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1. Inledning  

Under mina verksamma år, både i grund-, och gymnasiesärskola, har jag reflekterat över 

hur ett samarbete mellan speciallärare och elevassistenter i verksamheten kan ha påverkan 

på elevernas lärande i undervisningen. Samarbete är enligt Nationalencyklopedin(2019) 

ett begrepp som tolkas som ett arbete som bedrivs av flera människor som har ett gemen-

samt syfte. Min definition av samarbete är när professioner strävar efter något tillsam-

mans och arbetar gemensamt mot samma mål och reflekterar tillsammans så att målen 

kan uppnås. I speciallärarens examensordning (SFS 2011:186) står det att självkännedom 

och empatisk förmåga har betydelse för att gynna samarbete med andra yrkesgrupper. I 

gymnasiesärskolan är det många yrkesgrupper som ska samarbeta kring en elev, den fö-

religgande undersökningen granskar detta samarbete med fokus på specialläraren och ele-

vassistents roller. Det viktigaste är hur processen med samarbetet i professionerna etable-

ras i förhållandet sinsemellan, det är grunden som är viktigast och skapar de rätta förut-

sättningarna för ett bra samarbete (Hansen, 1999). 

Min intention är att kunna dra slutsatser utifrån studiens fokusgrupper och hur profess-

ionerna diskuterar kring olika begrepp som ligger till grund i den föreliggande studien. 

Min förhoppning är att denna studie kommer att kunna ge kunskaper kring de aktuella 

begreppen som är värdegrund, samarbete, styrdokument, samsyn, utveckling, lärande, 

självständighet, relationer, undervisning, kunskap, anpassningar och omsorg. 

I den föreliggande studien är förväntningen att undersökningen skall kunna synliggöra 

framgångsfaktorer för hur de två olika professionerna i verksamheten diskuterar för den 

bästa undervisningen. Av erfarenheter i tidigare studie (Jansson och Ringnér, 2018) är 

professioner och professionsteori ett intresseväckande område. Där Abbotts professions-

teori nämner jurisdiktion som en del i att yrkesgrupper har rättigheter att utföra vissa 

arbetsuppgifter och hur professioner organiseras i en verksamhet.  

 I gymnasiesärskolans läroplan (Skolverket, 2013) står det att alla som arbetar i skolan 

ska ge stöd, anpassningar, och stimulans så att alla elever ska utvecklas så långt som 

möjligt i en god miljö för utveckling och lärande.  Utifrån rådande styrdokument är alla 

i skolan ansvariga för att ge eleven de bästa förutsättningarna. Med utgångspunkt som 

elevassistent och lärare i grund-, och gymnasiesärskolan har jag erfarenheter av brister i 

samsynen hos professioner uppfattas som att det kan vara ett problem för elevens trygg-

het, förutsättningar och självständighet. Enligt Robertson (2018) är relationer en viktig 

del i lärarens roll och att denna kompetens bidrar till ett elevstödjande ledarskap samt ger 
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elever motivation och självständighet i sitt eget lärande. Det optimala lärandet skapas 

därför i den goda relationen mellan elev och personal i undervisningen. Samsyn i under-

visningen kan troligtvis i en verksamhet tolkas på olika sätt. Robertson (2018) nämner att 

samsynen på eleverna är viktig och detta kan påverka elevernas inlärning i undervis-

ningen. I examensordning (SFS 2011:186) står det bland annat att vi som speciallärare 

ska kunna visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och med-

verka i förebyggande arbete samt bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer.  Detta bidrog till att ett intresse väcktes hos mig, för hur synen på samarbete, 

samsyn och medvetenheten kring lärandet egentligen ser ut, i en undervisning mellan 

specialläraren och elevassistenten. Robertson (2018) nämner vad som symboliserar en 

skicklig lärare och hänvisar till olika metoder för att identifiera vad som karakteriserar en 

skicklig lärare. Vidare beskriver Robertson (2018) hur en lärare använder sina kunskaper 

i samspel med eleverna. Eleverna i gymnasiesärskolan ska förberedas för en trygg framtid 

där fokus i undervisningen förhoppningsvis koncentrerats på relationer och självständig-

het i undervisningen. 

1.1 Beskrivning av de centrala begreppen i huvudstudien 

Enligt Nationalencyklopedin (hämtad 2019-09-29) definieras ”värdegrund” som ett all-

mänt samlingsbegrepp för olika frågor som rör moral, etik, normer, relationer, demokrati 

och livsåskådning. ”Samarbete” nämns som arbete som bedrivs av två eller flera tillsam-

mans med gemensamt syfte. ”Utvecklas” beskrivs som att i sin personlighet förändras till 

något mer komplicerat. ”Självständighet” benämns som att ha en förmåga att tänka och 

agera utan att behöva rätta sig efter andra. ”Relationer” bygger på att personer har en 

dialog mellan varandra. ”Kunskap” står för fakta, förståelse och färdigheter, genom stu-

dier eller erfarenhet. Med ”lärande” menas att förmedla kunskaper eller färdigheter till 

någon, så att viss kompetens tas emot i ”undervisning”. ”Anpassningar” skildras som att 

förändra egna värderingar och beteenden, genom att man påverkar andra till ändringar 

eller genom att man lämnar gruppen. ”Omsorg” är ett begrepp som kom till med en lag-

stiftning i slutet av 1960-talet för särskilda insatser till stöd för personer med utvecklings-

störning. ”Styrdokument” benämns som läroplansteori som ger förutsättningarna för det 

pedagogiska arbetet och det pedagogiska tänkandet. ”Samsyn” är ett svårare begrepp men 

enligt uppslagsverket synonymer (hämtad 2019-09-30) så står det för ett likartat sätt att 

se på problem eller ömsesidig förståelse. 
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1.2 Syfte och frågeställningar     

Syftet med studien är att undersöka speciallärares och elevassistenters uppfattningar av 

olika begrepp och hur begreppen tolkas i undervisningen i en gymnasiesärskola. Hur ser 

speciallärarna och elevassistenterna begreppen utifrån sin profession? I den föreliggande 

studien undersöks även rektorns syn på de aktuella professionerna och sammanfattas kort 

i resultatdelen. Som grund för studien har intervjun med rektor till en del blivit grund för 

studiens valda begrepp som utsetts till huvudstudien med speciallärare och elevassisten-

ter. Följande begrepp undersöks i studien: värdegrund, samarbete, styrdokument, samsyn, 

utveckling, lärande, självständighet, relationer, undervisning, kunskap, anpassningar och 

omsorg.  

Intentionen är att kunna undersöka paralleller mellan professionerna och i slutsatsen 

kunna dra olika konklusioner utifrån de olika begrepp som ligger till grund för studien. 

Avsikten i studien är att utifrån huvudstudiens undersökning kunna få fram vad som är 

viktigast för professionerna i undervisningen. Undersöka om professionerna ser på ett 

liknande sätt eller om det skiljer sig åt mellan begreppen som presenteras i huvudstudien. 

Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats:  

 Hur ser rektorn på undervisningen i den berörda gymnasiesärskolan? 

 Hur ser speciallärarna och elevassistenterna på de olika begreppen utifrån sin 

profession?  

 Beroende på hur begreppen tolkas, kan detta ha en påverkan på undervis-

ningen?  
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2. Litteraturgenomgång och teoretisk förankring  

Utifrån tidigare forskning kommer litteraturdelen att belysa begreppen lärande, och 

undervisning. Dessa begrepp kommer att knytas an med sociokulturellt perspektiv, kate-

goriska samt relationella perspektivet.  

2.1 Internationella styrdokument för en skola för alla 

Krav ställs på alla skolformer menar Jakobsson och Nilsson (2011), även i gymnasie-

särskolan. Där det sker ständiga förändringar som är viktiga att känna till både nationella 

och internationella, detta speciellt när det gäller elever som är i behov av särskilt stöd. 

Strävan att åstadkomma samma synsätt mellan olika länder har bidragit till styrande do-

kument som innebär konventioner, rekommendationer och deklarationer, lagar och för-

ordningar. FN:s konvention om barns rättigheter, som antogs 1989 påvisar bland annat 

att barnen alltid måste komma i det främsta rummet, få rätt till undervisning och möjlig-

heter att kunna göra sig hörda och kunna påverka sin egen situation (ibid.).  

Ett annat internationellt styrdokument är Salamanca deklarationen (Svenska Unescorådet, 

2006) som riktar sig främst mot skolan. År 1994 samlades 92 regeringar och 25 internat-

ionella organisationer och skrev under deklarationen. Grundtankarna är delaktighet, jäm-

likhet, en skola för alla, inkluderande undervisning med mera. De sammanfattande rikt-

linjerna är utifrån individ, grupp- och samhällsnivå, där huvudsyftet är att alla, oavsett 

individuella förutsättningar, ska få rätt till samma utbildning som alla andra (Jakobsson 

& Nilsson, 2011). 

2.2 Definition utvecklingsstörning 

Utvecklingsstörning är ett begrepp som används för att definiera intellektuell funktions-

nedsättning. I USA och Storbritannien benämns begreppet som intellectual disability och 

learning disability. Andelen personer i världens befolkning som beräknas ha utvecklings-

störning uppgår till 1-2 procent. Jakobsson och Nilsson (2011,s.141) nämner vidare att 

utvecklingsstörning specificeras som betydande ”begränsningar i intellektuella funkt-

ioner och adaptivt beteende, vilket täcker många vardagliga situationer och färdigheter”. 

