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Förord 

Vi vill börja med att tacka er lärare som varit högst delaktiga i vårt arbete. Utan er medverkan 

hade vår studie aldrig kunnat genomföras. Era rika beskrivningar under intervjuerna har varit 

ovärderliga för oss i vårt arbete. Återigen ett stort tack till er! 

Tack också till vår handledare, universitetslektor Catharina Tjernberg för ditt engagemang. 

Genom berg och dalar har du oförtröttligt gett oss konstruktiv kritik och uppmuntringar för att 

vi skulle kunna komma vidare i processen för att till slut nå toppen av berget. Vi har i vårt arbete 

tillsammans stångats, vridit och vänt på tankar och begrepp för att slutligen kunna presentera 

ett arbete med en text och ett innehåll som tillför läsaren intressanta synvinklar av arbetet i 

grundsärskolans träningsklasser.  

Vi går stärkta ur denna process och tillsammans börjar vi nu vår bana som speciallärare i 

grundsärskolan. 
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Abstract 

The purpose of the study is to investigate how teachers describe opportunities and challenges 

for learners in the compulsory school for children with severe learning disabilities in their 

development of knowledge. To answer the purpose of the study, three questions were 

formulated: What becomes visible regarding the learners development of knowledge in 

heterogeneous and homogeneous group composions?, How does the teacher describe their 

importance for learners development of knowledge? and What knowledge do teachers consider 

to be the most important for learners development of knowledge? The study is analysed from a 

socio-cultural perspective, which emphasizes that the most important learning will happen 

together with others. Central concepts within the socio-cultural perspective are communication, 

mediating and scaffolding, which will be applied in this study. Another concept within the 

socio-cultural perspective is Vygotskys´ (1999) description of the zone of proximal 

development. This is important for how learners in the compulsory school for children with 

severe learning disabilities could progress as far as possible in their development of knowledge. 

Inclusion and feedback are additional concepts that will be of interest for the study. The study 

has a qualitative approach through its semi-structured interviews. Ten teachers in the 

compulsory school for learners with learning disabilities, have contributed with their reflections 

on learners development of knowledge. The collected data has been transcribed and analysed 

based on Kvale and Brinkmanns´ (2014) method of analysing meaning concentration. 

 

The result of the study shows that the most important knowledge of teaching is to prepare 

learners for an independent, but also a participatory life as possible in the community. The 

teacher appears as one of the most important links in teaching for the learners opportunity for 

a positive development of knowledge in the compulsory school for children with severe 

learning disabilities. Teachers describe that learners generally do not have a great idea of how 

group composions in classes are formed. It also appears that communication has a major impact 

on inclusion and is often a major area of improvement for learners in the compulsory school for 

children with severe learning disabilities. The result indicates that teaching in heterogeneous 

groups has mostly positive aspects. Although learners in homogeneous classes are studying 

according to the same program, the challenge remains to find opportunities for their optimal 

development of knowledge by having high expectations of learners ability to development of 

knowledge. 
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Intellectual disability, compulsory school for children with severe learning disabilities, 

knowledge development, developmental disabilities, teaching, curriculum, participation and 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver möjligheter och utmaningar för elevers 

kunskapsutveckling i träningsskolan. För att besvara studiens syfte formulerades tre 

frågeställningar: Vad blir synligt gällande elevers kunskapsutveckling i heterogena respektive 

homogena gruppsammansättningar?, Hur beskriver lärare sin betydelse för elevers 

kunskapsutveckling? och Vilka kunskaper anser lärare vara de viktigaste för elevers 

kunskapsutveckling? Studien analyseras utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket betonar att 

det viktigaste lärandet sker tillsammans med andra. Centrala begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet är kommunikation, mediering och scaffolding, vilka kommer att användas i 

föreliggande studie. Ytterligare ett begrepp inom det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs 

(1999) beskrivning av den proximala utvecklingszonen. Denna är av betydelse för hur elever i 

träningsskolan ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Inkludering och feedback 

är ytterligare begrepp som är av intresse för studien. Studien har en kvalitativ ansats genom 

insamlingsmetoden semistrukturerade intervjuer. Tio lärare, verksamma inom grundsärskolan 

har bidragit med sina reflektioner om elevers kunskapsutveckling. Det insamlade datamaterialet 

har transkriberats och analyserats utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) analysmetod 

meningskoncentrering.  

Resultatet i studien visar att den viktigaste kunskapen i undervisningen är att förbereda eleverna 

för ett så självständigt, men också ett så delaktigt liv som möjligt i samhället.  Läraren framstår 

som den allra viktigaste länken i undervisningen för elevers möjlighet till en positiv 

kunskapsutveckling i träningsskolan.  Lärarna beskriver att eleverna i allmänhet inte har någon 

större uppfattning om hur gruppsammansättningar i klasserna formas. Det framkommer också 

att kommunikation har en stor betydelse för inkludering och ofta är ett stort utvecklingsområde 

för elever i träningsskolan. Resultatet pekar på att undervisning i heterogena grupper utgörs 

mest av positiva aspekter. Även om eleverna i homogena klasser läser enligt samma kursplan 

så kvarstår utmaningen att hitta möjligheter för elevers optimala kunskapsutveckling genom att 

inneha höga förväntningar på elevernas förmåga till kunskapsutveckling.  

 

Nyckelord 
Intellektuell funktionsnedsättning, träningsskolan, kunskapsutveckling, utvecklingsstörning, 

undervisning, läroplan, delaktighet och lärande, inkludering 
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1. Inledning 

I Skollagen (SFS 2010:800) och Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram 

att skolan ska ge varje elev möjligheter att nå så långt som möjligt i sin individuella 

kunskapsutveckling. Elever har olika förutsättningar och behov. De ska ges de förutsättningar 

som krävs för att nå längre i sin utveckling. Vidare föreskrivs det att skolan ska främja varje 

elevs lärande som förberedelse för att leva och verka i samhället, samt att ”kunskap kommer 

till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet som förutsätter 

och samspelar med varandra” (Skolverket, 2018, s. 8).  

I grundsärskolan kan de elever bli mottagna som inte förväntas uppnå målen i grundskolans 

läroplan (Skolverket, 2019). Det finns idag enligt Skollagen (SFS 2010:800) möjlighet för 

elever inom grundsärskolan att läsa enligt grundskolans läroplan i vissa ämnen. Utifrån vår 

erfarenhet av arbete i grundsärskolan brukar det då främst handla om praktiskt/estetiska ämnen 

som idrott och hälsa, musik, bild, slöjd och/ eller hem- och konsumentkunskap. Samråd sker 

med vårdnadshavare innan ett sådant beslut tas. Det är rektor på aktuell skola som är ansvarig 

för att beslutet genomförs och om eleven skall läsa enligt ytterligare en läroplan (Skolverket, 

2019). I Skollagen (SFS 2010:800) står det att i grundsärskolan läser eleverna enligt kursplan 

mot ämnen eller mot ämnesområden. Det står också att träningsskolan som en egen inriktning 

inom grundsärskolan för de elever som inte kan tillgodogöra sig delar eller hela utbildningen i 

kursplanen för ämnen. Inriktningen benämns då som kursplan i ämnesområden.  

En väsentlig del av lärarens arbete är att ge möjlighet för eleverna att utvecklas så långt som 

möjligt. Detta är något som också tydligt framhålls som en rättighet för varje enskild elev i 

Skollagen (SFS 2010:800). En av framgångsfaktorerna för elevernas lärande är dessutom att 

läraren har höga förväntningar på elevens möjligheter att utvecklas (Hattie, 2012). I 

examensordningen för speciallärare med inriktning utvecklingsstörning står det bland annat att 

speciallärare i sitt arbete ska:  

– visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av 

det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever.  

– visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av 

särskilt stöd. (SFS 2017:1111 s. 9) 

I vårt arbete inom grundsärskolan har vi erfarenhet av homogena ämnesområdesklasser, men 

också av heterogena sammansättningar där båda kursplanerna utgör ramarna för 

undervisningen. För oss som blivande speciallärare och som i dag är yrkesverksamma med 

elever som går i träningsskolan är det av intresse att undersöka lärares erfarenheter av att utmana 

elever som läser enligt kursplan för ämnesområden att nå så långt som mjöligt i sin 

kunskapsutveckling. 
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Denna studie har genomförts och skrivits fram av två författare. Vi ansvarar tillsammans för 

arbetet som helhet, men har skrivit fram ett första utkast till text i olika kapitel. Kristin har haft 

ansvar för kapitel 1 Inledning, kapitel 5 Forskningsöversikt och kapitel 6 Metod. Maria har 

skrivit fram kapitel 2 Syfte med frågeställningar, kapitel 3 Bakgrund och kapitel 4 Teoretiska 

utgångspunkter. Därefter har vi läst varandras texter, funderat över textens innebörd 

tillsammans, bidragit med synpunkter till varandras kapitel och gjort gemensamma 

korrigeringar. Fem intervjuer har genomförts vardera och intervjuaren har själv tagit ansvar för 

transkriberingen av de egna intervjuerna. Transkriberingarna har kopierats till papperskopior 

som vi noggrant studerat tillsammans för att hitta relevant data inför analysarbetet. För att 

underlätta analysarbetet har datamaterialet färgkodats utefter valda begrepp för att sedan kunna 

ligga till grund för studiens resultat och diskussion. 

I analysdelen har vi ansvarat för textframställan enligt följande: Kristin har här skrivit fram text 

i kapitel 7.2 Elevers kunskapsutveckling och 7.3 Inkludering. Maria ansvarar för texten i 7.1 

Lärares ansvar och 7.4 Sammanfattning av resultat och analys. Likaså delades ansvaret i kapitel 

8 där Kristin skrev fram text i 8.1 Metoddiskussion och Maria i 8.2 Resultatdiskussion. För att 

erhålla en så stor tillförlitlighet och giltighet i texten som möjligt har vi varit noga med att 

tillsammans diskutera och ändra texten för att erhålla de tolkningar som kan vara av intresse för 

resultatet. Vidare har vi varit noggranna med att korrigera texten för att öka läsbarheten. Andra 

oberoende läsare har innan studiens slutförande läst och kommit med värdefulla synpunkter för 

att öka läsbarheten. Det som kan tyckas vara självklart för författarna kanske inte är fullt lika 

begripligt för läsaren. 

1.1 Disposition 

Studien startar med abstract och sammanfattning. Vidare består Kapitel 1 av Inledning. Därefter 

beskrivs Syfte och Frågeställningar i kapitel 2. Bakgrunden i kapitel 3 ger en historisk tillba-

kablick, framväxt av grundsärskolan och de idag rådande styrdokument. Därefter beskrivs Te-

oretisk utgångspunkt i studiens 4:e kapitel. Kapitel 5 Forskningsöversikt behandlar den inter-

nationella och nationella forskning som är relevant för föreskriven studie. Kapitel 6 beskriver 

studiens Metod med underrubrikerna: Den kvalitativa forskningsintervjun, Pilotstudie, Urval 

och Genomförande, Bearbetning med analys, Tillförlitlighet och giltighet. Sist i kapitel 6 före-

skrivs Vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter. Resultat och analys för varje underrubrik 

återfinns i kapitel 7 och i kapitel 8 förs Diskussion gällande val av metod och resultat. Sist i 

studiens kapitel 8 beskrivs slutsatser och förslag till vidare forskning presenteras. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare beskriver möjligheter och utmaningar för elevers 

kunskapsutveckling i träningsskolan.  

Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar: 

• Vad blir synligt gällande elevers kunskapsutveckling i heterogena respektive 

homogena gruppsammansättningar? 

• Hur beskriver lärare sin betydelse för elevers kunskapsutveckling? 

• Vilka kunskaper anser lärare vara de viktigaste för elevers 

kunskapsutveckling? 
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3. Bakgrund 

För att skapa förståelse för, och erhålla kunskap om hur synen på individer med intellektuell 

funktionsnedsättning har förändrats och stärkts genom åren beskrivs här en historisk 

tillbakablick av synen på dessa individer. I föreskriven studie innebär intellektuell 

funktionsnedsättning en nedsatt intellektuell förmåga och är en senare benämning av begreppet 

utvecklingsstörning. Förhållningssättet kom att förändras på grund av banbrytande företrädares 

tankar om integrering och delaktighet, samt pedagogiska teoretikers inflytande i samhället till 

bildandet av grundsärskolan med dagens rådande styrdokument. I denna studie som har sin 

utgångspunkt i träningsskolan, kan följande beskrivning vara till nytta för en vidgad förståelse 

av studiens syfte. 

3.1 Synen på intellektuell funktionsnedsättning 

Ur ett historiskt perspektiv beskriver Frithiof (2007, 2012) den progression som skett av synen 

på individer med intellektuell funktionsnedsättning. Under 1800-talet ansågs dessa individer 

oförmögna att ta till sig kunskap. Dessa barn uppfattades inte som dugliga elever och ingen 

skola var avsedd för dem eftersom de ansågs omöjliga att undervisa. Eventuella försök mottogs 

med skepsis. Träningsskoleelever ansågs obildbara och omsorg för individer med intellektuell 

funktionsnedsättning var vid tiden det enda möjliga. Ur en medicinsk tradition var det istället 

individens avvikande beteendet som visades stor nyfikenhet och intresse. 

År 1878 startades Möllevångshemmet i Lund för elever med intellektuell funktionsnedsättning. 

Motiven var att dessa individer skulle befrias från hemmen eftersom dessa barn hade en 

störande inverkan på familjelivet samt att istället ge individerna en kärleksfull och god 

omvårdnad (Frithiof, 2007). Frithiof (2007; 2012) beskriver att med tiden förändrades synen 

och i mitten av 1900-talet skedde ett paradigmskifte då begreppen integrering, inkludering och 

en skola för alla introducerades. Den rådande kunskapssyn vid denna tid var att de fem sinnena 

svek för elever med intellektuell funktionsnedsättning och därför utgjorde problem för deras 

kunskapsinhämtning. Genom att utveckla individernas vilja och stärka dem fysiskt ansågs dessa 

också kunna bli mer mänskliga och civiliserade. Med tiden ansågs också individer med 

funktionsnedsättningar komma till nytta för samhället med rätt insatser. En för tiden, expertledd 

undervisning och uppfostran krävdes, vilket blev starten för specialskolorna där yrkesträning 

kom att bli betydelsefull. Först år 1967 infördes allmän skolplikt för samtliga barn i Sverige. 

3.2 Grundsärskolans framväxt  

Frithiof (2007) beskriver Sophia Wilkens Thomée som en pionjär för inkludering och 

delaktighet för elever med olika funktionsnedsättningar. Hon blev starkt kritiserad för sitt arbete 

med att arbeta för inkludering av barn med och utan funktionsnedsättningar. För Wilkens 

Thomée var klassificeringen i pedagogiska metoder, grad av funktionsnedsättning och 
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möjlighet till kunskapsutveckling viktiga frågor. Wilkens Thomées inkluderande arbete kom att 

prägla samhället vid tiden. Ineland, Molin och Sauer (2013) menar att när teoretikern Lev 

Vygotskijs tankar om kommunikation och samspel blev känt omkring 1960-talet och kom att 

förändra synen på individer med intellektuell funktionsnedsättning. År 1944 antogs den första 

lagen gällande undervisning av individer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. 

Grundsärskolan som skolform tillkom i mitten av 1900-talet och år 1968 tillkom träningsskolan, 

skriver Frithiof (2007). Skolverket (2018) beskriver grundsärskolan som ämnad för de elever 

som inte anses nå upp till grundskolans kunskapskrav. Grundsärskolan består av två 

inriktningar, de som läser enligt kursplan i ämnen och de som läser enligt kursplanen för 

ämnesområden. Efter att FN:s konvention om barns rättigheter (1989) antogs har kraven för 

barns lika behandling skärpts alltmer. Idag råder en mer samstämmig bild av att individer med 

intellektuell funktionsnedsättning har rätt till ett meningsfullt och så självständigt liv som 

möjligt (Ineland, Molin & Sauer, 2013).  

I Skollagen (SFS 2010:800) står det skrivet att all undervisning ska vara likvärdig oberoende 

vilken skolform eleverna går i. Med likvärdig undervisning menas att den ska utformas på 

samma sätt, men med hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar. Sedan 2011 har 

varje skolform dessutom en egen läroplan enligt Skolverket (2019). I regeringsförklaringen som 

presenterades i november 2019 fastställdes att Barnkonventionen (Unicef, 2009) i januari 2020 

ska bli svensk lag för att ytterligare stärka barns rättigheter. I aktuell studie presenteras inte 

Barnkonventionens betydelse för barns rättigheter närmare. Dess innebörd behöver ändå 

nämnas i sammanhanget, för att påvisa varje elevs rättighet att gå i skolan och rättigheten att nå 

så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling oberoende förutsättningar och behov. Skolan ska 

främja elevers utveckling och lärande samt bidraga till en livslång lust att lära (Skolverket, 

2018).  

