskussionen (Wibeck 2010).  

Den samhällsvetenskapliga forskningen kan delas in i en kvalitativ och en kvantitativ 

forskning. Med kvantitativ forskning är syftet att förklara något medan den kvalitativa 

forskningens syfte kan vara att beskriva verkligheten för att skapa en förståelse kring 

ämnet. Enligt Bryman (2011) finns det inom olika forskargrupper kritik mot att 

kvalitativa undersökningar kan vara för subjektiva på grund av att forskaren utgår i sin 

undersökning med ett öppet förhållningssätt för att det i sin tur ska skapa nya 

frågeställningar. Medan en kvantitativ forskare använder sig av förutbestämda 

frågeformuleringar av ett tema och  har anknytning till litteratur. Vi tar stöd av Wibeck 

(2010) som menar att en fokusgruppsdiskussion med liten inblandning av moderatorn 

leder till att deltagarnas egna intressen kommer i fokus.  

En alternativ metod hade kunnat vara att använda sig av en etnografisk metod, som 

innebär att forskaren försöker få kunskap av någon annans perspektiv av ett ämne. Detta 

kan då ske genom observationer, intervjuer och fältarbete (Ahrne & Svensson 2015). 

Enligt Wibeck (2010) handlar metodvalet om bredd och djup. Om  målet är att skapa 

bredd  och förståelse utifrån olika gruppers perspektiv på ett område kan  fokusgrupper 

vara att föredra. Fokusgruppsdiskussion är en lämplig metod att använda när det kan 

finnas olikheter mellan människor som till exempel yrkeserfarenheter och utbildning 
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(Wibeck 2011). Denna studies aktuella skolformer präglas av olika yrkeskategorier på 

samma vis som Jakobsson och Nilsson (2011) beskriver. 

Svårigheter med metoden är att det kan vara problem med att få tag i respondenter som 

har tid samtidigt och som kan lägga minst en timme på en diskussion. Det tar dessutom 

väldigt mycket tid efteråt att transkribera det inspelade materialet.  Målet för 

fokusgrupper är inte att komma fram till någon gemensam lösning utan syftet är att få 

fram olika uppfattningar inom ämnet (Kvale & Brinkmann 2009). 

Undersökningsgrupp och urval 

Respondenter valdes ut genom det som Bryman (2011) kallar ett bekvämlighetsurval.  Ett 

informationsbrev skickades till personer  som vi trodde skulle kunna hjälpa till med att 

skapa kontakt med respondenter som tillhör  målgruppen för studien. Kontaktpersonerna 

valde sedan i sin tur ut personer som kunde tänkas vilja medverka vid diskussionen. Detta 

förfarande benämns som snöbollseffekten av Bryman (2011). Gruppen av respondenter 

består slutligen av personal, bestående av förskollärare, fritidspedagoger, lärare, 

speciallärare, assistenter och resurspersoner, som är verksamma inom 

grundsärskolan.  med inriktning mot träningsskola F-9 samt gymnasiesärskolans 

individuella program. Fokusgrupperna finns representerade på fyra olika skolor i 

mellanstora kommuner i Sverige. Det är totalt 19 personer som deltagit i de fyra 

fokusgruppsdiskussionerna. Wibeck (2010) framhåller att gränsen för hur många 

personer som samtidigt kan vara inbegripna i ett samtal går vid ca fyra personer och vi 

har därför bett kontaktpersonerna att sträva efter grupper av denna storlek. Det blev 

varierande storlek av grupper, från minsta gruppen som var tre personer, till den största 

gruppen som var sex personer.   Respondenterna arbetar i verksamheter där lokalerna 

finns  på grundskolor och gymnasieskolor. Hälften av verksamheterna har egen rektor 

och hälften har rektor tillsammans med andra skolformer.  

 

Pilotstudie 

En pilotstudie genomfördes  i syfte för att få bekräftat om valet av metod kan fungera. 

Forskaren kan prova om antalet frågor är tillräckligt och om frågorna är välformulerad 

och ställda på rätt vis, så att innebörden förstås av deltagarna enligt Ahrne och Svensson 

(2015). Forskaren får möjlighet genom pilotstudien att omformulera och granska frågorna 

för diskussionsgrupperna, samt att fundera över sin egen roll som samtalsledare till 

exempel. hur man lyssnar och agerar. Det ges även möjlighet att prova den tänkta 
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tekniken som ska användas vid intervjutillfället (ibid.). Ett resultat som vi som forskare 

tog med oss från pilotstudien var att    känna av hur mycket struktur som behövdes i 

diskussionen och hur mycket vi som ledare skulle deltaga, eftersom Wibeck (2010) menar 

att en fokusgruppsdiskussion med liten inblandning av moderatorn leder till att 

deltagarnas egna intressen kommer i fokus.  Pilotstudiens genomförande gav ett positivt 

resultat  och respondenterna ansåg att informationen var tillräcklig inför intervjun.  I vår 

analys kring respondenternas svar ansåg vi att frågeställningarna i 

studien  skulle   fungera och troligtvis besvara studiens syfte och problemformulering.  

 

Genomförande 

I följande avsnitt  redogörs tillvägagångssätt   för studiens insamling av empirin. Tid och 

plats bestämdes utifrån respondenternas förslag och  fokusgruppsdiskussionerna har 

slutligen skett på respektive skola. Vi båda har varit fysiskt närvarande vid alla 

tillfällen,  utom vid ett då en av oss medverkade via videosamtal. Diskussionerna  är 

inspelade via en  mobilapp med diktafonfunktion. Wibeck (2010) framhåller att endast 

diktafon och inte videoinspelning kan göra att respondenterna blir mer bekväma och 

avslappnade. Detta tog vi fasta på vid genomförandet av 

fokusgruppsdiskussionerna.  Respondenterna har  delgivits vetenskapsrådets etiska 

principer  enligt Vetenskapsrådet (2002), innan insamlingen av empirin började, vilka 

kommer att redogöras för i kommande avsnitt.  

 

Etiska överväganden 

Hermerén (2011) framhåller att forskningen bör vara av god vetenskaplig kvalitet, vilket 

med andra ord kan förklaras som att den ska ge nya kunskaper. En forskningsrapport som 

har brister i sin frågeställning och utgår från felaktiga metoder eller som på annat sätt är 

ofullständig kan tolkas som att den har en dålig forskningsetik. I information till 

respondenterna samt i studien ska det tydligt framgå att forskaren följer Vetenskapsrådets 

principer för forskningen. Det finns fyra allmänna huvudkrav som utgår från 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer och som är till för att skydda 

individen i forskningssammanhang; Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav har följts och redovisas i studien. 

Informationskravet är uppfyllt genom informationsbrevet som deltagarna får innan 

studien genomförs och som finns med som bilaga till studien. Samtyckeskravet är uppfyllt 

i och med att deltagarna har kommit till träffen. Med utgångspunkt från att uppgifter om 
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respondenterna ska hanteras konfidentiellt bör vald metod vara en god förutsättning 

eftersom fokusgruppen består av okända personer och de deltar i ett sammanhang där inte 

någon individ pekas ut. Helt anonym kan ingen respondent vara då andra i 

diskussionsgruppen eller personer  på  skolan kan röja en persons deltagande i studien. 

Slutligen är nyttjandekravet uppfyllt genom att vi endast använder det insamlade 

materialet till denna studie som efter studiens godkännande kommer att publiceras på 

Diva.portalen.se.  

 

Övriga etiska överväganden som vi gjort är att vi utelämnat etiskt känsliga avsnitt i 

resultatredovisningen, eftersom Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att de etiska 

frågorna ska övervägas noga när det handlar om personliga konsekvenser och att de 

sociala konsekvenserna får mindre uppmärksamhet. Således har de etiska övervägandena 

varit närvarande i alla delar av föreliggande studie. 

 

Studiens trovärdighet och generaliserbarhet 

Huvudsyftet med denna studie har varit att få syn på hur personal i grundsärskola med 

inriktning mot träningsskola och gymnasiesärskolans Ip diskuterar runt lärande och 

skolutvecklingens betydelse för lärandet genom en kvalitativ metod. Bryman (2011) 

framhåller att begreppen validitet och reliabilitet inte är användbara när det gäller 

kvalitativa studier, begreppet trovärdighet är mer relevant. När det gäller frågan om denna 

studies trovärdighet, det vill säga om studien undersöker det den har för avsikt att 

undersöka, menar vi att vårt sätt att formulera forskningsfrågorna  till respondenterna 

påverkar studiens trovärdighet. Även forskarens personlighet och ledarskap i 

diskussionerna kan påverka resultatet (Wibeck 2010). Vi har valt att bjuda in de olika 

yrkeskategorierna som finns representerade i de aktuella skolformerna, med syfte att det 

ska ge en bild som visar på olika perspektiv och resonemang kring lärandet för att öka 

trovärdigheten i studien. Ytterligare en aspekt som ökar denna studies trovärdighet är att 

vi båda har närvarit vid insamling av empirin.  