Granlund (2004) beskriver att begreppet utvecklingsstörning har definierats på olika sätt 

över åren. Utvecklingsstörning kan få olika aspekter beroende på vad definitionen ut-

vecklingsstörning ska användas till. Utvecklingsstörning betyder nedsättning i intelligens 

parallellt med svårigheter att klara av det vardagliga, samt möjligheter att bli självständig. 
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I AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) formu-

lerades 2009 definitionen utvecklingsstörning där den beskrivs i fem definitioner: Adap-

tivt beteende, delaktighet/samspel och sociala roller, intellektuella förmågor, hälsa och 

kontext eller sammanhang. Forskning har pekat på att verksamheter som byggs upp för 

personer med utvecklingsstörning kan utgöra ett hinder för individens utveckling. Under-

visningens utformning har stor betydelse, beroende på vilka förmågor en individ utveck-

lar, som i sin tur beror på dess omgivningsfaktorer (Jakobsson och Nilsson, 2011). En 

angelägen aspekt i begreppet utvecklingsstörning har varit en individs förmåga att an-

passa sig till sin vardag och att anpassa sin vardag till sig själv det är detta som kallas för 

adaptivt beteende (Granlund, 2004). Vidare beskriver Jakobsson och Nilsson (2011) att 

forskning pekar på risker som följer med detta och det är att det hindrar individens ut-

vecklingsmöjligheter. Det saknas vetenskapliga utvärderingar för vad en skolform som 

gymnasiesärskolan kan innebära på lång sikt för individens kunskapsinhämtning och 

identitet. Vidare nämns att det krävs mål, målsättningar samt individualisering för att alla 

ska bli delaktiga i elevens kunskapsinhämtning (Jakobsson & Nilsson, 2011). 

Elever med utvecklingsstörning utgör en mycket heterogen grupp i samhället, det är även 

märkbart att de elever som har gått i gymnasiesärskolan kan påverkas negativt inför sin 

framtid (Ineland, 2009). Ayres, Douglas, Lowrey och Sievers (2011) menar också att med 

en väl fungerande utbildningsplan kan elever med svåra förmågor göra framsteg på alla 

områden, samt att elever med utvecklingsstörning kan nå meningsfulla mål oberoende av 

vilka miljöer de befinner sig i. Individer med utvecklingsstörning har sämre levnadsvill-

kor på alla livsområden än personer utan utvecklingsstörning. Det är av central betydelse 

att elever känner tillhörighet och det krävs engagemang för att uppnå samhörighet. Det 

finns en forskning som har gjorts för individer med lindrig utvecklingsstörning. Där har 

det skildrats utanförskap, men trots det har det funnits en tilltro till delaktighet och re-

spektfullt bemötande (Berg, Mineur och Tideman, 2009).  

2.3 Historisk tillbakablick på speciallärarens roll 

Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, (2015) nämner att den första vida-

reutbildningen till speciallärare kom år 1962 och då med tre inriktningar. År 2007 kom 

den nya speciallärarexamen, även den med olika specialområden. År 2011 utökades spe-

ciallärarnas specialiseringsområden med ytterligare fyra nya områden: Utvecklingsstör-

ning, dövhet eller hörselskada, synskada samt grav språkstörning (Göransson et al., 

2015).  



10 

 

Sverige har ett fungerande inkluderande skolsystem och är ett intressant land ur forsk-

ningssyfte när det gäller att beskriva yrkesroller som exempelvis speciallärare (Almqvist, 

Göransson, Lindqvist, Möllås & Nilholm, 2016).  Johnson och Semmelroth (2013) be-

skriver de historiska trenderna kring speciallärarens undervisning där det fortfarande kon-

stateras att speciallärarens roll måste förbättras. Under de senaste tre årtionden visar 

forskning att specialundervisningen måste ha fokus på kunskaper och ett arbetssätt som 

är effektivt. För att förbättra detta krävs en förändring som inkluderar en starkare lärar-

beredning, förbättrade arbetsförhållande, utvärderingar samt metoder som kan mäta och 

stödja lärarens prestationsförmåga (ibid.). Det är av största vikt att utgå från historiska 

erfarenheter och dra fördelar av detta menar Johnson och Semmelroth (2013), ett sätt att 

göra detta på är att ta utmaningarna inom yrket och omvandla detta till ett tillvägagångs-

sätt som står sig för att få ett arbetssätt som är effektivt. 

2.4  Speciallärarens och elevassistents roll i gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan ska lära ut kunskaper och ge förutsättningar för att eleverna ska till-

godogöra sig kunskaper och få möjligheter att utvecklas. Gymnasiesärskolans profess-

ioner ska gynna elevernas utveckling till att bli människor, som i framtiden kan känna en 

tillhörighet i samhället. Professionerna ska bidra till individers mångsidiga utveckling 

samt överföra en hållbar värdegrund, förmedla kunskaper och förbereda eleverna för att 

arbeta och fungera i samhället (Skolverket, 2013). 

Sharma och Salend (2016) nämner att elevassistenterna har en stödjande funktion i under-

visningen. Ett av målen är att kunna tillhandahålla fler professioner i verksamheten för 

individer med intellektuell funktionsnedsättning just för möjligheten att öka integrationen 

för funktionshindrade och samarbete. En elevassistent kan komplettera det en speciallä-

rare utför i en undervisning på ett positivt sätt menar Sharma och Salend (2016). Resul-

tatet av en tidigare forskning visar att elevassistenter betraktas som positivt av speciallä-

rare. Resultatet visar att den sociala och beteendemässiga utvecklingen ökar för eleven 

som har en god relation med elevassistenter och i en skola med akademisk utbildad pe-

dagog som speciallärare (ibid.). 

För att arbeta framgångsrikt som speciallärare med elever med olika förutsättningar krävs 

en speciellt utformad och individualiserad undervisning. Det finns många olika behov 

och ett av dem är att individualisera samt ge speciellt utformade strategier som är lämp-

liga för varje enskild individ i gruppen. Observationer som gjorts i lärmiljön har påvisat 

att elever inte alltid gör det som förväntas av dem. Detta dels på grund av undervisningen 
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av speciallärare är mer rutinmässiga än intensiva och individualiserade (Johnson & 

Semmelroth, 2013). Vidare beskriver Johnson och Semmelroth (2013) en forskning i 

Texas som visade att specialläraren var effektiv i undervisningen ca 16 % och resten äg-

nades åt andra arbetsuppgifter som till exempel planering och dokumentation. En speci-

allärare måste fokusera på en högkvalitativ undervisning samt ha förmågan att hantera 

olika behov från eleverna. En produktiv speciallärare kan identifiera elevens behov, ge-

nomföra en undervisning samt utmana med olika strategier som är effektiva i bemötandet 

med eleverna i specialundervisningen. Det är också viktigt att en speciallärare är lyhörd 

och flexibel för en specifik undervisningssituation (ibid.).   

All personal i gymnasiesärskolan bland annat speciallärare och elevassistenter måste an-

passa undervisningen och se till elevernas sensoriska, fysiska eller intellektuella hinder 

för att underlätta i undervisningen. Tilltro till sin egen förmåga och tilltro till omgivningen 

samverkar med varandra. Det är viktigt att all personal ska hjälpa och uppmuntra eleverna 

att känna att de utvecklas (Mitchell, 2015). Hattie och Yates (2014) beskriver hur viktig 

kommunikation är och hur detta kan påverka eleverna. Eleverna på gymnasiesärskolan 

behöver ha återkoppling, vad som förväntas av dem, stärka synligt lärande genom att vara 

en aktiv speciallärare och elevassistent i gymnasiesärskolan. Ett bra bemötande är extra 

viktigt, eftersom det är det första mötet med eleverna som skapar en bild för elever med 

utvecklingsstörning (ibid.).  

2.5 Undervisning och lärande 

Lärande beskrivs enligt Guay, Ratelle och Chanal (2008) i en kanadensisk studie att ele-

ver som inte har tilldelats den rätta undervisningen kan få en dålig konsekvens och få en 

negativ effekt i framtiden för samhällets tillgångar. Vidare (Guay et al., 2008) tas faktorer 

upp som kan förklara detta och hur detta kan bli ett problem för elever i skolan. De per-

sonliga faktorerna som underlättar ett lärande är engagemang och välbefinnande. Forsk-

ningen (ibid.) visar också att pedagogers undervisning kan ha en negativ effekt på elevens 

självmotivation och att det krävs mer forskning på självständighet- stödjande metoder i 

undervisningen. Guay et al. (2008) nämner The Academic Motivation Scale även förkor-

tad till, AMS (Blais, Briere, Senecal, Vallerand & Vallieres, 1992) som är en skala som 

mäter tre typer av motivation i undervisningen; kunskap, prestation och stimulering. 

Denna metod har även används i andra länder. Användningsområden för AMS ger en 

möjlighet att specialisera sig i egenskaper som; den personliga, den identifierade och den 

kontrollerade undervisningen. Resultatet av denna undersökning (AMS) visade att det 

viktigaste var att tänka på att det som fungerade i en situation inte alltid fungerade i en 
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annan. Motivation har i den kanadensiska forskningen, AMS sammankopplats med det 

kognitiva lärandet samt att elever lär sig olika beroende på deras självständighets nivå 

(ibid.). För att skapa ett så bra lärande som möjligt är kreativitet ett viktigt inslag och så 

som Guay et al. (2008) beskriver att det bidrar till framsteg och att undervisningen ska 

främja detta. Studien visade också att i undervisningen är relationer ett viktigt inslag i 

lärmiljön och en viktig faktor för att främja elevers framgång.  

Guay et al. (2008) nämner också att andra personer än lärare kan bidra till elevers själv-

ständighet i en undervisningsmiljö och att det fanns fördelar med att ha andra i sin när-

het som kan stötta eleven. Forskningen visade på att elevers motivation ökade om det 

fanns stödjande människor runtomkring samt en strukturerad undervisning som hjälp till 

att göra undervisningen konsekvent och förutsägbar. Detta gör att eleverna kan motive-

ras på ett mer effektivt sätt (ibid.).  Skolverket (2009) nämner att för ett lärande ska ske 

måste läraren och eleven ha en samsyn på vad som förväntas och vilka mål som ska sät-

tas som utgångspunkt för lärandet. För att få en ökad förståelse för samsyn krävs att ar-

betslaget kontinuerligt diskuterar begreppet för att få fram realistiska mål för vad ut-

gångspunkten i samsyn är. 