3.3 Rådande styrdokument 

Skollagen (SFS 2010:800) är det högst styrande organet inom utbildningsväsendet och där står 

det skrivet att alla barn har rätt till utbildning. I skollagen framgår det att skolan skall 

tillhandahålla en verksamhet som är anpassad och ger kunskap som ligger till grund för elevers 

vidare utbildning. Dessutom beskrivs det att elevers utbildning ska ligga till grund för ett aktivt 

deltagande i samhället. Vidare står det att ”elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska 

uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i 

sin kunskapsutveckling” (kap 3 §2). 

I grundsärskolan kan de elever bli mottagna som inte uppfyller kraven i grundskolans läroplan. 

För att bli mottagen krävs att en pedagogisk, social, psykologisk och en medicinsk kartläggning 

av eleven ligger till grund för beslutet. Efter genomförda kartläggningar tas beslut av rektor 

efter samtycke från vårdnadshavare. Vid enstaka fall kan rektor besluta om placering i 

grundsärskola utan vårdnadshavares godkännande (Skolverket, 2019). Beroende av graden av 
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intellektuell funktionsnedsättning klassificeras eleverna enligt fyra olika grader. Dessa är 

lindrig, medelsvår, svår och mycket svår intellektuell funktionsnedsättning (American 

Psychiatric Association, 2013). I grundsärskolan kan eleverna läsa enligt två olika kursplaner 

nämligen ämnen eller ämnesområden. För de elever som läser enlig kursplanen i ämnen finns 

möjlighet att läsa vissa ämnen enligt grundskolans läroplan. Vidare kan de elever som inte 

förväntas nå målen i kursplanen för ämnen läsa enligt kursplanen i ämnesområden. Även elever 

som läser ämnesområden har möjlighet att läsa vissa ämnen enligt kursplan för grundsärskolan. 

De ämnesområden som ingår i kursplanen för träningsskolan är kommunikation, 

vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning, estetiska ämnen och motorik. De kunskapskrav som 

eleverna i träningsskolan förväntas uppnå i år nio är grundläggande eller fördjupade 

(Skolverket, 2018). I Läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2018) står det skrivet att elever 

inom träningsskolan ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i de fem olika 

ämnesområdena, och det ska alltid ske utifrån elevens individuella förutsättningar. Även i 

Skollagen (SFS 2010:800) föreskrivs att stöd och stimulans ska ges för elevers möjlighet att 

utvecklas så långt som möjligt. 

  



 

 

7 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Valet av teori för aktuell studie är Vygotskijs (1999) sociokulturella perspektiv. För att förstå 

denna studies teoretiska del och ansats i det sociokulturella perspektivet görs också ett nedslag 

i historien. Vygotskijs tankar om hur lärande utvecklas mynnar ut i det sociokulturella 

perspektivet som till stor del är rådande inom skolväsendet idag (Säljö, 2014). Relationer, 

samspel och utveckling av människor med fokus på lärande och delaktighet är de centrala 

begrepp i den specialpedagogiska forskning som Ahlberg (2013) beskriver och som också utgör 

ramarna för denna studie. Resultaten analyseras tematiskt utifrån begreppen proximal 

utvecklingszon, scaffolding, mediering, feedback, kommunikation och inkludering.  

4.1 Vygotskijs sociala utvecklingsteori  

Den pedagogiska teoretikern Vygotskij verkade under 1930-talet och hans verk blev kända i västvärlden 

under 1960-talet (Partanen, 2007). Samma författare beskriver att Vygotskijs arbete kom att ge infalls-

vinklar för hur den pedagogiska forskningen skulle tolkas. Vygotskijs beskrivningar har än idag stor 

betydelse inom pedagogiken. Vygostkijs teorier har tolkats av flera västerländska forskare i förhållande 

till vår tid och kultur.  

Den sociala utvecklingsteorin grundar sig i språkets, talets och tänkandets inbördes ordning. 

Det är den vuxne som vidareutvecklar elevens spontana tänkande mot en högre nivå. Vidare 

beskrivs att all mänsklig utveckling sker i samspel med omgivningen. Utveckling och lärande, 

inverkar och samverkar med varandra (Dysthe & Igland, 2013). Det är något som också 

Partanen (2007) ger uttryck för och han beskriver faran i att invänta barnets mognad istället för 

att utmana barnet i sin kognitiva process. Utveckling kommer före lärande och lärande är 

utveckling. Piaget som också benämns som en av dåtiden storheter med intresse för individens 

kunskapsutveckling menade å andra sidan att all utveckling är mognadsbestämd. Piagets teorier 

om förståelse av lärande och utveckling har länge spelat en stor roll och det är först under de 

senaste årtiondena som Vygotskij och det sociokulturella perspektivet vuxit sig allt starkare 

(Nilholm, 2016).  

Partanen (2007) skriver att anledningen till att Vygotskijs tankar om kunskapsutveckling även 

idag är intressant kan härledas till att forskare i världen sökt efter teoretiska idéer som stämt 

med de krav som forskare aktualiserat. Vidare har teoretikerns tankar publicerats på engelska, 

något som gjort skrifterna tillgängliga för en stor del av forskningsvärlden. Ytterligare en aspekt 

av Vygotskijs betydelse står att finna i den pedagogiska relevans som råder. Den kulturhistoriska 

teorin kan ses utifrån sociala och kulturella aspekter. Vygotskijs teorier grundas på idéer om 

utveckling, språk och lärande (Säljö, 2014). Eftersom språket ger tanken nya betydelser är det 

Vygotskijs tankar av lärande som även idag är aktuella och influerar forskningen i det 

specialpedagogiska fältet. Dessutom betonas dialogismen i pedagogiken idag som en 

framgångsfaktor enligt Vygotskijs teorier (Partanen, 2007).  
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4.1.1 Den proximala utvecklingszonen 
Vygotskijs (1999) beskrivning om ett barns proximala utvecklingszon är hans kanske mest 

välkända. Den proximala utvecklingszonen beskrivs som det område mellan vad barnet klarar 

att utveckla själv och det som barnet klarar med stöd av någon annan. För att ytterligare öka 

förståelse av vad den proximala utvecklingszonen innebär formulerar Säljö (2014) Vygotskijs 

beskrivning enligt följande ”Med lite handledning eller assistans i omgivningen kan vi ofta lösa 

problem som vi skulle ha svårt att klara av helt på egen hand” (s. 120). Den sociala samverkan 

och kommunikationen mellan elever och lärare har därav betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling. Betydelsen av den sociala samverkan och kommunikationen mellan elever 

och lärare är stor för elevernas kunskapsutveckling. Säljö ger beskrivningen av att som elev 

uppleva lärandet meningsfullt genom interaktion är kännetecken på den proximala 

utvecklingszonen. Samma sak beskriver också Partanen (2007): 

Den proximala utvecklingszonen…är avståndet mellan den aktuella utvecklingsnivån i 

självständigt problemlösande och nivån av möjlig utveckling med stöd av vuxen eller i 

samarbete med…kamrater. (Partanen, 2007, s. 50) 

Vygotskij menar att tänkande och språk hör ihop utan att för den skull vara identiska. Under 

barnets utveckling etableras sambandet mellan dem och utan social kommunikation sker varken 

någon utveckling av vare sig språk eller tänkande. Barnet är från födseln social och genom 

dialog med andra människor uppfylls den sociala funktionen: ”Genom andra lär man känna sig 

själv” (Vygostskij, 1999, s. 11). Vygotskijs idéer kom att bilda en grund för en pedagogisk 

inriktning i och med Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning (SOU 1992:94) där 

det skrivs fram att utveckling, undervisning och interaktionen dem emellan är en förutsättning 

för allt lärande.  

4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet har som tidigare beskrivits vuxit sig starkare under de senaste 

årtiondena där Vygotskijs beskrivning av lärande ger uttryck för hans huvudtes att det är ur ett 

historiskt sammanhang vi människor måste förstås (Nilholm, 2016). Säljö (2014) skriver att 

lärande i ett sociokulturellt perspektiv beskriver människan som bland annat en social och 

kulturell varelse där biologi och historia har betydelse. Vi har tillgång till ett symboliskt språk, 

lär av det, men kan också lära av andra. Den tolkning vi gör av lärandet har sin grund i den 

biologiska, sociala, kulturella och historiska erfarenhet vi besitter och som vi lever i. Talat språk 

har genom tiden varit nyckel till utveckling av kunskap och genom kommunikation byggs ett 

socialt och kollektivt minne upp. Säljö beskriver  vidare ett exempel för hur kunskapsutveckling 

ser ut ur ett sociokulturellt perspektiv. Han menar att vi i sociala sammanhang utsätts för 

handling och resonemang, vi lär oss så småningom och blir förtrogna med dem för att till sist 
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genomföra dem på egen hand. Ur ett sociokulturellt perspektiv är kunskapandet beroende av 

hur individen har förmåga att använda redskap för lärande och som erbjuds i kontexter som är 

sociala. Även det stöd som erbjuds för att behärska redskapen är viktiga, menar Ahlberg (2013). 

Samma forskare talar om a community of learners som en gemenskap där alla involverade i en 

problemlösningssituation skapar mening och där samarbete, uppmärksamhet och intresse är 

betydande faktorer. 

Sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom kommunikation och det är en av 

grundtankarna inom det sociokulturella perspektivet. Länken mellan individens tänkande (det 

inre) och interaktionen med andra människor utgör en grundpelare inom den sociokulturella 

teorin (Säljö, 2014). Säljö (2015) beskriver att det är människans biologiska förutsättningar och 

sociokulturella erfarenheter som styr individens kunskap och lärande. Den tid som individen 

råkar leva i bär med sig erfarenheter som hjälper till att förstå omvärlden och dela erfarenheter 

med varandra. Människan är däremot inte enbart hänvisad till att lära av sina egna erfarenheter 

utan lär också av andras erfarenheter. Kommunikation är ett viktigt redskap i processen och det 

är genom den ett socialt eller kollektivt minne kan byggas. Genom att utveckla olika tekniker 

går det att bevara och utveckla kunskaper och erfarenheter. Säljö beskriver skrift som en viktig 

teknik, eftersom skrift är centralt för lärandet. Denna utveckling av lärandet kan också studeras 

i texterna om Vygotskijs beskrivningar som vi än idag tolkar och tar lärdom av. 

4.2.1 Mediering 
Mediering eller medierat lärande är ett begrepp som tillskrivs det sociokulturella perspektivet. 

Mediering beskriver den samverkan som råder samt de verktyg som används mellan människor 

och som vi använder för att interagera i vår omvärld (Säljö, 2014). Säljö (2014, 2015) redogör 

även för redskap som utgör en medierande funktion för våra handlingar, eller är de instrument 

som vi är beroende av och möjliggör användandet. Just mediering utgör en central utgångspunkt 

i det sociokulturella forskningsfältet, menar Säljö (2014) när han nämner dess betydelse 

tillsammans med de fysiska redskap vi är i behov av och använder när vi till exempel lagar mat 

eller förflyttar oss. Forskaren skriver också att utmärkande för människan är vilka redskap, både 

fysiska och språkliga, som utvecklas och används. Hur vi använder dessa redskap i vårt lärande 

och i vår utveckling blir centralt i det sociokulturella perspektivet. Miniräknaren har en 

medierande funktion för förståelse av matematik, liksom kikaren har samma funktion för den 

som vill studera saker långt borta. Den blindes käpp medierar upplevelsen av den fysiska 

miljön. Läromedel är medierande resurser och språk medierar förståelse som sker i interaktion 

mellan individer, språkligt och icke språkligt enligt Säljö (2015).  

4.2.2 Scaffolding 
Vygotskijs tankar om den närmaste utvecklingszonen grundlades i slutet av hans liv och utifrån 

dessa har begreppet scaffolding senare tillskrivits psykologen Jerome S Bruner (Partanen, 

2007). Scaffolding är stöd och uppmuntran som ges en elev vid all kunskapsinhämtning. Den 
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scaffolding som ges är tillfällig och ändrar karaktär när kunskap erövrats för att när målet är 

nått helt tas bort. Att lära sig det nya innebär att först behärska det tidigare. För lärarens 

möjlighet att ge eleven rätt stöd är det en förutsättning att veta var i utvecklingen eleven befinner 

sig. Endast då är det möjligt för läraren att ge rätt stöd för barnets möjlighet att utvecklas vidare 

(Säljö, 2014). Tjernberg (2013) beskriver begreppet scaffolding för att synliggöra 

undervisningsprocesser. Modellen visar elevens upplevelser av lärandesituationer i förhållandet 

mellan utmaning och stöd. Learning engagement zone utgör förhållandet mellan osäkerhet och 

befäst kunskap. Lärarens förhållningssätt att utmana och stödja elevers osäkerhet för att aktivera 

tänkande och aktivitet för förståelse är i denna zon hög. Detta beskrivs i fyrfältsmodellen nedan: 

 

      

      

  

Learning engage-

ment zone  
Frustation 

zone  

      
      

      

      

  

Comfort 

zone  
Boredom 

zone  

      

      

      

 

Figur 1. Relationen mellan utmaning och stöd. 

Tjernberg, 2013, s. 63, efter Gibbons, 2008; 

Mariani, 1997. 

 

4.2.3 Inkludering 
Eftersom det sociokulturella perspektivet utgår från individens kommunikativa och sociala 

referensramar är begreppet inkludering av betydelse. Enligt Svenska Unescorådet (2008) 

definieras inkludering som en process som syftar till att möta alla elever med olika behov 

genom att öka tillgängligheten av lärande, kultur och samhälle, samt minska exkludering i 

utbildning. Det handlar också om att ge en likvärdig utbildning, att gagna alla elever och att 

ansvaret i det ordinarie skolsystemet är att garantera alla barns rätt till utbildning (Ahlberg, 

2009). Säljö (2015) lägger betoning på att det är vid interaktion med andra en individ utvecklas. 

Den ökande globaliseringen innebär att den undervisning som bedrivs idag är högst beroende 

av elevers bakgrund gällande språk och andra variationer. Det pedagogiska arbetet ställer andra 

krav på verksamheten i skolan idag eftersom en gemensam bakgrund inte kan tas för given. 

High support 

High challenge 

Low support 

Low challenge 
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Den sociokulturella variationen är en viktig aspekt för skolan att beakta och för att kunna möta 

varje elev vid rätt nivå. Att kunna utmana och stötta i rätt riktning innebär att lärare idag behöver 

ha en betydligt bredare kunskap om och förståelse för hur lärande och kultur samspelar (Säljö, 

2015). Ahlberg (2009) beskriver att inkludering inte endast är platsbestämd. Dessutom redogör 

hon för att delaktighetsbegreppet är väsenligt där hänsynstagande till elevers individuella behov 

och gruppens behov, goda relationer till kamrater och lärare samt skapa lärsituationer som 

stärker elevers självkänsla och motivation till lärande föreligger.  

4.2.4 Kommunikation 
Säljö (2014) beskriver kommunikation som helt centralt i det sociokulturella perspektivet och 

menar att kommunikation utgör en länk mellan barnet och dess omgivning, eller en länk mellan 

tänkande och interaktion. Människor samspelar och blir delaktiga med hjälp av kommunikation 

med andra. Människans förmåga att dela erfarenheter genom kommunikation och språk är unik.  

Ahlberg (2013) menar att i det sociokulturella perspektivet ses kommunikation som central för 

all mänsklig tillvaro samt att lärande handlar om att ha samband med andra människor. 

Detsamma beskriver Säljö (2014) när han menar att individen blir delaktig i kunskaper genom 

kommunikation med andra. Kunskapande sker mellan individer i sociala sammanhang och ger 

den sociala utvecklingen stor betydelse. För att kunna förstå mänsklig utveckling är det 

avgörande att studera sociala och kulturella förändringar. Genom kommunikation, delaktighet 

och relationer skapas skolans verksamhet och förändringar i omgivningen för att kunna ge 

eleven förutsättningar att nå individuellt uppsatta kunskapsmål enligt Simeonsdotter Svensson 

(2009). I kursplanen för kommunikation inom ämnesområden står det att genom 

kommunikation utvecklar individen sin identitet, hur känslor och tankar kan uttryckas samt hur 

andras känslor och tankar kan förstås. Vidare står det också att kommunikation ökar 

förutsättningarna för delaktighet i samhället (Skolverket, 2018). Heister Trygg (2012) beskriver 

att i kommunikation ingår tal och språk samt gester, kroppsspråk, mimik och ljud. Hon menar 

att det är viktigt att välja rätt kommunikationsform som svarar mot elevens behov och ger 

eleven kommunikativa förutsättningar.  
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5. Forskningsöversikt 

Tillgången till tidigare forskning inom aktuellt forskningsområde är tillsynes begränsad och 

nedan presenteras den forskning som anses beröra de områden som är relevant för denna studie. 

