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Sammanfattning 

Studien är ett utvecklingsarbete av kvalitativ karaktär. Studien åskådliggör undervisning 

inom individuella- respektive nationella program i en utbildning för elever med 

intellektuella funktionsnedsättningar (IF). Studiens syfte är att finna mönster kring 

undervisning i en anpassad gymnasieskola inom en utbildnings individuella respektive 

nationella program. Vidare är förhoppningen att kunna bidra med utveckling inom en 

arbetsplats och samtidigt inspirera andra anpassade gymnasieskolor i utvecklingsarbete 

och kollegialt lärande i praktikgemenskaper. Syftet mynnar ut i fyra forskningsfrågor; 

Hur beskrivs elevers utveckling i två praktikgemenskaper? Hur planeras undervisningen i 

praktikgemenskaperna utifrån att eleverna ska utvecklas i relation till individuella 

förutsättningar och behov? I vilka sammanhang uppfattar yrkesverksamma inom 

praktikgemenskaperna att elever känner meningsfullhet, begriplighet och/eller 

hanterbarhet i undervisningen? Vad bidrar utvecklingsarbetet i praktikgemenskaperna 

med i förhållande till deltagarnas uppfattningar om elevernas progression i lärandet? 

Utvecklingsarbetet genomfördes med en förberedande enkät följt av en föreläsning och 

därefter deltagares loggboksskrivande i skolvardagen. Slutligen genomfördes en 

utvärderande enkät för att se om utvecklingsarbetet givit resultat. Urvalet härleds till ett 

explorativt urval liksom en subjektiv urvalsprocess. Det är en kvalitativ innehållsanalys 

som genomförts för att finna mönster i framförallt loggböckernas datamaterial i relation 

till studiens syfte och frågeställningar. Mötesplatser, Känsla av sammanhang, Individuella 

förutsättningar och behov samt Personaldiskussioner visade sig vara fyra huvudkategorier 

i resultat och analys. Samtliga kategorier är förankrade i en anpassad gymnasieskola. 
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The study is a development work of a qualitative nature. The study illustrates teaching 

within individual and national programs in an education for students with intellectual 

disabilities. The purpose of the study is to find patterns around teaching for students with 

intellectual disabilities within an education's individual and national programs. 

Furthermore, the hope is to be able to contribute with development within a workplace 
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Förord 
Jag hoppas att det ni nu kommer ta del av blir ett bidrag i forskningen inom 

specialpedagogik och att studien blir en motivation för andra gymnasiesärskolors 

utvecklingsarbete. Särskolan som forskningsarena är än så länge relativt 
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kunna vara en tillgänglig familjefar där ledarskap innefattas inom mina barns 

fritidsaktiviteter. Det som underlättat är att jag haft fantastiska människor 

runtomkring mig som stöttat och pushat mig att fortsätta.  

Ett stort TACK till min familj bestående av Madeleine och våra underbara barn 

Cornelia och Ruth. Som bosatt i Mellansverige men studerande i södra Sverige 

vill jag rikta ett TACK till min far Eskil som alltid välkomnat mig hem i 

pojkrummet när jag haft studieförlagd tid i Kristianstad och TACK till min mor 

Eva som alltid välkomnar med mat på bordet.  

TACK till mina kollegor som hela tiden undrar hur det går eller varit en del av 

uppsatsen, här ett särskilt stort TACK till Maria Almroth som i sedvanlig ordning 

alltid fått ta del i utkasten av uppsatsen och kommit med kritiska reflektioner eller 

enbart ett Bra jobbat under vårterminen 2022!  

TACK till alla er inom Högskolan Kristianstad som under de senaste åren hjälpt 

mig i mina studier, särskilt stort TACK till min handledare Daniel Östlund som 

hela tiden hjälpt mig framåt i skrivandeprocessen. Även stort TACK till Anders 

Eklöf som inte enbart undervisat utan även bidragit med en suverän administrativ 

service kring val av kurser, LADOK och svarat på allmänna frågor om 

kursupplägg med mera. Måste även tillägga ett TACK för fikat till Jonas Aspelin, 

du inspirerade mig inför Masteruppsatsen med en väl förberedande sista delkurs 

med fokus kring relationell teori på Högskolan Kristianstad. 

Ni är alla ovärderliga på sitt sätt och är en bidragande del i att denna Master nått 

publikation. TACK! 

 

Erik Celander 

Kumla 2022-10-25  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Innehållsförteckning 

Förord..................................................................................................................... 4 

1 Inledning ............................................................................................................. 7 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................. 8 

1.1.1 Frågeställningar .................................................................................... 8 

1.1.2 Förtydligande ......................................................................................... 8 

1.2 Disposition .................................................................................................... 9 

1.3 Bakgrund ..................................................................................................... 10 

1.3.1 Anpassad gymnasieskola ...................................................................... 10 

1.3.2 Styrning ................................................................................................ 12 

1.3.3 Delaktighet ........................................................................................... 12 

1.3.4 Välbefinnande ...................................................................................... 14 

1.3.5 Interaktion ............................................................................................ 15 

1.3.6 Professionens problematik ................................................................... 17 

1.3.7 Kollegialt lärande ................................................................................ 19 

1.3.8 Sammanfattning ................................................................................... 20 

2 Tidigare forskning ............................................................................................ 22 

2.1 Kollegialt lärande ........................................................................................ 22 

2.2 Relationsskapande ....................................................................................... 24 

2.3 Identitet ....................................................................................................... 27 

2.4 Bemötande, demokrati och samhälle .......................................................... 28 

2.5 Skolformens komplexitet ............................................................................ 30 

2.6 Sammanfattning i relation till hur studien förhåller sig till tidigare forskning

 ........................................................................................................................... 31 

3. Teoretiskt ramverk ......................................................................................... 33 

3.1 Social teori om lärande ................................................................................ 33 

3.2 Praktikteori .................................................................................................. 35 

3.3 Sammanfattning .......................................................................................... 36 

4 Metodansats ...................................................................................................... 37 

4.1 Datainsamlingsmetod .................................................................................. 37 

4.2 Urval ............................................................................................................ 38 

4.3 Genomförande ............................................................................................. 39 

4.3.1 Utvecklingsarbete ................................................................................. 39 

4.3.2 Pilotstudie ............................................................................................ 39 



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

4.4 Bearbetning av empiriskt material .............................................................. 41 

4.5 Studiens kvalitet .......................................................................................... 42 

4.6 Forskningsetik ............................................................................................. 43 

5 Resultat och analys ........................................................................................... 45 

5.1 Utvecklingsarbete ........................................................................................ 45 

5.1.1 Förberedande enkät och föreläsning ................................................... 45 

5.1.2 Analys av Förberedande enkät och föreläsning .................................. 46 

5.2 Loggboksskrivande ..................................................................................... 46 

5.2.1 Mötesplatser ......................................................................................... 47 

5.2.2 Analys av Mötesplatser ........................................................................ 48 

5.2.3 Känsla av sammanhang ....................................................................... 48 

5.2.4 Analys av Känsla av sammanhang ....................................................... 50 

5.2.5 Individuella förutsättningar och behov ................................................ 50 

5.2.6 Analys av Individuella förutsättningar och behov ............................... 51 

5.2.7 Personaldiskussioner ........................................................................... 52 

5.2.8 Analys av Personaldiskussioner ........................................................... 52 

5.3 Utvärderande enkät ..................................................................................... 54 

5.4 Slutsatser ..................................................................................................... 55 

5.4.1 Hur beskrivs elevers utveckling i två praktikgemenskaper? ................ 55 

5.4.2 Hur planeras undervisningen i praktikgemenskaperna utifrån att 

eleverna ska utvecklas i relation till individuella förutsättningar och behov?

 ....................................................................................................................... 55 

5.4.3 I vilka sammanhang uppfattar yrkesverksamma inom 

praktikgemenskaperna att elever känner meningsfullhet, begriplighet 

och/eller hanterbarhet i undervisningen? ..................................................... 55 

5.4.4 Vad bidrar utvecklingsarbetet i praktikgemenskaperna med i 

förhållande till deltagarnas uppfattningar om elevernas progression i 

lärandet? ....................................................................................................... 56 

6 Diskussion ......................................................................................................... 57 

6.1 Resultatdiskussion ....................................................................................... 57 

6.2 Metoddiskussion ......................................................................................... 61 

6.3 Förslag till vidare forskning ........................................................................ 62 

6.4 Studiens implikationer ................................................................................ 63 

6.5 Avslutande reflektioner ............................................................................... 63 

Referenser ............................................................................................................ 64 

 



 7 (67) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

1 Inledning 
En stor bidragande faktor till att jag började läsa på masterprogrammet var för att 

kunna bidra med forskning inom skolformen anpassad gymnasieskola som är ett 

relativt outforskat område. Ett utvecklingsarbete inom detta fält skulle kunna bidra 

med utveckling inom en arbetsplats och samtidigt inspirera andra 

gymnasiesärskolor i utvecklingsarbete och kollegialt lärande. Likaså relationell 

teori är något nytt i tiden vilket Östlund (2012) skriver utifrån att skolformen 

särskola är ett outforskat område. Att då relatera relationell forskning inom ramen 

för anpassad gymnasieskola till lärandeteorier borde kunna vara ett bidrag till 

nutida forskning. Utvecklingsarbetet belyser bland annat det kollegiala lärandet 

som äger rum men även anpassad gymnasieskola. Teorin har inspirerat ett 

utvecklingsarbete inom en skola som bedriver anpassad gymnasieskola där det 

kollegiala lärandet används som redskap i lärares arbete med, i och kring 

lärandeteorier som grundar sig i Antonovsky och Vygotskij.  

Wenger (1999) lyfter social teori om lärande. I denna studie utforskas lärande 

utifrån Wengers teori synen på lärande i två praktikgemenskaper. Det handlar 

härtill om lärandet inom två arbetslag där meningsbärande begrepp bland andra 

blir sociala gemenskaper, meningsskapande och begriplighet i lärandeprocessen. 

Lärandesituationer är flytande och påverkas av de kollegor och den organisation 

som innefattas i praktikgemenskaperna. Kunskap blir till i praktikgemenskaperna 

där olika professioner finns inkluderade och påverkar varandra i utvecklingen 

individuellt och i grupp (Sjöström 2013).  

Av egen erfarenhet är elever med IF känsliga för förändringar och för mycket 

yttre stimuli vilket medför att lärare och elevassistenter behöver skynda långsamt 

och vara uppdaterade inom de forskningsrön som råder i tiden. Det framstår som 

självklarheter när man läser om Östlund (2012) eller annan för studien 

innefattande litteratur.  Det svåra blir att jobba in det i verksamheterna, det kräver 

att organisation och ledning inom skolorna är villiga att satsa på fortbildning, 

utvecklingsarbeten och att ge tid till anställda att hålla sig i ajour med aktuell 

forskning. Det är en komplex skolform att befinna sig inom för att nå alla inom 

skolformen med denna forskning. Här handlar det även om att lägga sig på en nivå 

som alla förstår när lärare som studerat på hög eftergymnasial nivå sammanstrålar 

med elevassistenter som i vissa fall inte har någon eftergymnasial utbildning. Här 

poängterar Stenlås (2009) att skolledningen behöver ta ansvar för mötet mellan 

organisationen och yrkesverksamma professioner. 

Sammanfattningsvis är relationell teori eller relationell pedagogik inom anpassad 

gymnasieskola något att bygga vidare på. Det är ett outforskat område och en 

outforskad arena som behöver nya studier för att skolformen ska kunna utvecklas. 

Det blir med anledning av detta intressant att finna svar på problemställningen om 

vilka mönster som råder kring elevers utveckling inom en gymnasieskolas 

(anpassad gymnasieskola) verksamhet med inspiration i Antonovskys och 

Vygoskijs resonemang kring lärande. Här blir delaktighet, identitet och 

relationsskapande centrala begrepp sammanlänkade med olika professioners 

yrkeserfarenheter. Det blir även av intresse att titta närmare på två 
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praktikgemenskapers arbete kring att utveckla elevers lärande och vad detta 

utvecklingsarbete bidrar med inom en anpassad gymnasieskola. Intresset ligger 

härtill i att undersöka detta närmare bland annat med stöd i Wengers teori utifrån 

en modell utvecklad av Sjöström (2013). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie belyser olika fokus i undervisning inom en anpassad gymnasieskola. 

Syftet är att rikta uppmärksamheten på två kunskapsobjekt; personals 

beskrivningar om elevers lärande och personals perspektiv på sitt eget lärande. 

Med stöd i detta är syftet vidare att kunna bidra med utveckling inom 

praktikgemenskaper och samtidigt inspirera andra anpassade gymnasieskolor i 

utvecklingsarbete och kollegialt lärande. 

1.1.1 Frågeställningar 

 Hur beskrivs elevers utveckling i två praktikgemenskaper? 

 Hur planeras undervisningen i praktikgemenskaperna utifrån att eleverna 

ska utvecklas i relation till individuella förutsättningar och behov? 

 I vilka sammanhang uppfattar yrkesverksamma inom 

praktikgemenskaperna att elever känner meningsfullhet, begriplighet 

och/eller hanterbarhet i undervisningen? 

 Vad bidrar utvecklingsarbetet i praktikgemenskaperna med i förhållande 

till deltagarnas uppfattningar om elevernas progression i lärandet? 

1.1.2 Förtydligande 

Intellektuell funktionsnedsättning förkortas med IF i denna studie. Jag väljer 

härtill att använda mig av intellektuell funktionsnedsättning (IF) istället för 

begreppet utvecklingsstörning. I denna studies skrivande stund heter 

gymnasieskolformen för elever med IF, Gymnasiesärskola. Skolformen är inne i 

en reform och kommer skifta namn inom det närmsta. Därför har jag valt att i 

texten ersätta gymnasiesärskola till anpassad gymnasieskola (med undantag vid 

presentationen för 1.3.1 Anpassad gymnasieskola där Gymnasiesärskolan används 

som begrepp utifrån Skolverkets publikationer).   
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1.2 Disposition 

Uppsatsen består av sex kapitel. Första kapitlet är inledningen som syftar till att 

skapa en kort introduktion till uppsatsen ämne. Syfte och frågeställningar återfinns 

i det inledande kapitlet, dessa ligger till grund för studiens resultat och analys. 

Denna disposition följer därefter som en del i inledningen för att skapa en översikt 

av studien. I bakgrunden synliggörs studiens övergripande begrepp inom såväl 

kollegialt lärande som anpassad gymnasieskola. 

Uppsatsens andra kapitel skapar en överblick av tidigare forskning inom området 

där begrepp inom exempelvis relationsskapande och skolformens komplexitet 

framträder. Kapitlet vilar på forskningsgrund.  

Kapitel tre presenterar studiens teoretiska ramverk innan kapitel fyra, metodansats 

tar vid. Kapitel fyra presenterar bland annat hur datainsamlingen skett, vilket urval 

som gjorts, genomförande av utvecklingsarbetet och pilotstudien. Avslutningsvis 

belyses bearbetningen av det empiriska materialet, studiens kvalitet och 

forskningsetiska principer.  

Resultat och analys presenteras i kapitel fem. Den förberedande enkäten och 

föreläsningen presenteras som en start för att skapa en förståelse för 

utvecklingsarbetets olika delar. Därefter presenteras resultatet av det empiriska 

material som framträtt i deltagarnas loggboksskrivande och avslutningsvis 

genomförs en resultatredovisning från den utvärderande enkäten innan 

slutsatserna dras. Analysen sker kontinuerligt genom hela kapitel fem. 

Kapitel sex är diskussion. Här jämförs det som framkommit i resultatet i relation 

till tidigare forskning. Metodvalen diskuteras samt förslag till vidare forskning, 

studiens implikationer och avslutande reflektioner. 

Studiens referenser återfinns längst bak i uppsatsen. 
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1.3 Bakgrund 

Detta avsnitt syftar till att du som läsare ska få en bakgrund till anpassad 

gymnasieskola (tidigare Gymnasiesärskola) och dess styrning. Här åskådliggörs 

publikationer från Skolverket och resonemang från relevant litteratur för att kunna 

introducera dig som läsare till studien som är genomförd. I detta avsnitt 

presenteras begrepp som delaktighet, välbefinnande och interaktion. Dessa 

begrepp är förankrade och framkommer i litteratur om anpassad gymnasieskola. 

För denna studie har de varit och är begrepp som kommer fram i 

utvecklingsarbetet med lärare och elevassistenter verksamma på nationella och 

individuella programmet inom en anpassad gymnasieskola. För att tydliggöra 

begreppen har interaktion valts att redogöras kring utifrån Vygotskij och 

välbefinnande med stöd i Antonovsky. Inom anpassad gymnasieskola är olika 

professioner verksamma, en bakgrund till detta ges utifrån rubriken professionens 

problematik, rubriksättningen är inspirerad av Ringarp (2011). Avslutningsvis 

lyfts Skolforskningsinstitutet (2022) i syfte att ge en överblick av vad kollegialt 

lärande kan innebära.   

1.3.1 Anpassad gymnasieskola 

Gymnasiesärskola heter i skrivande stund den gymnasiala utbildningen för elever 

med intellektuell funktionsnedsättning. Gymnasiesärskolan syftar till att ge en 

anpassad utbildning till elever med intellektuell funktionsnedsättning (anm. 

Skolverket 2013 benämner det utvecklingsstörning). Utbildningen ska ge eleverna 

en anpassad utbildning som förbereder dem för yrkesliv, fortsatta studier eller 

möjligheten till personlig utveckling för att bli en aktiv samhällsmedborgare. 

”Utbildningen ska formas så att den främjar social gemenskap och utvecklar 

elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, 

fördjupa och tillämpa kunskaper.” (Skolverket 2013a s 8). Vidare är det 

gymnasiesärskolans uppgift att individualisera utbildningen utifrån varje elevs 

olika förutsättningar samt behov för att eleverna ska kunna möta samhället efter 

avslutad studiegång (Skolverket 2013a). Detta framgår tydligt av Skollagen (SFS 

2010:800) att gymnasiesärskolan ska förbereda eleverna att kunna möta samhället 

genom att främja elevernas förmåga till självständighet.  

Skolverket (2016) belyser gymnasiesärskolans reform. Reformen genomfördes för 

att övergripande öka kvaliteten inom skolformen samt för att säkerhetsställa att 

utbildningen sker utefter varje enskild elevs olika förutsättningar och behov. 

Något som framkommer i reformen är att elevantalet är lågt på 

gymnasiesärskolorna men att undervisningen ofta sker i direkt anknytning till 

gymnasieskolan. Vidare framkommer det att lärmiljön är viktig beroende på om 

eleven väljer nationellt- eller individuellt program. Elever som är i behov av ett 

individuellt program men läser nationellt program riskerar att inte tillgodogöra sig 

de kunskaper som ligger inom programmets/kursernas mål då eleven kan ha 

svårigheter i exempelvis kommunikation, förflyttning eller det sociala samspelet. 