Robertson (2018) nämner en undersökning som framför allt sträcker sig trettio år tillbaka, 

där icke-kognitiva förmågor har studerats i samband med elevers framgång. Vidare be-

skrivs att det inte enbart har med hjärnans minneskapacitet vid inlärning att göra utan ett 

flertal andra funktioner som bland annat uthållighet, målmedvetenhet, förmåga att söka 

hjälp, självmedvetenhet, självdisciplin, motivation samt förmågan att lära sig effektivt. 

Robertson(2018) tar upp synvinklar på de icke-kognitiva förmågorna och nämner Skol-

verket som år 2013 gjorde en genomgång av betydelsen av dessa förmågor elevernas 

framgångsfaktorer i undervisningen. Undersökningen hade inga större framgångar med 

att få uppmärksamhet. Samma år 2013 publicerades en skrift av USA:s utbildningsdepar-

tement där icke-kognitiva faktorer framhålls som viktiga och då framförallt viljestyrka, 

uthållighet och självkontroll (ibid.).  

Robertson (2018) framhåller att lärare är beroende av hur de bemöter elever för att kunna 

bidra till deras uthållighet samt att lärarna har ett stort ansvar för att tillgodose elever med 

rätt verktyg för att stärka deras självkontroll, samt möjligheter till rätt stimulans. Rätt 

strukturerade strategier i en klassrumskontext behövs för att behålla elevernas uthållighet 

menar Robertson(2018) och får eleverna att lättare lyckas i undervisningen. 

Vidare nämner Robertson(2018) att klassrumssituationer som har en osäkerhet, otydliga 

mål samt okunskap om vad eleven ska uppnå, skapar förvirring och kan ge elever sämre 



13 

 

självförtroende. Vid beteendestörning är det vanligast att använda direkt undervisning 

med åtgärder riktade mot individen. I annat fall när det gäller att ändra helheten kring 

klassrummet så används mer konkreta åtgärder. Viktiga faktorer vid klassrumsförutsätt-

ningar är enligt Robertson(2018, s.41,42): 

 Utmanande och stimulerande undervisning 

 Tydliga förväntningar på elevers framgångar 

 Valmöjligheter och självständigheter för elever 

 Klarhet och relevanta målsättningar 

 Hjälp och stöd  

 Utformning av elevuppgifter 

 Återkoppling  

 Förtroende och trygghet i gruppen 

Mitchell (2015)  benämner olika undervisningsstrategier, men nämner en strategi, möj-

lighet att lära, som handlar om eleverna inflytande och delaktighet. I undervisningen är 

det viktigt att avlägsna eller minska alla hinder för lärande och erbjuda en stimulerande 

undervisningsmiljö som bygger på evidensbaserade undervisningsstrategier (ibid.). Hat-

tie och Yates (2014) beskriver precis som Mitchell (2015) olika undervisningsstilar och 

att det kan ha stor betydelse för eleverna hur undervisningen anpassas på ett bra sätt, så 

att förutsättningarna blir de rätta och att det inte blir obalans i elevernas inlärningsfas.  

Robertsson (2018) menar att för att en undervisning ska bli så bra som möjligt ska ett 

gemensamt arbete i det kollegiala vara meningsfullt samt att samarbete mellan olika pro-

fessioner är viktigt för att uppnå det mesta av lärandet. Vidare poängteras att en funge-

rande arbetsgrupp måste samspela och ha en medvetenhet om varandra. Ju större antal 

personer desto mer måste fokus ligga på sammanhållning men det är även aktuellt att 

sträva efter olikheter och likheter (ibid.). Säljö (2014) benämner att det uppenbart finns 

ett samspel mellan vetenskapliga teorier om utveckling, lärande och undervisning. Uti-

från detta är det viktigt i en verksamhet att bli medveten om vilken teori som dominerar 

i undervisningen, för att bli medveten om vilket lärande som existerar (ibid.).  

2.6 Sociokulturellt perspektiv på lärande och undervisning 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs teorier om lärande, 

utveckling och språk och handlar om hur människan utvecklar förmågor, och löser pro-

blem. Vygotskij intresserade sig för sekundära och primära socialisationen som innefattar 
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det vardagliga, det dagliga samspelet och vetenskapliga begrepp, mer komplicerade be-

grepp som inte är så vanliga i samspelet (Lundgren, Säljö & Liberg, 2017). Claes-

son(2007) nämner den sociala miljön och hur eleven påverkas av den miljö som eleven 

får sin utbildning i. Vygotskij påpekar också hur viktigt språkets betydelse är för lärandet, 

att eleven får delta i ett sammanhang, vara i en kontext som lärandet äger rum i. Socio-

kulturellt perspektiv förknippas också med samspel mellan olika människor och att kom-

munikation är det centrala (Säljö, 2014).  

Lindqvist (1999) nämner att undervisning och utveckling hör samman och att Vygotskij 

fann sambandet mellan dessa, att de har ett gemensamt förhållande. Dialogen i samband 

med relationen och hur detta skapar en potentiell utveckling för individen.  Vygotskij 

kritiserar skillnaderna mellan utveckling och undervisning och menar att det är viktigt 

med utveckling för att kunna ta till sig undervisningen. Med detta menar Vygotskij att det 

är i hans teorier viktigt att undervisningen förhåller sig till barnets utvecklingspotential 

(ibid.). Lindqvist (1999, s. 278) beskriver att Vygotskij har skrivit i en artikel att det fanns 

en stor möjlighet till utveckling, med rätt förutsättningar, och ”det som barnet för tillfället 

gör med hjälp av vuxen, kan det imorgon göra på egen hand”. Vygotskij anser att läraren 

har ansvar för den sociala miljön i skolan, men att det också krävs en aktiv elev i miljön. 

Den sociala miljön i samband med aktiva lärare och elever gör att eleverna utvecklas. Det 

finns också ett samband mellan relation, individ och den sociala miljön samt undervis-

ning, det är dessa komponenter som gör lärandet (ibid.). 

 

2.7 Specialpedagogiska perspektiv, relationella och kategoriska perspektivet 

Problem som uppstår i det kategoriska perspektivet inom specialpedagogik, ses bland 

annat som att varje individ är upphov till sina egna problem. Ahlberg (2013) menar vidare 

att all fokus läggs på speciallärarens roll som ska ge hjälp och stöd samt att speciallärare 

har ett ansvar för elevens utveckling. Lindqvist och Rodell (2015) understryker att det 

kategoriska perspektivet har en mening för hur skolsvårigheter ska beskådas. Samt att det 

är elevens individuella förutsättningar som sätts i fokus. Den största skillnaden utifrån ett 

kategoriskt perspektiv till ett relationellt är att fokus är att se på elevens och miljön bety-

delse och hur dessa kan påverka varandra (Jakobsson & Nilsson, 2011). Relationer, sam-

spel och kommunikation är tre viktiga begrepp att arbeta med som speciallärare samt att 

skolsvårigheter ska relateras till helheten och hela undervisningsmiljön (Lindqvist & Ro-

dell, 2015).  
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Helldin och Sahlin (2010) och Ahlberg (2013) framhåller att lärmiljöer är viktigt när sko-

lan pratar om relationella och kategoriska perspektivet för att kritiskt kunna granska sko-

lans olika nivåer och identifiera de stödinsatser som behövs för att kunna se olika möjlig-

heter. Det grundläggande problemet i en undervisning är att alla elever ska få samma 

förutsättningar med erfarenheter och kunskaper samtidigt som det är bevisat att undervis-

ningen påverkas av vilket perspektiv som dominerar i verksamheten (Nilholm, 2005). 

Hattie och Yates (2014)  nämner hur viktigt det är med relationer. Det är inte bara tiden 

under undervisningen som skapar en relation mellan pedagog och elev. Det är även viktigt 

att bygga på trygghet och tillit, samt att ge eleven delaktighet och inflytande i alla olika 

undervisningssituationer. I frågan om det relationella perspektivet i samband med omsorg 

och kunskap nämner Mineur (2013) att de båda är viktiga förutsättningar för en särskolas 

verksamhet. Carlbeck-kommittén (SOU 2003:35) tydliggjorde vikten av att det råder ba-

lans mellan de krav som ställs och de förutsättningar som eleverna har. Något som förut-

sätter att lärarna är kunniga om elevernas olika behov och sätt att lära.  
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 3. Metodbeskrivning 

I den föreliggande studien användes två kvalitativa metoder i form av fokusgrupper och 

ostrukturerad intervju. För att studera speciallärarnas och elevassistenternas syn på under-

visningen och fokus i deras undervisning var fokusgrupperna uppdelade i två omgångar, 

en med speciallärare och en med elevassistenter. Anledningen till detta val i denna studie 

var att möjliggöra för deltagarna att fritt tala och diskutera utifrån sin egen syn på sin 

profession i samspel med andra i samma situation. I studien har rektorn deltagit i en 

ostrukturerad intervju där intervjun till en del blivit grund för studiens valda begrepp som 

vidare uppföljning i fokusgrupperna av intressanta teman (Bryman, 2011). Den ostruktu-

rerade intervjun med rektorn har en mindre del i undersökningen följaktligen blir det 

mindre fokus på den i analysen och diskussionen.  

 

3.1 Fokusgrupper 

Fokusgrupp är en metod som liknar en gruppintervju och där deltagarna får fokusera och 

samspela med varandra utifrån ett specifikt tema eller ämnesområde. Meningen är att 

gruppen ska bli stärkt av diskussionen (Wibeck, 2010; Bryman, 2011;Dahlin Ivanhoff & 

Holmgren, 2017). Fokusgrupper ger deltagarna möjligheter att känna sig bekväma och 

ger möjligheter att få diskutera med öppna frågor, tillsammans med sin egen profession i 

den föreliggande undersökningen (Dahlin Ivanhoff & Holmgren, 2017).  Bryman (2011) 

beskriver att deltagarna kan få bättre möjligheter till diskussioner när de får fria tyglar till 

resonemang i det berörda ämnesområdet. Samtidigt kan det finnas en risk att deltagarna 

tar över sessionen, då är det min roll som undersökare att styra tillbaka gruppen till det 

specifika temat (Bryman, 2011). 