Inom grundsärskolan har det funnits en tradition av att fokusera mer på omvårdnad istället för 

kunskap, speciellt inom inriktningen träningsskolan (Riksrevisionen, 2019). Denna syn har 

emellertid ändrats genom åren och elever med intellektuell funktionsnedsättning har idag rätt 

att gå i skolan. Däremot påtalar Dragula (2009) att utbildningen fortfarande varierar beroende 

på elevers funktionsnedsättningar och mål med utbildningen. Med detta som bakgrund är 

ingången till aktuell studie att undersöka hur lärare beskriver möjligheter och hinder i att utmana 

elevers kunskapsutveckling i träningsskolan.  

5.1 Inkludering 

Wilson, Marks Woolfson, Durkin och Elliot (2016) skriver att inkludering är ett omdiskuterat 

begrepp. Meningarna går isär huruvida inkludering skapar upplevelse av delaktighet och som 

bidrar till elevernas möjlighet till kunskapsutveckling eller inte. Elever med intellektuell 

funktionsnedsättning som är mottagna i grundsärskolan bör få möjlighet att läsa vissa ämnen 

från grundskolans kursplan om eleverna har förmågan att nå längre än de kursmål de är 

mottagna för i aktuellt ämne. Likadant är det för elever som läser enligt träningsskolans 

kursplan. De bör också ges möjlighet att läsa delar av ämnen ur grundsärskolans kursplan och 

på så vis få möjligheten att nå längre i sin kunskapsutveckling.  

Wilson et al. (2016) menar i sin studie att det först och främst krävs en skolledning som främjar 

ett inkluderande arbetssätt och att detta kräver ett målinriktat arbete från ledning och personal. 

Sermier Dessemonte och Bless (2013) beskriver effekterna av inkludering mellan elever med 

intellektuell funktionsnedsättning och elever utan intellektuell funktionsnedsättning i 

grundskolan. Studiens resultat visar att det inte är gruppsammansättningen som är avgörande 

för hur elever med intellektuell funktionsnedsättning utvecklar kunskap och känner delaktighet. 

Hardiman, Guerin och Fitzsimon (2009) jämför den sociala kompetensen hos elever med 

medelsvår intellektuell funktionsnedsättning i inkluderande kontra segregerade grupper. 

Studiens resultat visar att elever i inkluderande skolor inte skiljer sig signifikant från elever i 

segregerade skolor när det gäller elevers sociala kompetensutveckling. Det ger stöd för att 

elever med intellektuell funktionsnedsättning kan ha möjlighet att utvecklas i olika 

gruppkonstellationer. Däremot menar Pennington och Courtade (2015) att undervisning av 

elever med intellektuella funktionsnedsättningar bör ske i mindre klasser för att gynna eleverna 

så mycket som möjligt. Elever med intellektuell funktionsnedsättning är sociokulturellt mer 

välbefinnande på grundsärskola där klasstorleken oftast är mindre än i grundskolan. Samtidigt 

påpekas det att elever med svårigheter gynnas kognitivt och socioemotionellt om de lär sig med 

och av sina kamrater i grundskolan (Du Plessis & Ewing, 2017). I Sermier Dessmonte, Bless 
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och Morins (2012) studie framkommer att elever med intellektuell funktionsnedsättning som är 

intregrerade i grundskolan visar på ett litet framsteg i läskunnighet jämfört med elever med 

intellektuell funktionsnedsättning som undervisas i grundsärskolan. Det som gav mest skillnad 

var elevernas akademiska språkkunskaper och läsförmåga.  Dock visar resultatet i samma studie 

att ingen signifikant skillnad framkom mellan grupperna vad det gällde matematiska färdigheter 

och adaptivt beteende. Tjernberg och Heimdal Mattson (2014) skriver å andra sidan i sin studie 

att ett inkluderande arbetssätt som skapar upplevelser av delaktighet bör ge bättre 

utbildningsresultat för elever i behov av särskilt stöd. 

5.2 Lärares roll 

Grundsärskolans uppdrag är att främja elevers lärande så att de utvecklar kunskap. Läraren ska 

vidare främja elevernas kunskapsutveckling genom att anpassa undervisningen så att eleven får 

möjlighet att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2018). Ali Alkahtani 

(2016) påpekar att lärares kunskaper och färdigheter, samt lämplig användning av läroplanen 

är grundläggande för att lyckas i arbetet med elever med intellektuell funktionsnedsättning. Det 

är också viktigt att genomföra en individuell utbildningsplan för att säkerställa att 

undervisningen uppfyller elevens behov. Moljord (2017) menar att didaktik tillsammans med 

etiska överväganden om vilka kunskaper som anses vara värdefulla att utbilda eleverna i, bör 

ges stort utrymme i undervisningen. 

Högutbildade lärare anses vara nyckeln till utveckling av elevers färdigheter, där också 

beteendestöd, kommunikation, anpassad studiegång, kompetensutveckling, samarbete och ett 

fortsatt familjeengagemang lyfts fram som viktiga grundstenar (McKenzie, Pillay, Duvenhage, 

Du Plessis & Jelsma, 2017). Wilson et al. (2016) menar att det finns övertygande argument för 

att det är lärares personlighetsdrag och beteende som avgör om inkludering är framgångsrik för 

elever med intellektuell funktionsnedsättning eller inte. Tjernberg och Heimdal Mattson (2014) 

skriver att lärarnas positiva tro på sina elevers förmåga och deras engagemang för den 

pedagogiska processen är centrala faktorer för läraryrket. Lärarna måste anpassa sin lärarroll, 

undervisning, inlärningstakt, material och resurser för att det ska gynna alla elever (Wilson, et 

al., 2016). Du Plessis och Ewing (2017) påvisar i sin studie att som speciallärare krävs stor 

kunskap och skicklighet för att anpassa sin undervisning och säkerställa att eleverna får lämplig 

undervisning utifrån sin individuella utvecklingsnivå. Det är dessutom viktigt att det stöd en 

elev med intellektuell funktionsnedsättning får, behåller eleven i framkant av dennes 

kompetenser så att elevens kunskapsutveckling fortskrider. Tjernberg och Heimdal Mattson 

(2014) påpekar att det är viktigt att varje elev utmanas i sin kunskapsutveckling. Detta är också 

något som lärarna i forskarnas studie framhöll: 

It has to be a little bit more difficult than they can manage, otherwise it’s no fun at all … When 

we evaluate the students and ask them: ‘Those of you who thought it was fun today, what was it 

that made it fun?’ A very common answer was that it wasn’t that easy ‘I had to make an effort’; 
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‘I didn’t think I’d manage it, but when I did, it felt great!’ Those challenges, they are very, very 

important! (Tjernberg & Heimdal Mattson, 2014, s. 251) 

Att inneha höga förväntningar på utveckling och lärande hos elever med intellektuell 

funktionsnedsättning kan ändra fokus från vad eleven inte kan göra till att med lämpligt stöd 

möjliggöra en gynnsam utveckling av elevers kunskapsinhämtning menar McKenzie et al. 

(2017). Pennington och Courtade (2015) påpekar att skolorna måste uppfylla krav som råder 

för att elevernas kunskapsutveckling ska fortgå och känslan av delaktighet öka. Elever med 

medelsvår och svår intellektuell funktionsnedsättning kräver en intensiv undervisning för att 

utveckla akademiska färdigheter, vilket kan upplevas komplex. För att hitta en undervisning 

som gagnar varje elev krävs fokus på varje elevs styrkor för att kunskapsutvecklingen ska 

fortskrida (Hardiman et al., 2009). Enligt Tjernberg och Heimdal Mattsons (2014) studie 

beskrivs att lärare måste tänka att alla elever vill lära sig och om de inte gör det finns det alltid 

ett skäl till varför. Resultatet i deras studie visar att det är framgångsrikt som lärare att använda 

olika metoder och tillvägagångssätt för att kunna hantera elevernas variation. Det är inte eleven 

som ska anpassa sig, utan det är verksamheten som ska utformas så att den blir utvecklande för 

alla elever och ökar deras känsla av delaktighet. 

5.3 Feedback 

Feedback har en av de starkaste påverkningarna på elevers lärande. Det är viktigt att skilja 

mellan feedback som riktar uppmärksamheten bort från uppgiften till jaget och feedback som 

riktas till ansträngningen och engagemanget. Både positiv och negativ feedback ger 

gynnsamma effekter på elevers lärande (Hattie & Timperley, 2007). Emellertid påpekar 

Pennington och Courtade (2015) att lärarna i deras studie gav åtta gånger mer positiv feedback 

än negativ, något som forskarna anser skapar obalans. Även Hattie och Timperley (2007) 

problematiserar feedback i sin studie och påvisar att lärarnas feedback till pojkar är mer 

relaterad till brist på ansträngning och dåligt beteende medan feedback till flickor fokuserar på 

deras förmågor. 

Lilja (2013) skriver i sin doktorsavhandling att eftersom det inte alltid räcker med att en elev 

utvecklas i egen takt krävs det att läraren skapar en balansgång mellan att ge feedback och 

uppmuntran samt att ge eleven återkoppling till målen för undervisningen. Hattie och Timperley 

(2007) menar att när feedback kombineras med effektiva instruktioner i undervisningen, kan 

det vara ett kraftfullt sätt att förbättra lärandet hos eleverna. Positiv feedback ökar sannolikheten 

för att eleverna kommer att återvända eller fortsätta i en aktivitet samt visa större intresse för 

den. 
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5.4 Kommunikation 

Kommunikation är ett av de fem ämnesområden som ingår i träningsskolans kursplan 

(Skolverket, 2018) och utgör en stor del av elevernas undervisning. Att kunna kommunicera är 

en förutsättning för att individer ska bli delaktiga i samhället (Samuel Jacob, Nneka Olisaemeka 

& Sitamalife Edozies, 2015). Lilja (2013) bekräftar också människors vilja att kommunicera 

med varandra för att vidareutvecklas. I klassrummet sker kommunikation i stort sätt hela tiden, 

läraren kommunicerar med eleven och skapar förtroendefulla relationer. Östlund (2012) 

beskriver att strategier som används för att skapa gemensamma referensramar som både elev 

och lärare kan använda för att förstå varandra är centrala utgångspunkter i 

kommunikationsprocessen. Vidare visar Östlunds resultat att människans kommunikation 

förutsätter social interaktion och utan dessa kan inte språket utvecklas. 

I Samuel Jacob et al. (2015) studie beskrivs kommunikationssvårigheter som en försämrad 

förmåga att ta emot, bearbeta, skicka och förstå språkliga begrepp. Behovet av att tidigt stödja 

elevers utveckling och kommunikationssvårigheter är viktigt för att eventuellt minska behovet 

av specialundervisning och istället erbjuda eleverna en delaktig verksamhet med kamrater i 

ordinarie klass. Östlunds (2012) avhandling visar att eleverna använder sig av olika resurser för 

att interagera med omgivningen, men gemensamt för studiens resultat är att de flesta elever inte 

använde talat språk. Eleverna interagerade istället med stöd av andra alternativa 

kommunikationsformer som tecken, gester och kroppsspråk. Även Berthén (2007) påtalar att 

skolans elever har olika sätt att kommunicera och de elever som lärarna möter i träningsskolan 

har fler kommunikationssätt. Lärarna i Östlunds (2012) studie är i samtliga situationer måna 

om att ge varje elev tid till att använda verktyg i form av tekniska hjälpmedel för att underlätta 

kommunikation. 

5.5 Avsaknad av forskning 

Något som är framträdande i flera av de vetenskapliga forskningsartiklarna som ansetts 

relevanta för aktuell studie påvisar ett behov av vidare forskning inom det specialpedagogiska 

området. Betydelsen av detta påtalas också av Berthén (2007). Forskning om grundsärskolan är 

begränsad, och i synnerhet kring grundsärskolans undervisning. Det krävs en politisk 

förändring för att uppmuntra lärare i sitt arbete inom de komplexa undervisningssammanhang 

som råder på grundsärskolan menar Du Plessis och Ewing (2017). Även Wilson et al. (2016) 

skriver att forskning kring lärarutbildningar bör vidareutvecklas och ge större fokus på 

utvecklingen av lärarnas förmåga och beteenden i arbetet med elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Ytterligare behov av vidare forskning inom grundsärskolan är önskvärd 

för att faktiskt få kunskap om vad som sker i undervisningssammanhang för elever med 

intellektuella funktionsnedsättningar, enligt Pennington och Courtade (2015). Hur och om 

inkludering i grundskolan alternativt undervisning i grundsärskolor påverkar elevernas 

kunskapsutveckling är ett ämne för vidare forskning menar Sermier Dessmonte et al. (2012).  
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6. Metod 

Den aktuella studien har en kvalitativ forskningsansats och metoden som använts är 

semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ forskningsansats är ett sätt för forskaren att skapa en 

djupare förståelse för vardagliga händelser, beskriver Kvale och Brinkmann (2014). I denna 

studie innebär det att skapa en förståelse för hur lärare beskriver möjligheter och hinder i att 

utmana elevers kunskapsutveckling i träningsskolan.  

6.1 Den kvalitativa forskningsintervjun 

Den kvalitativa forskningsintervjun används som forskningsmetod för att förstå världen ur de 

intervjuades synvinkel (Kvale & Brinkmann, 2014). Även Dalen (2015) beskriver att en 

intervjuform önskar nå insikt om fenomen som rör personer och situationer i den sociala 

verkligheten. I enlighet med studiens syfte och de teoretiska utgångspunkterna är en kvalitativ 

intervju användbar för datainsamling. Intervju som metod blir relevant eftersom den 

information vi vill nå är i enlighet med studiens syfte om hur lärare beskriver möjligheter och 

utmaningar för elevers kunskapsutveckling i träningsskolan.  

Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer som metod för aktuell studie. Det är en 

intervjuform som enligt Bryman (2011) i regel handlar om en uppsättning frågor som ställs i en 

varierad ordningsföljd samt är av en allmänt formulerad karaktär. Semistrukturerade intervjuer 

är en flexibel intervjuform och består av en intervjuguide (bilaga 1) som stöd för samtalet. Det 

ger intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor för att få mer utvecklande svar samt att 

informanten får chans att utforma svaren på sitt eget personliga sätt, menar Bryman. Denna 

form av intervju gav oss möjligheten att anpassa intervjuerna efter den aktuella 

intervjusituationen. Dalen (2015) påpekar också att det är viktigt att ställa frågorna på ett sätt 

som får informanterna att öppna sig och med egna ord berätta om sina erfarenheter.    

Vid utarbetandet av intervjuguiden diskuterades vilka frågor som var relevanta för studiens 

syfte och frågeställningar. Att utarbeta en intervjuguide handlar enligt Dalen (2015) om att 

omsätta studiens problemformulering till konkreta frågor. I det första steget bröts syfte och 

frågeställningarna ner till områden för att i nästa steg lättare kunna utforma specifika frågor. 

Det är av vikt att alla frågor har relevans för de frågeställningar som studien önskar belysa 

menar Dalen. Intervjuguiden inleddes med frågor av allmän karaktär kring informantens 

utbildning, arbetssituation och arbetslivserfarenhet inom grundsärskolan. Vid efterföljande 

frågor fokuserades det på hur lärare beskriver möjligheter och hinder i att utmana elevers 

kunskapsutveckling i träningsskolan. För att ytterligare komma åt kärnan i informanternas svar 

utformades det förslag på följdfrågor för att ge informanterna möjlighet att utveckla sina svar. 

Exempel på relevanta följdfrågor var: Kan du utveckla det? Hur menar du? och Kan du ge ett 

förslag?. 



 

 

18 

 

6.2 Pilotstudie 

Inledningsvis genomfördes två pilotstudier. Pilotstudier har enligt Bryman (2011) som 

huvudsakligt syfte att öka studiens tillförlitlighet. Vidare menar Dalen (2015) att en pilotstudie 

handlar om att testa intervjuguiden och sig själv som intervjuare. Att utarbeta en intervjuguide 

är extra viktigt när det gäller semistrukturerade intervjuer enligt Dalen, vilket också användes i 

aktuell studie. En intervjuguide ska innehålla centrala frågor som täcker de viktigaste områdena 

för studien och ha relevans för de frågeställningar som önskas bli belysta i studien. 