Dessa elever riskerar då ohälsa utifrån att eleven inte klarar kunskapsnivån på 

nationellt program. Likväl elever som läser på individuellt program men som 

mycket väl skulle kunnat läsa ett nationellt program. Reformen visar på att den 

dagliga undervisningen inom gymnasiesärskolan lägger stort fokus på att varva 
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teori med praktiska vardagsinslag som exempelvis förmågan att kunna handla 

självständigt. I detta arbete blir det viktigt att eleverna får det stöd som krävs för 

att lyckas i situationen och utvecklas. Det individuella stödbehovet upplevs som 

större på individuella programmet vilket även synliggörs utifrån att det arbetar fler 

elevassistenter än lärare inom programmet i förhållande till nationellt program. 

Samarbetet mellan gymnasieskola och gymnasiesärskola framträder i reformen. 

Det handlar främst om att gymnasiesärskolan blir en naturlig del i 

gymnasieskolan, att elever och personal arbetar, studerar och samarbetar mellan 

skolformerna. Detta skulle i sin tur kunna leda till att eleverna utvecklar sina 

sociala förmågor (Skolverket 2016).  

Gymnasiesärskolan har en läroplan som ska följas. I läroplanen beskrivs mål, 

riktlinjer och värdegrundsarbete. I kursmålen står det att skolans uppgift är att 

undervisa eleverna att de utvecklar sina förmågor att klara sig i samhället och 

arbetslivet tillsammans med andra människor och med tillit till sina egna 

förmågor (Skolverket 2016). Gymnasiesärskolans individuella program är 

anpassat för de elever som inte kan följa nationellt program. På det individuella 

programmet läser eleverna utifrån sex ämnesområden vilka är Estetisk 

verksamhet, Hem- och konsumentkunskap, Idrott och hälsa, Natur och miljö, 

Individ och samhälle samt Språk och kommunikation. Varje ämnesområde 

innefattar mål och centralt innehåll. Elever som läser på det individuella 

programmet får inga betyg däremot bedömer läraren elevernas kunskaper utifrån 

grundläggande och fördjupande kunskaper. Kravet för att uppnå grundläggande 

kunskaper är utformade utifrån att eleverna deltar i undervisningen i förhållande 

till fördjupade kunskaper som bygger på att eleven aktivt deltar genom att 

exempelvis föra ett samtal framåt. Detta medför att varje elev ges möjlighet att 

lära utifrån individuella förutsättningar och behov vilket utgör grunden i 

gymnasiesärskolans uppdrag (2013b). Detta står även skrivet i Skollagen (SFS 

2010:800) som beskriver att ”gymnasiesärskolan ska ge elever med 

utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar.” 

(s 83) vidare står det att det är varje enskild gymnasiesärskolas uppdrag att inom 

individuellt program att i största möjliga mån undervisa utifrån målet att eleverna 

ska kunna gå över helt eller läsa kurser i gymnasiesärskolans nationella program 

(SFS 2010:800). De elever som läser inom gymnasiesärskolans nationella 

program får ett slutbetyg enligt betygsskalan E-A efter avslutad studiegång. Märk 

väl härtill att eleverna inte kan få betyget F, i detta fall blir det enbart ett streck i 

avslutad kurs. Elever inom nationella programmet ges möjlighet att välja 

inriktning. Inriktningarna för detta utvecklingsarbete på förhand valda 

gymnasiesärskola är Administration, handel och varuhantering samt Fordonsvård 

och godshantering. Inom dessa inriktningar ska eleverna ges möjlighet att under 

22 veckor genomföra ett arbetsförlagt lärande. Syftet med detta är att eleverna ska 

kunna tillgodogöra sig kunskaper om hur det fungerar på en arbetsplats för att i 

sin tur kunna skapa kontakter och förutsättningar för att lyckas komma ut i 

arbetslivet efter skolan (Skolverket 2013b). Vidare framkommer det i Läroplanen 

för gymnasiesärskolan att alla inom skolformen sa samverka för att skolan bidrar 

till en bra miljö för utveckling och lärande (Skolverket, 2013b). En viktig del i att 

eleverna lär och utvecklas är tillgången till en god social-, fysisk- och pedagogisk 

lärmiljö. Detta innebär i sin tur att all undervisning som sker ska utformas för att 
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möta alla elevers utvecklingsmöjligheter. Det handlar till största del om att lägga 

fokus på det eleverna kan och behärskar, inte på elevernas svårigheter. Vidare 

handlar det om att ta vara på elevernas möjligheter samt fundera över i vilka 

miljöer eleverna utvecklas och förstärka dessa lärmiljöer (Skolverket, 2015). 

1.3.2 Styrning 

Anpassad gymnasieskola har varit omdiskuterad sedan 1800-talet. Detta mynnade 

ut i att utbildningen gick från en vård- och omsorgsinriktad verksamhet till 

huvudmannauppdrag inom skolväsendet, kommunerna tog över huvudansvaret 

från landstingen. Denna övergång ledde till att anpassad gymnasieskola fick ett 

större kunskapsfokus i förhållande till att personer inom skolformen tidigare 

ansetts sinnesslöa och icke utvecklingsbara, anpassad gymnasieskola skapade för 

första gången förutsättningar för utveckling samt att alla barn och ungdomar fick 

tillgång till en utbildning i Sverige. Under 2000-talet har anpassad gymnasieskola 

närmat sig grundskolan och personal inom anpassad gymnasieskola har idag 

samma arbetsgivare och villkor som personalen inom grund- och gymnasieskola. 

Reformer som är genomförda har lett till ökad integrering och inkludering för 

elever med IF. I nuläget består skolformen för elever med IF av grundsärskolan 

och gymnasiesärskolan, från och med den 2 juli 2023 byter skolformerna namn 

till anpassad grundskola samt anpassad gymnasieskola (Regeringskansliet 2022). 

Organisationerna inom de olika skolformerna ter sig olika från skola till skola, 

vissa skolor jobbar integrerat med grund- och gymnasieskolor med andra är helt 

fristående grundsär- och gymnasiesärskolor (Berthén 2007). Anpassad 

gymnasieskola styrs av Skollagen (SOU 2010:800) men har varit omtvistad och 

det sker härtill en ständig debatt om utbildningens vara eller icke-vara. Debatten 

har främst handlat om begreppet sär- och att lösningarna om en egen skolform inte 

kan klassas som en inkluderande verksamhet. Detta utifrån att alla människor ska 

ses som likvärdiga medborgare i samhället. Under senare år har elevantalet inom 

anpassad gymnasieskola ökat därav att debatten om skolformens existens 

fortskridit. Oavsett är skolformen idag mer kunskapsorienterad än tidigare och 

eleverna inom utbildningen ska ges en utbildning anpassad utifrån individuella 

förutsättningar (Mineur 2013).       

1.3.3 Delaktighet 

Delaktighet är en känsla, en känsla av att vara en del av någonting i en specifik 

miljö eller i ett samhälle. Härtill blir det viktigt att skilja på delaktighet och 

tillgänglighet. En specifik miljö eller ett samhälle kan vara tillgängligt för en 

person med funktionsvariation men känslan av delaktighet måste inte infinna sig 

enbart för det. Trots detta skulle man dock kunna säga att tillgänglighet 

underlättar känslan av delaktighet. Kring begreppen delaktighet och tillgänglighet 

finns begreppen kroppslig och social praktik. Att själv kunna ta sig fram med 

exempelvis rullstol, permobil eller rullator är en kroppslig praktik medan den 

sociala praktiken fokuserar på hur man löser biljetter på tågstationen eller frågar 

en främmande person om vägen till skolan. Behärskar man den kroppsliga och 

sociala praktiken är det lättare att finna känslan av delaktighet. Det finns 

begränsningar i miljöer eller samhällen som inte underlättar för personer med 

funktionsvariation. Dessa begränsningar leder ofta till att delaktigheten minskar 
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och kategoriseringen av olika människor ökar. Det är därför viktigt att se till olika 

personers individuella förutsättningar och behov i utvecklingen av miljöer och 

samhällen (Hansson & Nordmark 2015). Artikel 12 i FN:s barnkonvention belyser 

barns rätt att vara delaktiga. Delaktigheten innebär att barn ska vara med och 

påverka kring frågor som berör dem samt att de ska bli lyssnade på vilket leder 

oss in på begreppet demokrati. Barn ska fostras till demokratiska medborgare och 

i den processen ”är det viktigt att skapa utrymme och tillit så att barn och unga får 

tid och möjlighet att lyssna, tänka, reflektera och med ökad mognad förstå, 

reflektera och reagera på frågor som rör dem. Det är centralt att de får säga på sitt 

sätt” (Hansson & Nordmark 2015 s 34). Detta gäller alla barn och unga oavsett 

funktionsvariation eller ej. Det är allas barns rätt att få känna sig delaktiga i ett 

sammanhang oavsett om kommunikationen sker genom ord, bildstöd eller tecken 

för att nämna tre kommunikationsvägar. Kommunikationen utvecklas såtillvida 

det sker ett samspel mellan olika människor. I en demokratisk miljö är det viktigt 

det ges möjligheter till samspel mellan människor samt att alla människor ges 

förutsättningar att ha tillgång till ett språk för att kunna föra fram sina åsikter 

vilket FN:s barnkonvention lyfter som en mänsklig rättighet. Resonemangen leder 

oss in på brukarperspektivet vilket fokuserar på att det är brukarens individuella 

behov och förutsättningar som ska ha fokus samt att miljön ska vara anpassad att 

brukaren känner sig delaktig genom ett inflytande i verksamheten. Härtill lyfts 

begreppen passiv mottagare och aktiv aktör. En brukare ska inte ses som en passiv 

mottagare där denne enbart gör som assistenten säger utan faktiskt vara en aktiv 

aktör som där brukaren har ett inflytande över sin vardag. Syftet med detta är att 

delaktigheten ska öka genom att eleven får påverka sin utveckling (Hansson & 

Nordmark 2015). 

Vad gäller levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning visar studier att 

dessa personer har sämre levnadsvillkor än vad många andra samhällsmedborgare 

har. Detta gäller främst att efter avslutade studier finna ett arbete eller att skapa sig 

ett liv med socialt umgänge. Detta hänger starkt samman med delaktighet då 

känslan av att känna sig behövd i samhället vilket är en viktig grundläggande del. 

Alla människor ska ges denna möjlighet till delaktighet för att höja 

levnadsvillkoren. Det är varje människas rätt att uppleva respekt och 

självbestämmande vilket inte är självklart i dagens samhälle då många personer 

med intellektuell funktionsnedsättning ”överlag har små möjligheter att påverka 

och styra över centrala delar av sitt liv” (Mineur, Bergh & Tideman 2009 s 30). 

Detta påverkar respektive människas sociala- och personliga identitet. Social 

identitet innebär en identitet tillhörande en viss grupp människor, exempelvis 

gruppen intellektuellt funktionshindrade i förhållande till personlig identitet som 

är unik i varje människa. Den personliga identiteten som människor förändrar 

genom livet påverkas av synen på dig själv. Många personer med intellektuella 

funktionshinder vill inte säga att de har en utvecklingsstörning vänder gärna på 

det och säger att de är i behov av stöd samt lyfter det som de är bra på, vilket i 

många fall inte skiljer sig från personer som inte har intellektuella 

funktionsnedsättningar. Identiteten påverkas av hur samhället bemöter personerna 

vilket kan ses utifrån två budskap. ”Det ena är att de har samma värde som andra 

och att de är samhällsmedborgare med särskilda rättigheter som ska kompensera 

dem för sina funktionshinder. Det andra budskapet är att de likväl inte helt tas på 
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allvar som vuxna människor och samhällsmedborgare” (Mineur, Bergh & 

Tideman 2009 s 33). Vilket budskap man blir bemött av påverkar identiteten 

vilket gör det viktigt att synliggöra dessa två olika budskap i samhället för att alla 

ska få möjlighet att stärka sin identitet, uppleva känslan av delaktighet samt 

tillgänglighet och genom det få möjlighet att delta i samhället vilket kan leda till 

bättre levnadsvillkor och vara en del i mångfalden (Mineur, Bergh & Tideman 

2009). 

Skolresultat är starkt förankrat i delaktighet. Känner eleverna sig delaktiga i 

lärandeprocessen och i klassen eller gruppen är det enklare för dem att lyckas i 

skolan. Härtill spelar inte storleken på gruppen någon roll det betydande är 

upplevelsen av delaktighet. Det blir lärarens uppgift i undervisningsplaneringen 

att finna vägar för att skapa miljöer som främjar delaktighet vilket i sin tur skulle 

kunna leda till en hög kunskapsutveckling i elevgruppen. Inkluderingsbegreppet 

blir starkt sammanlänkat med delaktighet vad gäller undervisning av elever inom 

särskolan. Inkludering i detta sammanhang innebär ”att alla elever ska erbjudas 

likvärdig möjlighet att delta i undervisning, på en för elev lämplig nivå och med 

adekvat stöd utifrån sina förutsättningar.” (Svärd & Florin 2014 s 79). Vidare 

innebär detta att om lärare skapat en lärandemiljö där eleverna har tilltro till sina 

förmågor ökar motivationen att klara av undervisningssituationerna. Detta ställer 

krav på lärare att bemöta eleverna utifrån den nivå de individuellt befinner sig på. 

Det handlar om att anpassa uppgifterna lagom utmanande, uppgifterna ska vare 

sig vara för enkla eller för svåra att ta sig igenom. Härigenom påverkas eleven 

positivt och höjs när uppgiften genomförs och eleven inbjuds i känslan av hen vill 

lära sig mer (Svärd & Florin 2014). ”Sann kunskap utvecklas endast när eleverna 

själva deltar helt och fullt i det egna lärandet. Kunskap utvecklas i för eleven 

meningsfulla sammanhang” (Göransson 1999 s 145). Elevernas inflytande över 

sin utbildning är viktig. Undervisningen bör anpassas utifrån elevernas 

förutsättningar samt behov och eleverna måste kunna känna att de har 

valmöjligheter och kontroll i inlärningsprocesserna. Målen ska vara uppnåeliga 

och alltid kopplade till elevernas kunskapsutveckling. Man kan med fördel dela in 

de övergripande målen i olika delmål för att eleven ska uppleva sin inlärning 

hanterbar och därigenom skapa en inre motivation genom att eleven lyckas. Med 

bakgrund mot detta blir det avgörande hur lärare planerar sin undervisning och 

hur de didaktiska grundfrågorna besvaras i planeringsstadiet (Göransson 1999). 

1.3.4 Välbefinnande 

Antonovsky är förespråkare inom det salutogena perspektivet där fokus riktas mot 

hälsans begynnelse och faktorer som bibehåller en god hälsa, psykiskt 

välbefinnande. Individer stöter hela tiden på motgångar, obalans i livet varav det 

salutogena perspektivet lägger vikt vid hur individer använder resurser, yttre 

stimuli för att lyckas återupprätta balans i tillvaron. Nyckelbegrepp som 

Antonovsky lyfter fram i balansskapandet är meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet i KASAM, Känsla Av SAMmanhang (Schumann 2018). 

”Grundläggande för ett psykiskt välbefinnande är […] individens förmåga att 

uppleva en känsla av sammanhang, avgörande för den kraft med vilken individen 

motverkar ohälsa […] KASAM innebär dessutom att resurser finns tillgängliga 

för att möta ställda krav samt en känsla av att förväntningarna är meningsfulla och 
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därmed betydelsefulla för individen.” (Schumann 2018 s 24).  Detta innebär att 

individer som hittar en balans mellan begreppen meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet lyckas frambringa en stark KASAM i förhållande till det motsatta 

som frambringar en låg KASAM. Begreppet meningsfullhet blir det mest centrala 

i individers förmåga att uppleva KASAM men detta i samband till hanterbarhet 

och begriplighet. Vidare beskrivs sambandet mellan KASAM och identitet. Här 

handlar det om individens förmåga att möta samhället utifrån de regler och 

normer som styr. ”En person med starkare KASAM kan, utan rädsla se samhället i 

stort och ny information som en positiv utmaning, som öppnar upp nya 

möjligheter. Nya roller införlivas när de gamla känns otillräckliga och det finns 

kraft att utveckla nya identiteter. Svag KASAM, svagt själv och diffus identitet 

hänger således ihop.” (Schumann 2018 s 67). Den sociokulturella miljön speglar 

sig i individen samt påverkar bland annat barn och unga vilket i sin tur medför hur 

dessa individer utvecklar en stark eller svag KASAM. Här spelar skolan in då 

personer inom individens sociala sfär (lärare, klasskamrater med flera) påverkar 

barn och ungas utveckling. En viktig aspekt inom utvecklandet av stark KASAM 

är struktur. Finns det tydliga strukturer underlättar detta individers förmåga att 

utveckla stark KASAM. Detta leder i sin tur till att problem ses som utmaningar i 

förhållande till om individer utvecklat en svag KASAM där problem får negativ 

inverkan på jaget (Schumann 2018).  

Antonovsky beskriver det individualiserande lärandet, det vill säga det lärandet 

där material och instruktioner i undervisningen anpassas till varje enskild individ 

är tydligare idag än vad det varit tidigare. Detta innebär dock inte att läraren ska 

sluta med katederundervisning men det är av stor vikt att läraren har förmågan att 

nå alla elever på individuell nivå genom att förmedla och väcka intresse för 

kunskapsinlärning. Genom att aktivt lyssna på läraren tränar många elever på att 

lyssna och genom det uppnå målen. Uppgifterna och diskussionerna ska alltså 

vara hanterbara, möjliga och meningsfulla för att eleverna ska utvecklas. KASAM 

innebär till detta att läraren måste göra undervisningen meningsfull, hanterbar och 

begriplig för eleverna i lärandeprocessen. Vidare innebär det även att läraren ska 

se varje enskild elev utifrån individuella förutsättningar och behov för att eleven 

ska skapa sig och få en känsla av sammanhang. För att detta ska kunna ske måste 

eleven känna att det som ska läras in är begripligt i sammanhanget, hanterbart att 

uppnå genom att eleven kan påverka lärandemiljön och meningsfullt utifrån 

elevens synvinkel. När läraren fått eleven att uppleva dessa tre nyckelbegrepp 

framkommer även motivation. Eleven blir motiverad vilket är en drivkraft i 

lärandeprocesser. Viktigt är att det finns en tydlig struktur kring undervisningen 

som ser lika ut från dag till dag men att innehållet i strukturen kontinuerligt 

förändras för att varje enskild elev ska uppleva KASAM (Swärd & Florin 2014). 