För att få hjälp till att hålla fokus har stimulusmaterial använts, som benämns som Dia-

mant, en forskningsmetod med en viss bestämd följd av visuella bilder (Clark, 2011) med 

hjälp av en form som en Diamant. Deltagarna får på så vis stimulus av bilderna och kan 

på så sätt understödja diskussioner och öka kommunikationen mellan varandra. 

Deltagarna fick tolv bilder (se bil 1) som var hämtade från Widget online, som är en 

webbsida med symbolbruk med förtydligande informationsmaterial (https://widgiton-

line.com/login). Bilderna var neutrala och knutna till teman tagna från denna undersök-

nings syfte och frågeställningar, samt från den ostrukturerade intervjun med rektorn. För 

att förtydliga bildens syfte var även bilderna namngivna med definiering av syftet med 
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bilden. Följande tolv bilder användes: värdegrund, samarbete, styrdokument, samsyn, ut-

veckling, lärande, självständighet, relationer, undervisning, kunskap, anpassningar och 

omsorg. Deltagarna diskuterade bilderna och utifrån detta använde de dem på en mall 

som var formad som en Diamant (se exempel i fig.1).   

 

   Fig. 1 Mallen Diamant som användes i fokusgrupperna  

 

Min ambition var att kunna dra slutsatser om hur begreppen i huvudstudien tolkas mellan 

specialläraren och elevassistenten i undervisningen och hur detta kan ha en påverkan på 

elevens lärande och självständighet. Förhoppningar fanns på att dra slutsatser kring en 

utvecklande undervisning utifrån de olika begreppen i stimulusmaterialet och därigenom 

peka på viktiga framgångsfaktorer.  

 

3.2 Intervjun med rektorn 

Ostrukturerad intervju är en intervjuprocess som är flexibel. Utgångspunkt i denna under-

sökning var syftet som ligger till grund i studien samt frågeställningen, hur rektorn ser på 

undervisningen i den aktuella gymnasiesärskolan? För att utefter det ställa vidare rele-

vanta frågor (Bryman, 2011). Förberedelsen innan intervjun gjordes med ett elektroniskt 

brev till rektorn som sändes en dag innan, för att säkerställa att hen inte fått förhinder. I 

det elektroniska brevet tilldelades rektorn en frågeställning för att fundera på innan inter-

vjun; hur ser hen på undervisningen? Jag är fullt medveten om att detta kan ha en påver-

kan på så sätt att hen har förberett sig inför intervjun men mitt beslut i detta var att öppna 

tankeprocessen hos rektorn till den aktuella ostrukturerade intervjun. 

Bryman (2011) nämner att det kan vara bra att särskilt framhäva intervjupersonen och hur 

denne tolkar frågorna, för att sedan analysera detta i transkriberingen.  Genom att låta 

rektorn fundera över undervisningen så var min förhoppning att ge utrymme åt att låta 

hen samtala om det som var intressant kring undervisning.  
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3.3 Metodval 

Valet av metoden fokusgrupper gjordes utifrån egna erfarenheter från tidigare studie 

(Jansson & Ringnér, 2018), samt få deltagare att diskutera fritt kring aktuella begrepp. 

Den alternativa formen av ostrukturerad intervju med rektorn var att efter transkribe-

ringen välja ut begrepp för att använda en del av dessa i stimulusmaterialet i fokusgrup-

perna. Detta för att få en större infallsvinkel på verksamheten och få rektorn delaktig i 

studien. För att sedan vidareutveckla och välja ut tolv olika begrepp att diskutera utgick 

stimulusmaterialet från rådande styrdokument, syftet och frågeställningarna i undersök-

ningen. 

 

3.4 Urval 

Valet föll alltså på att utföra studien på en gymnasiesärskola med inriktning individuella 

programmet. Dels för att det arbetar professioner som speciallärare och elevassistenter i 

den aktuella verksamheten, dels på grund av studiens syfte hur olika begrepp tolkas i 

undervisningen i en gymnasiesärskola. Den tilltänkte gymnasiesärskolan var relevant för 

undersökningen och det fanns redan en etablerad kontakt med den (Bryman, 2011). Av 

bekvämlighetsskäl valdes att utföra snöbollsurval där en specifik gymnasiesärskola var 

tillfrågad (Bryman, 2011). Först ställdes frågan om möjligheter att delta i undersökningen 

till rektorn via elektroniskt post, som i sin tur ställde frågan vidare till berörd verksamhet. 

Snöbollsurval är som ett kedjeurval där forskaren får kontakt med en mindre grupp som 

är relevanta till studiens frågeställning och syfte (Bryman, 2011). Efter godkännande av 

undersökningen skickade inbjudan till fokussamtal (se bil.2). 

3.5 Genomförande 

3.5.1 Fokusgrupp 

Dagen innan det var dags för fokusgruppen dubbelkollades allt inspelningsmaterial så att 

allt fungerade till belåtenhet. På den berörda gymnasiesärskolan var jag på plats cirka en 

halvtimme innan för att sätta upp filmkameran och förbereda stimulusmaterialet samt 

förbereda med en diktafon för att gardera mig om videokameran inte skulle fungera. Vid 

två tillfällen fotograferades hur deltagarna lagt bilderna i Diamanten för att kunna använ-

das under transkriberingen. Elevassistenterna skulle från början vara fem stycken men en 

valde att inte delta vilket meddelades samma dag. I gruppen med speciallärare som från 
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början skulle vara sju saknades två stycken på grund av sjukdom. Undersökningen var på 

eftermiddagen och det fanns inga elever kvar på skolan under den andra inspelningen. 

Valet att genomföra två fokusgrupper samma eftermiddag var enbart för att underlätta 

och förenkla för verksamheten enligt överenskommelse.  

Rummet var ett konferensrum med ett stort runt bord med bekväma stolar runtom. Det 

låg avsides och beläget på samma våning som verksamheten. Den första undersökningen 

med elevassistenterna tog cirka en timme och den andra med speciallärarna tog cirka 45 

minuter. Det blev två filmer inspelade av en videokamera, den första på 40 minuter och 

den andra 30 minuter samt en ljudfil på sammanlagt 78 min. 

 3.5.2 Intervjun 

Då intervjun var ostrukturerad så blev den mer som ett samtal mellan mig och rektorn. 

Rektorn hade via mailkontakt blivit förberedd på mitt syfte och önskan om att hen skulle 

fundera på hur en bra undervisning i gymnasiesärskolan ska vara. Diktafon användes för 

att kunna transkribera intervjun samt penna och block för att göra små anteckningar under 

vårt samtal. Vi träffades på hens kontor och satt vid ett litet bord där två stolar fanns. 

Rummet är beläget på en annan skola i närheten av den berörda gymnasiesärskolan. Sam-

talet pågick i ca 45 minuter.  

 3.5.3 Tillvägagångssätt av transkribering  

Valet att transkribera intervjun först var för att kunna plocka ut begrepp som sedan kunde 

användas till fokusgrupperna som stimulusmaterial. Det viktigaste togs med som var re-

levant för mitt syfte. Andersson och Tvingstedt (2009) nämner att i transkriberingen av 

empiri finns det behov av att gallra bort ovidkommande material samt hur viktig tran-

skription är och författarna förtydligar att det är tidskrävande. Filmerna transkriberades 

var för sig och gjordes i omgångar. Under transkriberingen var det ibland svårt att höra 

vad alla deltagarna sa.  Den inspelade ljudfilen från fokusgrupperna användes aldrig. Det 

var mycket material att transkribera och en del gallrades bort, framförallt ovidkommande 

material. Gallringen av material gjordes med stöd av Andersson och Tvingstedt (2009) 

för att underlätta i det fortsatta arbetet genom att ta med det som var relevant för den 

föreliggande studien. Tiden för transkriberingen av filmerna blev sammanlagt 12 timmar 

och 25 minuter och sammanlagt 14 nedskriva sidor. Ljudfilen från intervjun tog 2 timmar 

och 9 minuter att transkribera och resulterade i sammanlagt 4 sidor material. Ur ett etiskt 

förhållningssätt kommer inget medvetet att tas med som kan hänvisas till verksamheten. 

När examinationen av det självständiga arbetet är klart kommer all material att förstöras.  
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 3.5.4 Databearbetning och analys 

Under transkriberingen har det bearbetats och analyserats med olika delar utifrån mitt 

syfte och frågeställningar. Detta redovisas i löpande text i resultatet samt av ett tydliggö-

rande i form av tabell och diagram likväl är undersökningen fortfarande en kvalitativ 

undersökning. I en tematisk analys gäller det att hitta olika teman och söka efter likheter 

och olikheter utifrån mitt syfte (Bryman, 2011).  

3.6 Etiska överväganden 

Bryman (2011) belyser olika principer av samtycke och samtyckeprincipen och nämner 

att deltagarna ska få genomgående fakta beträffande undersökningens syfte. De huvud-

sakliga etiska principer som Bryman (2011) nämner för svensk forskning låg till grund 

för den föreliggande studien. Det har tagits ett val att avidentifiera så mycket som möjligt 

då det är särskilt viktigt då det gäller människor eller grupper som i ett eller annat avse-

ende kan anses lätt igenkännliga (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna har informerats om 

konfidentialitetskravet och att de kommer behandlas med största möjliga konfidentialitet 

under transkriberingen så att inga obehöriga kommer åt materialet. 

Vidare omnämner Bryman (2011) hur viktigt det är att ta med nyttjandekravet. Med detta 

har alla deltagare informerats om att allt material kommer att förstöras när undersök-

ningen är klar och att materialet enbart är till den föreliggande undersökningens syfte. 