Pilotstudierna genomfördes med förhoppningen att resultatet skulle kunna användas som en del 

av den totala insamlade datan. Författarna genomförde var sin pilotstudie vid informanternas 

arbetsplatser. Viktigt som intervjuare var att säkerställa att intervjuguidens frågor gav svar som 

motsvarade studiens syfte och att den insamlade datan var möjligt att analysera. Dalen skriver 

att ofta måste intervjuguiden korrigeras för att säkerställa att frågorna passar syftet. Frågorna 

och svaren i pilotstudien ansågs uppfylla studiens syfte, vilket mynnade ut i att intervjuguiden 

inte behövde revideras. Svaren som erhölls anses därför vara relevanta för aktuell studie. Dalen 

beskriver att intervjua för första gången kan ge nya insikter om sitt eget beteende i en 

intervjusituation. Genom pilotstudierna blev det tydligt att tystnad kan tolkas som tid för 

reflektion, vilket Tjernberg (2013) belyser. Forskaren menar vidare att ge tid för reflektion ger 

möjlighet till mer utvecklande svar. Vetskapen om tystnadens betydelse medförde ett större 

utrymme för reflektion i de senare genomförda intervjuerna. 

6.3 Urval 

Kriteriet för denna studie var att intervjua tio lärare som arbetar med elever som i grunden läser 

enligt grundsärskolans läroplan med inriktning träningsskolans yngre åldrar. I urvalet av 

informanter ansågs det vara relevant att de intervjuade lärarna har någon form av pedagogisk 

utbildning och att de är yrkesverksamma inom grundsärskolan. Ambitionen är en försäkran om 

att informanterna är insatta i sin yrkesroll och därigenom också innehar erfarenheter inom det 

aktuella området. Ett målinriktad urval användes vars syfte är att uppnå samstämmighet mellan 

forskningsfrågor och urval (Bryman, 2011).  

Urvalet som gjordes kan också betecknas utifrån ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) menar 

vidare att ett sådant urval består av personer som för tillfället finns tillgängliga för forskaren. 

Via mail togs kontakt med rektorer vid grundsärskolor i närliggande kommuner. Genom 

rektorerna skapades kontakt med de lärare som föll inom studiens urvalskriterium. Till 

urvalskriteriet fanns en önskan om att intervjua fem lärare som arbetar i klass som läser enbart 

efter träningsskolans kursplan och fem lärare som arbetar med elever som läser enligt både 

grundsärskolans- och träningsskolans kursplan. Svensson och Ahrne (2015) kallar detta för ett 

teoretiskt urval som i denna studie syftar till att undersöka om hur lärare beskriver möjligheter 

och hinder i att utmana elevers kunskapsutveckling i träningsskolan. Därefter bestämdes plats 

och tid för intervjuerna tillsammans med de lärare som accepterat att delta i studien. Samtliga 
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lärare erhöll ett missivbrev (bilaga 2) där vi presenterade oss, beskrev studiens syfte samt 

studiens forskningsetiska riktlinjer enligt Vetenskapsrådet (2017). 

Studiens urval visas i tabellen nedan och består av tio informanter på sex skolor i fyra 

kommuner. Gemensamt för alla lärare är att de arbetar med elever med intellektuell 

funktionsnedsättning vid grundsärskolan. Av forskningsetiska skäl och för att tillhandahålla en 

mer lättläst text numrerades lärarna från ett till tio. I kolumnen Yrkestillhörighet beskrivs den 

befattning informanten är anställd som. Kolumnen Gruppsammansättning beskriver om 

sammansättningen är homogen med elever som enbart läser enligt kursplan ämnesområden. 

Den heterogena gruppsammansättningen innefattar elever som läser enligt ämnesområden och 

elever som läser enligt ämnen eller enligt både kursplanerna. I kolumnen Antal elever samt 

årskurs presenteras antal elever i gruppen samt vilka årskurser eleverna tillhör.  

 

Tabell 1. Urval av informanter.  

Lärare Yrkestillhörighet Gruppsammansättning Antal elever samt årskurs 

1 Speciallärare Homogen 4 elever i årskurs 2-3 

2 Lärare 1–7 Heterogen 5 elever i årskurs 3-7 

3 Lärare 1–7 Heterogen 5 elever i årskurs 1-6 

4 Fritidspedagog Heterogen 6 elever i årskurs 3-6 

5 Förskollärare Homogen 4 elever i årskurs 3-4 

6 Fritidspedagog Homogen 7 elever i årskurs 2 

7 Förskollärare Homogen 4 elever i årskurs 1-2 

8 Speciallärare Homogen 4 elever i årskurs 1-6 

9 Speciallärare Heterogen 5 elever i årskurs 2-6 

10 Speciallärare Heterogen 7 elever i årskurs 5-6 

 

6.4 Genomförande 

Sammanlagt har tio semistrukturerade intervjuer genomförts för studien. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att forskaren har en intervjuguide som är flexibel och att frågorna inte kräver 

en viss ordningsföljd, samt att det finns plats i intervjun för följdfrågor och samtal (Bryman, 

2011). Datum och tid bestämdes tillsammans via mail eller sms. Nio av lärarna valde att 

intervjun skulle ske på den egna arbetsplatsen. På grund av platsbrist på arbetsplatsen valde en 

informant att intervjun istället skulle äga rum på ett närliggande universitet. Sju av intervjuerna 
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ägde rum i lärarens egna klassrum och två i ett mindre grupprum. På universitetet genomfördes 

intervjun på biblioteket. Inget tomt rum var tillgängligt, utan intervjun ägde rum vid ett bord i 

en enskild hörna på biblioteket. Platsen upplevdes relativt lugn och utan större störande 

element. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att det kan råda en viss spänning mellan 

parterna, därför är det viktigt att intervjuerna sker i en miljö där informanten känner sig 

avslappnad, vilket var anledningen till att informanterna själva fick välja var intervjuerna skulle 

genomföras. Detta för att skapa en så trygg miljö som möjligt för informanterna. Alla 

informanter upplevdes avslappnade och trygga i intervjusituationen.  

Valet av att utföra fem intervjuer var berodde på tidsaspekten. Risken med detta genomförande 

innebär att intervjuerna kan skilja sig åt eftersom de utförts av två olika intervjuare. Strävan var 

att behålla hög likvärdighet genom att använda samma intervjuguide som utarbetats utifrån 

studien syfte och frågeställningar.  Innan intervjuerna och ljudupptagningen påbörjades, 

presenterades missivbrevet ytterligare en gång för att skapa en trygg intervjusituation. 

Informanterna fick dessutom skriva under en samtyckesblankett för att godkänna deras 

medverkan i vår studie. Alla informanter var informerade sedan tidigare att intervjuerna skulle 

spelas in med hjälp av diktafon och alla informanter godkände även detta vid intervjutillfället. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att en fördel med intervjuinspelning är att forskaren helt 

kan koncentrera sig på intervjun istället för att anteckna det som sägs. Fokus vid intervjun låg 

på att föra dialogen framåt och djupare. Inledningsvis under intervjun ställdes några 

grundläggande frågor till informanten om utbildning, arbetslivserfarenhet på grundsärskolan 

samt den nuvarande arbetssituationen. Därefter ställdes frågor utifrån studiens syfte och 

frågeställningar och intervjuaren avgjorde vilken ordning frågorna ställdes samt när det fanns 

behov av kompletterande följdfrågor. Samtliga frågor ställdes utifrån intervjuguiden, dock inte 

i ordning och i olika omfång beroende på informanternas svar och erfarenheter av arbetet inom 

grundsärskolan. Varje intervju varade i 20 till 35 minuter. Samtliga informanter var 

tillmötesgående och delade med sig av sina erfarenheter. Transkriberingen av intervjuerna 

genomfördes samma dag som intervjun ägt rum. Dels för att ha samtalet färskt i minnet och 

dels för att som Dalen (2015) påpekar ge insikt om sitt eget beteende i intervjun. Det bidrog till 

en tryggare roll som intervjuare och fler utvecklande följdfrågor ställdes vid nästkommande 

intervju. Allt eftersom intervjuerna pågick fick tystnaden större utrymme för att ge 

informanterna mer tid för reflektion innan frågorna besvarades.  

6.5 Bearbetning och analys 

Samtliga intervjuer spelades in med diktafon. Bearbetningen påbörjades med att vi noggrant 

lyssnade igenom de inspelade intervjuerna som sedan transkriberades i sin helhet av samma 

person som genomfört intervjun. Att transkribera innebär att ändra materialet från en form till 

en annan (Kvale & Brinkmann, 2014). I denna studie skedde den processen från muntligt tal 

till skrift. Transkriberingen skedde samma dag som intervjun skett för att som Dalen (2015) 
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påpekar få bästa möjliga återgivning av vad informanterna faktiskt sagt. Kvale och Brinkmann 

(2014) påtalar också vikten av att tydligt redogöra för hur transkriberingen gått till. På grund av 

att intervjuerna utfördes en och en var en tydlig transkribering viktig för analysarbetet, vilket 

medförde att transkriberingen skedde ordagrant trots att det var tidskrävande. Även Dalen 

(2015) menar att det är viktigt att forskaren lär känna sin data, vilket ges möjlighet genom en 

tydlig transkribering. När all data transkriberats påbörjades den gemensamma bearbetningen av 

datamaterialet.  

Som en del i analysprocessen och för att erhålla ett adekvat datamaterial att utgå från i analysen 

behöver det insamlade data sorteras. Sorteringen av data sker för att erhålla en överblick för att 

i nästa steg reducera den. Här sållas intressant information ut för att tillhandahålla ett empiriskt 

användbart material att utgå från i analysen av studien (Rennstam & Wästerfors, 2011). Loseke 

(2013) beskriver också behovet av att inta en kritisk inställning till det som läses, vilket också 

gjordes i denna studie genom att gå tillbaka till inspelningarna för att få ytterligare 

förtydliganden. Studiens insamlade data har analyserats utifrån Kvale och Brinkmanns (2014) 

analysmetod meningskoncentrering. Meningskoncentrering är en form av kategorisering 

baserad på utskrivna intervjuer. Det bygger på kodning som innebär att informanternas yttrande 

dras samman till kortare formulering. Strategin för meningscentrering sker i fem steg där första 

steget är att forskaren läser igenom alla intervjuer och får en helhetskänsla. I steg två fastställs 

meningsenheterna utifrån de transkriberade intervjuerna och som steg tre formuleras teman 

utifrån meningsenheterna. Det fjärde steget är att ställa dessa teman i relation till studiens 

specifika syfte. I det femte och sista steget knyts intervjuernas centrala delar samman i en 

deskriptiv utsaga.  

Samtliga transkriberingar lästes flera gånger för att få en samlad bild av informanternas 

yttranden om deras beskrivning av möjligheter och hinder för elevers kunskapsutveckling. 

Utifrån begreppen proximal utvecklingszon, mediering, scaffolding, feedback, kommunikation 

och inkludering som presenterats i studiens teoretiska utgångspunkt samt forskningsöversikt 

tematiserades och färgkodades informanternas yttranden. Texten för varje begrepp klipptes ut 

och sammanställdes i olika dokument för att se en helhet. Vilken text som tillhörde respektive 

informant markerades med siffrorna ett till tio. I analysen av intervjuerna söktes och noterades 

även likheter och olikheter, samt betydelsefulla citat. Varje text koncentrerades till 

meningsenheter inom varje begrepp. Därefter formulerades teman i relation till studiens syfte 

och frågeställningar och texten knöts samman till en beskrivande utsaga. Analysarbetet ledde 

fram till följande kategorier: Lärares ansvar, Elevers kunskapsutveckling och Inkludering. Att 

sammanställa resultaten i kategorier synliggjorde hur lärare beskriver möjligheter och hinder i 

att utmana elevers kunskapsutveckling i träningsskolan. 
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6.6 Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) måste all forskning som genomförs säkerställa att forskaren undersöker 

det som varit avsikten, samt att det sker på ett säkert sätt. Läsaren måste förlita sig på att 

forskningen är riktig och att den genomförts på det vis som beskrivits (Ahrne & Svensson, 

2015). Bryman (2011) menar också att en forskningsstudie behandlar tillförlitlighet i 

förhållande till om ett resultat kan upprepas av andra forskare samt vid andra tillfällen. 

Tillförlitligheten i denna studie kan ha påverkats negativt på grund av att vi genomförde 

intervjuerna var för sig. Att genomföra intervjuer tillsammans gör att båda tar del av samma 

berättelser men ändå gör sin egen tolkning av det sagda. Tidsaspekten gjorde emellertid inte 

detta möjligt, då kravet var att tio intervjuer skulle genomföras. Vid ett färre antal intervjuer där 

båda intervjuare kunnat delta kan ses som fördel, men det hade dock gett ett mindre omfattande 

datamaterial. Eftersom intervjuerna transkriberats exakt efter vad som sagts anser vi ändå att 

studiens genomskinlighet blivit relativt hög då vi tillsammans analyserat det som lärarna 

tilldelat oss.   

Bryman (2011) påpekar för att uppnå en hög tillförlitlighet bör en fullständig redogörelse skapas 

för alla delar i forskningsprocessen. Genom att redogöra för forskningsprocessen erhålls 

möjligheter för andra att hitta liknande intresseområden, men med andra syften. För att 

säkerställa hög tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att ställa neutrala frågor 

eller inte påverka informantens svar. Dock menar Kvale och Brinkmann (2014) att viss del av 

ledande frågor kan öka tillförlitligheten. Samtliga informanter upplevdes positiva och delade 

med sig av sina erfarenheter och tankar. Vi är medvetna om att informanterna enbart delgett oss 

det som de valt att dela med sig av. Valet att inte informera informanterna om intervjufrågorna 

i förväg upplever vi som positivt. De svar som informanterna delgivit upplevs genuina och 

ärliga. Med hjälp av stödfrågor som: Kan du utveckla det? och Hur menar du? gav svaren en 

djupare dimension. I genomförandet av intervjuerna och i analysarbetet efteråt inser vi att en 

svaghet kan vara att informanterna inte gavs tillräckligt med tid för reflektion och få chans att 

utveckla sina svar. Dalen (2015) påpekar farhågor med att intervjuaren ofta har svårt att hantera 

pauser i intervjun och då inte heller ger informanten tillräckligt med tid att reflektera. Trots det 

anses svaren från intervjuerna vara relevanta och användbara för denna studie. En intervju 

skedde i en korridor i Universitetets bibliotek med få störande moment. Ändå inser vi att denna 

intervju till fullo inte kunde genomföras utan avbrott. Detta kan naturligtvis ha påverkat 

resultatet av intervjun negativt genom att informanten kanske inte fått fram sina synpunkter 

fullständigt. Här borde ett enskilt rum för intervjun bokats i god tid av informanten eller 

intervjuaren för att kunna genomföra intervjun utan störande moment. Studiens intervjuer 

utgick från en intervjuguide, frågorna var neutrala och ställdes i relevant ordning utifrån aktuell 

situation och ledande frågor förekom ytterst sällan. Tillförlitligheten i studien anses därför vara 

relevant för undersökningen. För att ytterligare öka tillförlitligheten frågades informanterna om 

de ville tillägga något till intervjun, vilket endast ett fåtal gjorde.  
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6.7 Giltighet 

Ambitionen med vår forskningsprocess har varit att hålla syfte och frågeställningar i fokus för 

att öka giltigheten i studien. I föreskriven studie behandlas datan enligt underrubrikerna 

mediering, scaffolding, feedback, den proximala utvecklingszonen, kommunikation och 

inkludering. Genom dessa underrubriker får läsaren möjlighet att med en tydlig struktur kunna 

förhålla sig till den röda tråden genom studien och därmed ökar också studiens giltighet. 

Giltighet handlar om i vilken utsträckning en metod mäter vad den är avsedd att mäta (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom hela studiens uppbyggnad har vi eftersträvat att erbjuda läsaren en 

transparens där vårt arbete beskrivits utan bortförklaringar eller undanhållanden. Med 

transparens menar Svensson och Ahrne (2015) en genomskinlighet, att forskaren tydligt och 

noggrant beskriver arbetsgången. Hur vi har gått tillväga beskrivs under metodkapitlets olika 

delar och har varit ett sätt att uppnå hög giltighet i studien.  