1.3.5 Interaktion 

Vygotskij levde mellan 1896-1934 och är en företrädare av det sociokulturella 

perspektivet. Inom detta perspektiv påverkas inlärning både biologiskt och i 

samtiden i den omgivningen (samhälle) varje människa befinner sig i. Skriften är 

central inom det sociokulturella perspektivet genom att information kan sparas 

över tid och delas med andra människor. Vygotskij hade ett intresse kring 

undervisning bland elever med funktionsvariationer och menade att man inte 
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enbart kan inrikta sig på biologiska faktorer och hjärnan vad gäller människans 

utveckling i lärandet. Vygotskij menade att man även måste ta hänsyn till fysiska 

förmågor, intellektuella förmågor samt sociala förmågor. Den sociala förmågan 

spelar en stor avgörande roll i hur och vad vi lär använda våra redskap, begreppet 

redskap är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Människan 

”formas i samspel med vår omgivning […] att vi tidigt lär oss ta andra människors 

perspektiv – vi kan sätta oss in i vad de uttrycker och menar när vi samspelar med 

dem” (Säljö 2015 s 94). Lärandet sker alltså i interaktion med andra människor. 

Även om skriften har en central roll är det inte sagt att man inom det 

sociokulturella perspektivet bortser från språket. Tvärtom, även språket är en 

central faktor för att lyckas i samspelet med andra människor. Språket formas 

härtill av det samhälle, den sociokulturella bakgrund som barnet växer upp i. 

Ytterligare ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är 

appropriering vilket kort och koncist skulle kunna förklaras med att lära sig nya 

saker. Härtill har läraren en viktig roll i elevers lärande då denne vägleder i 

approprieringen (Säljö 2015).  

Lärande sker i samspelet mellan eleven och lärmiljön i ett socialt och kulturellt 

sammanhang. Språkets roll blir här avgörande i barns utveckling. Språket liksom 

tänkandet, samtalet reflekterandet blir vad Vygotskij beskriver som verktyg för 

individen. Förmågan att använda sig av verktygen blir avgörande för att bryta 

förhållandet mellan stimuli och respons. Möjligheten som uppstår i detta skeende 

kallar Vygotsij för mediering. Detta kan förklaras enligt följande, 

”Verktygen är en central del av lärandet i skolan. Det finns inget lärande utan att det 

används verktyg. Det är bara att åka till en skola och titta på miljön. Från papper till 

penna, lärobok till laborativt material- det kryllar av verktyg i skolans värld och de 

är centrala för verksamheten. Men inte enbart de yttre verktygen är viktiga i skolans 

värld. De mentala och kognitiva strategier som en elev tar till sig inför en given 

uppgift eller situation utgör dennes aktuella repertoar av verktyg.” (Partanen 2007 s 

30).  

Det som beskrivs lyfts som inre och yttre verktyg. Exempel på yttre verktyg är 

exempelvis läromedel medan inre verktyg kan beskrivas i form av mentala eller 

psykiska verktyg. De yttre verktygen ger individen redskap för att skapa struktur 

och ordning, de inre verktygen hjälper till att uppfatta stimuli. Sambandet mellan 

yttre och inre verktyg kallar Vygotsij för internalisering, det vill säga att alla 

mentala delar förekommer i två sammanhang, i det sociala samspelet och i den 

inre världen (Partanen 2007). 

Vygotskij beskriver den proximala utvecklingszonen vilket är en beskrivning av 

den zon där eleven klarar en specifik uppgift med kamrat- eller vuxenstöd. En 

uppgift som utan stöd hade varit för svår för eleven att lösa självständigt (se grön 

yta i Figur 1). Vygotskij talar om att utveckling sker över tid, det finns moment 

individer inte behärskar, moment som individer behärskar med stöd och moment 

som individer behärskar självständigt. För att utveckling och lärande ska ske 

måste det fokuseras på momenten inom den proximala utvecklingszonen, alltså 

den zon där lärande sker med stöd. Att enbart jobba med sådana moment som 

individer inte löser självständigt eller redan behärskar är inget utvecklande. Härtill 
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blir lärandet i den proximala utvecklingszonen meningsfullt och intressant för 

individers individuella utveckling (Partanen 2007). 

Vygotskij belyser vidare att pedagogiken måste anpassas till varje enskild individ 

inom den proximala utvecklingszonen för att möta individers olika förutsättningar 

och behov (Partanen 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.6 Professionens problematik 

I litteratur som exempelvis Att vara speciallärare (red. Barbro Bruce 2018) skriver 

Anette Byström (2018) om Specialläraren – en profession i skolan. Ringarp 

(2011) belyser i sin tur att en profession inte är beroende av andra yrkesgrupper. 

Tolkningen härtill blir då att om speciallärare skulle vara en profession hade 

elevassistentens roll behövts jobbats bort inom anpassad gymnasieskola, detta 

skulle krävt en enorm rekrytering av speciallärare då de även ska täcka 

elevassistenternas uppdrag. Först då skulle det vara legitimt att kalla speciallärare 

för en profession. För att ta det ett steg ytterligare är specialläraren dessutom 

beroende av en central styrning, exempelvis Skolverket vilket inte heller det 

stämmer överens med att vara oberoende andra yrkesgrupper. Även Byström 

(2018) belyser detta, ”Begreppet brukar också definieras utifrån autonomi eller 

självständighet i förhållande till inflytande från politik eller andra professioner.” 

(Byström 2018, s 16). Med denna bakgrund och litteraturförankring blir det 

komplext att kalla speciallärare för profession. Det finns dock områden som 

styrker speciallärare som profession. Dessa är bland andra att speciallärare har en 

tydlig forskningsgrund i utbildningsvetenskap som omges av pedagogik och 

didaktik (Byström 2018). Ytterligare en styrka är den behörighetsreform som 

Figur 1 
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genomfördes 2011 (trädde i kraft 2015) vilken handlar om att alla undervisande 

lärare inom grund- och gymnasiesärskolan ska ha en speciallärarutbildning med 

inriktning mot utvecklingsstörning (Östlund 2012b). Utifrån Hubert Dreyfus och 

Stuart Dreyfus (2006) femstegsmodell rör sig många speciallärare någonstans i 

gränslandet mellan kompetens och färdighet där de fortfarande samlar erfarenhet 

och lär sig av den. Speciallärare behärskar situationer som uppkommer inom 

ramen för deras uppdrag men behöver fortfarande tänka efter och göra 

konsekvensanalyser av flera olika alternativ innan val görs, genomförs och 

utvärderars.  

Elevassistentrollen är något Berthén (2007) berör då hon skriver att det ofta finns 

hjälp att få direkt då det många gånger är hög personaltäthet inom särskolan. 

Berthén (2007) säger vidare att detta stärker elevernas förmåga att uttrycka sig i 

grupp och därigenom öka sin självkänsla. Med vetskap om detta blir bemötande 

en viktig del i speciallärarens och elevassistentens yrkesroller. ”Den pedagogiska 

praktiken, vars främsta uppgift är att ge eleverna undervisning utifrån 

stydokumentens intentioner, utgörs av en arena där de kontextuella villkoren för 

verksamheten skapas genom möten mellan aktörerna och praktikens institutionella 

villkor.” (Östlund 2012a s 147). Det synliggörs att läraruppdraget är 

kunskapsorienterat och elevassistentuppdraget är omsorgsorienterat men trots 

detta framgår det att elevassistentens roll tenderar att gå över i en lärarroll vilket 

problematiseras utifrån att elevassistenten i det läget även behöver inrikta sig till 

bedömning vilket annars kopplas till lärarens uppdrag. Däremot är det inte några 

större gränser i hierarkin vad gäller lärare som utför omsorgsinriktade insatser 

(Östlund 2012a). 

Specialläraren äger inte sin profession om elevassistenterna kan gå in och 

genomföra samma uppdrag vilket Byström (2018) poängterar, ”Om osäkerheten 

kring professionens förmåga att lösa ett problem är allt för stor minskar 

förtroendet för professionen. Om problemet är allt för enkelt att lösa och 

osäkerheten därmed är låg kan någon annan (lekman) ta över uppgiften och 

professionen bli åsidosatt.” (Byström 2018 s 17). Här handlar det om att ta ansvar 

över sin profession utifrån att öka kunskaperna och kompetensen inom 

professionen för att skapa en stark yrkeidentitet (Byström 2018) både vad gäller 

elevassistent, lärare och speciallärare. Det framgår tydligt om speciallärarens 

uppdrag i examensordningen (SFS 2011:688), det handlar sedan om att för 

studenterna omsätta detta i praktiken när de kliver in i yrkesrollen eller 

professionen speciallärare.   

Inom anpassad gymnasieskola jobbar lärare, speciallärare och elevassistenter hand 

i hand med att möta eleverna utifrån individuella förutsättningar och behov. Det 

blir härtill viktigt att det finns strukturer för vilka ansvar de olika professionerna 

har i diskussioner som dessa (Stenlås 2009). Även om professionerna jobbar mot 

samma mål bör det finnas en auktoritetsfördelning som synliggörs varav det finns 

olika förväntningar på rollerna i arbetslaget. Detta är en del i att skapa ordning 

samt kontroll. Individers förmågor och kunnande utifrån uppdragens krav 

förknippas med kompetens och kvalifikation (Augustinsson 2006). Här har 

skolledningen i uppdrag att skapa en tydlig struktur kring roller inom de olika 

professionerna. Det är skolledningen som har det yttersta ansvaret att skapa 
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strukturer som bidrar till att verksamhetens mål uppfylls. ”Det pedagogiska 

ledningsansvaret för skolarbetet är skolledarens primära uppgift.” (Stenlås 2009 s 

85) För att lyckas med detta behöver skolledningen ha en god förmåga att lyckas 

administrera, organisera och skapa strukturer i verksamheten. Härtill måste 

skolledningen förstå den verksamhet som denne ansvarar för att leda samt att 

bemästra pedagogiskt ledarskap (Stenlås 2009). ”För att diskutera organisation är 

begreppet struktur en möjlig utgångspunkt. Principen är då att utan struktur finns 

heller ingen organisation.” (Augustinsson 2006 s 53). Struktur och 

auktoritetsfördelning blir härtill delar i organisationsbegreppet. När 

auktoritetsfördelning diskuteras blir organisationens roller synliga varav det finns 

olika förväntningar på rollerna beroende på status i organisationen. 

Förväntningarna baseras i sin tur på innehållet som finnes i rollerna vilket varierar 

beroende på om rollerna är informella eller formella. Rollerna i en organisation 

kan fördelas genom arbetsdelning. Detta skapar bland annat tidsbesparingar och 

uppdelningar av arbetet som sker i verksamheter. Detta är en del i att skapa 

ordning samt kontroll. Är rollerna formella skapas en auktoritetsfördelning då 

någon exempelvis tilldelats ett samordningsuppdrag i verksamheten. I och med 

detta synliggörs begreppet makt. Auktoritet och makt är starkt förknippat med 

varandra varav det i detta sammanhang handlar om vem som har makten att 

fördela eller samordna i verksamheten. Att fördela arbetet blir ett sätt att försöka 

uppnå struktur där kontroll, ordning samt styrning blir ledande begrepp. Även 

kompetens är ett begrepp som lyfts inom organisation. Det är individers 

kompetens att utföra uppdraget inom de olika rollerna som speglar verksamheten 

(Augustinsson 2006). 

1.3.7 Kollegialt lärande 

”Något som varit aktuellt i den svenska skoldebatten är frågan om hur lärare kan 

utvecklas professionellt genom at lära av och med varandra, vid sidan av mer 

traditionell och individuell fortbildning.” (Skolforskningsinstitutet 2022 s 4). 

Citatet belyser kollegialt lärande, att lära av varandra. Det kollegiala lärandet 

framhålls som en nyckelfaktor för framgångsrika skolor runt om i Sverige. Det 

kollegiala lärandet kan delas upp i tre huvudtyper vilka är formella gemenskaper, 

deltagarorienterade gemenskaper med struktur och framväxande gemenskaper. 

Den förstnämnda innebär att deltagarna lär och utvecklas av externa aktörer, 

exempelvis att en forskare kommer ut på skolan och håller i en fortbildning. 

Deltagarorienterade gemenskaper med struktur innebär att aktörer inom skolans 

verksamhetsområde håller i utbildningar som är tätt sammanlänkade med 

utmaningar inom kollegiets undervisningsformer. Inom denna typ av kollegialt 

lärande ses deltagarnas erfarenheter som en tillgång där utveckling sker 

tillsammans mot gemensamma mål. Härtill kan det exempelvis handla om 

utvecklingen av lektionsplaneringar eller att tillsammans öka kunskapen om 

aktuell forskning. Framväxande gemenskaper innebär precis som namnet antyder 

att planering och innehåll i det kollegiala lärandet sker flexibelt och succesivt där 

kollegiet kontinuerligt planerar och genomför. Oavsett vilken typ som genomförs 

är alltid skolans utvecklingsbehov i centrum. Skillnaden mellan dessa tre typer av 

kollegialt lärande är huvudsakligen att den framväxande gemenskapen sker 

informellt medan övriga två är formella och omfattas av tydliga strukturer. 

Viktiga förutsättningar för att lyckas med ett kollegialt lärande är ledarskap, 
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gruppdynamik, tillit och respekt inom kollegiet. Ledarskapet i ett kollegialt 

lärande behöver vara ömsesidigt, det handlar främst om att främja samhörighet 

(Skolforskningsinstitutet 2022). Det är vidare viktigt i ledarskapet att bemöta 

olika uppfattningar och konflikter som kan uppstå inom det kollegiala lärandet. 

Detta kan ske genom att kollegiet sitter på olika professioner och 

arbetslivserfarenhet, här handlar det om att bygga upp ett tryggt samtalsklimat där 

det är högt i tak och att deltagarna respekterar att man tycker olika samt att ta 

tillvara på det olika mot en gemensam vision, därav att tillit och respekt blir 

viktiga begrepp. Skolforskningsinstitutet (2022) beskriver detta enligt följande,  

”[…] tillit och respekt är en förutsättning för att värdefulla samarbeten och 

lärandemöjligheter inom ramen för kollegiala gemenskaper ska kunna 

uppstå. En kultur av tillit och respekt kännetecknas av att lärare känner sig 

trygga, vill delta och dela med sig, vågar prova nytt, och kan visa sina 

svagheter i relation till sitt ämne och sin undervisning, utan att bli kritiserade 

av sina kollegor. Vidare innebär tillit och respekt att olika åsikter uppskattas, 

och att det inte alltid finns krav att nå konsensus, utan också möjlighet att ta 

självständiga beslut utifrån sin egen professionalitet.” (s 13). 

Vidare är det av vikt att det kollegiala lärandet blir varaktiga för att uppnå 

kontinuerligt lärande och utveckling. Till detta handlar det om att organisation och 

ledning ger utrymme för det kollegiala lärandets fortskridande för att skapa 

förutsättningar för lärare att lyckas i sin undervisning. Det kollegiala lärandet sker 

inte per automatik, det måste ledas och behöver struktur samt organisering. Ett 

ledarskap som visar intresse för att öka förutsättningarna i det kollegiala lärandet 

lyckas med att främja en gemensam förståelse bland deltagarna och hur olika 

situationer hanteras inom verksamheten. Detta skulle i sin tur kunna resultera 

gemensamma förhållningssätt inom ramen för skolans verksamhet 

(Skolforskningsinstitutet 2022). 

1.3.8 Sammanfattning 

Denna studie bidrar redan nu i tidigt skede med att osynliggöra 

gymnasiesärskolan för att istället lyfta den anpassade gymnasieskolan. Den 

anpassade gymnasieskolan ska ge eleverna möjligheten till en anpassad utbildning 

som förbereder ungdomarna inför ett självständigt liv efter avslutad skolgång. 

Detta går i linje med läroplanens mål, riktlinjer och värdegrundsarbete. Den 

anpassade gymnasieskolan innefattar både omsorgs- och kunskapsbegrepp. Denna 

studie lägger fokus på kunskap och lärande inom skolformens organisation där 

eleverna ska mötas utifrån individuella förutsättningar samt behov. Härtill 

synliggörs delaktighet utifrån att elever och personal är en del av någonting i en 

specificerad miljö, den anpassade gymnasieskolan. Delaktigheten blir även synlig 

utifrån elevernas möjligheter till påverkan av sin utbildning i syfte att 

utbildningen bland annat ska fostra demokratiska samhällsmedborgare. KASAM 

och den proximala utvecklingszonen lyfts som centrala delar av studiens 

utvecklingsarbete. Begrepp som meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet i 

relation till undervisning lyfts genomgående och kopplas samman med den 

proximala utvecklingszonen gällande elevers lärande och utveckling. Interaktion 

blir centralt då Vygotskij poängterade att utveckling sker i mötet med andra, i 

sociala kontexter. Inom den anpassade gymnasieskolan möter eleverna olika 
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professioner med olika uppdrag, eleverna möter lärare, speciallärare och 

elevassistenter. Det måste finnas en vilja till samarbete mellan professionerna för 

att eleverna ska möjliggöras en bra utbildning. Det är lärares uppdrag att planera 

och genomföra undervisning medan elevassistenterna har sitt huvudsakliga fokus 

inom omsorgsbegreppet samtidigt som båda professionerna jobbar mot samma 

mål i undervisningen. Detta leder texten in på kollegialt lärande. Det handlar om 

hur professioner kan lära av varandra och blir en nyckelfaktor kring hur skolor 

lyckas nå framgång kring att skapa en bra utbildning. Det är viktigt att hålla det 

kollegiala lärandet levande genom planerad organisering och tydliga strukturer.       
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2 Tidigare forskning 
Bakgrunden avslutades med kollegialt lärande varav detta avsnitt inledningsvis 

fortsätter på samma tema i syfte att skapa en övergång till tidigare forskning inom 

området. Att bygga goda lärare-elev-relationer ses som centralt inom relationell 

teori. Denna relation blir särskilt viktig inom anpassad gymnasieskola. Således 

blir det av intresse att se över forskningsfältet inom relationsskapande vilket 

belyses i detta avsnitt utifrån relationella teorier där Biesta (2019) och Buber 

(1993) synliggörs. Även om deras litteratur i sig inte är peer-rewiew har de båda 

ett stort inflytande i relationell teori därav gjordes valet att kort presentera deras 

resonemang i denna del. Identitet, bemötande och samhälle speglar aktuell 

forskning inom området anpassad gymnasieskola och kan kopplas till 

utvecklingsarbetets begrepp delaktighet och välmående utifrån Vygotskij samt 

Antonovsky (som lyftes i bakgrunden). Även en fördjupning i professionens 

problematik går att finna inom aktuell forskning vilket presenteras i denna 

forskningsöversikt utifrån bland andra Hjelte och Ineland (2020). Avslutningsvis i 

detta avsnitt presenteras en sammanfattning av tidigare forskning. 

Sammanfattningen åskådliggör även hur studien förhåller sig till tidigare 

forskning. Här sker således en kritisk positionering av studien i relation till 

forskningsöversikten.    

2.1 Kollegialt lärande 

Tillit och respekt är framträdande begrepp inom kollegialt lärande. Smith (2001) 

belyser Argyris två begrepp vilka är single-loop-lärande och double-loop-lärande. 