Metoden fokusgrupper är ur etisk aspekt riktig då metoden inte är så följdriktig som en 

intervju och deltagarna medverkar på lika förutsättningar samt att de har haft möjligheter 

att avstå att samtala utan att det kan ha en påverkan. Alla har i studien avidentifieras samt 

andra saker som kan röra något som kan vara igenkännande (Wibeck, 2010).  
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 4. Resultatet 

Analyseringen av transkriberingen utfördes genom att se antal upprepningar och hur be-

greppen sattes i relation till varandra i de båda grupper. Detta gjordes efter transkribe-

ringen genom att rita upp en karta på begreppen som sammanställs i resultatet. Resultatet 

kommer att sammanställas i löpande text med en kort sammanställning med resultatet 

utifrån stimulusmaterialet i tabellform. Valet att tydliggöra resultatet i diagram och tabell 

var för att på ett enklare sätt kunna se helheten. Likväl är studien fortfarande en kvalitativ 

undersökning där pedagogerna kommer att kallas A, B, C,D,E och elevassistenterna A, 

B, C,D.  

Redovisningen av professionerna kommer se olika ut i resultatdelen. I speciallärarnas re-

sultat är det uppdelat i två delar, utifrån pedagogperspektiv och elevperspektiv, medan 

det i elevassistenternas resultat kommer ske löpande i enbart en del. Förklaringen till detta 

är att det under transkriberingen upptäcktes att dessa två perspektiv särskildes mer i spe-

ciallärarnas fokusgrupp än i elevassistenternas. I resultatdelen kommer även intervjun 

med rektorn att redovisas. För att tydliggöra vad som sades i fokusgrupperna och inter-

vjun kommer citaten att vara i kursiv stil från deltagarna. 

4.1 Resultat-Intervjun med rektorn 

Då intervjun var en ostrukturerad intervju har jag valt att sammanfatta den i en löpande 

text. Därefter avsluta med vilka begrepp som valts ut för vidare användning i fokusgrup-

per som stimulusmaterial till Diamanten. För att underlätta kommer jag kalla rektorn för 

A. 

A börjar intervjun med att presentera sig och berätta om sin bakgrund som bland annat 

rektor, förskollärare och specialpedagog. Jag beskriver mitt syfte med undersökningen 

och efter detta kommer A in på undervisning och ger en beskrivande bild på hur verk-

samheten är uppbyggd och hens syn på hur eleverna får möjligheter till en bra undervis-

ning, lärande och kunskapsinhämtning. A nämner att det är viktigt att tänka kring med-

vetenhet, ge eleverna hjälpen till att klara sig i framtiden och ha mycket social träning. A 

poängterar att det är viktigt att alla har en samsyn och om den är splittrad i verksamheten 

kan det både vara positivt och negativt.  

A trycker på att gymnasiesärskolan har förändras under en tid och att det ur ett historiskt 

synsätt skett mycket förändringar under alla år när det gäller samsynen kring kunskaper, 

mål och lärande. Vidare beskriver A att förr var det mycket mer omsorg i fokus medan 

det idag är mer kunskapssyn. Det kan bli ett problem, säger A, om några medarbetare är 
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kvar i omsorgstanken och en del drar mer mot kunskapssynen. Då brister vi och har ingen 

samsyn, säger A. Men poängterar samtidigt att det kan vara intressant att fundera kring 

detta och undersöka det närmre. A beskriver att det inte är så konstigt att det kan finnas 

problem som uppstår i samsynen. Pedagogerna har en specifik utbildning och assisten-

terna en annan, men här måste alla mötas och då kommer A in på kommunikation. Kom-

municera och informera med varandra är viktigt samt ha kunskapen om att kunna förklara 

vidare mellan professioner. I detta ligger mycket ansvar hos pedagogerna. Förklara och 

fundera på vilka förmågor eleverna har och utifrån det reflektera över varför ett specifikt 

handlande sker. Kompetensutveckling är viktig i detta sammanhang, så att alla har möj-

ligheter att få samma förutsättningar. A poängterar hur viktigt det är med relationer och 

att relationer måste skapas för att lyckas i en undervisning, påpekar att detta är gymnasi-

esärskolan bra på.   

På frågan om hur brister i samsynen kan påverka den enskilda eleven, svarar A, gör per-

sonalen på olika sätt med eleven, blir det kluvet för eleven och på så sätt kan det bli 

stökigt och oroligt för eleven. A berättar vidare om hur verksamheten arbetar med kun-

skapsmål, och hur viktigt det är att även ha med förmågor i kunskapssynen. A nämner att 

detta arbetar verksamheten med kontinuerligt och att pedagogerna ofta lyfter kunskaper, 

kunskapsmål och förmågorna i arbetslagen och på detta sätt lyckas att se hela eleven.  

När frågan om anpassningar tas upp säger A det gäller att kartlägga och se var behoven 

är, för varje elev måste det bli klart och tydligt vilka anpassningar just den eleven behö-

ver. A uttrycker samtidigt en viss tveksamhet till att alla i verksamheten har koll på kart-

läggningarna och tror mer på att pedagogerna använder detta dokument än elevassisten-

terna. Mycket information kring eleven sker i det dagliga samtalet och reflektioner här 

och nu. A nämner att kartläggningar handlar ju egentligen om den enskilde elevens för-

utsättningar och egentligen är ju den viktig för lärandet. Framgångsfaktorer i en under-

visning och det är relation, kommunikation, profession och förutsättningar, detta vill jag 

se i min verksamhet. När vi skördar frukten och ser den då har eleven utvecklats. När 

man får ett moment att nu kan hon det här då det blir en WOW upplevelse, då har man 

lyckats säger A. A beskriver att i gymnasiesärskolan är det många människor kring en 

elev och visst kan det ha en påverkan för eleven och hindra för eleven då det är lätt att ta 

över görandet.        

Med utgångspunkt från intervjun framkommer följande begrepp:  

Självständighet, relationer, omsorg, kunskaper, lärande.      
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4.2 Resultat- speciallärare 

 4.2.1 Speciallärarnas diskussioner utifrån pedagogperspektiv 

Den första bilden som tas upp är anpassningar. Här diskuterar pedagoger E och D att 

anpassningar kommer alltid automatisk och vidare diskuteras lärandet, denna bild sätts 

längst upp i pyramiden med kommentaren av B det är ju det allt handlar om. I samband 

med bilden lärande diskuteras tas bilden utveckling upp och då påpekar pedagog E att 

detta hör ihop lärande och utveckling och för att få ett lärande krävs en utveckling. Där-

efter kommer bilden undervisning upp och C säger vårt huvuduppdrag är att undervisa. 

Värdegrundsbilden läggs på rad 2 relationer och värdegrund har lite med varandra att 

göra, för att kunna jobba med relationer måste du ha en värdegrund, säger D. Pedago-

gerna återkommer till anpassningar och undervisning och diskuterar detta sinsemellan. B 

säger, har du inte rätt anpassningar fungerar inte vardagen.  

Pedagogerna förtydligar att i undervisning inkluderas ständiga anpassningar. En stor fru-

stration uppstår när de vill lägga både bild anpassningar och undervisning på varandra 

och menar att det är likvärdiga bilder. C pekar på rad tre och utgår från rad 2 där värde-

grundsbilden ligger och säger samtidigt som hen pekar på anpassningar bygger man goda 

relationer har en bra värdegrund och tar hänsyn till detta så kommer anpassning auto-

matiskt därefter. På samma rad tre läggs sedan bilden styrdokument, i samband med dis-

kussionen kring bildens syfte säger D vi jobbar ju väldigt mycket med det, i undervisnings 

syfte, vi vill kanske lägga den där (pekar längst ner) men vi kan inte, det är inte så det ser 

ut. I samband med styrdokumentens diskussion plockar D upp bilden utveckling och läg-

ger den också på rad tre.  

A pekar på samsyn och säger att detta är viktigt att vi har samma samsyn. D ger direkt 

återkoppling med, har vi det? Vidare diskuteras själva innebörden av samsyn och vad det 

står för i gruppen. Samsyn och värdegrund diskuteras som ett samband, men samtidigt på 

ett kritiskt sätt då värdegrund anses vara viktigare än samsyn och att ha olika syn kan vara 

bra i undervisningen. A nämner att jag ser samsyn så att vi har samsyn på eleverna så att 

vi arbetar utefter samma mål. C,E, D,B inflikar med att då blir samsynen viktig och vill 

lägga bilden vid värdegrund och nämner att det är viktigt hur vi ser på människan. 

Nästföljande bild som benämns är självständighet, hur viktigt det är att arbeta med detta 

samtidigt som det reflekteras om att det inte riktigt är så i verkligheten att eleverna lyckas 

bli självständiga. Självständighet diskuteras i gruppen och hur detta ska tolkas. C säger 

det är ett mål som man har att eleverna ska få känna en ökad självständighet och påpekar 

vidare hur viktigt det är att eleverna måste få klara sig själv men hur lätt det är att inte ge 
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eleverna möjligheter att själv få träna. C vill lägga självständighet på rad 4. Vidare be-

nämns att det är skillnad utifrån vilket perspektiv detta ska diskuteras, skillnaderna mellan 

elevperspektiv och pedagogperspektivet och hur lätt det är att blanda ihop.  

Pedagogerna återgår till de två första raderna och nämner att allt detta hör ihop lärande, 

relationer, kunskap och värdegrund, finns detta så kommer allt annat i ordning därefter. 

C säger jag ska bedriva en undervisning, jag har styrdokument att förhålla mig till samt 

att jag måste anpassa. Samtidigt påpekar D att de har lagt självständighet för långt ner 

och säger vi ska ha ett samarbete, motivation och det ska vara ett innehåll i undervis-

ningen samtidigt som kunskap och lärande ska ske. En frustration sker i gruppen om vad 

de ska lägga längst ner i ledet. Samsyn kommer på tal och då menar pedagogerna återigen 

att de inte behöver tänka likadant. E påpekar att lärande är viktigare än allt annat, D be-

möter detta med att säga men har du inte goda relationer med din lärare, elevassistenter 

så kan vi lika väl knyckla ihop denna (pekar på styrdokument).  Diskussioner kring styr-

dokument upptar alla pedagoger och de alla är kritiska till styrdokumenten men samtidigt 

som det finns en stor frustration kring att denna måste rangordnas högt. 