Ett annat sätt att säkerställa giltigheten var att genomföra pilotstudier. Förhoppningen med 

pilotstudierna var att undersöka om intervjufrågorna hade relevans för studiens syfte och 

frågeställningar, vilket bekräftades. Pilotstudierna gav oss stöd i att känna större trygghet i 

rollen som intervjuare inför kommande intervjuer. Genom att inte delge informanterna frågorna 

i förväg förväntades mer genuina svar eftersom risken att få konstruerade svar ökar om frågorna 

är kända i förväg. Bryman (2011) menar att syftet i kvalitativ forskning är att beskriva det unika 

sammanhanget här och nu. Totalt genomfördes tio intervjuer. På grund av den knappa 

tidsaspekten upplever vi att det generellt var svårt att hitta informanter för att kunna genomföra 

tio intervjuer. Utgångspunkten för antalet informanter bör stå i relation till vald studies längd 

och storlek, därför att genomförandet och bearbetningen av intervjuerna är en tidskrävande 

process (Dalen, 2015). I ytterligare ett försök att säkerställa giltigheten i studien spelades 

intervjuerna in för att minimera risken att data går förlorad. 

En intervju är en social interaktion innehållande kroppsspråk och tonfall mellan informanten 

och intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2014). Trots att en noggrann transkriberingen 

genomfördes inser vi att viss del av data har gått förlorad då kroppsspråk, nyanser och tonfall 

inte transkriberats. Intervjuerna resulterade i ett omfattande material som har analyserats utifrån 

Kvale och Brinkmanns analysverktyg meningskoncentrering. Eftersom vi anser att de erhållna 

svaren är relevanta för studiens syfte och aktuella frågeställningar är vår uppfattning att 

resultaten bidragit med en godtagbar giltighet. 

6.8 Forskningsetiska aspekter 

Forskningsetiska överväganden och riktlinjer har stor betydelse för forskningens kvalitet, 

genomförande och hur resultatet ska kunna bidra till ny kunskap för samhällets utveckling 

(Vetenskapsrådet, 2017). Inom forskning ställs forskaren inför ställningstaganden, där etik och 

moral ska genomsyra hela forskningsprocessen (Svensson & Ahrne, 2015). Loseke (2013) 
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beskriver att det är viktigt att som forskare ha i åtanke att informanterna inte alltid har samma 

erfarenheter som forskaren och att inte låta det påverka undersökningen. Även Kvale och 

Brinkmann (2014) påpekar att forskningsetiska frågor bör beaktas redan från början och genom 

hela forskningsprocessen. Syftet med undersökningen behöver noggrant övervägas. Det är av 

stor vikt att vara medveten om att informanterna kan ha upplevt eventuell stress vid 

intervjutillfället och det kan ha påverkat de svar som gavs. Dessutom är det viktigt att säkra 

informanternas konfidentialitet. Forskaren kan dock inte garantera total anonymitet, trots att 

alla försök genomförs för att försöka skydda informanterna och det insamlade datamaterialet 

under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2017). Vid planering och genomförande av studien har 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tillgodosetts och dessa ligger till grund för denna 

studie. De fyra principer som Vetenskapsrådet (2017) rekommenderar vid genomförandet är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Enligt informationskravet ska forskaren informera om studiens syfte, att deltagandet är frivilligt 

och att informanten kan avbryta sin medverkan när som helst utan att uppge orsak 

(Vetenskapsrådet, 2017). Alla informanter fick via mail ett missivbrev där skriftlig information 

om studiens huvudsakliga syfte och förutsättningar för deltagandet var beskrivet. Denna 

information gavs även muntligt vid varje intervjutillfälle för att säkerställa att informanterna 

uppfattat informationen om studiens syfte. 

Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2017) att informanterna har rätt att själva 

bestämma över sitt deltagande i studien och därför bör forskaren inhämta informantens 

samtycke. I missivbrevet (bilaga 2) har rektorer på aktuella skolor informerats angående 

Vetenskapsrådets etiska principer där behandling av personuppgifter redovisas. Innan varje 

intervju informerade vi muntligt informanterna om att intervjun var frivillig och att de hade rätt 

att avbryta när som helst. Tillsammans med denna information ombads informanterna att skriva 

under en samtyckesblankett med skriftlig information om förhållningsregler. Bryman (2011) 

påpekar vikten av att samtycke sker skriftligt. Samtliga informanter gav sitt skriftliga samtycke 

till deltagande i studien. 

Ytterligare ett viktigt forskningsetiskt övervägande som beaktats i studien är 

konfidentialitetskravet, vilket kräver att forskaren ska skydda personer och data så att ingen 

information kan identifieras av utomstående enligt Vetenskapsrådet (2017). I studien angavs 

inte kommuner, skolor, rektorer eller lärare vid namn. Dessutom valdes att hålla samtliga 

informanterna numrerade under hela processen, vilket likt Vetenskapsrådets rekommendationer 

innebär att informanternas integritet och identitet skyddas på bästa vis i forskningen. 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver slutligen Nyttjandekravet, som innebär att allt det insamlade 

datamaterialet enbart får användas för det angivna forskningsändamålet. Samtliga informanter 

har genom missivbrevet fått information om hur nyttjandekravet tillgodosetts. All data som 
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samlats in kommer enbart att användas för denna studie och förstörs efter att examensarbetet 

blivit godkänt. 
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7. Resultat och analys 

Studiens resultat redovisas genom sammanfattningar av lärarnas beskrivningar av de 

möjligheter och hinder som framkommit för att utmana elevers kunskapsutveckling i 

träningsskolan. Resultatet har sin utgångspunkt i de teman teoridelen är uppbyggd av. Alla de 

intervjuade lärarna arbetar som klasslärare inom grundsärskolan med olika inriktningarna för 

kursplanerna ämnen och ämnesområden. Fem av tio lärare arbetar i homogena 

ämnesområdesgrupper och fem lärare arbetar i heterogena gruppsammansättningar. I resultatet 

finns citat som stärker och berikar texten. Citaten har bearbetats och getts en mer skrift- och 

läsvänlig form utan att innehållet ändrats. Det innebär att citat skrivs utan upprepningar, ljud 

och harklingar (Kvale & Brinkmann, 2014). Rubriceringen i resultatet är tre till antalet och 

lyder: Lärares ansvar, med underrubrikerna mediering, scaffolding och feedback, Elevers 

kunskapsutveckling, med underrubrikerna den proximala utvecklingszonen och kommunikation 

samt den sista rubriken där vi samlat resultaten från lärarnas beskrivningar av Inkludering. De 

olika rubrikerna har utkristalliserats under analysprocessen då data bearbetats genom Kvale och 

Brinkmanns (2014) analysmetod meningskoncentrering.  

7.1 Lärares ansvar 

Nedan följer en redogörelse av de resultat som framkommit i intervjuerna gällande mediering, 

scaffolding och feedback. Valet har här gjorts att redovisa det lärarna beskriver i 

sammanhängande text och i vissa fall som citat. För att öka läsbarheten av citaten har viss 

korrigering av texten genomförts utan påverkan på innehållet. 

7.1.1 Mediering 
Mediering sker i interaktion mellan individer, beskriver den samverkan som råder och 

möjliggör förståelse. Språket medierar förståelse och är språklig eller inte språklig. En lärare 

beskriver ett medierat lärande i nedanstående formuleringar där spel är en medierande resurs 

och där samtalet medierar:  

Vi spelar mycket spel tillsammans, det kan ju vara en lektion för att träna på turtagning och inte 

minst för att ha trevligt tillsammans, faktiskt. Att kunna umgås och ha trevligt tillsammans med 

andra människor, äta frukt tillsammans, samtala, alltså det där att trivas i vardagen tillsammans 

med andra människor för att kunna ta sig fram och må bra. (Lärare 1) 

Samma lärare tänker tillbaka till tidigare år och beskriver en elev som motorn i gruppen.  För 

att kunna anta rollen som motor i gruppen krävs språkliga redskap. I denna typ av samtal krävs 

det dessutom att mottagaren har förmåga att tolka det som sägs och har möjlighet att delta i 

samtalet. En lärare menar att eleverna har utbyte av varandra, att de har stor glädje och lär av 

varandra. Samtalet i citatet ovan är då medierande. Att ha möjlighet att bedriva undervisning 

vid ett samtalsbord anser någon lärare vara betydelsefullt. Eleverna har större möjlighet att 
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interagera med varandra än om undervisningen bedrivs runt enskilda skolbänkar. Att lära 

tillsammans är viktigt i gruppen och elevernas kognitiva förmåga och tänkande stärks.  

En lärare påvisar vikten av att eleven hittar egna strategier och metoder för att klara sig själv så 

mycket som möjligt. Dessa strategier och metoder kanske är omöjliga att uppnå utan en 

samvaro i interaktion. Språk medierar förståelse och därmed krävs också språkliga redskap. 

Alla kommunicerar inte verbalt utan är beroende av andra språkliga redskap. En lärare återger 

det språkliga redskapet på det här sättet: 

Vi har jobbat mycket med symwriter. …har haft det vid deras platser där vi har skrivit text och 

förstärkt bilderna. Det blir ganska mycket information så nu har vi liksom börjat skala ner det 

ännu mer så vi har bara widget-bilder. En enkel text men vi har haft alla möjliga varianter. För vi 

försöker verkligen synliggöra för dem, vad de ska jobba extra med. (Lärare 10) 

7.1.2 Scaffolding 
Stöd och uppmuntran som ges till en elev vid kunskapsutveckling benämns också med 

begreppet scaffolding. Att ha en nära relation mellan elev och lärare krävs för att scaffolding 

och uppmuntran ska tas emot positivt av elever, menar en lärare. Fyra av lärarna beskriver tid 

som en sorts scaffolding (stöd) och som en viktig del i elevens kunskapsutveckling. Att tid bör 

ges för att eleven ska utmanas att klara sig allt mer självständigt. Det kan handla om situationer 

som påklädning, avklädning och matsituationer. Någon lärare menar dessutom att mer tid än 

vad timplanen anger har lagts till i elevernas schema: 

Att ge alla barnen tid, det är jätteviktigt för mig, att de får tid. (Lärare 5) 

Vi har lagt på tid här. De läser mer tid än vad timplanen säger. (Lärare 2) 

Flertalet av lärarna påvisar att de använder bildstöd. Bildstöd kan i detta sammanhang utgöra 

en form av scaffolding eftersom det stödjer elevernas kommunikativa utveckling och förmåga. 

Lärarna menar att bilder hjälper elevernas förståelse. En av lärarna beskriver att denne alltid 

börjar lektionen med hjälp av en lärandematris för att påvisa vad lektionen ska handla om. Allt 

eftersom elevens förståelse ökar använder läraren sig enbart av skrift på tavlan vid genomgång 

av lektion för att eleven ska veta målet för lektionen: 

Det här med bilder är så bra. Har man bilder blir det så tydligt. Med hjälp av lärandematriser får 

eleverna förståelse för vad vi ska jobba med, det är det här vi ska kunna. (Lärare 3)  

Att individanpassa undervisning och ge det stöd som krävs görs hela tiden påtalar merparten av 

lärarna. En lärare påpekar att det stöd som ges nästan alltid är tillfälligt. Kan eleven klara av 

något självständigt upphör det eventuella stöd som krävdes från början. Två av lärarna beskriver 

en form av tillfälligt stöd genom att anpassa längden på arbetspass utefter elevens ork och 

dagsform. Det som känns mest betydelsefullt för elevers förmåga till kunskapsutveckling menar 

någon lärare är att arbetspassen är korta och varvas med pauser: 

…och sedan tänker jag att det är korta pass, korta stunder. (Lärare 7) 
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En lärare menar att det är viktigt att som personal på grundsärskolan visa eleverna att det är 

roligt att komma till jobbet och att läraren upplever sitt arbete med eleverna lustfyllt.  För läraren 

är det viktigt att agera motor för att ge eleverna möjlighet att själva komma igång i sitt arbete. 

Målet är att sedan successivt kunna trappa ner denna roll. Detta stöd och uppmuntran kan då 

betecknas som en form av scaffolding. Det är viktigt att läraren visar eleverna tilltro till deras 

möjlighet att ständigt utvecklas. En lärare ger sin beskrivning av detta ”Jag tror att det ligger 

jättemycket på oss som jobbar” (Lärare 10). 

7.1.3 Feedback 
Samtliga lärare är överens om att feedback som ges till elever bör vara direkt. Någon redogör 

dessutom att direkt feedback krävs för elevens möjlighet att arbeta vidare. Ytterligare någon 

lärare anser att feedback är helt avgörande för elevens förmåga till lärande. En summativ 

skriftlig bedömning är enligt de flesta av lärarna sällsynt, eftersom det sällan genomförs några 

prov. Istället används en direkt formativ feedback. En lärare benämner feedback som positiv 

förstärkning och menar att dåligt beteende ska ignoreras. Positiv feedback är en pågående 

bedömning som sker mellan elev och lärare varje dag. Att lyfta och uppmärksamma det som 

eleverna gör bra beskriver lärare i yttranden som ”Det här kan du” (Lärare 7). Positiv feedback 

ger också ringar på vattnet genom att eleverna blir positiva förebilder för varandra men att det 

också krävs mycket arbete och tålamod från läraren: 

Man uppmuntrar elever och ger respons på det eleven kan och det den gör bra. Sedan ger det ju 

ringar på vattnet att eleven känner sig viktig och känner sig trygg. Det leder till kunskap på sikt. 

Det tar väldigt lång tid, man får jobba mycket med samma saker hela tiden och upprepa och 

upprepa. (Lärare 8) 

En lärare menar att det är viktigt att vara ärlig i sin feedback och inte enbart yttra: ”Åh, så fint” 

(Lärare 1), utan att det finns en djupare mening i den feedback som ges. Det kan handla om att 

poängtera för eleven att denne lärt sig dra upp dragkedjan i jackan till skillnad från föregående 

vecka då eleven hade svårighet att klara detta moment. Positiv feedback behövs varje dag och 

i alla situationer under skoldagen. Det är där och då som en av lärarna menar att eleverna växer 

och lär sig: 

Man behöver uppmuntran, man behöver bli sedd och man behöver få bekräftelse på rätt sätt, inte 

bara, Du är duktig! Duktig, vaddå duktig? Vad är det? Det kan man säga någon gång kanske. Jag 

tror det är superviktigt. (Lärare 3) 

En av lärarna redogör för en skillnad mellan betydelsen av feedback i ämnesklasser och 

ämnesområdesklasser. Läraren menar att direkt positiv feedback behövs bland ämneselever 

också, men inte lika mycket och på samma sätt som i en grupp ämnesområdeselever. Läraren 

beskriver vidare att det är viktigt att lyfta elever i ämnesklasser också, men elever i 

ämnesområdesgrupper har ännu större behov av denna typ av feedback för att komma framåt i 

sin kunskapsutveckling.  
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Summativ bedömning är inte lika viktig som en formativ och direkt feedback menar merparten 

av lärarna. Lärarna menar också att de inte har prov i den bemärkelsen som summativ 

bedömning  medför. Den summativa bedömningen som blivit synlig och som en lärare beskrivit 

är att eleverna har fått visa sin kunskapsutveckling med hjälp av bilder som avslutning på ett 

temaarbete. En annan lärare summerar dagens schema tillsammans med eleverna och på så vis 

återkopplar vilka lärdomar eleverna fått med sig från skoldagen. Läraren beskriver det som att: 

”Vi hjälps åt att minnas tillsammans, fast lite baklänges” (Lärare 1). 

7.1.4 Analys av Lärares ansvar 
Mediering har sin tillhörighet i det sociokulturella perspektivet. Samverkan mellan människor 

med hjälp av språkliga och icke språkliga redskap används för att interagera i vår omvärld 

(Partanen, 2007). Lärare i studien menar att vissa elever kan utgöra motorn i en grupp och som 

drar igång resten av gruppen, genom språkliga eller icke språkliga redskap, eftersom samtal 

medierar. Interaktion med andra är av betydelse för lärande. Fler lärare i studien beskriver också 

att eleverna har utbyte och stor glädje av varandra. Säljö (2015) menar att redskapen och 

interaktionen medierar människors uppfattning och förståelse av omvärlden. Interaktion är ett 

medierande redskap i människors utveckling av förståelse. Säljö menar vidare att det stöd som 

ges är i form av uppmuntran, vilket kan ändra karaktär och är tillfällig. En form av scaffolding 

som lärarna ger uttryck för i studien och som är en av de vanligaste förekommande är bildstöd. 

Bildstöd är individuellt anpassat, kan med tiden ändra karaktär till att övergå i skrift för att till 

slut endast förmedlas muntligt. Flera lärare betonar också betydelsen av att scaffolding är  

anpassat för varje enskild elev. De uttrycker vikten av att själva vara en positiv förstärkare av 

stödjande åtgärder. Det är viktigt, menar lärare i studien, att vara en glad och positiv förebild 

som också utstrålar glädje över sitt arbete. 