 

Transkribering  och kodning av  materialet  har utförts av båda forskarna var för sig, för 

att sedan jämföras och fastställa resultatet som Patel och Davidsson (1991) beskriver.  

Kvale (1997) menar att det även är upp till läsaren att avgöra hur mycket som kan 

generaliseras i studien. För att hjälpa läsaren  att bedöma   studiens trovärdighet krävs det, 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) att läsaren har fått möjlighet till att ta del av de 
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metodiska förfaranden som gjort i studien, därför kommer följande avsnitt att beskriva 

hur vi har valt att analysera det insamlade materialet. Ett annat argument som vi har tagit 

till oss är för att visa på generaliserbarheten är följande citat : “Resultaten från den 

kvalitativa forskningen ska istället generaliseras till teori och inte till population” 

Bryman (2011, s.369). Författaren beskriver att det är kvaliteten på de olika teoretiska 

slutsatserna utifrån de data som har samlats in som får ligga till grund för bedömningen 

(ibid.). Vilket kan jämföras med Dahlin-Ivanoff (2015) som menar att ett teoretiskt 

perspektiv, på det empiriska materialet får betydelse för vad man kommer att se. 

 

Metoddiskussion 

Studiens insamling av empiri utgår från  fokusgruppsdiskussioner som är genomförda i 

fyra olika arbetslag, som tidigare nämnts. I orientering gör löparen ständiga 

återkopplingar till kartan och försöker föreställa sig hur verkligheten kommer att ser ut 

vid olika punkter, för att utifrån det lägga upp en plan för hur kontrollpunkten ska nås på 

smidigaste vis. I efterhand reflekterar sedan orienteraren över hur ett annat vägval hade 

kunnat påverka resultatet. Vår reflektion kring metodval kommer att diskuteras i detta 

avsnitt. Vid genomförandet av  studien upplevdes att det var en svår balans mellan att 

som forskare ta del av diskussionerna och att försöka få respondenterna att diskutera med 

varandra. Diskussionerna kom igång lätt vid varje diskussionstillfälle och vi upplevde att 

det fanns ett engagemang och en positiv förväntan inför diskussionen. I början av varje 

fokusgruppsdiskussion vände sig respondenterna i första hand till oss, som var intressanta 

nykomlingar i deras gäng, men efter ett tag vände de sig mer till varandra. På ett liknande 

sätt har vi reflekterat runt hur resultatet hade blivit om ett och samma arbetslag hade fått 

diskutera studiens frågeställning flera gånger. Vårt svar på det är att vi möjligen hade 

kommit förbi situationen med att respondenterna vände sig till oss i början av 

diskussionerna, som ett slags artighetsbeteende på ett sätt som är naturligt när en gäst 

kommer och vill diskutera en sak.  

 

Det finns en anledning till att reflektera över urvalet av respondenter inför deltagandet i 

studien. Eftersom en aspekt på fokusgruppsdiskussion som metod är att det finns en risk 

att deltagarna undviker att samtala om känsliga saker (Wibeck 2010). Detta kan liknas 

vid det som i orienteringssammanhang handlar om, att det finns förbjudna områden som 

till exempel villaträdgårdar och nyplanterade skogshyggen där vakter står utplacerade för 

att bevaka så att ingen springer in. På samma vis kan respondenter ses som vakter för att 
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inget olämpligt kommer upp i samtalet. Här tänker vi på att respondenterna i studien har 

olika bakgrund och utbildning. Respondenternas uppdrag i verksamheterna är olika 

därmed har  olikheterna berikat diskussionen, menar vi. Sammanfattningsvis upplevdes 

metodvalet som lyckat  på så vis att respondenternas diskussion och engagemang kan 

tolkas och ge svar på studiens frågeställningar. 

 

Analys 

När forskaren har samlat in sitt empiriska material ska detta bearbetas och analyseras. 

Nästa fas för forskaren är att ordna, sortera och begripliggöra det insamlade materialet, 

enligt Svensson (2015). Det blir forskningsfrågan och syftet med vad studien ska 

användas till som får avgöra hur den aktuella databearbetningen ska ske. Det är 

gruppdeltagarnas exakta yttranden i diskussionen det vill säga rådata som ska bearbetas 

och analyseras.  Detta sker lämpligast genom en kategorisering av intressen eller ämnen 

vilket blir aktuellt i vårt fall (Wibeck 2010).  Att kategorisera beskrivs även i form av att 

man gör en kodning. Det är en process som utgår från det insamlade datamaterialet och 

kan ses som en beskrivande analys för att sedan övergå i en tolkningsfas (Fejes & 

Thornberg 2009). Wibeck (2010) och   Westlund (2009) påpekar att forskarens roll och 

förhållningssätt  aldrig går att bortse från i detta sammanhang, eftersom det är forskaren 

som väljer vad och hur den beskriver ett resultat (ibid.). Detta argument styrks även  av 

Bryman (2011) som menar att det är en  nackdel inför användandet av  metoden.  

Ett sätt att motverka detta skulle kunna vara enligt författarna  att skriva ner 

förförståelsen   av det som ska studeras. Här kan då ses en koppling till vad inledningen 

och syftet med studien är, vilket beskrivs i början av vår studie.  Bryman (2011) beskriver 

att om det är en frågeställning som ska besvaras är en innehållsanalys att rekommendera. 

Det är sedan forskningsfrågan och tillgången till tid och utrymme som får avgöra 

mängden av analysdelar i studien (Wibeck 2010).  

Analysen i denna studie utgår från en  innehållsanalys. Det inspelade materialet har 

avlyssnats  flera gånger och  transkriberats i sin helhet. Vi har lyssnat efter det som är 

centralt och antecknat tiden för det sagda i syfte att kunna gå tillbaka på ljudfilen och 

lyssna igen, på det vis som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) förespråkar. Både 

avlyssning och transkribering har utförts av båda författarna, oberoende av varandra. 

Detta för att sedan kunna göra jämförelse av kodning för att kunna göra en kategorisering 

som bygger på en överensstämmelse  från bådas tolkning, enligt den metod som beskrivs 



  
 

31 

 

i Wibeck (2010). Slutligen kodades datan i sju olika temaområden som vi tillsammans 

identifierat. För att sedan fördelas till fyra olika temaområden i relation till studiens första 

frågeställningen och tre  olika temaområden i relation till studiens andra frågeställning. 

Resultat och analys av det insamlade forskningsmaterialet 

I orienteringssporten handlar det om att hitta möjligheter och lösningar som leder framåt 

och i  respondenternas resonemang i föreliggande studie handlar det om att utveckla och 

leda eleverna i sin kunskapsutveckling. I likhet med orienteringen ska eleverna få 

möjlighet att komma i mål utifrån läroplanernas riktlinjer. I följande avsnitt kommer vi 

att analysera och visa på de identifierade temaområden utifrån lärande och skolutveckling 

ur  respondenternas diskussioner. Med andra ord de kontrollpunkter som vi använder oss 

av i metaforen. Ett lärande kan enligt Säljö (2015)  beskrivas som  en företeelse och det 

kan upplevas och förstås på olika sätt. Vad som menas med ett lärande måste ses i rätt 

sammanhang och  därför har begreppet många olika definitioner.  Vilket också resultatet 

visar utifrån respondenternas diskussioner. I vår analys har vi valt att markera 

respondenternas svar med kursiv text.  Temaområden som identifierats i relation till 

studiens första frågeställning ”hur diskuterar respondenterna runt olika perspektiv på 

lärandet”  är följande fyra huvudområden: meningsfulla lärande situationer, relationer, 

förhållningssätt och delaktighet. 

 

Meningsfulla lärandesituationer 

I respondenternas diskussion framträder ett temaområde som beskriver lärande  som att 

allt man gör är en situation där eleven kan lära sig något, vilket följande citat är ett 

exempel på: 

Allt som man gör är en lärandesituation.  

Det kan ju vara väldigt individuellt. 

Det är olika förutsättningar hos varje elev. 