Resultat av diamanten 

Rad 1 Lärande 

Rad 2 Relationer, kunskap, värdegrund 

Rad 3 Utveckling, Anpassningar, undervisning, styrdo-

kument  

Rad 4 Självständighet, samarbete, omsorg 

Rad 5 Samsyn 

Fig 2. Resultat Diamant utifrån pedagogperspektiv 

 

4.2.2 Speciallärarnas diskussioner utifrån elevperspektiv 

D tar upp bild Styrdokument och lägger längst ner och säger styrdokumenten är inte 

skrivna för våra elever. A tar bilden självständighet och lägger på rad 3 samtidigt som D 

nämner samsyn och hur viktigt det är att individerna som är med elever har en samsyn 

(lägger den på rad 2). Nästa bild som diskuteras är anpassningar och att den bilden ska 

komma högt upp. I diskussionerna kommer det fram att relationer, lärande, samsyn och 

anpassningar hör ihop. A påpekar att omsorg är viktigt för våra elever medan D säger att 

för våra elever är inte samarbete så viktigt, A fyller på med många av våra elever har inte 

förmågan att samarbeta, E säger det är en utmaning för dem. 

D ifrågasätter vad är det som är viktigast för eleven? B svarar med att säga samtidigt som 

hen pekar på utveckling och relationer, en utveckling behövs för den människan jag är 
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och där kan ju relationer vara en del av utvecklingen. D svarar med att ja men då är ju 

självständigheten viktigast, så att eleven kan bli så självständig som möjligt. C besvarar 

detta med att nämna att många gånger görs mål som inte är hållbara men att målen ändå 

måste utföras trots att eleverna inte kommer klara dem. A håller med om att självstän-

dighet är viktig men att det inte alltid finns möjligheter till att utföra det. E svarar med att 

oavsett så är det viktigt att det finns en bra värdegrund. 

B frågar vad tänker ni kring omsorg? B svarar omsorg är något vi gör åt eleven medan 

eleven blir inkluderad i sin egen omsorg där man försöker ha en utveckling i lärandet, då 

blir det helt plötsligt ett lärande. B frågar återigen gruppen, men vad är det viktigaste 

faktorerna för att få en bra undervisning? Återigen kommer styrdokumentet upp och di-

lemmat med att det finns delar i den som inte är hållbara för att bedriva en god undervis-

ning. C beskriver utifrån sin roll som lärare att kunskap är viktigt att kunna förmedla 

kunskaper, ha egna kunskaper med sig, kunna förhålla sig till styrdokumentet samt vär-

degrund (samtidigt tar C och flyttar upp styrdokument och flyttar ner relationer). B svarar 

med att nu har du gjort det som skolverket vill, sedan följer skratt och D och E börjar 

flytta runt bilderna igen och A flyttar tillbaka styrdokument bilden. I slutet av tiden dis-

kuterar gruppen omsorg och D säger att omsorg måste fungera för att ett lärande ska ske. 

A nämner att ordet omsorg har fått en ful klang och att det är ett laddat ord men att det 

inte är som det var förr i gymnasiesärskolan som i dag.  E svarar med att har du relationer 

så har du omsorg. Men har du för mycket omsorg kan det hämma lärandet.  

Resultat av diamanten 

Rad 1 Lärande 

Rad 2 Relationer, Samsyn, Anpassningar 

Rad 3 Värdegrund, Utveckling, Kunskap, Självständig-

het 

Rad 4 Samarbete, Undervisning, Omsorg 

Rad 5 Styrdokument 

Fig.3 Resultat Diamant utifrån elevperspektiv 

4.3 Resultat-elevassistenter 

4.3.1 Elevassistenternas diskussioner  

C börjar med att plocka upp självständighet, A ger medhåll. C fortsätter med att prata om 

att självständighet är det alla ska sträva efter samt att göra eleverna så självständiga som 

möjligt och vidare tolkar begreppet självständighet med att säga det behöver inte vara 

någon stor självständighet utan bara att eleven ska kunna förmedla sig. Vårt jobb som 
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elevassistenter är att vi ska jobba på att bli ”arbetslösa” och att göra eleverna så själv-

ständiga som möjligt, det är då vi har lyckats bra nämner A. 

Första bilden gruppen lägger längst upp är självständighet. Vidare nämner A att samsyn 

är lika viktigt, att alla lärare och elevassistenter tänker samma kring eleverna. Den andra 

bilden som läggs är samsyn på rad 2. I samband med detta kommer diskussion om relat-

ioner och att detta hör ihop med självständighet A säger ”vi ska finnas, D flikar in med 

men inte synas. I samband med relationer diskuteras en problematik kring att eleverna 

blir förbundna med elevassistenterna och att de inte ser de andra eleverna och kopplar 

detta till samsyn som kan vara viktig i kombination med att eleverna måste hitta sin re-

lation, A säger har vi då en samsyn och att vi själva är medvetna om det och försöker få 

eleverna att få sin egen relation. Därefter läggs relation på rad två.  

Vidare benämns samsyn och värdegrund att det är lite samma sak och att hela verksam-

heten byggs på värdegrunden, bilden läggs på rad 2. Nästa ord som nämns är lärande och 

hur detta ska tolkas, alla lär på olika sätt och relationer kan också vara ett lärande samt 

att eleven även kan lära i omsorg och undervisning. I undervisningen sker mycket omsorg 

och självständighet och vi elevassistenter kommer se helt olika på lärande, kunskap och 

undervisning än pedagogerna, säger C. B nämner vidare anpassningar och att det också 

är viktigt, lägger den på rad tre för att sedan ta samarbete och lägger på samma rad. Där-

efter tar de upp bilden med undervisning och lägger på rad 4 sedan säger A lärarna kör 

med undervisning så kör vi med lärandet och ger dem verktyg till att kunna klara av det. 

C nämner att det finns en önskan om mer undervisning i klassrummet och då mer teori 

följaktligen påpekar D att allt kan vara en undervisning även utanför klassrummet. De 

fortsätter diskussionen om att det skiljer sig åt i klasserna och att det är ett stort glapp 

mellan hur undervisningen bör ske mellan klasserna. Då är det ett stort behov av under-

visning och att den ska vara utvecklande påpekar C. Vidare följer diskussioner kring hur 

en undervisning med eleverna bör ske och det finns önskningar kring en till en undervis-

ning med eleverna och att pedagogerna avsatte mer tid till detta då de har den utbild-

ningen. Det krävs nästan en pedagog för att eleven ska utvecklas framåt i sin utveckling 

säger C. Här byter de plats på lärandet och samsyn och flyttar upp lärandet. Nästa begrepp 

de återigen diskuterar är värdegrund och att den har de satt för långt ner i diamanten och 

vill flytta upp den, samtidigt som D säger ” har man inte samsyn har man inte lärandet 

och då sker inte självständighet heller. 

Sedan benämns lärandet och samsyn som viktigt att ha längst upp, utan samsyn så ger vi 

inte eleven rätt förutsättningar och de byter plats med värdegrund och samsyn läggs högst 

upp. A säger samsyn är så viktigt i samband med självständighet, självständigheten kan 
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betyda så mycket mer än bara en sak, det kan räcka med att en elev vågar ta sig ut ur 

klassrummet. I slutet av diskussionen nämner de relationer och hur viktigt det är att ha 

relation i samarbetet med de andra i kollegiet. Anpassningar ifrågasätts och A frågar hur 

lär du dig utan att anpassa? Tystnad följer. 

D öppnar sedan upp med att säga att ur elevperspektiv är styrdokument viktigt, och att 

det är grunden för skolans verksamhet men hur anpassad den egentligen är och att styr-

dokumentet inte uppfyller den verklighet som skolan befinner sig i. Då påpekar A att då 

passar det väl bra att vi har styrdokument bilden längst ner. 

 

Resultat av diamanten 

Rad 1 Samsyn 

Rad 2 Lärande, Självständighet, Värdegrund 

Rad 3 Relationer, Omsorg, Anpassningar, Utveckling 

Rad 4 Undervisning, Kunskaper, Samarbete 

Rad 5 Styrdokument 

Fig. 4 Resultat diamanten elevassistenterna 

4.4 Analys av resultatet 

Jag har valt att sammanställa hur många gånger begreppen har nämnts i de respektive 

grupperna först i tabellform var för sig för att sedan göra en sammanställning i diagram 

för att kunna tydliggöra skillnaderna mellan de olika grupperna. 

4.4.1 Speciallärarna 

 Bild/Begrepp  Antal/Upprepningar/benämndes 

1. Självständighet 20 ggr 

2. Undervisning  15 ggr  

3. Styrdokument  15 ggr 

4. Samsyn 14 ggr 

5. Utveckling 13 ggr 

6. Relationer 11 ggr 

7. Värdegrund 10 ggr 

8. Samarbete 10 ggr 

9. Anpassningar 8ggr 

10. Omsorg 8ggr 

11. Lärande 7 ggr 

12. Kunskap 4 ggr 

 Fig.5 Begrepp/benämningar speciallärarna  

Som tabellen visar så benämndes självständighet flest gånger under fokusgruppens sam-

tal. Speciallärarna kopplade ofta samman värdegrund med relationer samt samsyn med 
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värdegrund. Då tabellen visar att en del begrepp nämndes fler gånger så antas dessa be-

grepp ligga nära till hands för deras undervisning. Styrdokument nämndes ofta tillsam-

mans med samsyn, samarbete och självständighet.  

4.4.2 Elevassistenterna  

Bild/Begrepp i ordning som de benämndes 

i fokusgruppen 

Antal/Upprepningar/benämndes 

1. Relationer 22 ggr 

2. Självständighet  17 ggr 

3. Samsyn 15 ggr 

4. Lärandet 10 ggr 

5. Värdegrund 9 ggr  

6. Omsorg 6 ggr 

7. Undervisning 6 ggr 

8. Styrdokument 3 ggr 

9. Anpassning 3 ggr 

10. Kunskaper 5 ggr 

11. Samarbete 2 ggr 

12. Utveckling 1 ggr 

 Fig.6 Begrepp/benämningar elevassistenterna  

 

Som tabellen visar så nämndes relationer flest gånger under elevassistenternas samtal i 

fokusgruppen. Elevassistenterna kopplade ofta ihop relationer med samsyn och lärande. 