Den feedback som beskrivs av studiens lärare är formativ och ständigt pågående mellan lärare 

och elev. Att feedback sker i direkt anslutning till arbetet är en förutsättning för att eleven ska 

kunna tillgodogöra sig responsen. Den feedback som ges bör vara positiv och dåligt beteende 

bör ignoreras förklarar lärare i studien. Det är något som också Pennington och Courtade (2015) 

beskriver. Hattie och Timperley (2007) förklarar att feedback ändrar karaktär beroende på om 

den ges till flickor eller pojkar. Ingen av lärarna i föreliggande studie redogör för en liknande 

uppfattning. Däremot beskriver fler lärare att all feedback som ges bör vara ärlig och uppriktig. 

Det kan handla om att tydligt och klart beskriva den kunskap som erövrats och hur eleven bör 

gå vidare. Lilja (2013) skriver i det sammanhanget om vikten av att skapa balans mellan 

feedback och uppmuntran, men också att tydligt återkoppla till målet för arbetsprocessen. 

Lärares ansvar kopplat till elevers möjligheter för kunskapsutveckling i homogena respektive 

heterogena klasser kan inte urskiljas i resultatet.  
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7.2 Elevers kunskapsutveckling 

Resultatet av Elevers kunskapsutveckling redovisas nedan med underrubrikerna: Den proximala 

utvecklingszonen och Kommunikation. Även här redovisas lärarnas kommentarer i löpande text 

och i citat. Slutligen analyseras de resultat som är relevanta för studiens syfte. 

7.2.1 Den proximala utvecklingszonen 
Något som alla lärare är överens om är att en viktig del av en lärares arbete är att vägleda 

eleverna att nå så långt som möjligt i sin individuella kunskapsutveckling. En lärare påpekar att 

det är viktigt att som lärare utgå från elevens nivå, för att bidra till elevens goda självkänsla och 

förmåga att vidareutveckla kunskap. Samma lärare menar också att det krävs en förtroendefull 

relation mellan lärare och elev för att eleven ska vara så pass trygg för att våga visa och orka ta 

ett steg längre i sin kunskapsutveckling. En lärare beskriver det som: 

Jag vill att hen ska utvecklas, utmanas och må väl och bli så bra som bara hen kan. (Lärare 1) 

Att skapa en förtroendefull relation; det är ju först då som eleverna känner sig trygga och som 

man kan komma någon vart. (Lärare 4)  

Två lärare menar att lärare som undervisar kan inneha för låga förväntningar i grundsärskolan 

och att det istället är viktigt att som lärare inneha höga förväntningar på elevers förmågor.  

Annars kan det leda till att eleverna tröttnar på undervisningen. En lärare menar också att låga 

eller för höga förväntningar kan leda till att eleverna inte tillgodogör sig undervisningen. Det 

är viktigt att inte sätta in elever i olika fack och sedan inte förvänta sig mer. Eleverna behöver 

hela tiden utmanas på den nivå där de befinner sig. Merparten av lärarna menar att det många 

gånger handlar om att hitta en balans mellan lagom ställda förväntningar och något högre 

förväntningar för varje individ, vilket blir tydligt då en lärare uttrycker: ”Det är bättre att man 

har lite för höga förväntningar och sen hjälpa till när det inte håller” (Lärare 5). En annan lärare 

beskriver: 

Hela tiden att utmana där de är. (Lärare 2) 

Flertalet lärare beskriver vikten av att utmana och skapa rätt balans mellan vad en elev kan 

utföra utan stöd och det eleven kan utföra med rätt stöd. Eleverna förmodas komma längre i sin 

kunskapsutveckling än vad lärare i studien har uppfattning om, menar merparten lärare. En 

lärare beskriver känslan av misslyckande, då för höga förväntningar har ställts på eleven och 

istället känna behovet av att sänka kraven. Samma lärare menar att i andra fall är utmaningen 

precis lagom för vad eleven behöver för att komma ytterligare ett steg längre i sin 

kunskapsutveckling: 

Att det hela tiden finns utvecklingsmöjligheter. Att man hela tiden på något sätt vill stimulera 

dem till fortsatt utveckling och då måste man vara där hela tiden, att testa nytt och våga testa 

annorlunda. (Lärare 10)  
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Elevernas dagsform är något som tre lärare reflekterar över och är ofta avgörande för vilken 

och hur stor utmaning eleven klarar för dagen. En lärare påtalar att det är viktigt att ställa sig 

frågan om vilka krav som kan utmana eleverna idag. Ibland kan kravet att ta på sig sin jacka 

vara för stort för att eleven ska orka, medan andra dagar kan kraven och utmaningarna fungera 

bättre under en större del av dagen. Som lärare är det viktigt att skapa en balans i utmaningarna 

för eleverna.  

7.2.2 Kommunikation 
Kommunikation är den färdighet som är viktigast att utveckla hos eleverna, enligt tre lärare. 

Det är viktigt att eleverna kan göra sig förstådda och förstå andra. En lärare uttrycker 

”…kommunikation är ett av de viktigaste målen” (Lärare 7). Att kommunicera handlar om att 

kunna förmedla sig med andra, uttrycka en åsikt eller vilja. Kommunikationen är a och o, 

speciellt för elever i träningsskolan, som många gånger har svårt att uttrycka sig muntligt. Att 

få stöd för att kunna kommunicera på det sätt som passar varje enskild individ är därför av stor 

betydelse. En lärare menar att inom träningsskolan finns ett stort fokus på att kommunicera på 

andra sätt än det muntliga språket:  

Jag tänker på oss som har ämnesområdeselever. Det handlar väl om kommunikation även för 

ämneseleverna, att man kanske behöver lägga mer krut där än vad vi gör, att hitta alternativa 

kommunikationssätt och andra sätt än just talet. (Lärare 1) 

En lärare beskriver svårigheter hos en nyanländ elev där kommunikationen brister samt 

svårigheten att veta vilka utmaningar eleven kan ställas inför. Flertalet av lärarna menar att 

mycket samtal äger rum i klassrummen tillsammans med eleverna. En lärare beskriver en 

kommunikationsstund där eleverna har de hjälpmedel som krävs för att de ska vara delaktiga i 

samtalen. Hjälpmedel som nämns är samtalskartor, lärplattor och bilder. En annan lärare påvisar 

en viss problematik med samtalskartor och pratpaddor då det som eleven ska kunna uttrycka är 

det som läraren väljer att eleven ska lära sig. Vägen mot självständighet ökar genom förmågan 

att kunna kommunicera och framförallt läsa. En lärare påtalar att det viktigaste för hen är att se 

eleverna knäcka läskoden, det vill säga att kunna läsa:  

Att kunna läsa på hyllan i affären eller vilken affär man än är i skapar nämligen en frihet. (Lärare 5) 

7.2.3 Analys av Elevers kunskapsutveckling 
Vygotskij (1999) beskriver den proximala utvecklingszonen som det område mellan vad eleven 

kan klara själv och det som eleven kan klara med stöd. Lärarna i studien är överens om att 

eleverna ska utmanas och vägledas för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. 

Merparten av lärarna poängterar också att de anser att eleverna kan utvecklas längre än vad som 

uppvisas, bara eleverna erhåller rätt stöd. Tjernberg och Heimdal Mattson (2014) anser att det 

är viktigt att eleverna utmanas i sitt lärande. Även Du Plessis och Ewing (2017) skriver att det 

är viktigt att det stöd som eleven ges behåller eleven i framkant av elevens utveckling så att 

kunskapsutvecklingen fortskrider. Dock påpekar lärarna att det är viktigt att hitta en balansgång 
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av utmaningar i elevens proximala utvecklingszon för att eleven ska känna lärandet som 

lustfyllt. Några av lärarna menar också att det är viktigt att eleverna mår väl i de utmaningar 

som ges. Resultatet av intervjuerna visar inte på någon signifikant skillnad vid att som lärare 

utmana eleverna i heterogena eller homogena gruppsammansättningar. En god relation mellan 

elev och lärare anses av lärarna som en förutsättning för elevernas kunskapsutveckling. Det är 

viktigt som lärare att tro på sina elevers förmågor och att utgå från elevernas nuvarande nivå 

för att de ska ta ett steg längre i sin kunskapsutveckling (Tjernberg & Heimdal Mattson, 2014).  

I kursplanen (Skolverket, 2018) för ämnesområdet kommunikation står det att kommunikation 

ökar förutsättningarna för delaktighet i samhället. Partanen (2007) påvisar att kommunikationen 

mellan elev och lärare är en viktig del i elevernas kunskapsutveckling. Några lärare påpekar att 

kommunikation är extra betydelsefull för elever i träningsskolan eftersom det ofta föreligger 

någon form av kommunikationssvårigheter hos dessa elever. Jacob et al. (2015) beskriver 

kommunikationssvårigheter som en försämrad förmåga att ta emot, bearbeta, skicka och förstå 

tal. En lärare menar att det viktigaste målet med undervisningen av elever i träningsskolan är 

kommunikationsträning av olika slag. Skolans elever har många olika sätt att kommunicera och 

eleverna inom träningsskolan har ännu fler sätt att kommunicera beskriver Berthén (2007). 

Några lärare anser att det är viktigt att rätt form av kommunikationshjälpmedel tillhandahålls 

eleverna och att det är viktigt att hitta alternativa kommunikationssätt till elever med 

språksvårigheter. Även Östlund (2012) beskriver vikten av att finna strategier för att skapa 

gemensamma referensramar för att förstå varandra då det är centralt i 

kommunikationsprocessen. Vägen mot ett så självständigt liv som möjligt ökar genom 

förmågan att kunna kommunicera och läsa menar en av lärarna.  

7.3 Inkludering 

Två lärare tar upp betydelsen av att eleverna får känna tillhörighet, med klassen och i samhället. 

Att fungera socialt är en av målsättningarna med arbetet med elever i träningsskolan. Som elev 

på en lägre kunskapsnivå är det av vikt att i det sociala samspelet få vara en del av en grupp och 

utvecklas tillsammans med andra. En lärare uttrycker också att det är viktigt att kunna anpassa 

sig bland människor och anser att det är det viktigaste. Samma sak uttrycker en annan lärare 

som menar ”…det är mycket det, som undervisning handlar om. Bland annat att kunna vara i 

ett socialt sammanhang” (Lärare 1). 

Ja, jag tänker att de ska klara sig i sin vardag. Att de ska tro på sig själva. (Lärare 2) 

Några lärare beskriver brist på inkludering i sammanhanget att placeringen på skolan är av 

betydelsen för hur inkluderad verksamheten kan bli. Att ha långt mellan klasser inom 

grundsärskolan upplevs av några lärare som ett problem. Närheten skapar ett mer flexibelt 

samarbete och ger fler möjligheter att samverka mellan klasser oberoende 

gruppsammansättning. Flera lärare uttrycker att elever inom träningsskolan många gånger får 
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draghjälp på lektioner som tillbringas tillsammans med elever som läser enligt ämnen. Det 

skapar en nyfikenhet hos elever och en vilja att exempelvis våga testa nya material. En lärare 

påtalar ”Jag tänker att det bara är fördelar” (Lärare 7). I detta sammanhang behöver lektionerna 

vara tillrättalagda för att kunna passa alla elevers förmågor till kunskapsutveckling:  

Jag känner att det stärker eleven, man lyfts och kanske får göra något annat. Genom att vara 

tillsammans med andra. (Lärare 8) 

Samtidigt belyser en lärare att situationen även kan vara omvänt. Att elever som läser 

ämnesområden istället kan känna sig förminskad och uttrycka sig ha en lägre självkänsla i en 

heterogen klass där det är större spridning på elevernas förmåga att inhämta och bearbeta ny 

kunskap. Det stora glappet mellan elevers förmåga kan leda till att de halkar efter och inte kan 

tillgodogöra sig ny kunskap. Ganska ofta förekommer det att elever blir mottagna i 

grundsärskolan, som gått sina första år i grundskolan. En anledning till att eleven övergår till 

grundsärskolan menar en lärare beror på att målen i grundskolans läroplan inte förväntas 

uppnås. Läraren beskriver att elever som kommer till grundsärskolan efter några år ofta innehar 

en låg självkänsla och en känsla av exkludering. Samma lärare uttrycker en förhoppning om att 

elevens självkänsla ökar då denna bli mottagen i grundsärsskolan eftersom eleven då får en 

ökad känsla av inkludering och delaktighet. 

Flertalet lärare beskriver att elever i träningsskolan inte reflekterar över andra elever och vilken 

kursplan de läser utifrån. En lärare menar att det är ingen elev som reflekterar över det. Att 

undervisa en grupp som är heterogen upplever de flesta lärare som positivt då grupperna är små 

och alla elever ändå har sin individuella planering: 

Att vara i en grupp där båda kursplanerna finns? Jag tror inte att de reflekterar över det. (Lärare 

2) 

Nej, vi har inte upplevt det så. Vi har två elever som läser enligt grundskolans kursplan nu, men 

en av dom har också det här med språket. De reflekterar inte, de funderar inte över varför de 

eleverna går här. Det är ingen som tänker på det. (Lärare 2) 

Ett par av lärarna uttrycker att det kan vara gruppstorleken som avgör om klassen skall vara 

homogen eller heterogen. Lärarna behöver också vara uppdaterade gällande de olika 

kursplanerna för att kunna utmana eleverna på rätt kunskapsnivå vare sig arbetet bedrivs i en 

homogen eller heterogen klass. Två lärare uppger att de inte känner sig pålästa i båda 

kursplanerna, den för ämnen och den för ämnesområden. En av lärarna förklarar att det inte 

finns någon elev i hens klass där det tydligt framgår att eleven har förmågan att läsa 

grundsärskolans kursplan för ämnen. Läraren har då inte heller lagt någon större vikt vid att 

använda sig av ytterligare en kursplan: 

Jag är ärligt talat lite dåligt insatt i just ämnena. Jag har lagt mitt fokus på ämnesområden. Så 

länge som man inte haft en elev som behövt det, men att möjligheten finns är ju toppen. Det ställer 

ju helt andra krav på läraren. (Lärare 6)  
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Personaltätheten upplevs olika av lärarna. Några lärare anser att det är lättare att arbeta för 

inkludering med heterogena klasser med en högre personaltäthet. Eftersom elevgrupperna ofta 

har stor spridning gällande kunskaper krävs mycket vuxenstöd för att möjliggöra en 

inkluderande och delaktig lärandemiljö. En lärare beskriver att ett par av eleverna i klassen 

skulle kunna samverka med grundskolan vid vissa arbetspass om det funnits fler vuxna att tillgå. 

Andra lärare menar att det känns bäst att vara få vuxna i klassrummet samtidigt för att det inte 

ska upplevas rörigt för eleverna:  

De jobbade mycket en-till-en, vilket vi inte gör så mycket längre. Vi jobbar mer med att de ska 

hjälpa varandra. (Lärare 10) 

Jag önskar verkligen att vi hade varit mer vuxna. Vi har ett par elever som skulle kunna vara 

integrerade. Var vi fler vuxna så kunde vi följa med dem ut. Det bromsar oss faktiskt. Vi har alltid 

haft någon integrerad, men nu räcker vi inte till. (Lärare 9) 

Elevers förmåga och vilja att hjälpa varandra upplevs många gånger som stor. På det sättet 

bidrar eleverna till varandras positiva kunskapsutveckling, beskrivs av flera lärare. Starka 

elever hjälper de elever som behöver mer hjälp och på det sättet blir känslan av samhörighet 

och delaktighet också större. En lärare menar att vissa elever har lättare att ta emot hjälp från 

en kompis än från en vuxen i klassrummet. Samma lärare talar i det här sammanhanget om hur 

viktigt det är för den starka eleven att vara en positiv förebild för sina kompisar.  

7.3.1 Analys av Inkludering 
Att verka för en inkluderande verksamhet i skolorna beskriver lärare i studien på lite olika sätt. 