I Single-loop-lärande operationaliseras givna eller valda mål, värderingar och 

regler snarare än att de ifrågasätts. Det blir inom single-loop-lärande 

huvudsakligen fokus på ett förgivettagande vad gäller strategier att nå mål, 

upprätta värderingar eller ramsättnin. I ett single-loop-lärande agerar individer 

defensivt genom att inte ifrågasätta, beteendet drivs av att individer inte vill göra 

sig synliga och undvika känslor av inkompetens. I ett single-loop-lärande blir 

följande synligt, 

 Uppgifter kontrolleras ensidigt. 

 Det förflutna lämnas därhän. 

 Individers egna åsikter är korrekta. Ingen gör fel. 

 Uppgifter presenteras utan fakta. 

 Defensiva relationer. 

 Låg valfrihet. 

 Få idéer som testas i organisationen. 

 

Motsatsen till single-loop-lärande är double-loop-lärande. Smith (2001) 

argumenterar för att detta innebär att individer ifrågasätter och kritiskt granskar. 

Det är genom double-loop-lärande förändring och utveckling sker. Här 

konfronteras olika idéer, hypoteser testas och kan avvisas. Smith (2001) åsyftar att 

Double-loop-lärande främjar gemensamma mål, ömsesidigt inflytande och 

uppmuntrar till en öppen kommunikation inom organisationer. I organisationer 

med double-loop-lärande sker ett internt engagemang i beslutsprocesser och 
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åtgärder genomförs när något inom organisationen ska utvecklas. Testning, 

uppföljning och utvärdering blir starkt förknippat med double-loop-lärande 

poängterar Smith (2001). 

Catino och Patriotta (2013) argumenterar för att lära av fel som ett grundläggande 

krav i alla organisationer. När individer gör fel, utvärderar, förstår orsakerna till 

varför det blev fel utvecklas ny kunskap som hjälper individer att fatta korrekta 

beslut i liknande situationer i framtiden. Att lära av fel bidrar till att organisationer 

bland annat förbättrar säkerhet och tillförlitlighet. Catino och Patriotta (2013) 

resonerar om att det är när fel upptäcks som en obalans mellan avsikt och 

konsekvens sker lärande och utveckling. Detta medför att fel inte upprepas. Att 

lära av fel innebär känslomässiga processer. När individer gör fel framträder 

känslor som ska bemötas med respekt och förståelse för att undvika känslor som 

skam, skuld och rädsla hos den som gjort fel. Härtill menar Catino och Patriotta 

(2013) att det krävs att gemenskaper har ett tillåtande klimat där det är okej att 

göra fel annars hamnar gemenskaperna i situationer där fel inte rapporteras. 

Ledningen/ledarskapet har en stor uppgift att skapa tillåtande miljöer för att fel 

ska uppmärksammas vilket i sin tur stärker och utvecklar gemenskapen. 

Misslyckas ledningen med att skapa tillåtande miljöer drar individer inom 

organisationen åt olika håll varav en skuldkultur framträder där fel ses som en 

oförmåga snarare än en tillgång att lära sig av (Catino & Patriotta 2013). 

Anderson och Östlund (2017) lyfter att kollegialt lärande blir utvecklande i många 

aspekter inom skolans verksamhet. I sociokulturell teori bygger lärande på 

relationerna och sammanhanget för elevers aktiviteter sett över hela skoldagen. 

Barn och ungdomar förväntas vara aktiva i lärandet. Detta ställer höga krav på 

personer med IF. Här poängterar Östlund och Anderson (2017) att lärare och 

elevassistenter har en viktig roll att stödja eleverna i deras skolvardag. Detta 

kräver att elevassistenter och lärare interagerar tillsammans för att kunna bidra till 

en stödjande undervisning. För att göra detta möjligt måste utveckling av lärares 

och elevassistenters kunskaper förankras i klassrummet där undervisningen inte 

kan skiljas från det sociala och kulturella sammanhang eleverna befinner sig inom 

vilket Anderson och Östlund (2017) argumenterar för. Lärare och elevassistenter 

måste ges tid till lärande och utveckling tillsammans inom ramen för 

undervisningens miljö, framförallt i undervisningen för elever med IF. Samverkan 

mellan professionerna behöver ske i form av meningsfulla relationer, skapandet av 

gemensamma mål samt formativ bedömning. Det blir härtill enligt Anderson och 

Östlund (2017) viktigt att både lärare och elevassistenter är väl insatta om vilka 

mål i läroplanen undervisningen fokuserar på för att kunna vara en del av lärandet 

i klassrummet. Detta kräver kontinuerliga diskussioner i arbetslag där utrymme 

ges för diskussioner kring lärandeprocesser. I samtalen blir det centralt att visa 

varandra respekt samt att lärare och elevassistenter ges samtalsutrymme för att 

mötas i vård/omsorg, kunskap och lärande. Skapandet av gemensamma rutiner 

kring samtal tillsammans i arbetslag gynnar inte bara professionerna, det gynnar 

likväl elevernas utveckling och lärande i klassrummet (Anderson & Östlund 

2017).  

“[…] it appears that discussions helped the different professions, teachers 

and paraprofessionals, in their work with each other and not alongside each 
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other. The teams reflected that they not only developed professionally in 

giving clearer feedback to the children but also developed a new language to 

address each other in the team and give feedback within the team […] The 

classes usually consist of many adults, and to achieve success in teaching 

requires close and respectful cooperation characterized by responsiveness to 

the others in the team” (Anderson & Östlund 2017 s 520).     

Anderson och Östlund (2017) belyser att lärande inom gemenskaper leder till att 

tilliten gentemot professionerna emellan ökar och det kollegiala lärandet blir 

synligt. Elevassistentens roll blir än viktigare när professionen jobbar en till en 

med eleverna. Här måste det ständigt ske en dialog med lärare som är ytterst 

ansvariga för betyg och bedömning. Anderson och Östlund (2017) poängterar att 

det blir ett gemensamt ansvar lärare och elevassister att ständigt ha en dialog om 

elevernas utveckling i relation till styrningen i läroplanen. Det handlar även om att 

lita på varandras olika kompetenser för att öka elevernas förutsättningar att lyckas 

inom utbildningen. Skolledningen har en viktig roll att se, uppfatta och ge tid till 

det kollegiala lärandet inom arbetslag vilket inte sker automatiskt, det tar tid att 

fånga upp frågor, tankar och funderingar som uppkommer i samband med 

undervisning (Anderson & Östlund 2017). 

Owen (2014) uttrycker att stödprocesser i form av kollegialt lärande tar tid att 

forma. När kollegialt lärande väl framträtt är utmaningen att hålla lärandet aktivt 

för att skapa en kultur som är kollegial- och lärandefokuserad för att öka 

inflytandet av nya idéer och förbättra praktiken. Owen (2014) argumenterar för att 

det handlar om att öka inflytandet i gemenskaper och därigenom komma fram till 

gemensamma värderingar och visioner vilket skulle kunna leda till undervisningen 

utvecklas mot det positiva. Kollegialt lärande bidrar till ett kollektivt ansvar för 

elevers lärande där olika professioner stödjer och utvecklar varandra. Owen 

(2014) lyfter att tillit och respekt är återkommande begrepp kring forskning om 

kollegialt lärande liksom stödjande ledarskap vilket inte minst blir viktigt i 

organisationer som omfattar samarbete mellan olika professioner. Till stor del 

handlar det enligt Owen (2014) om att vara öppen i samtal och leda samtalen 

framåt, att skapa en kultur där det är tillåtet att göra fel liksom att komma med nya 

idéer för att utveckla verksamhet och undervisning. Kollegialt lärande kan även 

innebära att observera varandra i olika situationer som uppkommer exempelvis i 

klassrummet för att därigenom diskutera förhållningssätt och lärmiljö. Det 

viktigaste att ha med sig i åtanke är att kollegialt lärande innebär ett kollegialt 

ansvar för skolförbättring där de stora vinnarna i slutändan är eleverna och 

elevernas lärande. Professioners inom skolan och elevers lärande är med andra ord 

starkt sammanflätade (Owen 2014). 

2.2 Relationsskapande 

Undervisning handlar inte enbart om att överföra kunskap. Von Wright (2006) 

poängterar att det handlar lika mycket om att utöva en relationell praktik för att 

möjliggöra utveckling i elever som personer samt att etablera relationer. I ett 

relationellt perspektiv förstås kommunikationen mellan öppna jag, vilket bland 

annat handlar om att förstå sig själv i relation till andra, lärarens förmåga att knyta 

an till elevernas upplevelser vilket von Wright (2006) betonar, “In a relational 
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perspective, teaching and learning are not understood as establishing relationships 

between (closed) individuals, and deliberative communication is not understood 

as an exchange of arguments, but as communication between open selves.” (von 

Wright 2006, s 162). 

 

Rimm-Kaufman et al. (2003) argumenterar för att en god lärare- elevrelation 

skapar trygghet för eleven vilket i sin tur bidrar till att elevens grundläggande 

behov kan tillgodoses och eleven ges möjlighet att skapa egna relationer med 

andra. Lärare som har förmågan att vara lyhörda och stödjande i elevrelationerna 

blir ofta effektiva på att bemöta eleverna när de behöver stöd eller hjälpa dem att 

klara moment själva.  Samspel i relation till eleverna bygger därför på bland annat 

tillit och respektfullhet. Rimm-Kaufman et al. (2003) åskådliggör när lärare 

hanterar detta i deras relationer med elever skapas trygga och omsorgsfulla 

miljöer där utveckling och lärande kan äga rum. Miljöer som främjar goda 

relationer är exempelvis miljöer där lärare respektfullt tar hänsyn till mångfald, 

individualiserat lärande och stödjande interaktioner med elever som har någon 

form av funktionsnedsättning. Vilket i sin tur kan förknippas med lärares förmåga 

att skapa en inkluderande klassrumsmiljö, “When children with disabilities are 

included in activities and have the opportunity to develop and sustain 

relationships with peers and classroom teachers, they become recognized as fully 

participating members of the class.” (Rimm-Kaufman et al. 2003, s 154). Lärares 

stödjande handlar härkring om att kommunicera med ett lugn gentemot eleverna 

liksom att hjälpa eleverna att inse sina styrkor i relationen med andra. Det är 

viktigt att lärare är ödmjuka inför både individ, grupp och miljö genom att hitta 

sätt som bygger på positiv feedback och delaktighet i klassrummet framförallt i 

relationen till elever med funktionsnedsättningar (Rimm-Kaufman et al. 2003). 

 

Bingham och Sidorkin (2003) argumenterar för att det mest centrala för att lyckas 

i sin undervisning är att inse betydelsen av goda lärare- elevrelationer. Det spelar 

således ingen roll hur mycket kunskap lärare besitter om de saknar förmågan att 

kunna knyta an goda relationer med eleverna. Det är följaktligen erkännandet av 

undervisningens relationella karaktär som förbättrar upplevelsen av undervisning 

för både lärare och elever. Genom detta ska lärare möta elever med olika 

individuella förutsättningar och behov samt tillgodose dessa bland eleverna vilket 

är en viktig aspekt inom relationell pedagogik. Bingham och Sidorkin (2003) 

synliggör att det är och blir ett viktigt pedagogiskt verktyg för lärare att bemästra 

relationell pedagogik i undervisning som således utvecklas mot att bli mycket mer 

än enbart metoder och läroplaner. Utbildning handlar om mer än enbart 

kunskapsinlärning i färdigheter och innehåll, utbildning handlar lika mycket om 

relationer och framförallt lärare- elevrelationer (Bingham & Sidorkin 2003). 

 

Buber (1993) uttrycker att Jag-Du relationer innebär att vi accepterar den vi 

möter. Det sker ett samspel och det finns en närvaro mellan jag och du. Här är vi 

närvarande och öppnar upp för varandra. Skillnaden mellan jag-du och jag det är 

att vi i jag-det relationer finner syfte att vi ska dra nytta av människan på andra 

sidan. Mötet i jag-det relationen blir granskande och bedömande därav att vi blir 

varandras objekt. Buber (1993) ger uttryck åt att vi alltid befinner oss i någon av 

dessa relationer men det är i jag-du relationen som vi kan mötas på riktigt och den 
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relationen skapar mening i våra liv. Relationen jag-du blir betydelsefulla för oss 

vad skulle kunna gälla hälsa eller varandet som människa. Jag-du relationen blir 

således något att hitta tillbaka till snarare än att på nytt frambringa. Kopplar vi 

detta till pedagogik handlar det om att sprida kunskaper och värden mellan 

generationer. Buber (1993) poängterar härtill att pedagogik således handlar om att 

vara människa tillsammans med andra människor och därigenom upprätthålla jag-

du relationer. Detta genom att leva med eleverna i närvarande förbundenhet, att ta 

sig an utmaningar och utvecklas tillsammans. Det är driften till denna 

förbundenhet som leder människan in till du-sägandet, man blir till som människa. 

Pedagoger ser inte enbart människan i specifik situation, pedagoger ser även vad 

det kan bli av människan i framtiden, människans hela potential. Varje människa 

måste enligt Buber (1993) gå sin egen väg men längs med denna väg finns 

pedagoger som vägleder, det är i detta möte vi lär och eleven framträder som 

subjekt. Pedagog och elev är med andra ord ett dialogiskt förhållande där parterna 

är ständigt i kontakt oavsett om någon av dem lämnar exempelvis rummet. 

Grunden i detta dialogiska förhållande är förtroende (Buber 1993). 

 

Biesta (2019) understryker att lärarens roll har förändrats från att tidigare varit en 

auktoritär individ i klassrummet till den som idag underlättar lärande för elever 

genom vägledning. Det blir lärarens uppgift att vägleda och utforma bra miljöer 

som främjar lärande och utbildningens ansvar att skapa möjligheter för elever att 

framträda som subjekt. Lärares utmaning blir att störa och skapa lagom mycket 

motstånd för att situationen för eleven ska upplevas som meningsfull. Responsen 

på störningen blir således unik för varje människa och störningens respons eller 

gensvar blir ett sätt för denne människa att försöka skapa balans igen efter att 

störningen ägt rum. Därigenom avser Biesta (2019) att människan träder fram som 

subjekt. Härtill framträder även begreppet motstånd. Det är i motståndet som 

människan kommer till kännedom om att världen existerar i sig själv och sin egen 

verklighet. När vi stöter på motstånd har vi olika valmöjligheter. Vi kan forcera 

och tvinga igenom våra tankar, funderingar och idéer vilket skulle kunna förgöra 

möjligheterna till att möta andra. Motsatsen är att vi ger upp våra strävanden och 

faller tillbaka. I en pedagogisk värld skulle för lite motstånd tendera i att isolera 

eleven och för mycket motstånd skulle kunna leda till elevens självförgörelse. 

Pedagogiskt språk omfattar innehåll, syfte och relation där syftet ses som det mest 

centrala. Det är först när vi vet vad vi vill skapa som vi kan anpassa innehållet och 

därefter avgöra hur relationen mellan lärare och elev sker mest innebördsrikt 

(Biesta 2019). 

Östlund (2012a) avhandlar att elevassistenten ofta har en kamratlig position till 

eleven vilket även kan leda till hinder i undervisningen en till en. Denna typ av 

undervisning, en till en, är vanlig inom särskolans och träningsskolan. En 

konsekvens blir att interaktionen mellan elever blir begränsad. Östlund (2012a) 

uttrycker att interaktionen blir vertikal (vuxen-elev) snarare än horisontell (elev-

elev) vilket behöver utmanas inom särskolans verksamhet samtidigt som den 

pedagogiska praktiken inte åsidosätts. Detta innebär att eleverna i högre 

utsträckning bör ges möjlighet att interagera tillsammans samtidigt som 

kunskapsstoffet utgörs utifrån styrdokumentens intentioner. En vertikal relation 
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kan aldrig ersätta de sociala och relationella värden so framträder i en horisontell 

relation med jämnåriga (Östlund 2012a).  

 

Östlund (2012a) betonar att Initiering-Respons-Evaluering (IRE) är vanligt 

förekommande i klassrummet inom särskolan. Detta innebär att läraren ställer en 

fråga till eleven som i sin tur kommunicerar ett svar verbalt eller icke-verbalt och 

därefter evaluerar läraren responsen som eleven givit. Om eleven inte ger en 

förväntad respons använder sig lärare, elev och elevassistent av interaktionella 

resurser för att komma i klarhet kring belyst ämne. Det blir tydligt att det är 

läraren som styr undervisningen och i vilken utsträckning eleverna förväntas delta. 

Lärare visar dock förståelse för att responsen från eleverna kan ta tid och det får ta 

tid vilket syftar till att möjliggöra utveckling hos eleverna att bli autonoma och 

därigenom kunna göra egna framtida val (Östlund 2012a). 

2.3 Identitet 

Schumann (2018) förklarar att övergången från att vara barn till att bli vuxen 

beskrivs som adolescens. I denna övergång formas varje människas identitet och 

det är ofta en period där människan känner en förvirring i sin identitet och man 

har svårt att göra ställningstaganden. I övergången mellan barn till vuxen lever 

människan här och nu vilket innebär att mindre fokus läggs på framtida planer. 

Schumann (2018) argumenterar för att omgivningen spelar stor roll i denna fas i 

livet där människan lägger ett större engagemang i att göra saker för att andra gör 

det och inte för aktiviteters syfte i sig. Omgivningen spelar stor roll i hur 

identiteter formas, framförallt människor med nära anknytning till jag själv, 

exempelvis föräldrar, lärare och kompisar. Föräldrarna har framförallt stor 

betydelse i denna fas när det gäller individers formande av självständighet som i 

sin tur har en stor inverkan (positiv eller negativ) på identiteten. Schumann (2018) 

klarlägger vikten av att skapa goda relationer med sin omgivning vilket även visar 

hälsosamma effekter hos människor. Ungdomar i adolescens formar en positiv 

självbild och ett bra självförtroende genom att upprätthålla goda relationer med 

sin omgivning, mesta delen av tiden genom att fokusera på det egna uppförandet, 

att skapa en interpersonell balans blir centralt. ”Frågan ”Vem är jag?” formuleras 

ofta om till ”Vilken person bör jag vara?” (Schumann s 49). Skapas en positiv 

självbild leder detta till att människan kan fatta beslut genom att se framåt i tiden 

och inse fördelar samt konsekvenser av beslut som fattas. Bra vuxenkontakter blir 

avgörande i denna fas för att ungdomar ska skapa en bra uppfattning om sig själva 

och därigenom skapa en stabil livssituation och se meningen med livet. 

Identitetsskapandet i adolescens påverkas även av kognitiva förmågor och 

mognad vilket skiljer sig åldersmässigt från person till person. En fullbordad 

identitet uppnås inte förrän under senare del i livet men påverkas och utvecklas 

under adolescens (Schuman 2018). 