För att få ett lärande i undervisningen krävs kunskap, relationer och samsyn. Självstän-

dighet var viktigt och kopplades ofta ihop med värdegrunden. Elevassistenterna var lik-

som speciallärarna kritiska mot styrdokumentens utformning gentemot verksamhetens 

förutsättningar så att undervisningen kunde ge eleverna de rätta förutsättningarna. 

 

4.4.3 Sammanställning av begreppen från båda grupperna  

 

Elevassistenterna
Självständighet

Samsyn

Relationer

Värdegrund

Lärande

Omsorg

undervisning

Styrdokument

Anpassning

Kunskaper

Samarbete

Utveckling

Speciallärarna
Självständighet

Samsyn

Relationer

Värdegrund

Lärande

Omsorg

Undervisning

Styrdokument

Anpassning

Kunskaper

Samarbete

Utveckling
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Fig.7 Sammanställning av begreppen från båda grupperna 

  5. Diskussion 

Alla hade en sak gemensamt, ett engagemang till att försöka diskutera vad det bästa är 

för undervisningen. Att alla visade ett stort engagemang är enligt Guay et al. (2008) vik-

tiga faktorer, som underlättar ett så bra lärande som möjligt och för att elever och personal 

ska känna ett välbefinnande. Begreppet samsyn användes oftare i diskussionerna och då 

ofta i relation med andra begrepp. För att ett lärande ska ske krävdes kunskap, värde-

grund, relationer och samsyn menade speciallärarna.  

Som resultatet visar så benämndes självständighet och relationer flest gånger under fo-

kusgruppernas samtal. Speciallärarna kopplade ofta samman värdegrund med relationer 

samt samsyn med värdegrund. Elevassistenterna nämnde ofta relationer med samsyn och 

lärande. Resultatet visar att dessa begrepp kan ligga till grund för deras undervisning. 

Styrdokument nämndes ofta tillsammans med samsyn, samarbete och självständighet. 

Båda grupperna var kritiska mot styrdokumentens utformning gentemot verksamhetens 

förutsättningar så att undervisningen kunde ge eleverna de rätta förutsättningarna. 

Resultatet visar att samsyn är av stor betydelse i båda grupperna och då i samband med 

andra begrepp. Samsyn diskuterades ofta och några ställde sig frågan, om det behövs ha 

en samsyn, olikheter är bra för elevens utveckling. Kommunikation mellan profession-

erna var viktigt, och det kan tolkas i ljuset av Säljö (2014) med att det sociokulturella 

perspektivet förknippas också med samspel mellan olika människor, och att kommuni-

kation är en viktig del i detta. På så sätt framkommer det i den föreliggande studien att 

kommunikation och samsyn är viktiga för professionerna.  

Elevassistenterna och speciallärarna benämnde ordet samsyn i relation till värdegrunden, 

även om speciallärarna var lite oense angående begreppet samsyn, och hur det skulle tol-

kas. I fokusgrupperna diskuterade de om de verkligen har en samsyn i verksamheten och 

om samsyn förknippades med hur vi ser på människan. Samsyn i undervisningen kan med 

all sannolikhet i en verksamhet tolkas på olika sätt. Robertson (2018) och Berg, Mineur 

och Tideman (2009) nämner att samsynen på personer med utvecklingsstörning är viktig 

och att eleverna känner en tillhörighet i sammanhanget. Detta kan påverka elevernas in-

lärning i undervisningen, så det är av betydelse att personalen i skolan arbetar med ett 

stort engagemang.  
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I den föreliggande undersökningen konstateras att relationer är viktiga i samtliga fokus-

grupper och med intervjun rangordnades begreppet högt. Relationer och kommunikation 

är det centrala för framgångsfaktorer nämner rektorn i intervjun och detta kan kopplas till 

Säljö (2014) och ett sociokulturellt perspektiv som påpekar att samspel mellan olika män-

niskor och att kommunikation är det centrala i en undervisning. Då relationer var en viktig 

del i speciallärarnas och elevassistenternas syn på sin profession så kan det antas att det 

relationella perspektivet dominerar i verksamheten. Nilholm (2005), Ahlberg (2013)  

samt Lindqvist och Rodell (2015) beskriver alla hur viktigt det är att se helheten och att 

både det kategoriska och relationella perspektivet har en mening i undervisningen, men 

att det också är viktigt att fundera på vilket perspektiv som har betydelse för undervis-

ningens syfte. Då relationer och kommunikation i samspel med andra var viktigt för alla 

i den föreliggande studien framstår det relationella perspektivet som bidragande del i lä-

randet.  

FN:s konvention om barns rättigheter betonar att barn/ungdomar har rätt till undervisning 

och möjligheter att kunna göra sig hörda samt kunna påverka sin egen situation (Jakobs-

son & Nilsson, 2011). Resultatet i den föreliggande studien visar att professionerna vill 

arbeta för en så självständighet som möjligt, att det är ett mål i undervisningen, även om 

det fanns vissa skiljaktigheter mellan fokusgrupperna(se fig.7). Begreppet självständighet 

diskuterades utifrån hur det tolkades och vad självständighet innebar för den enskilde 

individen. I Salamanca-deklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) finns en grundtanke 

och det är att individen ska få känna sig delaktiga med en inkluderande undervisning och 

att alla individer har rätt till rätt utbildning. Utifrån hur begreppen rangordnades i stimu-

lusmaterialet i huvudstudien så tolkas det som att verksamheten arbetar utifrån detta och 

att alla professioner strävar mot delaktighet och att individen ska bli så självständig som 

möjligt. Både speciallärarna och elevassistenterna kopplade ihop självständighet med be-

greppet värdegrund, som är nämnt i gymnasiesärskolans läroplan (Skolverket, 2013). Alla 

i den rådande verksamheten ska vara ansvariga för att ge eleverna de bästa förutsättning-

arna samt ge eleverna den stimulans som behövs för att utvecklas så långt som möjligt. 

Detta kan kopplas vidare med en värdegrund som är hållbar för den enskilde med utveckl-

ingsstörning så att vederbörande får den utveckling och lärande som behövs för att bli så 

självständig som möjligt (Skolverket, 2013).  

En intressant tolkning av resultatet är att begreppet undervisningen rangordnades relativt 

lågt i diamanten i de båda grupperna. Speciallärarna diskuterade begreppet vid fler till-
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fällen än elevassistenterna och ofta i samband med kunskap och lärande. Elevassisten-

terna nämnde att det krävs en pedagog för att undervisning ska ske och att det fanns en 

önskan om mer undervisning i klassrummet. Detta kan kopplas till Johnson och Semmel-

roth (2013) som hänvisar till en studie som gjorts i Texas där det visade att specialläraren 

endast var effektiv cirka 16 % i undervisningen. Vidare nämnde (Johnson och Semmel-

roth, 2013) att en speciallärare måste ha fokus på undervisning samt ha förmåga att han-

tera olika behov från elever. För att bli en effektiv speciallärare måste hen utmana med 

olika strategier som är effektiva i bemötandet med eleverna i en specialundervisning. I 

den föreliggande undersökningen så uppmärksammas det i resultatet från fokusintervjun 

med elevassistenterna att det fanns en saknad av pedagogerna ute i elevgruppen av ele-

vassistenterna. Robertsson (2018) belyser detta med att samarbete mellan olika profess-

ioner är viktigt för lärandet. Samspel och att ha en medvetenhet om varandras profession 

är viktigt för att uppnå lärande. Detta styrks i resultatet av båda grupperna då de på många 

punkter haft en liknande samsyn i de olika begreppen som har diskuterats. Speciallärarna 

fokuserade i fokusgruppen mest på sin roll medan elevassistenterna nämnde ofta special-

lärarnas roll. Då de båda professionerna hade olika syn på vad samsyn var och beroende 

på hur begreppet skulle tolkas ses det vara en svaghet i verksamheten mellan profession-

erna, inte i den egna professionen utan mer en samsyn utifrån speciallärare och elevassi-

stentrollen. Robertsson (2018) menar att samarbete mellan olika professioner är viktigt 

för lärandet och för att få ett fungerande arbete så krävs, en medvetenhet om varandra, ju 

större arbetsgruppen är desto mer sammanhållning krävs men det är även viktigt att sträva 

efter olikheter och likheter i arbetsgruppen. I gruppen med speciallärarna diskuterades 

även att olikheter var bra men att det var viktigt att ha en medvetenhet kring detta men 

poängterade att det var i kombination med att det fanns en strävan att arbeta mot samma 

mål och att synen på människan är densamma.  

Värdegrund placerades högt i diamanten och var viktig för båda grupperna och var viktigt 

i relation till många andra begrepp. Detta kan ses i relation till Skolverkets (2013) styr-

dokument som betonar detta genom att alla som är verksamma i gymnasiesärskolan ska 

främja och förmedla kunskaper utifrån en betydelsefull värdegrund som kan ge eleverna 

de bästa förutsättningarna för en framtid i samhället. Båda grupperna i den föreliggande 

studien var kritiska mot styrdokumenten. Samtidigt var de väl medvetna om dess bety-

delse för verksamheten och att deras huvuduppgift utgick utifrån den och andra internat-

ionella styrdokument. Rektorn förmedlade också att verksamheten hade en god målupp-

fyllelse och att alla arbetade utefter deras förutsättningar, men påpekade också att ur ett 
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historiskt perspektiv har grund- och gymnasiesärskolan förändrats överlag. Dagens 

särskola är mer kunskapsbaserad och med det krävs det en medvetenhet kring lärande och 

undervisning.  