 

Respondenterna beskriver att   eleverna ska få möjlighet till att göra olika saker, uppleva, 

känna, se bilder och filmer och sjunga så att eleverna ska kunna klara av saker själva. 

Vilket följande citat visar genom att respondenterna hävdar att det ska vara en “...varierad 

undervisning...”. Detta resonemang styrks av Säljö (2015) då han hävdar att skolans 

uppgift är att utveckla eleven, men han hävdar också att det kan vara en komplex uppgift.  
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Respondenterna berättar att de skapar möjlighet för eleverna  att göra experiment och 

genom att  lärandet kan var praktiskt, att man gör saker, inte bara lär när man läser och 

skriver. I respondenternas diskussion framkommer att lärandet måste ske i ett 

“meningsfullt sammanhang” och utgå från elevens egna intressen. Meningsfulla 

sammanhang beskrivs i följande citat av respondenterna: 

 

Lärandesituation kan vara det vardagliga genom att träna,  det kan handla om att ta av skorna, 

jobba för självständighet som till exempel att lämna  disken. 

                Det är inte omsorg vi lär hela dagen, även på toa det är naturligt. 

 

Kunskap kan uppstå i ett sammanhang (Gustavsson 2002) och genom ett sammanhang 

uppstår det mönster. När individen kan se dessa mönster kan den också förstå, menar 

Gärdenfors (2010). Respondenterna hävdar att det finns en tanke med det som 

personalen  gör, men som kanske inte alltid syns. Ett sätt kan vara att jobba “ tematiskt”, 

något som visar sig   som fungerar i verksamheten, enligt respondenterna. Att   använda 

olika miljöer som att vara ute, besöka en bondgård, att ha en trafikdag och simning 

är  aktiviteter som kan gynna lärandet, enligt respondenterna. Detta kan jämföras med 

Phillips och Soltis (2010) som hänvisar till Deweys tankar kring lärandet där ett argument 

är att om aktiviteten är meningsfull och att den sker i samspel med andra så skapas det ett 

socialt forum där lärande kan ske. 

 

I föreliggande studies bakgrundskapitel  beskrivs kunskapsbedömning utifrån  lärande 

och bedömning. Respondenternas diskussion om kunskapsbedömning visar på att de 

bedömer elevernas utveckling genom att de menar att de ser elevernas utveckling.  För 

att kunna se så måste de känna eleven väl, vilket följande citat visar ”...så måste man 

känna eleverna väl så man kan se och tolka…”citaten kan jämföras med  Hautaniemis 

(2004) studie som visar på att elever på tidig utvecklingsnivå och utan talat språk kan 

vara svåra för utomstående att förstå. Det kan vara små, små signaler som skulle kunna 

tolkas som spasmer eller ryckningar, men som faktiskt inte är det utan är 

meningsskapande signaler. Vilket kan jämföras med följande citat: ”Det kan vara små, 

små nyanser det vet man när man känner eleven”.  

 

Andra citat vittnar om att respondenterna upplever att det kan vara svårt att veta hur en 

kunskapsbedömning ska göras: 
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Om man kan det i en situation men inte i en annan. Kan man det då? 

Bedömningen är svår. När kan dom det? Men sen kanske dom inte kan det nästa gång. 

 

Skolverket (2015b) har genom sitt material för bedömning i träningsskolan som syfte att 

stödja personalen i bedömningsprocessen. Ett  perspektiv på den 

formativa   bedömningen som diskuteras är  bedömningen av var eleverna ligger och 

vilken undervisning som passar utifrån det (ibid.). Vilket kan jämföras med att söka efter 

elevens proximala utvecklingszon (Philip & Soltis 2010). Följande citat är ett exempel på 

hur respondenterna diskuterar runt undervisningen, om den ligger inom elevernas 

proximala utvecklingszon. “Vi har gjort kartor över var dom bor. Förstår dom det? 

Kanske nån gör det”. 

 

En ytterligare aspekt av bedömning som uppkommer i diskussionen ligger i linje med det 

Lundahl (2006) menar med att språk och kommunikation är en grund för att kommunicera 

vetande.  Citatet nedan leder tanken till att språket och berättandet är en väg, inte bara för 

att läraren ska förstå att eleven har lärt sig något, utan även för att eleven själv ska förstå. 

 

...jag tror inte dom vet själva eller kan förstå att dom har lärt sig något. På förskolan kunde 

barnen berätta vad dom hade lärt sig. Det kände dom i sig… 

 

Ur ett annat perspektiv kan citatet ovan jämföras med det Lundahl (2006) framhäver att 

vetande bygger på språk och kommunikation. Det finns även samband med att tanken och 

språket och utvecklingen av den egna inre rösten hör ihop  (Vygotskij 2001). 

Vidare  framkommer i diskussionen om bedömning att personalen håller kontinuerlig 

kontakt med vårdnadshavarna (jmfr Östlund 2012) och följande citat visar på att syftet i 

det här fallet är att  dokumentation och samverkan med vårdnadshavarna är ett sätt att 

arbeta med bedömning. 

 

...vi tar mycket bilder också som föräldrarna får ta del av och vi skriver dagligen i en bok som 

går mellan hemmet och skolan. Då kan man på sikt se ett lärande också…. 

 

Relationer 

Följande temaområde som identifierats är kring relationer med underrubrikerna 

grupptillhörighet och kommunikation. Relationen mellan lärare och eleven beskrivs 

utifrån respondenternas diskussion  på följande sätt: 
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              En relation behövs för att utveckla lärandet och man måste känna dem väl. 

Vi har alla olika relationer med eleverna. 

Man måste känna eleverna så att man kan tolka och se. 

Och eleverna lär sig när det är tryggt och när de mår bra. 

 

Vår tolkning är att ovanstående citat kan belysas ur Hautaniemis (2004) perspektiv. På så 

vis  att det handlar om att se kommunikationen som individen kan visa genom sina 

känslor. Hautaniemi (2004)  beskriver att det endast kan ske genom att de vuxna lär sig 

att avläsa och tolka, med andra ord handlar det om att det måste finnas en relation mellan 

eleven och personalen för att detta ska kunna ske enligt vår slutsats. Denna tolkning anser 

vi ligger i linje med det relationella perspektivet som enligt von Wright (2001) beskriver  

som att det handlar om att inta den enskildes perspektiv i mötet.  

 

 Även relationer mellan eleverna diskuterades av respondenterna.  Följande citat visar på 

det: 

 

Många har svårigheter att vara tillsammans med andra, då måste de få strategier.  

De lär sig det sociala samarbetet lättare. 

 

Citatet ovan kan ställas i jämförelse med Nijs, Penne, Vlaskamp och Maes (2016) 

forskning om elevers möjlighet till jämbördiga kamratrelationer som  styrker att sociala 

relationer mellan barn ger en förbättrad livskvalitet och en bättre hälsa för eleven. 

Resultatet i nämnda studie visade att även barn med grav utvecklingsstörning visar ett 

intresse för det sociala om de får möjlighet till detta (ibid.). Citatet  kan även jämföras 

med argumentationen av Ineland, Molin och Sauer (2013) som hävdar att debatten kring 

stigmatiseringen som har förekommit under årens lopp, har gjort att inkluderingstankarna 

har uppstått  inom skolväsendet. 

 

Två citat som beskriver hur respondenterna  resonerar utifrån relationella processer är 

följande: 

  ...att  eleverna bör arbeta i grupp för att det kan behövas för ett lärande. 

   Eleverna lär av varandra, vi försöker att lära dem att göra saker tillsammans. 

 

Utifrån  ovanstående citat finns en koppling till att kunskap kan uppstå och ett lärande 

kan ske i sociala sammanhang, enligt Swärd & Florin (2011). Ett lärande kan ske i 

relationella processer mellan människor, detta är ett synsätt som utgår från Vygotskijs 
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teorier, enligt Jakobsson och Nilsson (2011). Respondenternas resonemang bekräftas av 

Sundgren (2011) som skriver att skolan ska stödja eleverna så att de kan känna 

samhällstillhörighet. Vilket kommer att vidareutvecklas i följande avsnitt. 

 

Grupptillhörighet 

Nedan  följer citat från respondenter som förtydligar varför de ansåg att eleverna ska 

känna en grupptillhörighet. 

 

Vi slog ihop klasserna, det fungerar bra och eleverna känner en tillhörighet till en klass. 

Alla måste lära sig att fungera i grupp.  

Det är viktigt att bli sedd av andra. 