Gustavsson et al. (2021) resonerar kring att en realistisk syn på framtiden är en del 

i identitetsskapandet. Personer med IF har svårare att inse detta i ungdomsåren 

vilket i hög grad beror på senare utveckling av individuella kognitiva förmågor 

och personlig mognad. Det blir även en ett vägrande kring att inse en avvikande 
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självidentitet utifrån diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Här blir skolan 

speciellt viktig när det handlar om frågor och funderingar som berör framtiden, 

“An important aspect of upper secondary educational processes concerns 

identity formation and a key function of schooling is that it explains how 

students internalise and carry out existing social role expectations. It is well 

known that the time of upper secondary education is important for the 

construction of individual's self-identity […] Persons with intellectual 

disabilities manage both ordinary self-identities, corresponding to the 

ordinary life roles they are able to maintain and self-identities corresponding 

to the disability categorisations of relevance for their entitlement to access 

support and services. As a consequence, students with these disabilities need 

to learn to recognise and manage a diversity of self-expectations and self-

identities.” (Gustavsson et al. 2021 s 431).  

Skolan blir en arena som kan påverka elevers framtid och genom en positiv 

skolgång skapar eleverna realistiska förväntningar inför framtiden. Härtill blir det 

avgörande vilka förväntningar lärare ställer på individer inom anpassad 

gymnasieskola (Gustavsson et al. 2021). 

2.4 Bemötande, demokrati och samhälle 

Hjelte och Ineland (2020) poängterar att yrkesverksamma inom utbildning för 

personer med IF förväntas visa en professionalism i bemötande genom attityder 

och beteende. Vidare förväntas de även i enlighet med Hjelte och Inelands (2020) 

resonemang kunna anpassa miljö och arbetssätt samt kunna utvärdera hur deras 

kunskap kan förbättra utbildningens kvalitet. Utbildning främjar välbefinnande 

hos personer med IF och förbereder dem inför ett liv efter skolan. Utbildningen 

har även sociokulturella värden då utbildningen ska främja sociala kontakter och 

interaktion mellan elever och yrkesverksamma inom utbildningen för personer 

med IF. Kring resonemanget som Hjelte och Ineland (2020) argumenterar för blir 

det viktigt att yrkesverksamma har en etisk medvetenhet i val som görs kring 

didaktiska frågor för att det ska bli kvalitet i utbildningen. Det blir därför viktigt 

att professionerna inom utbildningen visar på god samarbetsförmåga och 

flexibilitet för att på ett framgångsrikt sätt leda, utveckla och organisera arbetet 

framåt (Hjelte & Ineland 2020). Under det senaste årtiondet har utbildningen för 

personer med IF blivit mer inkluderande och styrningen har gått från en tidigare 

regelstyrd utbildning till en mer målinriktad- och resultatstyrd utbildning där 

yrkesverksamma ska möta elever med särskilda behov som resurser. Det handlar 

enligt Hjelte och Ineland (2020) om att bemöta elevers styrkor och svagheter 

utifrån att ge svar på varför vi agerar som vi gör i vissa situationer, detta sker i 

mötet med elever där relationen mellan lärare-elev eller elevassistent-elev blir en 

avgörande faktor. Hjelte och Ineland (2020) beskriver yrkesverksammas 

relationella egenskaper genom att poängtera vikten av ett adaptivt förhållningssätt, 

det vill säga förmågan att anpassa sina förväntningar och beteenden till elever 

med IF. Det handlar även om att ställa rimliga krav utifrån vilka mål eleven 

arbetar mot. Vidare beskrivs yrkesverksammas förmåga att reagera lämpligt och 

passande utifrån lyhördhet, 
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”This responsiveness includes an awareness that students with intellectual 

disabilities may not communicate in the same way as students with no 

intellectual disabilities. One aspect that was mentioned was the importance 

of acknowledging the student. This had an ethical dimension in that it aimed 

to acknowledge the student’s value in itself […]In addition, several 

respondents considered that this communication was not all about how to 

talk to students with intellectual disabilities but was also about the 

professionals’ ability to listen to them properly. The importance of listening 

could be seen as a general aspect of communication, although several 

respondents emphasised that the need is further accentuated in students with 

developmental disabilities.” (Hjelte & Ineland 2020 s 655). 

Individuella, relationella och kontextuella egenskaper som framhävs av Hjelte och 

Ineland (2020) i syfte att förstå komplexiteten mellan professionella 

yrkesverksamma och elever. De individuella egenskaperna speglar 

yrkesverksammas förmåga att vara professionell gentemot elever och uppdrag. 

Kontextuella egenskaper speglar mötet med miljön, här får det sociokulturella 

perspektivet stort utrymme kopplat till normer som råder inom den kultur 

utbildningen är verksam (Hjelte och Ineland 2020). 

Utbildningen för personer med IF har utvecklats över tid (Hjelte & Ineland 2020) 

och i konventionen om rättigheter för funktionsnedsättning står det tydligt att 

personer med IF ska ha självbestämmande samt frihet att göra sina egna val 

(Tideman et al. 2022). Självbestämmande är något utbildningen för personer med 

IF ska lägga stor vikt vid. Härtill blir det av värde att åskådliggöra demokratiska 

värden utifrån både miljö- och individuella faktorer i mötet mellan lärare och 

elever med IF. Tydliga demokratiska processer som framkommer i utbildningen 

för personer med IF är elev- och klassråd vilka ses som organiserade 

demokratiska aktiviteter där eleverna är med och fattar beslut. Tideman et al. 

(2022) belyser vikten av att stödja elevrelationer. För många elever med IF är 

relationer något problematiskt utifrån förmågan att kunna läsa in uttryck och yttre 

stimuli när det är något man vill förmedla. Det blir därav komplext att 

tillsammans med andra även fatta beslut i demokratiska processer och lärare 

behöver ha förmågan att vägleda eleverna i dessa processer. Det blir 

yrkesverksammas ansvar att hjälpa eleverna från att fatta beslut som de inte har 

förmågan för att ta själva, 

“In order to better support students in developing their decision-making 

capacity, the upper secondary school’s management and staff need to 

increase awareness of how decision-making abilities can be developed when 

students have an intellectual disability, receive adequate education and 

relevant support materials. To become an active citizen with knowledge and 

experience of decision-making, training in making choices is required. A key 

factor for this is a functioning and accessible communication. Today, there 

are a number of communication-facilitating or supportive materials and 

methods. It could be used significantly more and act as a support in decision-

making and facilitate the development of decision-making strategies. 

Communicative support helps to clarify and develop decision strategies.” 

(Tideman et al. s 11 2022). 
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Tideman (et al. 2022) belyser att demokratiuppdraget behöver lyftas ytterligare 

inom utbildningen för personer med IF utifrån att eleverna ska förberedas inför ett 

liv efter skolan. Här handlar det om att yrkesverksammas förmågor att hjälpa 

eleverna utifrån kognitiva svårigheter samt att anpassa miljön utifrån individuella 

förutsättningar och behov för att skapa en demokratisk utbildning där elever är 

delaktiga i beslutsprocesser. Det blir komplext utifrån att eleverna behöver 

förmågan att fatta beslut då samhällets normer omges av förväntningar kring 

beslutsfattande. Kateryna et al. (2021) lyfter att Sverige är framstående vad gäller 

jämställdhet i samhället men trots detta har personer med IF inte samma tillgång 

till utbildning, sysselsättning, sociala aktiviteter eller politisk representation i 

förhållande till övriga medborgare. Kateryna et al. (2021) uppmärksammar att det 

upprätthåller sig en klyfta mellan olika personers individuella förutsättningar och 

de krav som samhället ställer. Kateryna et al. (2021) visar att exempel på detta är 

samhällets norm om att klara ett arbete med betald anställning. Det ställer krav på 

både arbetsgivare och arbetstagare utifrån de normer som råder inom specifik 

arbetsplats. Detta ställer krav på att utbildningen för personer med IF förbereder 

eleverna på bästa möjliga sätt att lyckas ta steget från skola till arbetsliv. Här 

handlar det likväl om att handleda eleverna på externa praktikplatser som att 

handleda arbetsgivaren i bemötandet gentemot eleven (Kateryna et al. 2021). 

2.5 Skolformens komplexitet 

Mineur (2013) lyfter att anpassad gymnasieskola skiljer sig från den ordinarie 

grundskolan och gymnasieskolan. Enligt Mineur (2013) grundar detta sig i 

samhällets struktur att kategorisera och dela in människor i olika fack samt hur 

resursfördelningen mellan olika grupper framställs. Kontextuella resursers 

fördelning handlar om ”samhällets fördelning av resurser och dess 

kontrollsystem” (Mineur 2013 s 235). Här blir det tydligt att anpassad 

gymnasieskola faller utanför samhällets norm. Elever med IF upplever 

utbildningen är begränsad i förhållande till den ordinarie gymnasieskolan. 

Upplevelserna grundar sig i att bedömning och betyg inom utbildningen inte har 

samma slagkraft i samhället. Mineur (2013) påpekar även att skolformens olikhet 

bidrar till exkludering i samhället utifrån de förhållningssätt eleverna möter i 

skoltillhörigheten. Varje skola som bedriver utbildning för elever med IF bidrar 

med en social inramning. Denna inramning ser olika ut från skola till skola men 

samtliga ger upphov till särskilda villkor beroende på vilken kultur som speglar 

skolans verksamhet. Det är av vikt i enlighet med Mineur (2013) att poängtera att 

elevers erfarenheter skiljer sig åt vad gäller utbildningen vilket främst beror på 

faktorer i miljön, hur skolan är uppbyggd och vilket bemötande eleverna får av 

professionerna inom anpassad gymnasieskola. Mineur (2013) visar på att vissa 

elever upplever utbildningen som begränsad medan andra elever upplever ett högt 

relationsskapande med skolans olika professioner. Trivsel är ett vanligt 

förekommande begrepp inom utbildning för elever med IF vilket bottnar sig i den 

omsorgskultur som tidigare speglade grundsär- och gymnasiesärskolor som 

landstingsstyrda. Många elever upplever trivsel som positivt och kopplar det till 

kamratrelationer med lärare. Här handlar det om att skapa en kultur där eleverna 

och lärare är medvetna om hur relationen dem sinsemellan påverkas beroende på 

om det är lektion eller rast, här skapas ett ojämnlikt maktförhållande. 
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Kunskapsfokuset riskerar hamna i bakgrunden om trivsel och omsorg får för stort 

utrymme, vilket blir en konsekvens av kamratrelationer mellan lärare och elev 

(Mineur 2013). 

Anpassad gymnasieskola har utvecklats mot det bättre det senaste årtiondet. 

”Framförallt handlar det om förändrade arbetssätt genom ökad individualisering 

vilket också uppges vara den mest framträdande tendensen för framtiden.” 

(Mineur 2013 s 252). Mineur (2013) påpekar att detta påverkar elevernas identitet 

då individualiseringen leder till att elever med IF blir osäkra på deras styrkor då 

de jämför sig med andra skolformer som exempelvis gymnasieskolan. Många 

elever vill inte kännas vid särskoletillhörigheten och lämnar därför miljön under 

raster och fria aktiviteter, de upplever att de blir bemötta som mindre kunniga. 

Detta ställer krav på yrkesverksamma inom anpassad gymnasieskola. Mineur 

(2013) argumenterar för att de måste bemästra mötet med alla elever och anpassa 

innehållet i utbildningen att det passar alla elevers olika behov, förmågor och 

intressen vilket ofta utmärks som personalens styrka inom anpassad 

gymnasieskola. Trivselfaktorn blir således viktigt men får inte utgöra för stort 

utrymme utifrån den tidigare omsorgskulturen, här eftersöks en balans mellan 

omsorgs- och kunskapsfokus (Mineur 2013). 

2.6 Sammanfattning i relation till hur studien 
förhåller sig till tidigare forskning 

Smith (2001) liksom Catino och Patriotta (2013) argumenterar för att det är viktigt 

att deltagare jobbar mot gemensamma mål med en öppen kommunikation. För 

denna studie har det varit ett viktigt inslag då det kollegiala lärandet ska gynna 

elevers utveckling och lärande då det sker inom en anpassad gymnasieskola. 

Uppföljningen blir härtill viktig för att hålla det kollegiala lärandet levande vilket 

Smith (2001) framhäver. Anderson och Östlund (2017) argumenterar för att lärare 

och elevassistenter har en viktig roll i elevernas utveckling inom den anpassade 

gymnasieskolan. Lärare och elevassistenter måste jobba mot samma mål för att 

kunna möta eleverna utifrån individuella förutsättningar samt behov i 

klassrummet vilket härleds till Owen (2014). För denna studie har det varit viktigt 

att framhäva detta utifrån att de olika professionerna lärare och elevassistenter 

behöver samarbeta för att möta eleverna utifrån individuella förutsättningar samt 

behov. Anderson och Östlund (2017) påvisar vidare att ledningen inom 

verksamheten har till uppgift att ge lärare och elevassistenter den tid som behövs i 

det kollegiala lärandet, följa upp och utvärdera arbetet med det kollegiala lärandet 

vilket även varit en för studien viktig aspekt i utvecklingsarbetet. Det visar sig i 

denna studie att undervisning inte enbart handlar om kunskap, det handlar även 

om utövningen av en relationell praktik. Von Wright (2006), Rimm-Kaufman 

(2003), Bingham och Sidorkin (2003) argumenterar samtliga för relationella 

aspekter inom undervisning. I studien framträder detta genom att i undervisningen 

med elever inom anpassad gymnasieskola behöver det finnas en relation mellan 

elev och lärare/elevassistent för att undervisningen ska upplevas som meningsfull. 

En god lärare-elevrelation skapar bland annat enligt Bingham och Sidorkin (2003) 

en trygghet och bidrar till att eleverna lättare lär och utvecklas i relation till den 

undervisning som bedrivs. Det handlar i studien bland annat om att som lärare 
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inse elevers stödbehov för att kunna hjälpa dem framåt i utvecklingen. Biesta 

(2019) framhäver att detta förändrat lärarens roll i klassrummet från att tidigare 

varit en auktoritär person till den som idag ska vägleda eleverna framåt genom 

bland annat formativ bedömning. Det relationella får dock inte ta över, det handlar 

om att skapa en balans mellan relation och kunskap. Östlund (2012a) poängterar 

att relationen inte får ta överhand i klassrummet vilket kan leda till en vertikal 

relation. Eleverna måste erbjudas utveckling av horisontella relationer med 

jämnåriga. Elever inom anpassad gymnasieskola utvecklar sin identitet under 

studietiden, detta innebär att lärare och elevassistenter blir avgörande personer i 

elevernas identitetsskapande vilket Schumann (2018) understryker. Här handlar 

det om att som lärare eller elevassistent vara goda förebilder och hjälpa eleverna 

till skapandet av en god självbild samt att eleverna utvecklar en realistisk syn på 

sin egen framtid vilket synliggörs i studiens resultat i relation till Gustavsson et al. 

(2021). Bemötande och attityd blir med andra ord avgörande. Den anpassade 

gymnasieskolan ska främja sociala kontakter i en målstyrd utbildning, 

sociokulturella värden ska ges utrymme inom skolformen. Mineur (2013) lyfter 

den anpassade gymnasieskolan som en komplex skolform vilken skiljer sig från 

gymnasieskolan. Skolformen kategoriserar elever enligt Mineur (2013) vilket 

även samhällets struktur visar sig göra. Den anpassade gymnasieskolan faller 

utanför normen för hur en skola ska bedrivas och betyg samt bedömning ges inte 

likvärdig slagkraft i samhället som inom gymnasieskolan. Elevåsikter skiljer sig 

här åt, vissa elever anser att utbildningen är begränsad medan andra ser den 

anpassade gymnasieskolan som en utvecklande verksamhet för framtiden. Det blir 

viktigt att skapa en kunskapskultur framför omsorgskulturen för att ge eleverna en 

likvärdig utbildning som skapar förutsättningar för eleverna att bli demokratiska 

medborgare efter avslutad skolgång. Mineur (2013) poängterar dock att 

omsorgsbegreppet inte ska bort inom den anpassade gymnasieskolan, det handlar 

om att lärare och elevassistenter måste anpassa utbildningen med en balans mellan 

omsorg och kunskap. 
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3. Teoretiskt ramverk 
Inom detta avsnitt synliggörs studiens teoretiska utgångspunkt i social teori om 

lärande. Inspiration har sökts i Sjöström (2013) som genomfört en studie med stöd 

i denna teori. Inspiration har även sökts i Sülau (2019) som belyser praktikteori. 

Social teori om lärande och praktikteori presenteras, kopplingar görs till denna 

studies ansats. Detta avsnitt ligger som stöd för studiens analysförfarande. 

3.1 Social teori om lärande 

Sjöström (2013) belyser Wenger teori vilken är en social teori om lärande som 

innebär en syn på lärande utifrån praktikgemenskaper. Teorin beskriver 

”relationerna mellan arbetets praktiker, sociala gemenskaper, meningsskapande 

och utvecklingen av identitet som viktiga aspekter av lärande.” (Sjöström 2013 s 

46). Inom denna teori är inte kunskaper i sig avgörande för lärande, det handlar 

lika mycket om att finna meningsskapande och begriplighet i lärandeprocessen. 

Lärandet finns inom oss och inbegriper både omgivning samt individ där lärandet 

påverkas och förändras av det som finns runtomkring oss i lärandesituationen 

såsom exempelvis kollegor och organisation vilket i sin tur påverkar vår identitet 

(Wenger 1999). Figur 2 (Sjöström 2013) ger en bild över Wengers centrala 

begrepp inom social teori om lärande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiken omfattar vårt görande i lärandet, gemenskapen är tillhörigheten i var 

lärandet tar sig i uttryck, mening innebär att ta tillvara på erfarenheter och lära av 

dem och identiteten påverkas av lärandet som blivande. (Sjöström 2013). Social 

teori gör det för denna studie görligt att analysera det empiriska materialet utifrån 

sociala aspekter inom anpassad gymnasieskola. Sjöström (2013) beskriver även 

att analysen möjliggör ”utifrån vad deltagandet innebär för individen i relation till 

gemenskapen, kollegorna och vad som står på spel både individ och kollektiv […] 

i kunskapsprocessen.” (s 47). 

Figur 2 
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Kunskap blir till i praktikgemenskapen, det vill säga att kunskap tar sig i uttryck i 

sociala sammanhang. Detta blir tillämpbart utifrån det empiriska material som 

detta utvecklingsarbete kommer åskådliggöra. Samarbetet inom 

praktikgemenskaperna kan förstås genom situerat lärande, lärandet blir socialt och 

inte som en individuell och aktiv process. Lärandet sker genom lärarnas 

handlingar i klassrummet (Wenger 1999).  