Målet för undervisningen är att eleverna skall känna tillhörighet och att eleverna ska fungera 

socialt. Någon lärare beskriver att eleverna skall lära sig att anpassa sig i sammanhang där 

människor ingår. Inkludering som begrepp beskrivs enligt Unescorådet (2008) som att alla 

elever skall bli bemötta utifrån de referensramar, förmågor och erfarenheter eleverna själva 

besitter och exkluderingen i utbildning bör minska. I träningsskolan visar en heterogen 

gruppsammansättning på att elever verkar som draghjälp för varandra men också att de elever 

som läser enligt kursplanen ämnesområden inte i någon större utsträckning reflekterar över om 

denne läser enligt en annan kursplan än vad kamraten gör. Det skulle tala för att homogena 

grupperingar vore att föredra. Samtidigt reflekterar lärare i studien över att elevers självkänsla 

kan komma att sjunka om eleven är inkluderad i en verksamhet där de krav och mål som ställs 

är för höga och upplevelsen av delaktighet minskar. Denna balansgång påtalar också Säljö 

(2015) när han menar att den sociokulturella variationen alla elever besitter ger skolan idag 

andra förutsättningar för ett inkluderande arbetssätt. Personaltäthet anges av lärare i studien 

vara en faktor i det inkluderande arbetet. En låg personaltäthet minskar möjligheten för elever 

att delta i andra klassers undervisning, då möjligheten att följa eleven till annan verksamhet blir 

svår att genomföra. Hur personaltätheten skall se ut är en organisationsfråga som hamnar på 

skolledningen att besluta om. Det krävs då en skolledning som bygger en organisation som 

främjar inkludering och som också Wilson et al. (2016) beskriver vikten av.  
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Sermier Dessemonte och Bless (2013) påvisar att inga signifikanta skillnader i elevers 

kunskapsutveckling kunde utläsas beroende på om inkludering mellan elever med och utan 

intellektuell funktionsnedsättning i grundskolan skett eller inte. Inte heller lärare i studien 

beskriver scenarion där detta skulle ha någon betydelse. Dessutom återger ingen av lärarna att 

en inkluderande verksamhet med grundskolan är att föredra. Istället anser någon lärare att de 

elever som mottages i grundsärskolan efter ett eller fler år i grundskolan anländer med en låg 

självkänsla och en känsla av exkludering. Lärare i studien förklarar att det fysiska avståndet 

mellan olika klasser i grundsärskolan kan vara avgörande för hur en inkluderande verksamhet 

går att genomföra. Att elever i behov av särskilt stöd uppvisar förbättrade studieresultat i en 

inkluderande utbildning som Tjernberg och Heimdal Mattson (2014) beskriver i sin studie går 

inte att utläsa från lärarnas beskrivningar i denna studie. Det kan bero på att lärarna i 

föreliggande studie anser att elever i träningsskolan inte i någon större utsträckning reflekterar 

över sina egna eller kamraters kursmål och utvecklingsmöjligheter.  

7.4 Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningsvis anser samtliga lärare i studien att elever måste utmanas för att nå längre i 

sin kunskapsutveckling. Lärare menar att elever ofta kan nå längre än vad de ger sken av.  

Svårigheten för lärarna handlar om att hitta en balans i utmaningarna. Lärare menar att 

oberoende av gruppsammansättning försöker lärarna ändå ha höga förväntningar på alla elever. 

Säljö (2015) beskriver att det är i interaktion med andra som en individ utvecklas. Resultatet 

visar att undervisning som sker tillsammans skapar en nyfikenhet hos eleverna att våga och 

vilja prova nya moment. Lärarna menar också att eleverna med fördel tar hjälp av varandra i 

stället för att fråga en vuxen.  

Lärare beskriver möjligheter i en heterogen klass där ämnesområdeselever många gånger får 

draghjälp av de något starkare eleverna samt att de starkare eleverna också kan agera som motor 

i undervisningen. Hinder för en positiv kunskapsutveckling i heterogena klasser kan enligt 

några lärare vara att eleven känner sig exkluderad i ett sammanhang där den undervisning som 

bedrivs är långt över elevens förmåga. Detta skapar enligt vissa lärare en låg självkänsla hos 

eleven. Lärarna i studien påpekar att elever i homogena klasser många gånger har en högre 

personaltäthet och där personalen arbetar mer en till en. Elever som läser enligt ämnesområden 

ges fler möjligheter till intensiv undervisning om lärarna är högt utbildade och fler till antalet. 

Detta stämmer också väl överens med McKenzies et al. (2017) studie. I resultatet går det dock 

inte utläsa några specifika hinder av att undervisa i homogena ämnesområdesklasser. Lärare 

beskriver ändå betydelsen av att inneha höga förväntningar på elever som det sätt där de 

utmanas bäst oberoende av gruppsammansättning.  

Samtliga lärare i studien menar att den direkta feedback som ges till elever är nödvändig för 

elevernas fortsatta kunskapsutveckling. Hattie och Timperley (2007) beskriver värdet av en 

sådan feedback. Det är i relation till uppgiften som feedbacken behöver ges och där 
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uppmärksamheten från jaget behöver lämnas därhän. Lärare i studien påpekar att positiv 

feedback behövs i alla situationer, det är där och då som eleverna lär sig. I detta sammanhang 

är dessutom kommunikationen av stor betydelse. Resultatet visar att en av de viktigsate 

kunskaperna som lärarna anser att eleverna i träningsskolan bör utveckla är förmågan att vara 

delaktiga i samhället samt att kunna kommunicera med andra. Elever i ämnesområdesklasser 

har en stor variation i sin kommunikation. Lärare i studien menar att kommunikation måste 

inbegripa flera olika kommunikationshjälpmedel. Heister Trygg (2012) menar att det är viktigt 

att använda det kommunikationshjälpmedel som svarar bäst mot elevens förmåga att kunna 

göra sig förstådd och öka delaktigheten i samhället. 

Lärarnas erfarenheter tyder på att det stöd som ges till eleverna är individanpassat och 

successivt ändras samt tas bort när eleven visar kunskap på att självständigt lösa uppgiften. Ett 

stöd som några av lärarna påpekar som viktigt är att lärare är positiva, tror på elevernas förmåga 

samt utgår från elevernas nivå. Det stämmer överens med vad Tjernberg och Heimdal Mattson 

(2014) menar med att lärares positiva tro på eleverna är centrala faktorer för den pedagogiska 

processen. Lärarna är med andra ord en av de viktigaste länkarna till elevers 

kunskapsutveckling. 
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8. Diskussion 

Inledningsvis förs en diskussion över studiens val av metodansats och därefter följer 

resultatdiskussionen. Diskussionen avslutas med reflekterande slutsats samt förslag på ämnen 

för vidare forskning vad gäller kunskapsutveckling för elever inom träningsskolan. 

8.1 Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ ansats med 

semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. En semistrukturerad intervju är en flexibel 

intervjuform (Bryman, 2011), som ger informanterna i studien stort utrymme att med egna ord 

reflektera över studiens syfte. För att få ta del av hur lärarna beskriver möjligheter och 

utmaningar för elevers kunskapsutveckling i träningsskolan anses metodvalet vara relevant. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att den kvalitativa forskningsintervjun används för att 

skapa en djupare förståelse för människors erfarenheter av vardagliga händelser, vilket var vår 

ambition. 

Studiens resultat hade sannolikt blivit annorlunda om den genomförts med ett annat val av 

datainsamlingsmetod. För denna studie ser vi att enkäter (Kylén, 2004) skulle kunnat varit en 

möjlig metod. För att erhålla ett relevant urval vid enkätundersökning krävs emellertid att 

enkäterna skickas till ett stort antal informanter där upptagningsområdet är stort och att 

informanterna svarar inom utsatt tid. Tidsaspekten har varit en betydande faktor för oss då vi 

haft en begränsad tid för insamlande av data. Vid de intervjuer som genomfördes fick vi direkta 

och utförliga svar, istället för att behöva vädja om svar efter utskicken till informanterna. 

Enkäters utformning ger informanterna möjlighet att svara enligt en fastställd skala. Utrymme 

finns för informanterna att utveckla sina svar vid enkäter men är färre än vid intervjuer. Om 

metodvalet fallit på enkäter hade vi till skillnad från nu fått ett bredare svarsfält, både 

geografiskt och i antalet svar vilket kunde gett ett annat resultat. Vår ambition var dock inte att 

nå ut till så många som möjligt utan istället erhålla utförliga och genomtänkta svar. Ytterligare 

ett metodval som kunde varit av relevans för studien var fokusgruppsintervjuer. Det är enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) en intervjuform där vikten ligger på att få fram en rik samling 

synpunkter och uppfattningar om ämnet som är i fokus. Denna intervjumetod kunde genom 

diskussioner bland informanterna givit mer utvecklade svar än vad de enskilda intervjuerna gav. 

Trots det insåg vi svårigheter med att hitta fokusgrupper på sex till tio informanter att intervjua 

vid samma tillfälle.     

För att kunna besvara studiens syfte hur lärare beskriver möjligheter och utmaningar för elevers 

kunskapsutveckling i träningsskolan föll metodvalet på semistrukturerade intervjuer. Vi 

upplevde möjligheten att ställa relevanta följdfrågor för att få mer utförliga och djupgående svar 

som betydelsefullt för studien. Detta hade inte varit möjligt vid en enkätundersökning. 

Emellertid kunde fokusintervjuer ha varit ett alternativ eftersom samtal mellan fler parter också 



 

 

38 

 

skapar djupare beskrivningar genom de diskussioner som uppkommer. Vi ser att för aktuell 

studie var enskilda intervjuer det bästa alternativet för att samla in data på grund av att vi 

önskande en djupare beskrivning av lärarnas enskilda tankar om elevers kunskapsutveckling i 

träningsskolan. 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver möjligheter och utmaningar för elevers 

kunskapsutveckling i träningsskolan. För att besvara studiens syfte formulerades tre 

frågeställningar: Vad blir synligt gällande elevers kunskapsutveckling i heterogena respektive 

homogena gruppsammansättningar?, Hur beskriver lärare sin betydelse för elevers 

kunskapsutveckling? och Vilka kunskaper anser lärare vara de viktigaste för elevers 

kunskapsutveckling? I resultatdiskussionen beskrivs de delar som framkommit ur resultatet och 

som är av intresse för studiens syfte och frågeställningar. Tre underrubriker bidrar till att göra 

diskussionen mer lättläst och överskådlig. De underrubriker diskussionen består av är de samma 

som resultatkapitlet är uppbyggt av. För läsbarhetens skull blir rubriceringen: Lärares ansvar, 

Elevers kunskapsutveckling och Inkludering. I analysen av resultaten inser vi att begreppen 

mediering, scaffolding, proximala utvecklingszonen, feedback, kommunikation och inkludering 

alla tangerar varandra och har gjort att resultatdiskussionens olika delar går in i varandra. 

8.2.1 Lärares ansvar 
Lärarna i studien beskriver vikten av att i träningssärskolan skapa förutsättningar och inneha 

höga förväntningar på varje elevs förmåga till kunskapsutveckling. Lärares ansvar för elevers 

kunskapsutveckling i träningsskolan har genom åren drastiskt ändrat karaktär. Framväxten av 

grundsärskolan enligt Frithiofs (2007) beskrivning gör lärarens arbete än mer betydelsefullt. 

Idag skriver även Skollagen (SFS 2010:800) att all undervisning ska vara likvärdig oberoende 

av om undervisningen sker i grundskolan eller grundsärskolan.  

Studiens lärare menar att det är av vikt att skapa en samvaro i interaktion och därigenom skapa 

strategier och metoder för att eleven ska bli så självständig som möjligt. Lärarna beskriver också 

att det är elevers bristande kommunikationsförmåga som utgör en av utmaningarna i arbetet 

med elever i träningsskolan. Det är också samverkan som lärarna i studien menar är av stor 

betydelse för att öka elevers kommunikationsförmåga. Elevers lärande kan utgöra en utmaning 

för läraren då bristande kommunikativ förmåga hos eleven kan föreligga. Att kommunicera 

utgör därför en utmaning för lärare och elever i träningsskolan och det är lärarens ansvar att 

utmana eleverna i sin kommunikation. Säljö (2015) menar att språk medierar förståelse och den 

sker både språkligt och icke språkligt i interaktion med andra. Lärare i studien påpekar att i 

träningsskolan sker lärande i interaktion men med fler kommunikationsformer än det språkliga. 

Flera av lärarna beskriver tid som en viktig del av scaffolding. Det handlar om att elever i 

träningsskolan behöver lång tid för att kunskapsutveckling ska ske och undervisningen därför 
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bör ske i elevens tempo. Lärarens ansvar är att stötta och utmana eleven för att utveckla 

förståelse i det medierade lärandet. Säljö (2015) beskriver att för att kunna ge rätt stöd till eleven 

är det av vikt att veta var i utvecklingen eleven befinner sig. Wilson et al. (2016) nämner 

inlärningstakt som en viktig faktor för läraren att beakta. Även Du Pleiss och Elwing (2017) 

menar att det krävs stor kunskap som lärare för att kunna anpassa sin undervisning till varje 

elev utifrån dennes individuella utvecklingsnivå.  

I studien beskriver lärare att undervisning är beroende av att ge omedelbar feedback som också 

är positiv och ständigt pågående. Att arbeta med ett förhållningssätt som innebär att ge rätt 

utmaning och stöd, det vill säga scaffolding, är tillfällig och ändrar karaktär under arbetets gång 

för att helt försvinna när ny kunskap erövrats. Det kan vara en process som kan ta lång tid i 

anspråk för elever i träningsskolan. Dessa elevers lärande beskriver lärare som en omfattande 

process och dagsformen avgör hur förmågan till kunskapsutveckling utvecklas. Feedback bör 

ges i direkt anslutning till elevens prestation. Även Hattie och Timperley (2007) påtalar värdet 

av en sådan feedback. Det är i relation till uppgiften som feedback behöver ges och där 

uppmärksamheten från jaget behöver lämnas därhän. Hattie och Timperley påpekar vidare att 

den feedback som ges är beroende av om den ges till flickor eller pojkar. Lärarna i denna studie 

ger emellertid inga uttryck för att så skulle vara fallet. Istället beskriver lärarna vikten av att 

den feedback som ges är positiv och att dåligt beteende bör ignoreras. Lärare i studien kallar 

den för positiv förstärkning. Detta förfaringssätt styrks också av Pennington och Courtrades 

(2015) studie där det gavs åtta gånger mer positiv feedback än negativ. Vidare påpekar lärare 

att feedback skiljer sig åt mellan ämnesklasser och ämnesområdesklasser i grundsärskolan. 

Någon lärare påvisar att det för elever i träningsskolan skulle vara viktigare att ge mer positiv 

feedback än i ämnesklasser. Dessvärre ställdes inte någon följdfråga angående detta för att få 

ytterligare intressanta förtydligande. Möjligtvis skulle kanske en förklaring till resonemanget 

vara att det i ämnesklasser är lättare att genomföra summativa bedömningar. Å andra sidan 

beskriver inte någon av lärarna i aktuell studie något om ett liknande förfaringssätt. Lärare i 

föreskriven studien menar att den form av feedback som ges bör vara inriktad mot ansträngning 

och engagemang snarare än till jaget. Egna erfarenheter av undervisning i träningsskolan består 

av att detta förfarande kan upplevas som problematiskt eftersom elever som läser enligt 

ämnesområden kan ha svårt att skilja mellan kunskap och person.  

Att det skulle vara otillräckligt för elever att utvecklas i sin egen takt beskriver Lilja (2013). 

Där står också beskrivet att för att kunna utvecklas optimalt krävs en balansgång mellan att ge 

feedback och uppmuntran samt att ge eleven återkoppling till målet för arbetet. Den feedback 

som är kopplad till elevers prestation gör att de utvecklas mer, men enligt våra resultat kan detta 

diskuteras gällande elever inom träningsskolan, då det kanske än idag läggs mer fokus på 

omvårdnad i undervisningen och inte lika mycket fokus på elevers kunskapsutveckling. Vår 

studie visar ett resultat då lärare menar att det är positiv feedback och elevernas dagsform som 

är avgörande för hur kunskaper kommer att kunna inhämtas. Positiv och ständigt återkommande 
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feedback är avgörande för hur elever i träningsskolan kommer att kunna erövra ny kunskap 

oberoende av gruppsammansättning.  

Lärarna i föreskriven studie beskriver relationer som viktigt för att eleverna ska kunna 

utvecklas. Alltför många vuxna relationer för den enskilde individen kan utgöra ett hinder för 

elevens kunskapsutveckling då relationerna inte får samma utrymme av tillitsfullhet eller 

ömsesidighet. McKenzie et al. (2017) förklarar att högutbildade lärare anses vara nyckeln till 

elevers kunskapsutveckling och även Ali Alkhatani (2016) menar att lärares kunskaper och 

färdigheter är grundläggande för att lyckas i undervisningen av elever med intellektuell 

funktionsnedsättning. Det är också viktigt att genomföra en individuell utbildningsplan för att 

säkerställa rätt undervisning. Flertalet av lärarna beskriver dock tidsbrist som en bidragande 

orsak till svårigheter att kunna individanpassa undervisningen för varje enskild elev, något som 

Ali Alkhatani också påtalar. 