 

Dewey som i bakgrundskapitlet har nämnts som förespråkare för ett sociokulturellt 

perspektiv anser att skolan skall bygga på gemenskap och motsätter sig därmed enbart 

individuellt arbete (Sundgren 2011.). 

  

Ett arbetssätt som utgår från att klasserna slås ihop och argumentet att det är viktigt att bli 

sedd av andra är tankar som bygger på ett arbetssätt utifrån Deweys perspektiv på 

undervisning, där kommunikationen är viktig för att det inte ska utvecklas ett passivt 

förhållningssätt hos eleverna (Phillips & Soltis 2010). I analysen av respondenternas svar 

finns en problematik som handlar om  att kunna ge eleverna en grupptillhörighet som 

gynnar utvecklingen. De argument som visade på svårigheter kring arbetet med 

grupptillhörighet var citatet ”grupperna är spretiga och att eleverna är så olika”. 

Respondenterna diskuterar att eleverna måste trots svårigheter och nedsättningar i sin 

sociala förmåga, lära sig att fungera socialt. Vilket följande citat belyser:    

 

...det sociala att vara tillsammans med andra. 

Att klara av att vänta.... 

Alla måste lära sig att fungera i grupp. Alltså även personer med autistism. 

Sitta med vid bordet…. 

 

Citaten ovan kan jämställas med det som Dewey framhåller  att skolan ska bygga på att 

aktiviteter ska ske i gemenskap och att skolan ska ha en social karaktär (Phillips & Soltis 

2010). Respondenternas resonemang styrks ytterligare av Nyqvist Cech (2001) som 

argumenterar för  att om undervisningen sker i mindre grupper med rutiner och en tydlig 

struktur skapas trygghet och kan utveckla lärprocessen i en positiv riktning.  
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Kommunikation 

 

Hur respondenterna diskuterar runt det temaområde som vi identifierat som 

kommunikation kommer vi att analysera i följande avsnitt. Det finns en enighet kring 

kommunikationen i de olika fokusgrupperna genom att de anser att  kommunikationen 

har betydelse för lärandet och  för den enskilde eleven i livet. Detta kan tolkas både utifrån 

Dewey och Vygotskijs teorier som utgår från att språket har stor betydelse för 

kommunikationen och att det är ett verktyg som används för kunskapsbildande 

tillsammans med andra personer (Phillips & Soltis 2010).  

Följande citat beskriver hur kommunikationen sker enligt respondenterna: 

 

 Vi tecknar mycket, vi använder bilder och kroppsspråk, pictogram. 

 Det kan också vara att vi introducerar nya ljud och dofter. 

 En elev har utvecklats med hjälp av go-talk( bilder). 

 

Östlund (2012) beskriver att  lärarna även försöker att göra eleverna delaktiga i 

undervisningen genom att använda olika kommunikationsstödjande tekniker. En sådan 

kommunikationsstödjande teknik som respondenterna beskriver är IT-teknik. Ett citat 

som visar på respondenternas diskussion om utbyggnaden av IT-nätet är följande: 

 

...att  nätet inte är  utbyggt, vill vi ut och komma åt något som finns på nätet så är det ju   

   inte alltid att vi kommer ut… 

 

Föregående citat kan tolkas utifrån att respondenten menar att det finns en otakt i 

organiserandet av IT-teknik, på så sätt att nätet inte är utbyggt. Respondenterna påpekar 

att kommunen köpt in licenser till särskilda program samtidigt som personalen inte har 

tillräcklig kompetens i IT-teknik ännu. Respondenterna diskuterar även att ekonomi och 

sättet att fördela resurser påverkar om eleverna ska få tillgång till IT- teknik. Ett uttalande 

i den kategorin är “Vilka ska få Ipads…”.Respondenten menar att i deras kommun får alla 

elever från en viss ålder en Ipad som bärs mellan hemmet och skolan, men i hennes klass 

finns yngre barn som skulle kunna ha nytta av Ipads till särskilda kommunikationsappar 

som ett exempel. Föregående resonemang  syftar på att det finns beslut som ligger högre 

upp i verksamhetens organisation, som hämmar elevernas möjlighet till utveckling och 

lärande.  
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Ytterligare ett område som berör IT handlar om personalens kunskaper. Vilket följande 

citat visar: 

Vi måste ju kunna också med det räcker inte med att widgit go kommer till oss, vi måste få 

utbildning  också, det är mycket tekniskt också kring hur apparna ska användas. 

 

Vår tolkning är att respondenterna menar att det finns läromedelsmaterial som  kan vara 

en tillgång för undervisning och lärande när det  handlar om datorer och användning av 

Ipad. Att det kan ses som en tillgång för undervisningen styrks ytterligare genom citatet 

från respondenterna som lyder:  “Det finns jättemycket bra material på nätet både för 

dator och Ipad ”. Lärarens kunskaper och förhållningssätt kring användandet av IT 

påverkar resultatet konstaterar Håkansson och Sundberg (2012) och Martinsson Niva 

(2016) anser  att för elever med språkstörning får omgivningen betydelse för språk och 

kunskapsutvecklingen.   

  

Respondenterna ansåg att ett lärande kan ske vid bordet genom att eleven kan tala om vad 

den vill ha, där utvecklas kommunikationen och det “sociala samspelet” eftersom 

turtagning och konsten att vänta blir naturliga inslag. Citatet ovan ligger i linje med vad 

Nijs, Penne, Vlaskamp och Maes (2016) menar med att barns utveckling vad gäller 

problemlösning, initiativförmåga och förmåga att initiera och upprätthålla kontakt ökar 

genom samspel med jämlika.  

 

I analysen av respondenternas svar i denna studie framkommer det   att respondenterna 

anser att det inte alltid är så lätt att tolka eleverna, eftersom att de enligt respondenterna 

”tecknar med småbarnsspråk . Förklaringen till detta är att eleverna inte har tillräcklig 

förmåga och teckenspråket blir enkelt, enligt respondenterna. Ur denna aspekt kan det 

finnas belägg för att det är viktigt att eleven ställs inför utmaningar som kan leda eleven 

vidare i sin utveckling. Här handlar det med andra ord om att utmana eleven inom den 

proximala utvecklingszonen och Vygotskijs teorier ur ett sociokulturellt perspektiv enligt 

Phillips och Soltis (2010). Säljö (2015) betonar att ett sociokulturellt perspektiv är att man 

lär í interaktion och samspel tillsammans med andra individer och att detta sker i 

sociokulturella miljöer som personen befinner sig i. 

 

Förhållningssätt 

Vid denna  kontrollpunkt, utifrån orienteringsmetaforen, handlar det identifierade 

temaområdet  om förhållningssätt och olika strategier.   I respondenternas diskussion 
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framkommer det  att pedagogens grundutbildning avspeglar sig i förhållningssättet i 

verksamheten. Ett citat som visar på detta är: “Det beror så mycket på vem man har som 

pedagog”. Vilket kan ställas i jämförelse med vad Jakobsson och Nilsson (2011) belyser 

med att ett arbetslag kan bestå av personal med olika grundsyn, vilket kan medföra olika 

förhållningssätt gentemot eleverna.  

Respondenterna diskuterar   var lärandet kan ske, detta  förtydligas genom följande citat 

där respondenterna hävdar att :   

 

 Lärandet sker inte enbart i klassrummet utan det kan ske även i andra situationer. 

 Som pedagog måste du kunna se lärandet i andra situationer. 

 Fånga stunden och möt eleven där den är. 

 

I respondenternas diskussion ser vi att det finns en dialog mellan de olika yrkesgrupperna 

för att arbetet ska gynna eleven. Detta bekräftas med orden  “ att man måste veta vad 

syftet med uppgift  för eleven är för att man ska kunna hjälpa den under lektionen“. 

Winlund och Rosenström Bennhagen (2004) anser att med ett förhållningssätt som utgår 

från vad eleven behöver och kan, för att komma till målet, kan det vara lättare att hitta ett 

arbetssätt som hjälper eleven. För att detta ska kunna ske krävs det kunskaper från 

personalen om olika sätt att möta de olika eleverna (ibid.). Detta argument styrks av 

Skolverket (2011) som menar att det är de nationella målen som styr hur verksamheten 

ska utvecklas. Detta arbete ska ske genom att personalen gör uppföljning, analys och 

genom att man provar nya arbetssätt och metoder (ibid.). 

 

Följande citat från respondenterna beskriver hur de tänker kring förhållningssätt och 

bemötande av eleverna: 

 

Man tänker hela tiden vad kan vi som vuxna göra för att underlätta för eleverna. 