Praktikgemenskaper innebär inte konkret en grupp. ”Det är istället principerna för 

lärande, för skapandet av praktiker, meningssystem och identitetsformation som 

utgör grunden för en praktikgemenskap och som kännetecknar den” (Sjöström s 

47). Däremot skulle ett arbetslag för denna studie innebära en praktikgemenskap 

då professionerna inom arbetslaget arbetar mot samma mål, med samma riktlinjer 

vilket blir grundläggande för att arbetet ska bli begripligt och där det sker lärande 

inom arbetslaget. För denna studie kommer två praktikgemenskaper träda fram. 

Praktikgemenskaperna kommer således utgöras av ett arbetslag inom nationella 

programmet och ett arbetslag inom individuella programmet. Utifrån Sjöstöms 

(2013) resonemang kring Wengers sociala teori om lärande skulle jag kunna dela 

upp praktikgemenskaperna inom respektive arbetslag genom att dela på 

elevassistenter och lärare. Jag anser dock att det finns stöd i Sjöströms (2013) 

resonemang kring att professionerna inom praktikgemenskaperna har mycket att 

bidra med tillsammans utifrån att arbetsuppgifterna överlappar varandra mellan 

professionerna. Analysen sker således genom att finna gemensamma nämnare 

inom praktikgemenskaperna, inte att jämföra professionerna för att se på 

skillnader dem emellan. Det blir härtill intressant att belysa 

praktikgemenskapernas (arbetslagens) arbete kring att utveckla elevers lärande 

och vad detta utvecklingsarbete bidrar med i det kollegiala lärandet.  

Identiteten förändras när vi befinner oss i lärandeprocesser. Det handlar inte 

enbart om att vi tar in ny kunskap och lär och nya saker. Det handlar till stor del 

lika mycket om blivande, att vi blir till och formas av lärandet. När detta lärande 

sker i ett kollektiv blir man även som individ en del av en gemenskap, man lär av 

varandra. Viktigt är att tillsammans inom praktikgemenskapen komma fram till 

gemensamma mål att arbeta mot vilket i sig blir en drivkraft för att utveckla 

arbetet inom praktikgemenskapen. Ömsesidighet är ett grundläggande begrepp 

inom praktikgemenskapen vilket Sjöström (2013) synliggör,  

”ömsesidigt engagemang mellan medlemmarna i en praktikgemenskap 

är utgångspunkten för att förhandla fram en gemensam bild av vad det 

är som ska göras, hur enskilda handlingar ska styras, vad som ska 

åstadkommas […] Det handlar, med andra ord, om att erkänna 

varandras betydelse och funktion inom praktikgemenskapen och att ta 

ett visst ansvar för att upprätthålla detta engagemang.” (s 50). 

För denna studie blir det intressant att analysera det empiriska materialet utifrån 

vad Sjöström (2013) belyser i citatet i relation till det kolligala lärandet samt 

arbetslagens arbete med mål, riktlinjer och styrning kring att leda elevernas 

utveckling framåt. Det blir således intressant att bland annat se på arbetslagens 

arbete med eleverna, om arbetslagen är nöjda med jobbet de utför i förhållande till 

mål och riktlinjer samt hur undervisning för elever med IF kan se ut. 



 35 (67) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

3.2 Praktikteori 

Det finns skillnader mellan teoretisk och praktisk kunskap och vilka konsekvenser 

det får i forskning. Detta förklaras utifrån knowledge for practice, knowledge in 

practice och knowledge of practice. “Knowledge for practice beskrivs som den 

formella kunskap, genererad av forskning, som kan informera lärare om hur de 

kan förbättra sin praktik. Knowledge in practice handlar om den kunskap som 

finns inbäddad i praktiken, och som lärare får tillgång till genom reflektion och 

genom att pröva i klassrummet […] knowledge of practice, beskrivs som den 

kunskap som genereras när lärare utgår från sin egen praktik som 

undersökningsgrund […]” (Sülau 2019 s 56). Praktiker beskrivs ofta väldigt ringa 

vilket innebär att deltagares görande får större fokus än i förhållande till i vilket 

sammanhang görandet sker. Detta innebär att fokus behöver ligga på både 

görande och sammanhang i studerandet av olika praktiker likväl som relationerna 

inom rådande praktik. Meningsskapande sker härtill i specifika social samt 

kulturella sammanhang där praktik måste ses som en helhet i verksamheter. 

Praktikbegreppet ses således ”som organiserade mänskliga aktiviteter som skapas 

och skapar de villkor, eller arrangemang inom ett specifikt sammanhang, tid och 

plats.” (Sülau 2019 s 59). En praktik är ständigt under förändring där deltagare 

och miljö spelar in i relation till sägande, görande och relaterande. Begreppen 

länkas samman med kulturella-diskursiva, materiella-ekonomiska samt sociala-

politiska aspekter inom praktikerna. Kulturella-diskursiva är det som utgör 

sägandet i praktiken, materiella-ekonomiska är precis som namnet beskriver 

materiella ting som möjliggör görandet exempelvis lokaler eller enheter (ipad, 

dator). Sociala-politiska innefattar regler och förhållningssätt som bidrar till 

praktikers relaterande. Med andra ord, det är dessa faktorer eller arrangemang som 

formar olika praktiker där människor träffas och uppträder tillsammans eller 

individuellt (Sülau 2019). ”Teorin […] gör det möjligt att undersöka och förstå 

praktiker som sociala processer som formar och formas av olika inre och yttre 

villkor” (Sülau 2019 s 63). Teorin visar på flera aspekter kring hur en praktik 

formas. Det är betydligt komplexare än att kunskap överförs från den lärde till 

någon som ska lära sig vilket historiskt sett varit en central utgångspunkt för 

lärande. Praktikteori möjliggör därför kritiskt tänkande i praktiker och lämpar sig 

väl för förändringsarbete samt kollegialt lärande (Sülau 2019). I denna studie 

används praktikteori för att finna samband mellan ett utvecklingsarbete om 

lärandeteorier och hur professioner sedan arbetar kollegialt med lärandeteoriernas 

bärande begrepp i praktiken. 
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3.3 Sammanfattning 

Studiens analysförfarande vilar på social teori om lärande i två 

praktikgemenskaper. Här handlar det om att finna meningsskapande i 

lärandeprocessen. Lärandet påverkas av det som omger oss inom en viss kultur 

eller praktikgemenskap. Begreppen praktik, gemenskap, mening och identitet 

omger lärandet. Det är inom praktikgemenskaper som kunskap blir till, i denna 

studie i två arbetslag inom en anpassad gymnasieskola. Inom arbetslagen arbetas 

det mot samma mål och riktlinjer vilket påverkar lärandet. Inom arbetslagen 

(praktikgemenskaperna) jobbar elevassistenter och lärare vilka inte separeras från 

varandra i studien. Dessa båda professioner synliggörs som ett i 

praktikgemenskaperna. Skillnader mellan teoretisk och praktisk kunskap 

synliggörs och förklaras utifrån knowledge for practice, knowledge in practice och 

knowledge of practice. Fokus behöver ligga på både görande och sammanhang 

vid studerandet av olika praktiker. En praktik förändras kontinuerligt beroende på 

miljö, sägande, görande och relaterande. Deltagare inom praktikerna blir en del i 

förändringarna som sker genom bland annat sägande och görande. Detta kopplas 

samman med olika aspekter inom praktikgemenskaperna.         
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4 Metodansats 
Begreppet metodansats ger en bredare syn över studien och inbegriper såväl 

datainsamling samt analys. Detta avsnitt riktar blicken åt metodologin, det vill 

säga studiens tillvägagångssätt och genomförande samt kring metod vilket innebär 

en presentation av de tekniker som använts vid insamling av empiriskt material 

(Fejes & Thornberg 2015). För denna studie är metodansatsen förankrat i 

kvalitativ innehållsanalys med inspiration i social teori vilken är studiens 

teoretiska utgångspunkt. Datainsamlingsmetoden beskriver enkäterna som legat 

till grund för utvecklingsarbetets empiriska material. Här presenteras 

avslutningsvis vilka etiska principer som beaktats och tagits hänsyn till.  

4.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoder för detta utvecklingsarbete är enkäter och 

loggboksskrivande. Loggboksskrivande går inom det som kvalitativ forskning 

beskriver som personliga dokument vilket visade sig vara en fruktbar metod för 

att finna svar på syfte och forskningsfrågor. Denscombe (2017) beskriver 

dagboksskrivande (i denna studie har jag valt loggbok) som ett sätt att samla in 

data utifrån deltagarnas retrospektiva kommentarer och redogörelser. 

Loggböckerna analyseras sedan utifrån faktiska data och betydelsefulla händelser 

som sedan tolkas (hur kodningen gjorts i denna process går att läsa om under 

rubriken Kvalitativ innehållsanalys senare i detta avsnitt). Det är min tolkning 

som presenteras av den retrospektiva data vilken framkommit i loggböckerna. 

Loggböcker analyseras genom exempelvis grundad teori, kvalitativ 

innehållsanalys eller diskursanalys (Denscombe 2017) där det för denna studie 

genomförts en kvalitativ innehållsanalys. Loggböckerna skrevs genom ett 

dokument i Google Classroom. 

Enkäterna bygger på sakfrågor, det vill säga frågor som behandlar ett visst 

förhållande. I denna studie handlar det om att ta reda på vad deltagarna vet om 

olika lärande teorier. Frågorna i enkäterna är öppna frågor som gör det möjligt för 

deltagarna att svara på frågorna i den utsträckning de vill. Öppna frågor beskrivs 

även som ostrukturerade då de inte är försedda med fasta svarsalternativ. Härtill 

måste jag vara medveten om att enkäter med öppna frågor kan relatera till bortfall 

i urvalet då det ofta är tidsödande att fylla i en enkät med öppna svarsalternativ 

likväl som svaret kan bli väldigt långt om det inte finns begräsningar på antal ord 

deltagarna får använda sig av. Den viktigaste frågan i en ostrukturerad enkät blir 

den sista frågan som lyftet om det är något övrigt den svarande vill dela med sig 

av (Trost 2015). För denna studie genomfördes en webbaserad enkät via Google 

Formulär. Detta var som Hultåker (2015) beskriver som kostnadseffektivt och jag 

slapp registrera svaren för hand. Hultåker (2015) belyser även smidigheten kring 

webenkäter när forskaren har e-postadresserna till deltagarna vilket jag hade i 

denna del av processen. Detta sparade energi och tid. Det är dock viktigt att 

begränsa frågorna i en webenkät i förhållande till en postenkät för att deltagarna 

inte ska tappa intresset vid genomförandet av enkäten. Detta beror på att 

deltagarna inte kan se längden på webenkäten framför sig likt en postenkät 

(Hultåker 2015). Webenkäter visar ofta på lågt deltagarantal såtillvida den inte 
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genomförs på en arbetsplats där deltagarna har ett engagemang i studiens 

genomförande (Ejlertsson 2014). För denna studie blev det avgörande då det fanns 

ett intresse bland deltagarna att vara med i studien utifrån ett kollegialt lärande i 

utvecklingsarbete. Inför framställandet av enkäten togs Ejlertssons (2014) åsikter i 

beaktning om att det max får ta 15-30 minuter att genomföra enkäten, detta för att 

deltagarna skulle hålla intresset uppe. Inför enkätens utformning genomfördes det 

som Ejlertsson (2014) benämner operationalisering. Detta innebär att syfte och 

problemformulering bröts ner i beståndsdelar för att frågor i enkäten skulle ta 

form och skapa förutsättningar för ett bra utfall av empiriskt material. Vidare har 

språket i enkäten varit anpassat utifrån målgrupp och ordvalen har gjorts att 

deltagarna förstår vad det är de ska svara på, det är en fråga i taget som behandlats 

vilket genomfördes för att deltagarna skulle uppleva enkäten som enkel att ta sig 

igenom (Ejlertsson 2014).       

Det är ord som samlats in genom enkäter och loggböcker. Detta är signifikativt för 

kvalitativ forskning. Ord kan i sin tur innebära talat språk genom exempelvis 

muntliga intervjuer eller som i denna studie skrivna ord och redogörelser genom 

loggboksskrivande och enkäter (Denscombe 2017).        

4.2 Urval 

Deltagarna var lärare, elevassistenter och speciallärare (yrkesverksamma) 

fördelade i två arbetslag (praktikgemenskaper) inom en anpassad gymnasieskola. 

Ett arbetslag inom individuella programmet och ett arbetslag inom nationella 

programmet. I urvalsprocessen valdes deltagare yrkesverksamma inom en 

gymnasieskola, arbetslagen var inte många till antalet (totalt nio deltagare) varav 

ett arbetslag direkt föll bort då pilotstudien genomfördes där. Urvalet går att 

härleda till det som Denscombe (2017) beskriver som ett explorativt urval. Ett 

explorativt urval används i vad Denscombe belyser som ”småskalig forskning” (s 

58) och förankras i kvalitativ forskning. Vidare avser användningen av ett 

explorativt urval att undersöka något i tiden nytt och outforskat för att skapa 

utrymme till ny information (Denscombe 2017).  Valet av deltagare skedde även 

utifrån deras expertis inom anpassad gymnasieskola vilket ligger i grund för ett 

explorativt urval i enighet med Denscombe (2017).  Urvalet skulle även kunna 

härledas till en subjektiv urvalsprocess vilket går ut på att finna personer utifrån 

deras kännetecken. För denna studie skulle det innebära att deltagarna 

handplockats utifrån deras relevans och kunskap som bringar empiriskt material 

till studiens resultat. Jag har även på förhand haft kännedom om deltagarna och på 

förhand kunnat säga att det är troligt att de bidrar med empiriskt material som 

bidrar till studiens resultat vilket blev signifikant med ett subjektivt urval. 

Denscombe (2015) beskriver att explorativt- och subjektivt urval är förankrade, 

”En subjektiv urvalsprocess är i synnerhet lämplig för att skapa ett explorativt 

urval. Det ger forskaren möjlighet att få den bästa informationen genom att välja 

de människor som med största sannolikhet har den erfarenhet eller expertis som 

ger kvalitativ information och värdefulla insikter i forskningsämnet” (s 68). Detta 

skulle i sin tur kunna innebära ett bekvämlighetsurval, Denscome (2017) 

poängterar detta genom att klargöra att det i de flesta urvalsprocesser innefattar en 

viss bekvämlighet. Detta utifrån att forskare ofta är begränsade till resurser som 
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exempelvis tid och pengar. Detta är inget hinder men det ställer krav på forskaren 

att förhålla sig professionell utifrån forskningsetiska riktlinjer (Denscombe 2017).    

4.3 Genomförande 

4.3.1 Utvecklingsarbete 

Utvecklingsarbetets genomförande delas in i fyra punkter 1-4, 

1. Deltagarna svarar på en enkät som behandlar frågor kring lärandeteorier. 

2. En föreläsning kring utvecklingsarbetets lärandeteorier. 

3. Arbetslagen dokumenterar arbetet genom loggboksskrivande. 

4. Deltagarna svarar på enkät i syfte att säkerhetsställa arbetets beständighet.  

I detta utvecklingsarbete ombads olika professioner inom arbetslag att svara på 

frågor i en enkät som riktar sig mot lärandeteorier. Enkätundersökningen 

genomfördes vid två tillfällen. Första enkäten syftade till att fånga upp 

kunskapsläget kring lärandeteorier varav andra enkäten genomfördes som en 

uppföljning för att bekräfta arbetets beständighet. Mellan enkättillfälle 1 och 2 

genomfördes en föreläsning om utvecklingsarbetets lärandeteorier samt att 

arbetslagens olika professioner skrev loggböcker där reflektioner ifrån 

undervisning och skolvardag noterades.   

4.3.2 Pilotstudie 

En pilotstudie har genomförts i syfte att se om studien är möjlig att genomföra. 

Efter pilotstudien gjordes därför valet att gå från fokusgruppssamtal till ett 

utvecklingsarbete, enkäter och loggboksskrivande. Pilotstudien genomfördes i ett 

arbetslag inom vald gymnasieskola med anpassad gymnasieskola för att komma 

nära tänkt målgrupp för denna studie. Ingen av de yrkesverksamma inom 

pilotstudien är deltagare i denna studie vilket stöds i Ejlertsson (2014).  

Pilotstudien som genomfördes i ett arbetslag med en lärare och tre elevassistenter 

i en fokusgrupp där de diskuterade en elevs utveckling utifrån Vygotskijs 

proximala utvecklingszon. De viktigaste momenten att fokusera på just nu i 

elevens utveckling ringades in (se figur 3). Fokusgruppssamtalet var strukturerat 

utifrån att jag som gruppledare ledde samtalet framåt med frågor till övriga 

deltagare (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017).  

Resultatet från pilotstudien visade på att det här sker en konversation kring 

elevens lärande i den dagliga omsorgen. Detta är en elev som tidigare behövt stöd 

från taxin till klassrummet vilket eleven inte längre behöver. Här har eleven gått 

från vad eleven inte klarar till vad eleven klarar och därigenom passerat den 

proximala utvecklingszonen. I diskussionen kring vart eleven befinner sig 
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utvecklingsmässigt finns det även tankar i fokusgruppen kring hur vuxenstödet 

hjälpt eleven att nå dit den är idag varav det blivit begripligt, meningsfullt samt 

hanterbart för eleven. Självständighet är ett stående moment som personalen 

hjälper till med i elevens utveckling vilket lyser igenom i samtalet där både 

utvecklingszoner diskuteras liksom vad personalen gjort för att eleven ska lyckas 

och utvecklas i sin självständighet. I diskussionerna kring vilka moment som kan 

placeras i elevens proximala utvecklingszon framkommer det som finns inom 

grön yta i figur 2. Det framkommer i diskussionen vad personalen anser att de kan 

göra för att eleven ska utvecklas i att använda tecken som stöd i vardagen (ett 

moment som placerades utanför den proximala utvecklingszonen). Diskussionerna 

handlar således om hur personalen kan göra undervisningen begriplig, 

meningsfull och hanterbar. I resultatet synliggörs även att personalen är bekanta 

med Antonovskys och Vygotskijs begrepp sedan tidigare. Att bygga på elevens 

intresse och lust framkommer som en framgångsfaktor liksom relationen till 

eleven som en del i att eleven ska nå längre i sin utveckling. 

Slutsatserna av pilotstudiens resultat blir följaktligen att samtalen kretsade kring 

att personalen staplade upp olika moment som eleven inte behärskade, behärskade 

med stöd och behärskade (se figur 3). Det som framgick var att väldigt mycket av 

det personalen diskuterade hamnade i den proximala utvecklingszonen. Det 

intressanta i fokusgruppssamtalet var till stor del hur personalen gjorde för att 

hjälpa eleven vidare i sin utveckling. Detta diskuterades utifrån att personal lyfte 

exempel på vad eleven inte tidigare behärskat men som eleven idag behärskar och 

vad personalen stöttat eleven med i denna utveckling. Det som beskrivs är främst 

att personalen måste jobba tillsammans mot samma mål och att bygga på elevens 

intresse samt lusten att lära. Personalen ser även vad de kan förändra i miljön för 

att eleven ska nå längre i sin utveckling. Det blir med andra ord KASAM som 

diskuteras utifrån hur personalen hjälper eleven till begriplighet, meningsfullhet 

och hanterbarhet i undervisningen. 
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Pilotstudien är genomförd inom en gymnasieskola med anpassad gymnasieskola 

och diskussionerna som förts har kretsat kring en elev. Pilotstudien visade att det 

går att genomföra en större studie med pilotstudiens ansatser och metodval. Det 

blir härtill av intresse att djupare undersöka hur yrkesverksamma inom 

utbildningens individuella och nationella program jobbar med elever mellan 

zonerna i Vygotskijs proximala utvecklingszon och att koppla arbetet däremellan 

med Antonovskys begrepp kring KASAM. 