8.2.2 Elevers kunskapsutveckling 
Lärare i studien beskriver att eleverna ofta kan mer än vad de ger uttryck för. De är också 

överens om att eleverna behöver utmanas och vägledas i sin kunskapsutveckling. Skolan ska 

främja alla elevers kunskapsutveckling och lärande samt ge förutsättningar för en livslång lust 

att lära (Skolverket, 2018). För att det ska vara genomförbart krävs att lärarna kan möta alla 

elever, individanpassa undervisningen och inneha en tro på elevernas vilja att inhämta kunskap. 

Att inneha höga förväntningar på elevers förmåga till inlärning anser vi vara en framgångsfaktor 

för elevers positiva kunskapsutveckling. Du Plessis och Ewing (2017) skriver att det stöd som 

lärare ska ge eleverna måste behålla eleverna i framkant av kunskapsutvecklingen. Emellertid 

menar några av lärarna i denna studie, att lärarens ansvar ligger i skapa en balans av utmaningar 

och nytt lärande samt att eleven ska må väl när de utmanas för att inte tappa elevens intresse.  

Lärarna i studien beskriver relationen mellan elev och lärare som betydelsefull för elevernas 

förmåga att våga utmanas och inhämta ny kunskap. Lärare menar också att det ofta är 

dagsformen som avgör hur och vad eleven kan utmanas med. Det som eleven visar kunskap på 

idag kanske eleven inte förmår visa kommande vecka. Lärarna påtalar också vikten av att 

elevernas undervisning ska bidra med kunskap inför ett så självständigt liv som möjligt. Det 

var trots det ingen av lärarna som redogjorde för hur de praktiserar kunskapen utanför 

klassrummet. Tjernberg och Heimdal Mattson (2014) påpekar att lärarnas positiva tro på 

elevernas förmåga och engagemanget för den pedagogiska processen ger eleverna de bästa 

förutsättningar för kunskapsinhämtning. Säljö (2015) redogör för konsekvenserna av att den 

kunskap som vi lärt oss snart kan glömmas bort beroende på att kunskapen ofta finns inom 

klassrummets väggar men inte utanför. Vi anser att det är extra viktigt för elever inom 

träningsskolan att praktisera sin kunskap utanför skolan som till exempel kan innebära kunskap 

om att handla mat, betala för att åka buss och promenera i trafiken, även om lärarna i studien 

inte specifikt beskrivit detta.  
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Ett par av lärarna betonar att förmågan till kommunikation är det viktigaste målet med 

undervisningen av elever i träningsskolan. Samtliga lärare i studien använder sig av bildstöd 

som en typ av scaffolding för att stärka kommunikationen i klassrummet. Bildstöd används med 

enbart bild eller med en kombination av bild och text. Utformningen skiljer sig mellan de olika 

lärarna men samtliga använder sig av bildstöd för att påvisa dagens schema. Bildstöd anser vi 

vara ett viktigt redskap för stöttning och för den språkliga samverkan för att elevernas 

kunskapsutveckling ska utvecklas i positiv riktning. Kommunikation utgör en av grundpelarna 

för det sociokulturella perspektivet som Nilholm (2016) skriver och det finns ett tydligt behov 

av kommunikation för att elever ska ges förutsättningar att nå de individuella kunskapsmålen. 

Förmågan att kunna kommunicera beskriver flera av lärarna som extra betydelsefullt för elever 

i träningsskolan, då dessa elever ofta uppvisar någon form av kommunikationssvårigheter. 

Samuel Jacob et al. (2015) förklarar denna svårighet som en försämrad förmåga att ta emot, 

bearbeta, skicka och förstå verbal och icke verbal kommunikation. Detta skulle kunna förklara 

att extra fokus bör ligga på ämnesområdet kommunikation i undervisningen av elever i 

träningsskolan. Dessutom skriver Dysthe och Igland (2013) att tänkandet är knutet till språket 

och då är den språkliga samverkan mellan elever och mellan elev och lärare viktig. Dock kan 

det uppstå svårigheter när det gäller elever som inte talar. Heister Trygg (2012) menar i det 

sammanhanget att det är viktigt att välja den kommunikationsform som svarar mot varje enskild 

elevs förmåga att kunna göra sig förstådd och känna delaktighet.  

8.2.3 Inkludering 
Några av lärarna upplever att deras skolledning inte främjar inkluderingsklimatet genom att 

påtala att placeringen av lokaler utgör hinder för att skapa gynnsamma samarbeten mellan 

grupperna. Inkludering definieras som en process som syftar till att möta alla elever med olika 

behov genom att öka tillgängligheten av lärande (Svenska Unescorådet, 2008). Den aktuella 

studien syftar till att undersöka hur lärare beskriver möjligheter och hinder i att utmana elevers 

kunskapsutveckling i träningsskolan. För att en skola ska arbeta inkluderande menar Wilson et 

al. (2016) att det krävs en skolledning som främjar ett inkluderande skolklimat där gemenskap 

och delaktighet genomsyrar verksamheten. 

Lärare menar att ämnesområdeselever som går i heterogena klasser tillsammans med 

ämneselever upplever att ämneselever agerar motor som pushar framåt, ämnesområdeselever  

får en förebild att följa och de utmanas därmed i sin kunskapsutveckling. Några lärare påtalar 

däremot att kunskapsgapet kan bli för stort mellan elever som läser enligt kursplanen för ämnen 

eller ämnesområden, vilket kan leda till att ämnesområdeselever inte tillgodogör sig 

undervisningen. En annan lärare menar trots det att de svagare eleverna troligtvis får med sig 

kunskap bara av att få vara en del av en starkare grupp och kan då ses som en möjlighet till 

vidare kunskapsutveckling. Sermier Dessemonte och Bless (2013) påpekar att det inte går att 

hitta någon signifikant skillnad i elevernas kunskapsutveckling beroende på olika  

gruppsammansättningar. Även Hardimann et al. (2009) uttrycker liknande resultat gällande 
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elever med intellektuell funktionsnedsättnings utvecklingen av sociokulturella färdigheter. 

Lärare förklarar också att eleverna inte har någon uppfattning eller verkar bry sig om vilken 

kursplan som ligger till grund för undervisningen eller om det sker utifrån olika kursplaner. 

Tjernberg och Heimdal Mattson (2014) menar trots det att en inkluderande undervisning bör ge 

bättre undervisningsresultat för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Hur 

gruppsammansättningen ser ut varierar utifrån skola och elevantal. Lärare beskriver att det inte 

går att styra vilka elever som blir inskrivna i grundsärskolan. De som har behov har rätt att bli 

inskrivna. Lärarna arbetar utifrån de ramar och förutsättningar som råder på aktuell skola och 

som är förankrad med ledningen där. En lärare beskriver en elev som läser enligt kursplanen 

för ämnesområden och går tillsammans med ämneselever, eleven har utvecklats mycket 

beroende på att hen har positiva förebilder, genererat en nyfikenhet och utmanas alltid lite 

längre än vad som troligtvis hade skett i en ren ämnesområdesklass.  

Vår tolkning är att elever med intellektuell funktionsnedsättning har möjlighet att utvecklas 

oberoende av gruppsammansättning. Säljö (2015) beskriver att det är i interaktion med andra 

som en individ utvecklas. Lärare i studien menar att eleverna gärna följer varandra och lär sig 

av varandra. Undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning bör ske i mindre 

grupper för att gynna eleverna och skapa en tillfredsställande och tillitsfull tillvaro enligt 

Pennington och Courtade (2015). Studiens lärare poängterar också vikten av att tro på elevernas 

förmåga och att ständigt våga utmana dem i undervisningen för elevernas fortsatta 

kunskapsutveckling. 

8.3 Slutsats och förslag på vidare forskning 

I studien beskriver lärare att den kunskap som är viktigast för eleverna att få med sig är kunskap 

för livet, att bli socialt accepterade och delaktiga i samhället, vilket besvarar frågeställningen 

gällande vilken kunskap som lärarna anser vara de viktigaste för eleverna. Att förbereda 

eleverna för ett så självständigt liv som möjligt är utmanande. Moljord (2017) belyser också 

detta då didaktik och etiska överväganden om vilka kunskaper som anses vara värdefulla bör 

ges stort utrymme i undervisningen. Att angripa dessa frågeställningar ur ett sociokulturellt 

perspektiv har gett oss redskap för att förstå betydelsen av interaktion, kommunikation och 

inkludering (Vygotskij, 1999). I vår resultatanalys tematiserade vi svaren utifrån mediering, 

scaffolding, feedback, den proximala utvecklingszonen, kommunikation och inkludering för att 

ge en utökad förståelse av vilka utmaningar lärare i träningsskolan står inför i sin undervisning. 

Kommunikationens betydelse för inkludering är högst relevant och ofta ett stort 

utvecklingsområde för elever i träningsskolan. Det stämmer väl överens med Nilholms (2016) 

syn på att kommunikation är en grundpelare för att skapa en inkluderande och delaktig 

verksamhet. Att hitta vägar för kommunikation via alternativa kommunikationsmedel likt 

Heister Trygg (2012), beskriver lärarna vara av stor betydelse för elevers möjlighet till social 

interaktion och delaktighet. Lärare i studien bekräftar relationen som en avgörande faktor för 
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det medierade lärandet och där stöttning och feedback är en förutsättning för elevernas fortsatta 

kunskapsutveckling. Lärares beskrivning utifrån feedback och scaffolding förklarar också 

elevers proximala utvecklingszon likt Vygotskij (1999). Lärarna påpekar vikten av att tro på 

eleverna och att hela tiden utmana dem mot nya kunskapsnivåer.  

Lärare förklarar att undervisa elever i heterogena sammansättningar inom grundsärskolan utgör 

flest positiva aspekter av elevers lärande. Studiens lärare menar att elever får draghjälp, och 

andra utgör motorer för kamraters utveckling. Dock menar någon lärare det omvända, att kraven 

kan bli för stora och den egna självkänslan kan komma att sjunka för en elev där undervisningen 

sker i en heterogen gruppsammansättning. En huvudriktning som ändå lärarna i studien 

beskriver är att elever i träningsskolan i allmänhet inte bryr sig om hur undervisningen för 

kamraterna i gruppen bedrivs. Det som är viktigt för eleverna däremot är vad som händer här 

och nu. En slutsats som går att utläsa av dessa resonemang är att för elevernas del spelar inte 

gruppsammansättningen någon större roll, vilket besvarar frågeställningen gällande heterogena 

respektive homogena gruppsammansättningar. En inställning som framträder i intervjuerna är 

om alla elever i homogena grupper läser enligt samma kursplan kvarstår utmaningen att hitta 

möjligheter för elevers optimala kunskapsutveckling. Det kan ske genom att inneha höga 

förväntningar på eleverna där också individuella planeringar för varje elev utgör ramar för 

lärarnas undervisning. För att sammanfatta studien och besvara frågeställningen om vilken 

betydelse läraren har för elevers kunskapsutveckling menar vi att det är lärarens kompetens, 

kunskap om de olika kursplanerna, sätt att bemöta elever på, personaltäthet samt hur 

undervisningen bedrivs som är avgörande för hur eleverna kommer att lyckas. Med andra ord 

är läraren den viktigaste länken för elevers möjlighet till en positiv kunskapsutveckling.  

Att arbeta med denna studie har varit mycket intressant. Vi är högst medvetna om att studien är 

liten och våra slutsatser måste stå i relation till detta. Vi anser därför att de resultat och slutsatser 

vi beskrivit ger ytterligare belägg för vidare forskning inom området. Det skulle vara intressant 

att erhålla kunskap om elevers syn på sitt eget lärande, eventuellt genom metoden 

livsberättelser. För att erhålla adekvat data för en sådan studie krävs longitudinella studier som 

genomförs under en längre tid och med upprepade mätningar likt Brymans (2011) beskrivning. 

Detta var inte genomförbart för denna studie på grund av tidsaspekten. Vidare vore det också 

intressant att genomföra observationer i både homogena och heterogena klasser för att erhålla 

kunskap om hur elever bedöms och hur delaktiga ämnesområdeselever är i ämnesundervisning. 

Detta tillsammans med intervjuer och genomgång av elevers individuella utvecklingsplaner 

skulle kunna ge viktiga insikter om grundsärskolans verksamhet. Ytterligare funderingar vi haft 

genom studiens gång är om resultaten vi erhållit gett ett annorlunda resultat om vi endast vänt 

oss till utbildade speciallärare. Då vi tidigare beskrivit att det i undervisningen främst är läraren 

som är mest betydelsefull, kan en sådan studie vara föremål för vidare forskning. 
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Bilaga 1 

 

 
Intervjuguide 

Lärande mot toppen av sin förmåga. Några lärares erfarenheter av möjligheter och hinder 

för elevers optimala kunskapsutveckling. 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver möjligheter och utmaningar för 

elevers kunskapsutveckling i träningsskolan.  

 

Grundläggande frågor 

• Utbildning? 

• Antal år i grundskola/grundsärskola? 

o Lärarens uppdrag på skolan - ämnesbehörighet? 

• Arbetssituation idag? Antal elever, årskurs, personal etc. 

o Erfarenheter av att arbeta med elever i träningsskolan? 

 

Lärarens mål 

• Mål för dina elevers utbildning? Vad är viktig kunskap att få med sig? 

• Hur vägleder du eleverna att nå mål i grundsärskolan kursplan för 

ämnesområden och ämnen? 

o Vilken betydelse har det för dig/ eleven? (Alla når målen inom 

träningsskolan). 

• Egen erfarenhet av detta arbetssätt? 

 

• Syn på utbildning för dessa elever? 

 

• Har du någon elev som är inskriven för ämnesområden som läser delar ur kursplan 

ämnen?  

o Hur togs beslutet?  

o Om inte finns det på skolan någon elev? 



 

 

 

• Vilka strategier har du för din planering av undervisning för att det ska gynna 

elevernas kunskapsutveckling? 

 

• Hur hålls målen i kursplanerna levande? (För de olika kursplanerna för ämnen och 

ämnesområden?) 

 

Ämnesområde/ ämnen i homogen klass 

• Vilka möjligheter finns för elever i träningsskolan att läsa enligt 

grundsärskolans kursplan i ämnen i en homogen klass? 

• Vilka eventuella hinder ser du för dina elevers möjligheter i en homogen klass 

att läsa enligt kursplanen i ämnen? 

 

Ämnesområde/ ämnen i heterogen klass 

• Vilka möjligheter blir framträdande för elever som läser ämnen i en heterogen 

klass? 

• Vilka hinder blir eventuellt framträdande för elever som läser ämnen i en 

heterogen klass? 

 

 

Ytterligare frågor 

• Elevernas proximala utvecklingszon? (Att lära sig genom rätt stöd). 

• Feedback; hur? Formativ och summativ bedömning.  

 

Är det något mer som du vill tillägga? 

 

Utvecklande frågor: kan du utveckla det, hur menar du, kan du ge förslag... 

 

 
 

 



 

 

 

 Bilaga 2 

 

Hej! 

Vi är två lärare som arbetar inom grundsärskolan. Vi går sedan höstterminen 2017 samtidigt en 

utbildning till speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning vid Karlstad Universitet. 

Under höstterminen 2019 genomför vi vår sista termin och skall därmed skriva vårt 

examensarbete. Vår utgångspunkt är arbetet i träningsskolan och syftet med vår studie är att 

undersöka hur lärare beskriver möjligheter och utmaningar för elevers kunskapsutveckling i 

träningsskolan.  

Vi undrar om vi på er skola skulle kunna få möjligheten att genomföra intervjuer med lärare 

som arbetar med elever som följer träningsskolans kursplan. Intervjuerna kommer att 

genomföras i samtalsform under ca 30 minuter. Tid och plats bestämmer vi tillsammans men 

vi skulle bli glada om intervjuerna kunde genomföras under vecka 42. Vi ämnar använda oss 

av diktafon under samtalet och hoppas på er tillåtelse till det. 

Vi förhåller oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2017) innehållande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Deltagandet 

i studien är helt frivilligt och du kan när som helst meddela att du vill avbryta din medverkan. 

Det är bara vi som kommer att ha tillgång till det inspelade materialet av intervjun som 

transkriberas och avidentifieras samt raderas då arbetet är godkänt. 

Vi hoppas att Du vill delta med dina tankar och erfarenheter i vår studie och vi ser fram emot 

att träffas. Meddela oss att du vill delta i vår studie via mail och har du frågor så tveka inte att 

kontakta oss. 

 

Med vänlig hälsning 

Maria Lindell                                          Kristin Pettersson 

maria.lindell@mailadress.se kristin.pettersson@mailadress.se  
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