Hur kan jag som pedagog göra för att anpassa de lär sig inte  enbart i klassrummet.    

Man kan få sitta i  soffan istället det handlar om att se lärandet även i andra situationer. 

 

Jakobsson och Nilsson (2011) hävdar att personalen kan ha olika syn på eleven och att 

detta i sin tur kan påverka arbetet och bemötandet av eleven. Citatet “ vad kan vi som 

vuxna göra för att underlätta för eleverna” beskriver enligt respondenterna att det  kan 

vara att ta vara på olika kompetenser och att arbeta flexibelt. Detta kan vara ett sätt som 

kan skapa trygghet och ge bra förutsättningar för eleven enligt Jakobsson och Nilsson 

(2011).  
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Ett  område som kom fram i diskussionerna handlar om  att skolväsendet är organiserat 

på så vis att det finns en särskild skolform som har elever med utvecklingsstörning som 

målgrupp. Respondenten säger följande: 

 

...Ett normalbegåvat barn som inte kunde gå, fick inte gå i särskolan. Det är då man ska  börja 

med det...man kan ju till exempel ha gympalektioner här. Det är diskriminering. Hade NN varit 

chef hade hon bara sagt: Vad är problemet…. 

 

I citatet  ovan syftar respondenten på  rektor som förhåller sig till styrdokumenten på ett 

sådant sätt att ett barn utan utvecklingsstörning inte får ta del av ämnesområdet motorik i 

träningsskolan. Respondenten menar att om det hade varit en tidigare rektor så hade det 

inte varit något problem. Ett citat från respondenterna som knyter an till liknande exempel 

är:”...Skolinspektionen...det beror ju på vilken som kommer ut och vilken kunskapssyn den 

personen har…”. Detta kan tolkas utifrån Karlsudd (2012) som framhåller  betydelsen av 

den enskildes människosyn  och kunskapssyn. Även vilken förförståelse personen från 

skolinspektionen har får betydelse för bedömning av verksamheten enligt respondenterna. 

Detta kan analyseras utifrån vad Lundahl (2006) framhåller med att skolans verksamhet 

är beroende av pedagogiskt vetande.  

 

Följande citat kommer upp i diskussion runt läroplaner och måluppfyllelse och 

respondenterna argumenterar för att verksamhetens förhållningssätt är en tolkning av 

styrdokumenten: 

 

...röd tråd...utifrån träningsskolans skolplan. röda tråden är ett långsiktigt lärande så att man 

blir erbjuden allt från ettan till nian. Så man får uppleva och prova olika saker, tolkningar 

överallt så är det överallt.  

 

Strategier för elevens lärande 

Ett citat som visar på att det är viktigt att ge eleverna strategier är: “...visa eleven att den 

kan gå till ett visst rum…”. Ett annat exempel på en strategi är att  ge eleverna “tid”. 

Respondenterna diskuterar runt detta som en strategi, för att eleven ska  klara av olika 

saker, till exempel vid av och påklädning. För att undvika för mycket hjälp även om det 

handlar om välmening kan det utveckla onödig hjälplöshet enligt respondenterna. Nedan 

följer fler citat som hänvisar till situationer där respondenterna menar att de använder 

ytterligare andra strategier för att hjälpa eleverna. Det finns en gemensam uppfattning 

som handlar om   att  ge eleverna färdigheter för livet:  
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               Det kan vara att ge eleven olika strategier där svårigheterna finns. 

 Det kan vara i de sociala situationerna, därför behöver man träna på dessa bitar för  

 att klara det  vardagliga livet efter skolan. 

                 Upprepning av rörelse är viktigt och att motoriken finns överallt. 

 

Här finns en koppling till litteraturen av Gustavsson (2002) som beskriver att rutiner och 

traditioner som upprepas i den dagliga verksamheten  skapar trygghet, delaktighet och 

gemenskap för eleverna. Phillips och Soltis (2010) hävdar med utgångspunkt från 

Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen att läraren ska ge eleven stöd 

genom att utmana och ge hjälp, vilket utifrån respondenternas svar kan tolkas som att det 

handlar om att ge eleven olika strategier som ska leda till utveckling för eleven. Vår 

tolkning av resultatet är att det finns ett resonemang från respondenterna som liknar 

tankarna som Nyqvist Cech (2001) beskriver kring den sociala omsorgsgrunden,  som att 

den utgår från att möta den enskilda individen. Målet med den sociala omsorgsgrunden 

kan vara att hjälpa eleven att skapa förutsättningar för att lära sig och ta del av olika 

strategier som ska underlätta det dagliga livet för eleven (ibid.). Denna tolkning kan ses 

med utgångspunkt ur det  punktuella perspektivet som enligt von Wright (2001) beskriver 

att handlar det om att se den enskildes förmågor, egenskaper samt att se hur dessa faktorer 

påverkar individens handlingar. 

 

Delaktighet 

Under följande temaområde har vi valt att redogöra för analys och resultat som belyser 

begreppet delaktighet. Avsnittet utgår från citat från respondenterna: 

 

Det är viktigt med förberedelser   så att eleven kan använda sin potential, som till     exempel att 

eleven sitter bra så att den kan koncentrera sig på uppgiften. 

Eleven ska kunna vara aktiv i undervisningen och inte delta enbart genom att sitta bredvid. 

 

Analysen av resultatet kan ställas mot Frithiof  (2007), där resultatet belyser en  aspekt 

där individerna upplever att de inte alltid får vara delaktiga och bestämma även om de 

skulle kunna delta. Via de förberedelser som respondenterna anser är viktiga att 

genomföra inför undervisningssituationen kan ses med Östlund (2012) 

som  argumenterar  i sin studie för att lärarna bjuder in eleverna till delaktighet och att 

det kan ske på olika vis. Martinsson Niva (2016) menar i sin studie att förena 

styrdokumentens kunskapskrav med elevinflytande från det demokratiska uppdraget är 

en svårigheter och därmed en utmaning för pedagogerna. Respondenterna för ett 
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resonemang som utgår från att eleven ska vara delaktig. Detta förtydligas genom följande 

citat  där respondenterna hävdar: “Att delaktighet är viktigt för lärandet”.  

 

En aspekt som lyftes i fokusgruppsdiskussionerna utgick ifrån följande citat : 

 

 Det handlar om en målgrupp som egentligen inte har så stora valmöjligheter, de är i  skolan 

varje dag kommer med taxi och inga möjligheter till att skolka som andra elever har.  

 

Respondenterna diskuterar att de ändå försöker möta eleverna och ge dem möjlighet till 

att reflektera kring inflytande vid till exempel vid klassråd.  ” Att man får tycka vad man 

vill allt måste inte vara lika”. Föregående citat kan jämföras med de riktlinjer som finns 

i läroplanerna under rubriken normer  och värden genom följande citat: 

 

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt  samhälles 

gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling. 

                                        (Skolverket 2011,s.12 och Skolverket 2013,s.12). 

 

En ytterligare reflektion  som respondenterna lyfte,  var att även om personalen 

hade   kännedom av  att det under veckan hade förekommit konflikter, så valde ofta 

eleverna själva att undvika detta ämne  och svarar att det har varit bra. Respondenterna 

diskuterar att när det handlar om skolans värld  upplever de eleverna som skyddade och 

de ställer sig frågan,  om  hur elevernas möjlighet till delaktighet kommer att se ut i det 

framtida  livet utanför skolan. Vilket visas i följande citat: 

 

Kommer de att göra saker som de inte egentligen vill eller som de vet är fel? 

Här finns ett  lärande...som man vill skicka med dem att man får säga ifrån....   

Att de kanske inte alltid förstår kopplingen med att kunna säga till att man inte vill utan man gör 

och   gör. 

 

Respondenterna diskuterade vikten av att  eleverna får möjlighet till att vara delaktiga,  få 

vara med i planeringen och tycka om det man gör i skolan. Att eleven får möjlighet till 

att förstå att man kan byta perspektiv. Detta kan jämföras med Frithiof (2007) som 

beskriver en problematik kring delaktighet och medbestämmande. Diskussionen 

fortsätter och respondenterna  konstaterar att det handlar om vad vi som personal erbjuder. 