4.4 Bearbetning av empiriskt material 

Efter datainsamlingen sker en innehållsanalys av insamlad empiri där mönster 

söks med inspiration i social teori kopplad till studiens syfte och frågeställningar. 

Innehållsanalysen är varken kvantitativ eller kvalitativ, det är enbart data. 

Däremot är innehållsanalysen av icke numeriska data vilket innebär att den är 

baserad på ord och kommentarer (Åsberg 2001). Innehållsanalysen har för denna 

studie inneburit att insamlad empiri genomlästs. Därefter har kodning och 

kategorisering gjorts av det empiriska materialet och en sammanställning har 

skrivits där mönster söks med inspiration i social teori. Analysen sker 

kontinuerligt kopplat till att finna svar på syfte och forskningsfrågor samt 

bekräftas med citat från enkäter och loggböcker. 

Kodningen av det empiriska materialet är grunden inom kvalitativ 

innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen syftar vidare till att finna 

bakomliggande teman vilka presenteras i resultatet. Temana presenteras i denna 

studies resultat förankrade i citat som framkommit i de yrkesverksammas 

loggböcker (Bryman 2011). Bryman (2011) har varit en inspiration i kodningen 

som gått till enligt följande, 

Figur 3 
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1. Loggböckerna har lästs igenom utan att några anteckningar gjorts. 

2. Loggböckerna har lästs igenom en andra gång i avsikt att finna olika 

nyckelord. 

3. Nyckelorden har granskats för att finna olika samband. 

4. Jag ställer mig frågan, – Finns det några generella likheter i det empiriska 

materialet? 

Kodningen blir en dela av analysförfarandet där olika mönster och samband söks. 

När presentationen av det empiriska materialet sker i resultatet är sambanden och 

mönstren presenterade som teman utifrån vad studien syftar till att undersöka 

(Bryman 2011). Vid första och andra genomläsningen av loggböckerna sker en 

öppen kodning, det vill säga att loggböckerna granskas översiktligt. Vid steg 3-4 i 

sker en selektiv kodning där de teman som valts ut granskas ytterligare för att ta 

bort icke relevant material och behålla det som lägger grunden för studiens 

resultat. Denna process härleds till grundad teori men är applicerbar i en kvalitativ 

innehållsanalys (Thornberg & Forslund Frykedal 2015).  Utmaningen med att 

använda sig av kvalitativ innehållsanalys är att skilja på betydelsefulla data som 

kan generera betydelsefulla mönster. Härtill gäller det att vara strukturerad i 

kategoriseringen av data och förstå vart fokus ska läggas i det insamlade 

materialet (Fejes & Thornberg 2015a).   

Utifrån tillvägagångssättet att använda kvalitativ innehållsanalys där inspiration 

söks i social teori går studiens ansats att finna i abduktiv ansats. Utifrån denna 

studie innebär det att abduktion härleds i att studiens resultat är öppna för 

revidering om de genomförs i liknande kontext någon annanstans. Det är även 

förknippat med abduktion i den meningen att studiens analys av data söker 

mönster och samband med inspiration samt stöd i en teori, social teori (Fejes & 

Thornberg 2015a).     

4.5 Studiens kvalitet 

Detta avsnitt fokuserar på studiens trovärdighet och meningsfullhet, med andra 

ord studiens kvalitet. Trovärdighet och meningsfullhet används istället för 

validitet och reliabilitet. Validitet innebär huruvida jag som forskare mäter det 

som var tänkt att mäta, det vill säga studiens trovärdighet. Reliabilitet kretsar i 

området kring meningsfullhet, om studien skulle kunna göras om i liknande 

kontext, i för denna studie olika praktikgemenskaper inom en anpassad 

gymnasieskola. Tillförlitlighet skulle även kunna relateras till trovärdighet liksom 

reliabilitet till pålitlighet, oavsett begreppsval är validitet och reliabilitet mer 

förankrade i kvantitativa studier varav tillförlitlighet och meningsfullhet är lättare 

applicerbara inom kvalitativ forskning (Bryman 2011). Fejes och Thornberg 

(2015b) beskriver det enligt följande, 

[…] är mer tveksamma eller kritiska till att använda begreppet validitet och 

menar att andra begrepp, mer avpassade för kvalitativ forskning, istället 

behövs. Exempel på sådana begrepp är rigorösitet […], trovärdighet och 
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tillförlitlighet […] Dessa begrepp handlar om hur noggrann och systematisk 

man har varit under hela forskningsprocessen, hur trovärdiga och 

tillförlitliga ens resultat är som en följd av hur man gått till väga beträffande 

datainsamling och analys.” (s 259).  

För denna studie handlar det främst om att skapa en trovärdighet i resultatet, 

speglar resultatet det som studien syftar till och att resultatet förankras inom 

ramen för de praktikgemenskaper där studien är genomförd. Under studiens gång 

har texten genomlästs och granskats av yrkesverksamma inom anpassad 

gymnasieskola liksom av handledare inom den akademiska sfären. Detta i syfte att 

öka studiens meningsfullhet utifrån att det genom denna procedur ökar studiens 

kvalitet (Bryman 2011). 

Generalisering handlar om i vilken utsträckning studiens resultat kan appliceras på 

personer, situationer, händelser eller fall som inte ingått i studien.” (Fejes & 

Thornberg 2015b). Denna studie har aldrig syftat till att göra resultatet 

generaliserbart över en större population mer än till de praktikgemenskaper den 

riktar sig mot. Studien skulle kunna genomföra inom liknande 

praktikgemenskaper i anpassad gymnasieskola men resultaten skulle kunna skilja 

sig åt likväl som gemensamma mönster skulle kunna erhållas. Detta skulle kunna 

relateras till vad Fejes och Thornberg (2015b) belyser som analytisk 

generalisering, där studien visar olika mönster inom två praktikgemenskaper som 

skulle kunna generar liknande resultat i liknande praktikgemenskaper, detta 

snarare än sanningar. Du som läsare skulle kunna använda dig av ett liknande 

utvecklingsarbete eller ha användning av resultatet som presenteras om du är 

yrkesverksam inom en snarlig praktikgemenskap. Detta skulle då kunna relateras 

till det som Fejes och Thornberg (2015b) lyfter som transferabilitet istället för 

generalisering.   

4.6 Forskningsetik 

Studien vilar på forskningsetiska principer. Med detta innebär att studien tar 

hänsyn till bland annat informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta betyder för studien att det varit 

frivilligt att delta som undersökningsperson, det har när som under studiens gång 

varit helt i sin ordning att avbryta, samtliga identiteter utelämnas och studien 

presenteras i sin helhet. Exempel på när identiteter utelämnas är när citaten i 

resultatet presenteras med hen och utan namn på vem som skrivit vad. Vidare 

innebär det för studien att analysförfarandet skett noggrant med övervägande 

kring vad som presenteras och att deltagarna representeras med respekt samt att 

författaren bemöter eventuella reaktioner efter studiens offentliggörande 

(Vetenskapsrådet 2017). De forskningsetiska principerna respekterats även utifrån 

att deltagarna blev väl insatta i studiens syfte som presenterades vid 

utvecklingsarbetets steg 2 (föreläsning). Deltagarna kunde själva bestämma över 

sin medverkan i studien och är väl medvetna om att deras uppfattningar 

presenteras i citatform där citaten inte går att härleda till person. Uppgifter som 

framkommer presenteras enbart i studien (Dahlin-Ivanoff & Holmgren 2017). 
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Deltagarnas intressen ska skyddas. Detta innebär för studien att deltagarna inte 

ska ta fysisk eller psykisk skada i genomförandet och presentationen av studien. 

Det handlar vidare om att inte sprida information och empiriska data att det 

kränker enskilda deltagare, deltagarna ska inte ta någon som helt personlig skada 

av att vara en del av studien. I denna studie har jag kontinuerligt påmint 

deltagarna om att det är helt i sin ordning att avbyta om man upplever obehag av 

att vara delaktig. Detta då studiens genomförande varit frivilligt baserat på 

informerat samtycke. Inför utvecklingsarbetet klargjordes studiens syfte och det 

har under hela processen funnits en öppenhet mellan mig och deltagarna. Det är 

av stor vikt att vara ärlig samt att arbeta med en öppenhet och högt i tak med 

hänsyn till undersökningen (Denscombe 2017). I och med att det är webbaserade 

enkäter och loggböcker som genomförts i studien har jag varit tydlig med att full 

konfidentialitet inte uppnås. Hultåker (2015) skriver det enligt följande, ”De data 

som skickas över Internet är möjliga att avlyssna för andra aktörer. Man kan 

förvisso använda certifikat för att kryptera informationen som skickas […] data 

som skickas över Internet finns det inte något lika starkt lagskydd mot 

signalspaning.” (s144).    
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5 Resultat och analys 
I denna del presenteras det som genererats av enkätinsamling och 

loggboksskrivande samt en kort sammanfattning av föreläsningen som 

genomfördes i två praktikgemenskaper. Innehållet kopplas samman med studiens 

syfte och frågeställningar för att belysa undervisning och kollegialt lärande inom 

en anpassad gymnasieskola. I resultatet framträder fyra teman som är 

Mötesplatser, Känsla av sammanhang, Individuella förutsättningar och behov 

samt Personaldiskussioner. Inom respektive tema presenteras citat från personal 

inom två praktikgemenskaper i en anpassad gymnasieskola. Citaten presenteras 

med indrag och teckenstorlek 10. Inga namn eller personkodning framträder med 

hänsyn till konfidentialitetskravet och är det material som av plockats bort (med 

hänsyn till exempelvis forskningsetiska aspekter) i citatframställningen visas det 

genom hakparanteser med tre punkter […]. Analysen sker kontinuerligt efter 

respektive resultatredovisning genom tolkningar, jämförelser och förklaringar i 

anknytning till studiens teoretiska ramverk. Analyserna presenteras i egna 

underrubriker med hänsyn till att det ska bli enklare för dig som läsare att följa 

med i texten. 

5.1 Utvecklingsarbete 

5.1.1 Förberedande enkät och föreläsning 

Vid detta enkättillfälle visade det sig att det fanns spridda kunskaper kring 

lärandeteorier bland deltagarna. Detta syntes sig genom både kortare och mer 

utförliga svar i enkäten. Två exempel som visade på detta var, 

En hel del […] Mitt utvecklingsarbete […] grundar sig i det sociokulturella 

perspektivet, där kunskap skapas i en gemenskap, av erfarenheter och i mötet med 

andra. 

Inte mycket, bara att det finns olika teorier om lärandet. 

Synen på lektionsplanering blev tydligt framträdande i enkätsvaren där merparten 

av deltagarna lyfte att undervisningsplaneringen görs av lärare och att 

elevassistenterna enbart i viss mån får ta del av planeringen. Vad gäller utflykter 

och gemensamma aktiviteter planerades detta tillsammans i arbetslagen. 

Tidsaspekten lyfts med anledning av att lärare ges mer tid till planering i 

förhållande till elevassistenterna. Här ett par citat från enkätsvaren, 

[…] Ibland får man ta del av planeringen och ibland inte […] Ibland förstår man inte 

riktigt vad som är meningen med just den här lektionen. 

Till stor del är det läraren som planerar undervisningen. I delar av 

undervisningen/skoldagen är det mer gemensam planering. Tex utflykter, speciella 

aktiviteter. Det finns en öppenhet för idéer och förslag till undervisningen inom 

olika ämnen som eleverna har under skoldagen. 

Att arbeta med kollegialt lärande ses som en förutsättning för att ge eleverna 

möjlighet till en bra utbildning. Det innebär bland annat ett bra samarbete inom 
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arbetslagen och att ta tillvara på varandras olika kompetenser för att möta eleverna 

i skolan vilket styrks i följande resonemang, 

Jag tror att det bidrar med trygghet, delaktighet och en känsla av en skola för alla för 

eleverna. Den gemensamma synen tror jag stärker elevernas tillvaro på skolan och 

en känsla av struktur och tydlighet. Eleverna har […] många kurser, flera olika 

lärare, en samsyn skulle bidra till mindre förvirring, mindre stress och en mer 

utvecklande vardag för eleverna. 

Jag tror att alla är vinnare av kollegialt lärande, både arbetslag och elever. 

Lektioner/undervisning får ökad kvalité vilket i sin tur leder till att eleverna får 

ökade kunskaper och utvecklas. 

Erfarenhetsutbyte är även det något som merparten av deltagarna lyfter som 

viktigt i arbetslagens samarbetsprocess. Att ha ett erfarenhetsutbyte i samtalen för 

att lära av varandra framträder som centralt vilket följande tre citat belyser, 

Att kollegor delar med sig av sina erfarenheter till varandra och tar hjälp av det i 

arbetet. 

[…] vi som kollegor delar erfarenheter och kunskaper med varandra för att eleverna 

ska utvecklas. Även jag som personal utvecklas. 

Att vi arbetar tillsammans och ta tillvara på allas olika kompetenser oavsett vilken 

befattning man har.    

Föreläsningen tog fasta på och utvecklade det som framträdde i den inledande 

enkäten och startades med en beskrivning av studiens syfte och forskningsetiska 

principer för att sedan fokusera på lärandeteorier och kollegialt lärande. 

Lärandeteorierna som beskrevs var Vygotskijs teorier främst kring proximala 

utvecklingszonen, det relationella perspektivet och Antonovskys teorier i det 

salutogena perspektivet, fokus låg på begreppen inom KASAM. Avslutningsvis 

under föreläsningen presenterades loggboksskrivandet och dess omfattning.   

5.1.2 Analys av Förberedande enkät och föreläsning 

Enkäten lade grunden till föreläsningen. Jag fick utifrån enkäten en överblick på 

vart fokus skulle vara och vilka delar som skulle ingå utifrån vad jag ansåg 

relevant i relation till praktikgemenskapernas behov. Deltagarna fick en 

översiktlig genomgång av aktuellt forskningsläge för att få kunskaper eller 

ytterligare kunskaper om olika lärandeteorier som i sin tur skulle kunna generera 

inspiration i praktiken vilket kopplas till det Sülau (2019) beskriver som 

knowledge for practice. Kunskap blev till i ett socialt sammanhang och det 

kollegiala lärandet tog sig i uttryck i praktiken, gemenskapen och 

erfarenhetsutbytet (Sjöström 2013). 

5.2 Loggboksskrivande 

Utvecklingsarbetets tre frågeställningar; Hur beskrivs elevers utveckling i två 

praktikgemenskaper? Hur planeras undervisningen i praktikgemenskaperna 

utifrån att eleverna ska utvecklas i relation till individuella förutsättningar och 

behov? I vilka sammanhang uppfattar yrkesverksamma inom 
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praktikgemenskaperna att elever känner meningsfullhet, begriplighet och/eller 

hanterbarhet i undervisningen? finns med bakomliggande i resultatpresentationen. 

För att tydliggöra detta ytterligare redogörs det för forskningsfrågorna i avsnitt 

5.4. Inom avsnittet presenteras forskningsfrågorna som rubriker och besvaras i 

slutsatserna av resultatet (avsnitt 5.4) i relation till studiens syfte rörande 

personals beskrivningar om elevers lärande och personals perspektiv på sitt eget 

lärande.   

5.2.1 Mötesplatser 

Överallt inom anpassad gymnasieskola finns mötesplatser där det ständigt sker ett 

utbyte mellan elever och personal, elev till elev eller personal sinsemellan. 

Kommunikation är ständigt i centrum starkt förankrat i olika relationer mellan 

människorna inom skolformen. Begrepp som språk, relationer och 

kommunikation har framkommit som ett stående inslag i deltagarnas 

loggboksskrivande där det skett en koppling mellan relationer, språk och 

kommunikation inom olika sessioner där elever och personal florerar. 

Det finns mycket att reflektera över kring kommunikation och samspel för 

utveckling mellan personal och elev och mellan elev och elev. Jag tänker att språket 

och möjligheten till språk är en del. För att elever med IF ska kunna samspela mer 

med varandra utan inblandning av vuxen/personal behöver de ha möjlighet att förstå 

varandras språk/kommunikation. Det kan innebära att lära sig ett helt nytt språk och 

det tar tid. Tills eleverna gör det är de i stort behov av tolkar vilket personalen får 

vara. När de lär känna varandra och språket ökar möjligheten till utveckling eleverna 

emellan.  

Språket framträder som centralt i kommunikationen vilket synliggörs, 

 […] De elever som har ett talat språk kan lättare få igång samspel och bygga 

relationer, trygga relationer, genom dialoger både med personal och elever. 

De elever som inte har ett talat språk eller eget tal, använder sig av eller behöver få 

ett språk via tex bildstöd eller tecken mm. De eleverna får svårare att skapa dialoger 

då samtalspartnern behöver kunskap och förståelse för den specifika 

kommunikationsformen för att dialog ska fungera. 

Relationella perspektiv framträder i loggbokskommentarerna. Det handlar både 

om relationen elev till elev samt personal till elev. Det som framgår är att 

relationen är en viktig del för att utveckling och lärande ska kunna ske i olika 

mötesplatser inom anpassad gymnasieskola. Det som framträder är bland annat 

följande,  

Börja i det lilla och bygg en relation för att senare kunna utmana mera längre fram 

[…] Nära relation kan vara bra att använda när man ska utmana elever för jobbigare 

moment. 

En ny elev behöver lära känna personalen, klasskamraterna och lokalerna. När en 

elev byggt upp en relation till tex personalen och känner sig trygg i skolan kan den 

vidga sitt kontaktnät till övriga elever.  
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Att bygga relationer tar tid men en framgångsfaktor i relationsskapandet är att 

som personal skapa aktiviteter som eleverna kan uppleva som roliga, en deltagare 

beskriver det enligt följande, 

Våga göra roliga utmanande saker för att bygga upp en bra trygghet och relation 

[…] Genom att lära känna eleven väl så kan man hitta motivation i lärandet, om vi 

gör det här först så kan vi göra det här roliga sen. 

Relationer är viktiga inom anpassad gymnasieskola men det har även sina 

begränsningar. Det framkommer bland annat att relationen personal och elev kan 

bli för nära vilket skulle kunna utgöra ett hinder för elevens lärande. 