5.1 Metoddiskussion 

Valet att använda fokusgrupper och Diamant som stimulusmaterial i den föreliggande 

studien, har gjorts av olika anledningar. Dels på grund av egen erfarenhet av fokusgrupp 

samt på grund av tidigare forskning kring den kvalitativa metoden (Jansson & Ringnér, 

2018) då det är en tillförlitlig metod enligt (Dahlin Ivanhoff & Holmgren, 2017) och ett 

bra sätt att få deltagarna att vara aktiva och att alla ska få det talutrymme som behövs. I 

den föreliggande undersökningen har det uppmärksammats i transkriberingen att det kan 

bli ett problem när inte alla får talutrymme och att det skiljer sig stort på deltagarnas 

aktiva deltagande i diskussionen. Det visar sig att minst en i vardera fokusgrupp har 

mindre talutrymme än övriga. Att detta kan ha påverkat studien, är jag fullt medveten om. 

Jag har också gjort ett medvetet val att inte ta med så mycket av intervjun med rektor i 

diskussionsdelen då mitt syfte och frågeställningar främst riktar sig mot speciallärarna 

och elevassistenterna. Den öppna kvalitativa intervjun med rektorn har mer en bidragande 

funktion till valet av begrepp i stimulusmaterialet som diskuterades i kapitlet metod.  

5.2 Fortsatt forskning 

Syftet med studien var att undersöka speciallärares och elevassistenters syn på olika be-

grepp och hur dessa tolkas i undervisningen i en gymnasiesärskola. I slutsatserna kan det 

tolkas som att lärande och undervisning hör ihop då dessa begrepp var lättare att tolka i 

fokusgrupperna medan samsyn är svårare att få ett grepp om. Samsyn tolkades på olika 

sätt och ordet var svårt att analysera, beroende på vad det stod för. När samsyn diskute-

rades var det ofta i relation till annat såsom värdegrund eller delaktighet. Likheter och 

olikheter är bra i samsynen kom båda fokusgrupperna överens om, men alla måste ha 

samma måluppfyllelse gentemot individen. Frågorna är då, hur ser speciallärarna och ele-

vassistenterna på de olika begreppen utifrån sin profession? Beroende på hur begreppen 

tolkas; kan detta ha en påverkan på undervisningen? I styrdokument (2013) står det att 

alla individer ska ges samma förutsättningar och att alla som arbetar i en skola ska för-

medla detta genom en stabil värdegrund och gemensamma mål, men går det att genom-

föra detta om alla inte har samma samsyn i undervisningen? Begreppet samsyn är något 

som saknas i tidigare forskning och det skulle vara intressant att göra en fortsatt studie på 

samsyn i ett kollegialt lärande. 
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5.3 Utveckling av undersökande verksamhet 

Då det i den föreliggande undersökningen visar sig att det fanns många likheter i de båda 

professionerna, speciallärarna och elevassistenterna, är tolkningen att samarbete mellan 

professionerna fanns. Resultatet i studien visar på en del likartade diskussioner mellan 

professionerna. Alla hade en önskan om samarbete och en likvärdig utbildning med lä-

rande till grund i de berörda styrdokumenten. Ett intressant resultat är att båda grupperna 

ansåg att styrdokumenten var svårtolkade och att de inte riktigt var gjorda för de berörda 

eleverna. Detta kan vara intressant att ha som en utveckling av en undersökande verk-

samhet då båda grupperna hade åsikter om detta. En slutsats av resultatet kan också vara 

att det kan vara bra att speciallärarna och elevassistenterna reflekterade mer tillsammans 

och det hade då varit intressant att göra en blandad fokusgrupp med elevassistenter och 

speciallärare för att diskutera de berörda begreppen och hur de ser på den gemensamma 

verksamheten. Samsyn var ett svårt begrepp att tolka för professionerna i huvudstudien 

och kan vara en möjlig utvecklingsfråga i den berörda verksamheten. Att fundera på vil-

ket perspektiv verksamheten siktar på och vilken teoretisk grund som finns i verksam-

heten. Då det utifrån resultatet kan tolkas som att verksamheten har ett mer relationellt än 

kategoriskt perspektiv så är det av intresse för en verksamhet att fundera på vad som är 

skillnaden på båda begreppen. Johnson och Semmelroth (2013)  har i sin forskning kring 

speciallärarens tid i verksamheten, visat att specialläraren tillbringar väldigt få timmar i 

själva undervisningen mycket på grund av allt annat arbete som krävs. Det påpekades av 

elevassistenterna i den föreliggande studien att det fanns en avsaknad av aktiva speciallä-

rare i själva undervisningen och detta är något av intresse för en undersökande verksam-

het för att åstadkomma en mer utvecklad verksamhet. 
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 6. Sammanfattning  

I den föreliggande studien var syftet att undersöka speciallärares och elevassistenters upp-

fattningar av olika begrepp och hur begreppen tolkas i undervisningen i en gymnasie-

särskola. Frågeställningarna i huvudstudien var: Hur ser speciallärarna och elevassisten-

terna på de olika begreppen utifrån sin profession? Beroende på hur begreppen tolkas; 

kan detta ha en påverkan på undervisningen? Detta undersöktes via två olika fokusgrup-

per där de två olika professionerna fick tolv olika begrepp att diskutera. Valet att ta med 

båda två professionerna grundar sig i speciallärarens examensordning (SFS 2011:186) 

där det står att det är av betydelse att samarbeta med andra yrkesgrupper samt att visa 

självkännedom och empatisk förmåga. Anledningen var att få en inblick i hur de båda 

grupperna diskuterade i frågan. Vad är viktigast i en gymnasiesärskola för en fungerande 

undervisning utifrån elevassistentens och speciallärarens syn på sin profession? Detta 

sammanfattas i resultatet och svaret på frågan ger både slutsatser, utvecklingsområden 

för den berörda verksamheten samt fortsatt forskning. Det viktigaste för båda profession-

erna var lärande, värdegrund och relationer. Här speglas det sociokulturella perspektivet 

i verksamheten då det finns ett samband mellan relation, undervisning och lärandet (Lin-

dqvist, 1999). Jag hade en intention om att kunna dra slutsatser om vad det mest gynn-

samma lärandet är i en undervisning och då kunna dra olika konklusioner utifrån olika 

begrepp som ligger i fokus i undersökningen. En slutsats är att verksamheten arbetar i ett 

sociokulturellt perspektiv då relationer är viktigt för alla berörda i skolan. Lindqvist och 

Rodell (2015) styrker detta genom det relationella perspektivet och menar att relationer, 

integration och kommunikation är tre viktiga begrepp samt att det är viktigt att arbeta 

med helheten. Säljö (2014) klargör att det är viktigt att bli medveten om i en verksamhet 

vilken teori som dominerar i undervisningen för att bli medveten om vilka kunskaper och 

lärande som existerar (Säljö, 2014). Det visar sig även att samarbete styrker arbetsgrup-

pen och att en strävan efter detta fanns men även att det kan vara ett utvecklingsområde 

genom att båda professionerna reflekterar mer tillsammans. Min andra frågeställning: Hur 

kan samsyn i verksamheten mellan speciallärarna och elevassistenterna ha en påverkan 

på undervisningen? Samsyn var ett svårt begrepp att tolka och även i samband med be-

mötandet med eleverna i verksamheten. I den berörda gymnasiesärskolan är det många 

som ska samarbeta kring en elev och detta diskuterades i undersökningen trots detta var 

samsyn svårt att tolka för elevassistenterna och speciallärarna.  
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Elever med utvecklingsstörning utgör en mycket heterogen grupp i samhället och forsk-

ning har påvisat att elever som gått i gymnasiesärskolan kan påverkas negativt av detta 

inför sin framtid (Ineland, 2009). Det fanns i den berörda verksamheten en stor medve-

tenhet kring detta och en strävan efter att alla individer skulle få en så stor utvecklings-

möjlighet som än det gick. Så utifrån begreppen lärande och undervisning var verksam-

heten långt framskriden. Verksamheten diskuterade mycket om kvalité i verksamheten 

och strävan efter måluppfyllelse med mera. Det krävs mål, målsättningar samt individu-

alisering för att elever med utvecklingsstörning ska bli delaktiga i elevens kunskapsin-

hämtning. En fungerande utvecklingsplan och meningsfulla mål är stor del i elevernas 

vardag för att lyckas med lärande (Jakobsson & Nilsson, 2011 och Ayres, Douglas, 

Lowrey & Sievers, 2011).   
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Bil 1. 

Widget bilderna som användes i fokusgrupperna  

 

  



 

 

Bil.2 

 

Inbjudan till fokussamtal och intervju 
 

Jag är blivande speciallärare inriktning utvecklingsstörning och har under mina verk-

samma yrkesår och studieterminer funderat mycket på hur samsynen och det optimala 

lärandet i en särskola kan se ut. Därför bestämde jag mig för att i min avslutande studie 

uundersöka hur speciallärares, elevassistenternas och rektorns samsyn kring ett optimalt 

lärande för elever i en gymnasiesärskola kan vara. Jag skulle vilja träffa er i tre omgångar. 

En första omgång bestående av fyra till sex lärare, andra träffen en grupp bestående av 

fyra till sex elevassistenter samt sista träffen en intervju med rektorn.  

 

När, var, hur? 

Jag kommer att använda mig av fokusgrupper. En fokusgrupp består av fyra till sex per-

soner som får olika påståenden som de ska diskutera med varandra. Mina påståenden 

kommer att vara i form av bilder som gruppen diskuterar tillsammans. Tidsåtgången till 

gruppträffen beräknas till cirka 1 ½ timme vid ett tillfälle under vecka 6-12. Intervjun kan 

ske någon gång under dessa veckor. Jag kan komma på måndagar efter kl.15 samt ons-

dagar efter kl. 15. Jag önskar så snart som möjligt få återkoppling om tidsförslag. 

 

Etiska aspekter på undersökningen 

För att få med allt under gruppträffen vill jag ha deltagarnas medgivande till att filma och 

spela in vad som sägs under träffen. Allt material både inspelat och svaren som kommer 

in genom intervjuerna ska bara användas i denna studie och enbart behandlas av mig. All 

material som inkommit kommer efter att studien är färdig kasseras. Alla namn, både på 

kommun, skola och personer kommer att avidentifieras i studien.   
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