Argumentet förklaras med citatet ”personalen har ändå en stor 

påverkanseffekt”.  Fokusgruppsdiskussionen handlade om att  det vid en gemensam 
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diskussion  mellan personal och elever om turtagning, kan det vara svårt för eleverna att 

diskutera när man sitter flera tillsammans.  Kanske skulle man ge  eleverna fler 

möjligheter till att få vara en till en, för att kunna få göra olika val eller få möjlighet till 

att önska något, resonerade respondenterna. Resultatet i föreliggande studie visar att 

begreppet delaktighet framkom först och främst bland respondenterna som jobbade  med 

de äldre eleverna. Detta kan  kopplas till Skolverket (2015a) som beskriver att 

gymnasiesärskolans Ip ska ge eleverna förutsättningar för att kunna ge eleverna 

möjligheter till att leva ett självständigt och aktivt liv i den mån det går och att de ska vara 

förberedda inför ett livet i samhället. 

 

Skolutveckling 

Temaområden som identifierats utifrån studiens andra frågeställning ”hur diskuterar 

respondenterna runt skolutveckling” är:  Skolutveckling genom samverkan med andra 

skolformer, skolutveckling genom samtal med kollegor, läromedel och material. 

 

Skolutveckling genom samverkan med andra skolformer 

Fokusgruppsdiskussionen runt samverkan med andra verksamheter som till exempel 

fritids, visar på att det  kan det uppstå en problematik som handlar om att verksamheterna 

har olika villkor utifrån scheman och arbetstider. Effekten av detta påverkar möjligheten 

till att prata med varandra. Exempel på ett sådant citat är: 

 

... En facklig fråga angående undervisningstiden i särskolan om detta ändras kan det bli mer tid 

för samverkan… 

 

Citatet kan ställas i jämförelse med Lindström och Pennlert (2012)  som menar att 

samverkan med annan personal och verksamheter kan leda till  utveckling av 

pedagogiken. Författarna menar att pedagogens kunskaper skapar konsekvenser för 

lärandet. Syftet med samverkan mellan verksamheterna förklaras av respondenterna som 

att det handlar om att förklara de egna elevernas behov och ställa det i relation till den 

andra verksamhetens möjligheter. Ett exempel från den diskussionen är följande citat: 

 

...Där är det inte samma möjligheter, det finns inte lika många resurser kring eleverna i de olika 

verksamheterna. 
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Respondenterna vittnar om att de har en förväntan på samverkan med andra verksamheter 

utifrån de egna elevernas lärande “Samverkan ger lärande. Samverkan fritids och f-klass 

ger också lärande…”    Dock uttrycks även  oro för att brist på samverkan med 

andra  verksamheter ska leda till att eleverna inte  tolkas  på rätt sätt. Exempel på citat 

som beskriver det är: 

 

Det är svårt för utomstående att allting bara tror att allt faller på plats för eleverna av sig 

självt…och man vill förmedla till de som är utanför våra väggar hur de kommunicerar…. 

 

Studien av Simmons och Bayliss (2007)  visar att placering i specialskolor  av elever med 

grava inlärningssvårigheter kan medföra svårigheter på grund  av att personalen har 

brister i kunskap, utbildning samt förståelse för elever med funktionsnedsättningar, vilket 

kan förklara den oro som respondenterna uttrycker. Citaten ovan kan vara exempel  på 

särskiljning av elever som går att jämföra med vad Börjesson och Palmblad (2003) 

beskriver, när de diskuterar kring världen innanför och världen utanför väggarna. 

 

Skolutveckling genom samtal med kollegor 

Respondenterna diskuterar samtal med kollegor på så vis att samtalen bör ske  vid 

regelbundna formella möten. Vilket följande citat visar: 

 

Träffarna ger ett behov av att man vill prata mer, en halvtimme i slutet av dagen hade varit 

bra. man kan inte prata om sånt när eleverna är med, då har man tappat eleven…. 

 

Respondentens uttalande kan jämföras med vad Scherp och Scherp (2016) belyser. 

Författarna menar att lärandeperspektivet är utgångspunkten för systematiskt 

kvalitetsarbete och när det finns möjlighet för samtliga medarbetare att deltaga i grupper 

för kunskapsbildning kan detta leda till bättre kvalitet. På liknande sätt argumenterar 

Lindström och Pennlert (2012) för att arbetet  med barn och ungdomar handlar om en rad 

olika relationer med olika personer.  Ett arbetslag och den enskilde läraren får möjlighet 

till att göra tolkningar som leder till att målen uppfylls i läroplanerna (ibid.). 

 

Vikten av samtal styrks av respondenternas svar med hänvisning till följande argument: 

”Det handlar om personalens personlighet måste sätta sig ner och diskutera vad vi vill 

och vad som är vår vision...”. Vetandet kan förmedlas genom språket och i olika sociala 

situationer. Detta sker genom att olika personers erfarenheter, förväntningar och 

perspektiv påverkar synen kring olika kunskapsobjekt. Med andra ord blir skolans 



  
 

44 

 

verksamhet beroende av ett samtal mellan personal för att skapa ett pedagogiskt vetande 

i likhet med Lundahls (2006) resonemang. Ytterligare argument för det ska finnas en 

dialog mellan personalen bekräftas av Skolverket (2017) som skriver att ett kollegialt 

samarbete därför kan skapa möjligheter och ge en likvärdig utbildning genom att lärarna 

diskuterar och värderar sina kunskaper kring eleverna och indirekt kan detta skapa en 

gemensam grundsyn. 

 

Läromedel och material 

I fokusgruppsdiskussionerna resonerar respondenterna kring läromedel och tillgång till 

lämpligt material, som stödjer kunskapsutvecklingen hos eleverna. Följande  citat 

fokuserar på träningsskolans material: 

 

.... utvecklingen för lärandet i särskolan går utför.  

     Till exempel har Lillie Nelsen    upphört,  ingen vet var det är längre.  

    Materialet hade fokus på inlärningssituationen.... 

 ...kunde plocka fram rörelse hos ett barn med resonansbrädan…. 

 

Citatet utifrån respondenterna resonemang antyder att särskolans utveckling i relation till 

lärandet har försämrats. Det är inte i linje med vad Ahlberg (2013) menar med att 

skolutveckling ska leda till en förbättring av skolans verksamhet. I ovanstående exempel 

är det läromedel som inte används längre trots att det hade fokus på inlärning, enligt 

respondenten. Meningen med att genomföra ett utvecklingsarbete är att det ska leda till 

lärande och ge en positiv förbättring, enligt Karlsson (1999). Skolverket (2015c) 

framhåller att det är rektor som har ansvar för kvalitetsarbetets rutiner och struktur. 

 

Respondenterna hävdar “Vi tillverkar material själva”. Utsagan står inte att jämföra med 

Sundgren (2011) som hävdar att det i dagens skola kvarstår problem där skolans arbetssätt 

utgår från undervisning och teoretiska läroböcker. Ett kreativt tänkande och görande 

förekommer i mindre utsträckning (ibid.). Tvärtom menar respondenterna att personalens 

kreativitet och egentillverkat material förekommer och är nödvändigt för att möta 

elevgruppens behov. Swärd och Florin (2011) skriver att läraren ska utforma realistiska 

mål, som eleven ska kunna uppnå. För elever med funktionsnedsättningar ska detta tas 

hänsyn till och undervisningen planeras och genomföras så att eleven får möjlighet till att 

delta och förstå syftet med uppgiften. Författarna menar att detta förhållningssätt kräver 

en kreativitet hos läraren. 
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Resultatdiskussion   

Med utgångspunkt från våra frågeställningar kring lärande och skolutveckling i studien 

kommer vi nedan att diskutera resultatet och med utgångspunkt från metaforen om 

orientering. Vid första anblick på kartan kan den upplevas som enkel och lättorienterad, 

men verkligheten i naturen kan visa något annat. Styrdokumenten med skollagen och 

läroplanerna som styr verksamheten, blir i detta fall kartan och kan för den utomstående 

ses som tydliga och enkla. Resultatet i föreliggande studie visar på att det finns en rad 

olika områden, som vi nedan kommer att diskutera, kring lärandet och skolutvecklingens 

betydelse. Respondenternas resonemang   utgår ifrån  att de ser på lärandet som att allt 

man gör är ett lärande och det ska ske i meningsfulla sammanhang. Detta kan ses ur olika 

aspekter, enligt vår tolkning. Å ena sidan kan det vara individuellt och det handlar om ett 

förhållningssätt av personalen som utgår från individuella anpassningar, eftersom 

elevernas  förutsättningar är så olika och  där  behovet av stöd  kan vara varierande. Å 

andra sidan kan det handla om en den enskilde personalens kunskapssyn.  

 

Att skapa ett lärande handlar om att skapa relationer med utgångspunkter från 

sociokulturellt perspektiv, punktuellt perspektiv samt ur ett relationellt perspektiv, genom 

att ge grupptillhörighet för eleven menar vi. Skapande av  grupptillhörighet kan vara 

en  utmaning enligt respondenterna, eftersom  eleverna kan ha nedsättningar i just de 

sociala funktionerna. Dessutom kan  gruppsammansättningen   bestå av elever på  så olika 

kunskapsnivå och behov. Det är viktigt att eleverna känner en grupptillhörighet , eftersom 

det är den sociala förmågan och att fungera i grupp som är ett av de mål som 

respondenterna hävdar att   eleverna ska ha  med sig från skoltiden. Däremot är det inte 

att ta för givet att eleverna själva är bekväma med den grupptillhörighet som 

verksamheten tilldelar dem. Här finns likheter med Mineur (2013) som i sin studie 

beskriver att det  handlar om elevernas tillhörighet och hur de upplever att omgivningen 

bemöter dem. Detta resonemang kan enligt vår tolkning vara att personerna i 

omgivningen utgår från ett punktuellt perspektiv vilket beskrivs av Jakobsson och Nilsson 

(2011). Författarna beskriver för att elever med funktionsnedsättningar kan detta 

perspektiv medföra att eleven kategoriseras utifrån sin diagnos eller andra egenskaper.    

Resultatet i Mineurs (2013) studie  utgår från elevers erfarenheter från 

gymnasiesärskolan. Det visar att eleverna inte själva upplever sig som funktionsnedsatta 

och de anser att de möts på en för låg nivå.  
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Språk och kommunikation är en förutsättning för att inte skapa ett passivt förhållningssätt 

hos eleverna och därför menar respondenterna att lärande måste ske i meningsfulla 

sammanhang och utgå från elevernas intressen. Emellertid behövs då 

kommunikationsstödjande teknik. Resultatet visar att det finns olikheter mellan 

kommuner och verksamheternas förutsättningar  på grund av till exempel  IT-nätets 

utbyggnad, olika tillgång av Ipads, personalens kunskaper inom IT, som kan leda till en 

icke likvärdig utbildning. På samma vis som Håkansson och Sundberg (2012) påpekar att 

det finns skillnader mellan olika länder, i vilken mån elever har tillgång till IT i skolan. I 

föreliggande studie vittnar respondenter om att problematiken finns närmare än så.  

Eftersom språk och kommunikation  även är verktyg för att utmana eleverna inom den 

proximala utvecklingszonen utifrån Vygotskijs teorier, kan  kommunikation 

och  kommunikationsstödjande åtgärder ses som särskilt viktiga. Vilket  också är ett 

resultat i likhet med den tidigare forskning som presenteras i denna studie.   

 

Respondenterna diskuterar att styrdokumenten kan tolkas olika i likhet med Karlsudds 

(2012) resonemang. Eftersom  det handlar om  vad personalen erbjuder, i de olika 

lärandesituationerna, menar respondenterna att personalen har stor påvekanseffekt. Det 

kan  finnas en problematik kring tolkningen, å ena sidan, att det är den enskilde 

personalen som till exempel bedömer relationen med eleven, hur personalen tolkar eleven 

i kommunikationen och hur personalen bedömer vilka kunskaper eleven har. Å andra 

sidan kan det  som personalen erbjuder vara beroende av elevgruppsammansättningen, 

men också samtidigt vilken grundsyn personalen  har  och vad det är som driver  dem i 

deras engagemang runt eleverna. Några hade fokus på att träna elever så att hjälpmedel i 

möjligaste mån skulle undvikas medan andra fokuserade på kunskapsinlärning och 

kommunikation. Detta ligger i linje med vad forskning hävdar att det finns både 

kunskapsorienterande och socialorienterande kontexter i studiens aktuella skolformer. 

Ovanstående kan  tolkas som att respondenterna gör olika vägval för att stödja eleverna 

att nå sina mål, utifrån orienteringsmetaforen. 

 

Respondenternas diskussion kring  den andra frågeställningen  om skolutveckling 

handlar om att  respondenterna uttrycker en oro  för att personalen i andra verksamheter, 

till exempel fritidsverksamhet och daglig verksamhet, inte ska förstå elevernas behov och 

vilja. Respondenterna förklarar detta med att det är på grund av att det inte finns lika 

mycket personalresurser och de menar att det är ett annat arbetssätt.  Respondenterna 
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diskuterar att lärandet sker under hela dagen och i alla situationer.  Eftersom det 

är  skillnad i metoder för lärandet för  olika skolformer, utifrån respondenternas 

diskussion, blir samverkan mellan personal i de olika verksamheterna extra viktig för de 

elever som tillhör en eller  flera andra skolformer som till exempel grundskola och fritids. 

Det behövs samverkan mellan skolformerna.  

  

Samverkan med andra verksamheter kan vara en utmaning, dels på grund av att andra 

verksamheter och skolformer har olika arbetstider dels för att det kan vara svårt att hitta 

tid för att föra ett gemensamt samtal, enligt respondenterna. I studiens resultat ser vi att 

förutsättningar för möjligheter till samtal är beroende av vilken syn och struktur som 

ledning och rektorer skapar. Detta är inget område som ledning eller rektorer kan välja 

bort eftersom det är viktigt att rektorn systematiskt tillsammans med lärarna följer upp 

alla delar av undervisningen vad gäller planering, genomförande, uppföljning och 

bedömning av elevernas kunskaper, enligt Skolverket (2015c). Samtal som syftar till att 

skapa samsyn är även viktigt inom arbetslaget. Eftersom  samsyn kan ses som en grund 

för att skapa ett gemensamt förhållningssätt och metoder för att ge eleverna möjlighet till 

goda förutsättningar för kunskapsbildning. Däremot kan en brist på samverkan mellan 

olika verksamheter riskera att skapa en värld innanför och en värld utanför väggarna, som 

vi ser det. Diskussion om samverkan med elevhälsan kom överhuvudtaget inte upp i 

någon fokusgruppsdiskussion. Vilket kan ses som anmärkningsvärt med tanke på 

elevhälsans tydliga uppdrag för att stödja elevens lärande enligt Skolverket (2016a). Å 

ena sidan kanske det är ett naturligt inslag i verksamheterna så att man tar det för givet. 

Å andra sidan kan det handla om att elevhälsans organisation inte har möjlighet till att 

närvara i dessa situationer där samtal kring lärande sker. 

 

När det gäller läromedel och material, menar respondenterna att ett kreativt tänkande och 

eget skapat material är nödvändigt. Swärd och  Florin (2011) skriver att läraren ska 

utforma realistiska mål och som eleven ska kunna uppnå. För elever med 

funktionsnedsättningar ska detta tas hänsyn till och undervisningen planeras och 

genomföras, så att eleven får möjlighet till att delta och förstå syftet med uppgiften. 

Respondenternas resonemang är i linje med vad  Swärd och Florin (2011) argumenterar 

för genom att detta förhållningssätt kräver en kreativitet hos läraren. Detta är en utmaning 

menar respondenterna eftersom det kan vara svårt att hitta väl anpassat färdigt läromedel 

och material. Här ser vi en problematik och en risk med att det skapas olika möjligheter 
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för eleven för lärandet som är beroende av den egna personalens kunskapssyn och 

ambition.  

 

Vi kan utifrån respondenternas resonemang kring behovet av kreativitet i undervisningen 

se att det  är i motsats till vad Sundgren (2011) hävdar att skolans arbetssätt och 

undervisning utgår från teoretiska läroböcker.  Med tanke på den litteratur som vi har läst 

och tagit del av inför studien, har vi konstaterat att litteraturen  som är riktat enbart för 

elever och personal som finns i grundsärskolan och gymnasiesärskolans Ip är ringa. Å 

ena sidan finns det forskning och litteratur, runt de yngre åldrarna, som går att 

generalisera till elever i träningsskola och gymnasiesärskolans Ip. Men å andra sidan 

skapar detta inte tillräckligt med kunskap om elever i studiens aktuella skolformer. 

Önskvärt vore det med mer litteratur som riktar sig till undervisning för elever med 

utvecklingsstörning. Kan problematiken grunda sig i okunskap eller är det för att gruppen 

är mindre till antalet, kan det vara att gruppen elever inte syns eller hörs själva?  Att svara 

på dessa frågor anser vi inte är enkelt och frågan är komplex, men samtidigt väldigt viktig 

och  intressant.  

  

Specialpedagogiska implikationer 

Föreliggande studien är vårt avslutande examensarbete inom det  yrkesprogram som leder 

till Speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. Förhoppningsvis 

kommer studien att bidra till ny kunskap, särskilt relevant för kollegor samt andra 

yrkesverksamma inom området, genom att väcka tankar och skapa reflektioner kring 

lärandet. En specialpedagogisk implikation som följer med denna studie är utifrån den 

första frågeställningen kring lärande i träningsskolan och gymnasiesärskolans Ip. Skolans 

verksamhet är beroende av pedagogiskt vetande kopplat till vilken kunskapssyn 

personalen har. Utifrån detta synsätt kan det bli en varierad undervisning beroende på de 

olika personer som ingår i verksamheten och detta  då indirekt innefattat även 

beslutsfattande personer som rektor och politiker.  

 

Kommunikationens betydelse syns i olika temaområden som till exempel 

när  relationsskapande sker, i det sociala samspelet, vid bedömningen  av elevens 

kunskaper och vid bemötande och förhållningssätt. Det blir konsekvenser för elevens 

kunskapsbildande om  personalen saknar tillräckliga kunskaper i 

kommunikationsstödjande tekniker. Det kan vara olika kunskaper i teckenspråk och 
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användandet av alternativ kompletterande kommunikation. Resultat i studien visar att det 

handlar om behov av kompetensutveckling inom området.  

 

Det kan  även vara andra faktorer som  till exempel  att IT-nätet inte är utbyggt eller om 

personalen inte har kunnande i IT eller känner till vilka program som finns. Ovanstående 

problematik medför en specialpedagogisk konsekvens, detta på grund av att det kan vara  

ekonomiska eller organisatoriska skäl som anger villkoren för vilka elever som ska få 

tillgång till IT och vilka hjälpmedel som finns att tillgå som kan stödja kommunikationen. 

 

Resultatet av föreliggande studies andra frågeställning kring skolutveckling, som ska leda 

till en förbättring av skolans verksamhet, leder till en  implikation. Resultatet visar att 

respondenterna framhåller att det är viktigt med samsyn  både inom arbetslaget och 

mellan olika skolformer samt daglig verksamhet. Denna samsyn är viktig för elevernas 

kunskapsbildning, enligt respondenterna. Det är viktigt att samtliga medarbetare kan delta 

i samtalen som syftar till samsyn och kunskapsbildning om det ska kunna leda till bättre 

kvalité av verksamheterna. För att få en samsyn krävs möjligheter för 

gemensamma  samtal och  därför är en struktur för samverkan viktigt.  Enligt Skolverkets 

(2017) riktlinjer kan   brist på kollegialt samarbete få negativa konsekvenser för elevernas 

lärande och frågan är om detta inte bör uppmärksammas mer i de olika verksamheterna, 

menar vi.  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Utifrån studiens resultat  kring samsyn och samverkan anser vi att det skulle vara 

intressant att studera  samverkan mellan olika skolformer och verksamheter i en fortsatt 

forskning. Eftersom resultatet i denna studie visar på att det är en central faktor för att 

lärande och kunskapsbildning ska kunna ske utifrån vilka förutsättningar som ges, såväl 

ekonomiskt som organisatoriskt. Det skulle även vara intressant att undersöka olika 

skolkulturer och vilka förutsättningar som ges utifrån dessa organisatoriska och 

ekonomiska faktorer. Ytterligare ett område som i studiens resultat har väckt frågor och 

funderingar hos oss är runt elevhälsans delaktighet, i de olika verksamheterna kring 

elevens lärande. Det skulle vara intressant att i kommande forskning undersöka hur 

samarbetet mellan personal och elevhälsan ser ut i verkligheten. Intressanta 

frågeställningar skulle kunna vara följande: Hur ser elevhälsan  själva på sin roll kring att 
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stödja eleverna i sin kunskapsutveckling? Vilket stöd och vilken hjälp  önskar personalen 

i de aktuella skolformerna av elevhälsan? 

 

Slutord  

Vår avsikt är att resultatet av denna studie ska användas för att få syn på lärandet 

utifrån  respondenternas resonemang och förhoppningsvis leda till nya förhållningssätt 

och reflektioner för verksamma eller andra intresserade  inom området kring 

grundsärskolan med inriktning träningsskola och gymnasiesärskolans Ip. Utifrån 

respondenternas resonemang och bakgrundslitteraturen samt tidigare forskning ser vi att 

ett  av specialpedagogikens viktigaste uppdrag är att ge eleverna förutsättningar för 

lärandet. Specialpedagogik har en roll att fylla såväl i   organisation, undervisning och i 

elevens eget lärande, menar vi.  

 

Studiens resultat visar att lärandet för den enskilde eleven är allas ansvar och 

skolutvecklingen är betydelsefull för lärandet. Vi har orienterat oss genom litteratur och 

tidigare forskning, vi har stött på hinder och möjligheter kring lärande. Vi anser att denna 

studies resultat ger svar på vårt syfte och problemformulering och genom studiens 

genomförande har vi tillägnat oss nya kunskaper och tankar. Citatet från respondenterna 

“att ett lärande sker hela dagen och i alla situationer” tar vi med oss i vårt kommande 

yrkesliv som vi har valt att följa som speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning. Med andra ord har vi orienterat färdigt runt lärandet och dess olika 

perspektiv, nu knyter vi upp orienteringsskorna och tar av forskarglasögonen för nu är vi 

i mål med vår studie. 
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BILAGA 
Som bilaga finns vårt informationsbrev som mejlades ut till vår kontaktperson på respektive 

ställe. 

 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi  heter Ann-Marie Johansson och Eva Kloth och läser till speciallärare med inriktning 

mot utvecklingsstörning på Linnéuniversitetet i Växjö. I utbildningen ingår att göra ett 

självständigt arbete/ studie. Vår studie kommer att handla om grundsärskolan med 

inriktning mot träningsskola och gymnasiesärskolans Ip-program där man arbetar utifrån 

ämnesområden och problematiken kring lärande och kunskapsutveckling för eleverna. De 

elever som vi utbildar oss för att möta i vårt yrke tillhör särskolans målgrupp. Tidigare 

forskning pekar på ett stort omsorgsfokus och även historiskt sett så har det handlat om 

vård och omsorg om ”dessa obildbara” som är ett gammalt begrepp för att beskriva 

elevgruppen. Vi vill veta hur personal i träningsskolan och gymnasiesärskolans 

individuella program diskuterar runt lärande. 

Frågorna för diskussionsgruppen är: 

1. Utbildning, tidigare yrkeserfarenheter? 

2. Beskriv en lärandesituation. 

3. Hur ser ni på lärande för träningsskolans elever? 

4. På vilket sätt/när samtalar ni om lärande inom arbetslaget. 

  

Vår forskningsmetod kommer att utgå från en fokusgruppsdiskussion. Det som 

kännetecknar en fokusgrupp är att man samtalar med 4-6 personer och för en diskussion 

kring ett gemensamt ämne. Diskussionstillfället kommer att vara högst en timma, under 

ledning av oss. Utifrån detta sker sedan en analys och forskaren plockar fram det resultat/ 

begrepp som framträder. För att underlätta vårt analysarbete har vi en önskan om att få 

spela in diskussionen för att sedan kunna utföra en korrekt transkribering av materialet. 

Som forskare är vi skyldiga att utgå från Vetenskapsrådets forsknings principer (2002) 

vilket ger  forskningsdeltagare ett skydd i forskningssammanhang. De fyra 

forskningsetiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det handlar med andra ord om att deltagandet 

är frivilligt, det finns möjlighet för deltagaren att när som helst avbryta deltagandet i 

studien. Deltagarnas namn och skolor  kommer att avidentifieras.  Utifrån nyttjandekravet 

så kommer resultatet att redovisa  i samband med examination av det aktuella arbetet samt 

efter  godkännande  att publiceras på diva.portalen.se. Efter att vår studie blivit godkänd 

kommer allt inspelat material att raderas. 

Vi hoppas nu på er hjälp och ser fram emot träffen, för insamlandet av material till 

studien.   Enligt tidigare överenskommelse via telefon kommer vi att träffas på Er skola. 

Vi har fika med oss, hör gärna av Er vid ev. allergi. 

Vi tackar för visat intresse! Ann-Marie Johansson mob. xxx/ Eva Kloth mob.xxx. 