Loggbokscitat som synliggör detta är, 

[…] det är en elev som tydligt reagerar på en av oss i arbetsgruppen, och visar att 

hen behöver distans. Då gäller det att inte ta det personligt utan att varsamt slussa ut 

den vuxne. 

När man fått en nära relation med en elev kan den bli för nära. Personalen ser och 

läser av alla små signaler i ett så tidigt stadie att eleven ibland inte behöver anstränga 

sig för att kommunicera det som man vill förmedla. 

5.2.2 Analys av Mötesplatser 

Eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med hjälp 

av bildstöd och tecken vilket jag tolkar som exempel på där deltagarna använder 

det Sülau (2019) beskriver i egenskap av materiella ting som möjliggör görandet. 

Relationsskapandet sker ständigt i olika miljöer. Jag tolkar in vikten av att 

deltagarna är samstämmiga i deras förhållningssätt gentemot eleverna likaså att 

det finns en prestigelöshet inom praktikgemenskaperna. Sjöström (2013) skriver 

om vikten av ömsesidighet vilket jag tolkar in i relationsskapandet där jag ger 

uttryck åt att det inte handlar om att ta kritik personligt utan att istället se eleven i 

centrum, det vill säga vad som är bäst för eleven just nu i den miljön hen befinner 

sig i. Detta skulle i sin tur kunna leda till det Sjöström (2019) lyfter som mening, 

att ta tillvara på erfarenheterna i stunden och lära av dem inför liknande 

situationer. Det blir då betydelsefullt att erkänna varandras olikheter inom 

praktikgemenskaperna (Sjöström 2019) för att som jag tolkar det, skapa positiva 

relationer som gynnar elevernas utveckling.     

5.2.3 Känsla av sammanhang 

Begrepp som meningsfullhet och begriplighet framträder i deltagarnas 

kommentarer medan hanterbarheten i undervisningen tolkas fram i flertalet 

kommentarer. Det handlar främst om hur personalen gör för att skapa en 

undervisning som inbegriper dessa tre begrepp vilka förknippas med Antonovskys 

beskrivning av KASAM (Känsla av sammanhang). Ett resultat av att begreppen 

framkommer skulle kunna bero på att de var en del av den inledande 

föreläsningen som hålls inför loggboksskrivandet. Undervisningen upplevs som 

meningsfull när eleverna kan generera en erfarenhet i det sammanhang där 

studierna sker. Detta skriver en deltagare om, 
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All undervisning bör inte handla om kunskap utan också om sånt som eleverna 

behöver erfarenheter av. Att undervisningen också genererar en erfarenhet är för mig 

detsamma som meningsfullhet. När eleverna kan använda sig av erfarenheter i 

undervisningen men också tack vare undervisningen, tror jag att det finns både 

meningsfullhet samt begriplighet.  

Begriplighet och meningsfullhet framträder tillsammans vid flertalet kommentarer 

vilket kan synliggöras med ytterligare ett loggbokscitat där även varför-frågan 

lyfts fram, 

Att belysa för eleverna varför i undervisningen och att diskutera tillsammans finner 

jag otroligt viktigt. För det är i diskussonen eller samtalet som en meningsfullhet kan 

märkas, det gör också undervisningen blir mer begriplig […]   

När eleverna upplever mening med det som undervisningen fokuseras kring 

framträder meningsfullheten, det vill säga när eleverna kan relatera 

undervisningen varför-frågan och syftet med undervisningen, 

När eleven […] under rasten satt och tittade på arbetsplatsannonser, i samtalet med 

eleven kunde hen påvisa att hen hade vissa kompetenser som företaget sökte. Där 

och då uppfattade jag att eleven kände att hens utbildning var meningsfull. 

Hanterbarheten i undervisningen speglar sig i loggböckerna. Inte själva ordet 

hanterbarhet men innebörden av begreppet. Exempel på detta är bland annat när 

deltagare skriver, 

Det är viktigt att inte bli påtvingad att arbeta på en nivå som man kanske inte känner 

sig bekväm i […] Det kanske inte känns så roligt att arbeta med en elev som 

behärskar språket på hög nivå om du själv är nybörjare. 

För många av eleverna märker jag att framgångsfaktorer är när man visar praktiskt 

eller i en förberedande film inför en uppgift. 

Förra veckan var vi i lekparken med klassen. En av eleverna […] som första gången 

var till lekparken i höstas […] bara då satt på en parkbänk […] tillsammans med 

personal, nu denna gången hjälpte hen sin kompis om och om igen att åka linbana. 

Innan vi åkte tillbaka till skolan åkte denna elev linbana precis som sin kompis. Där 

kan man se vad draghjälp och pepp från sina kompisar kan göra.  

Det visar sig i ett loggbokscitat att känslan av sammanhang upplevs olika från 

person till person. Det som personal jobbar fram i struktur och rutiner för att en 

elev ska uppleva meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet kan vara 

motsatsen gentemot en annan elevs upplevelse av KASAM vilket följande citat 

speglar, 

[…] Idag har vi (klassen, lärare och assistenter) börjat göra reklam för en kommande 

elevkonsert som ska gå av stapeln om en vecka. När jag skrivit ut affischer mötte jag 

en elev i parallellklassen som är med i samma kör, och gav denne en affisch att sätta 

upp på valfritt ställe. För sent insåg jag att personalen bredvid försökte signalera till 

mig att det var en dålig idé… för den eleven får inte information flera dagar innan 

något ska inträffa, utan just innan eventet […] Två stödsystem kolliderade, med lika 

medvetna men väldigt olika förhållningssätt. På ena sidan väggen förbereds eleverna 

noggrant, med bilder, tecken och talat språk, och de ges dessutom utrymme att 

påverka planeringen i så hög grad som möjligt. På andra sidan förbereds planeringen 
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utanför elevernas insyn och kontroll och förändringar genomförs med kort 

förvarning.  

5.2.4 Analys av Känsla av sammanhang 

Det går att finna tendenser i denna del kopplat till vad Sülau (2019) beskriver som 

knowledge of practice. Deltagarna utgår från sin egen praktik och lär av den 

genom att reflektera kring vad som faktiskt fungerar eller inte fungerar. Jag tolkar 

reflektionskommentarerna utifrån att deltagarna upplever en händelse eller ser 

tillbaka på ett ögonblick för att se vad man gjort bra eller vad som kunde gjort 

annorlunda för att eleverna ska uppleva undervisningen meningsfull, hanterbar 

och begriplig. Vidare gör jag här kopplingar till Sjöström (2013) som skriver om 

Wagners sociala teori om lärande. Deltagarna reflekterar här över görandet i 

praktiken, var lärandet tar sig i uttryck och lär av det som varit för vilket jag tolkar 

som ett lärande kring att utveckla sin undervisning och bemötandet gentemot 

eleverna.  

5.2.5 Individuella förutsättningar och behov 

I framförallt planeringen av undervisningen läggs det stort fokus på att möta 

eleverna där de utvecklingsmässigt befinner sig samt att utmana eleverna lagom 

mycket. Det är en balansgång att hitta elevernas kunskapsnivå för att 

undervisningen vare sig ska bli för enkel eller för svår, 

Se tillbaka hur det var i början av skolan när eleven började och hur mycket som har 

utvecklats med tiden. 

När eleven praktiskt utför något på egen hand utan att ens reflektera och då när jag 

kan påvisa för eleven att hen faktiskt kan själv. 

Lektionerna är individanpassade med lätta uppgifter för att öka motivationen och 

självförtroendet men även för att orka utmanas i nya uppgifter […] att prata om vad 

som är svårt/lätt och tillsammans hitta en lösning på hur man ska förstå gör att 

eleverna kan ta sig an de svårare delarna. 

Arbetslagssamordningen blir en viktig del kring att möta eleverna utifrån 

individuella förutsättningar och behov, 

I arbetslaget ser jag våra olikheter och styrkor. Alla har en viktig roll och måste 

känna sig trygga i planeringen samt känna att det är helt ok att ändra på den för att 

det ska passa dem och eleven de ska arbeta med.  

[…] alla utvärderar varje dag i arbetslaget […] att fokusera på den sociala 

utvecklingen hos eleverna, diskuteras ofta […] även hur eleven kan utvecklas 

kunskapsmässigt, att då vara ett arbetslag som ser elevens kompetenser från olika 

synvinklar är väldigt viktigt.  

[…] Arbetslaget vill jobba med eleven/eleverna och frågar sig hur vi lär bäst, vilket 

material fungerar, vilka arbetssätt har redan testats […] hur mycket tid i veckan ska 

avsättas […] 

Att personalen har olika intressen och utbildningar gynnar våra elever då vi oftast 

kan hitta någon ur personalstyrkan att jobba med för att locka elever till 

undervisning genom gemensamma intressen. 
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En stor del av det dagliga arbetet inom anpassad gymnasieskola är att möta 

eleverna där de är idag. Dagsform, tydlighet, struktur med mera blir avgörande för 

hur eleverna tar in ny kunskap från ena dagen till den andra, 

Tydlighet och struktur. Följa schemat. Utföra uppgifter som står men anpassa 

längden, en bra dag ett långt pass, dålig dag ett kortare. 

Våra elever presterar även väldigt beroende på dagsform, de tar in andras känslor. 

Har jag haft en dålig morgon så är det lika bra att berätta om det då de läser av mig. 

Vi kan ha en diskussion om det […] 

Bensträckare eller paus […] kan göra att energin kommer tillbaka för sista delen av 

lektionen. 

Även att finna lösningar i stunden för att eleverna ska uppleva att de lyckas är en 

nyckelfaktor. Även om det finns en tanke med det som genomförs i 

undervisningen handlar det om att ha känsla för att även kunna vara flexibel samt 

att skapa en kultur där det är okej att göra fel, 

Idag letade vi efter rektanglar i tidningar som eleverna skulle klippa ut. En elev ville 

gärna klippa ut sin bokstav istället. Tror eleven fastnade lite i gamla mönster och 

rutiner då vi jobbade mycket med att klippa ut bokstäver förra läsåret. Eleven fick 

klippa ut både rektanglar och sin bokstav så blev eleven nöjd. 

[…] Det är viktigt för mig att visa eleverna att det är ok att misslyckas, ta fel mängd 

mjöl, välja fel medel till rekond. Det är en skola och det är ju här vi ska lära oss […] 

Ibland måste vi som personal låta eleverna göra fel även om vi skulle kunna 

förhindra det, ibland är felen de största lärprocesserna. 

Att arbeta gentemot elevernas individuella förutsättningar och behov kan ibland 

innebära en till en undervisning, det vill säga personal till elev. Detta har både för 

och nackdelar varav det handlar om att känna av vad som är bäst för eleven här 

och nu, 

Vi kan välja att jobba en mot en för att inte all energi ska gå åt att oroa sig för att 

jämföra sig med andra. 

Inte alltid positivt 1 till 1. Blir inte bra med för mycket hjälp, kan stjälpa mer än 

hjälpa. 

5.2.6 Analys av Individuella förutsättningar och behov 

Resultatet visar här att det är viktigt med att vara väl planerad och förberedd inom 

arbetslagen i undervisningen men även att kunna visa prov på flexibilitet. Här sker 

enligt mig knowledge of practice (Sülau 2019) när deltagarna kontinuerligt ser 

över elevernas individuella förutsättningar och behov i undervisningen. Jag tolkar 

det vidare som att deltagarna ständigt befinner sig i en lärandeprocess i görandet 

vilket Sjöström (2013) beskriver. Vikten av att samtala om vad som är bra eller 

mindre bra tycks bli påtaglig vilket innebär att även här kommer ömsesidigheten 

att spela en stor roll i arbetslagen. Jag tolkar även in Sülau (2019) beskrivning av 

sägandet i praktiken (kulturella-diskursiva) där deltagarna själva reflekterar och 

överväger för- liksom nackdelar i undervisningen. Jag tolkar resultatet utifrån 

Sjöström (2013) att deltagarnas olika bakgrund och intressen gör att lärandet sker 
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tillsammans i ett socialt sammanhang, att deltagarna respekterar och tar tillvara på 

varandras kompetenser inom arbetslagen.      

5.2.7 Personaldiskussioner 

Det framkommer i datamaterialet att deltagarna har positiva ordalag kring hur 

diskussioner bör genomföras i olika konstellationer. Samtalsklimat lyfts 

kontinuerligt av deltagarna vilket exemplifieras genom följande citat, 

Högt i tak och elevfokus gör att man tillsammans sår ett frö för att senare få ihop ett 

träd. 

Ett bra arbetslag där man jobbar åt samma håll gör det lättare att våga utmana elever 

till utveckling. 

I grund och botten tror jag att elever och alla människor utvecklas/lär oss när vi 

känner trygghet, tillit och förtroende men jag tror även att vi lär ut som bäst när vi 

känner trygghet, tillit och förtroende. 

Vidare framträder möjligheter och utveckling som olika samtal bidrar med. Det 

handlar både om egen och elevers utveckling vilken gynnas i att personal 

kontinuerligt för diskussioner och kollegialt lärande sinsemellan i olika 

konstellationer, 

Möjligheten att gå bakom det självklara ibland gör att man bara i tron om att det är 

bra, eller för att man alltid gjort så. Att reflektera över undervisningen är väldigt 

nyttigt och bra för alla. 

[…] kan vara något att prata vidare om när vi har elevhälsomöten, där vi mer 

ingående kan få reflektera tillsammans enskilda elevers lärandeutveckling vilka 

framgångar har vi sett och vad vi kan koppla dem till. 

Även om deltagarna är väl medvetna om hur de vill ha det i samtalen sinsemellan 

framkommer en viss saknad av kontinuerliga samtal som kan bidra till att utveckla 

verksamhet och undervisning. Flera delatagare uttrycker en viss frustration i sin 

beskrivning av kontinuerliga samtal inom kollegiet,  

[…] jag saknar att bolla lärande med lärarkollegor. […] under en vanlig skolvecka 

talar jag idag mer med assistenterna om pedagogiska frågor än med andra lärare […] 

Det har varit intressant att ta sig tid att skriva ner reflektioner i farten, men jag 

saknar fortfarande det strukturerade samtalet […] 

[…] vi får eller tar oss sällan tid till att reflektera tillsammans. 

5.2.8 Analys av Personaldiskussioner 

Jag kan här se att det är tydligt att diskussioner inom praktikgemenskaper är 

viktiga att få till men att tid sällan tas till detta såtillvida det inte är styrda samtal 

som exempelvis arbetslagsträffar. Det är viktigt att få till diskussioner i 

praktikgemenskaper då det är inom dem, i sociala sammanhang kunskap blir till 

(Sjöström 2013). Det är av resultatet att döma även viktigt med ett trevligt klimat i 

arbetslagen där det ska finnas högt elevfokus. Jag tolkar det som att 

erfarenhetsutbytet inom arbetslagen blir en viktig del i reflektionen över 
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undervisningen. Identiteter förändras och formas i denna process när deltagarna 

lär av varandra (Sjöström 2013). Utifrån kommentarerna i resultatet tolkar jag det 

som att deltagarna utgår från sin egen praktik i beskrivningen av olika 

diskussioner. Praktiken i detta fall är undervisningen och lärande sker i vad Sülau 

(2019) beskriver som knowledge of practice och även knowledge in practice som 

innefattar att kunskap blir till genom reflektion utifrån praktiken.         
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5.3 Utvärderande enkät  

Den utvärderande enkäten genomfördes två månader efter loggboksskrivandet. 

Detta för att se vad deltagarna tagit med sig och vad som befästs från genomfört 

utvecklingsarbete. Det visade sig i enkätsvaren att deltagarna är tydliga med att 

kollegialt lärande är av värde för att utveckling ska ske i verksamheten och 

individuellt. Detta gynnar i sin tur elevernas utveckling och lärande. Utdrag ur 

enkätsvaren visar på, 

Viktig att tillsammans finna vägar för eleverna att nå sina kunskapsmål. 

Ett systematiskt lagarbete, där kollegor utvecklar sitt lärande genom att lära av och 

genom varandra.  

Att arbetsgruppen tillsammans tänker klokt kring hur vi på bästa sätt […] ger 

eleverna den bästa utvecklingen utefter sina förutsättningar. 

Det visade sig även att det kollegiala lärandet stärker arbetslagen genom ett ökat 

positivt klimat, 

Man tar tillvara på all kunskap som finns hos var och en och gör det till ett bra 

arbetssätt. Att prata med varandra, ge råd och tips och även ta emot det så går arbetet 

med eleverna framåt […] det blir ett öppnare klimat i gruppen. 

Utifrån enkätsvaren synliggjordes att deltagarna fått med sig ett övergripande tänk 

kring olika lärandeteorier. Det visar sig vidare utav enkätsvaren att det 

sociokulturella perspektivet dominerar i verksamheten med inslag av relationella- 

och salutogena perspektivet. Relationskapandet och KASAM tar sig i uttryck när 

deltagarna lyfter, 

Att relationsskapandet och förstå meningen med sin utbildning är otroligt viktigt. 

Kopplingar till KASAM görs även när deltagarna beskriver undervisningen som 

meningsfull, hanterbar och begriplig, 

När undervisningen lyckas träffa precis det eleverna är på väg att behärska (den 

proximala utvecklingszonen) och rör det de är intresserade och motiverade av. 

När de kan sätta ord på vad de gjort och varför och använda kunskapen i olika 

sammanhang och då anpassa om den. 

Loggboksskrivandet var av stort värde för att fånga upp nuet och kunna gå 

tillbaka, utvärdera och tänka nytt. Det visade sig även att loggboksskrivandet hade 

funktionen att fånga upp elevernas och kollegornas lärande i stunden, både på 

gruppnivå och utifrån det individuella lärandet.   
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5.4 Slutsatser 

5.4.1 Hur beskrivs elevers utveckling i två praktikgemenskaper? 

Deltagarna beskriver elevers utveckling främst utifrån begreppen kommunikation, 

språk och relationer. Inom utbildningen ges eleverna förutsättningar att utvecklas 

genom att deltagarna anpassar undervisningen utifrån vart eleverna befinner sig 

utvecklingsmässigt. Anpassningar som omnämns i resultatet är bland annat 

bildstöd och tecken. I resultatet får relationella perspektivet stort utrymme kring 

elevers utveckling inom anpassad gymnasieskola. Relationen mellan personal till 

elev och elev till elev blir viktig i lärandet både vad gäller inom arbetslaget samt 

gentemot eleverna. Det visar sig att relationen är nödvändig för lärande men att 

den inte får ta överhand. Alla relationer behöver nödvändigtvis inte gynna 

lärandet, relationen kan även bromsa lärandet varav det blir viktigt att arbetslaget 

har en ömsesidighet gentemot varandra och hjälps åt för att nå fram till samtliga 

elever.     

5.4.2 Hur planeras undervisningen i praktikgemenskaperna utifrån att 
eleverna ska utvecklas i relation till individuella förutsättningar och 
behov? 

Här blir det tydligt att arbetslagssamordningen är en viktig del inom 

praktikgemenskaperna. Det är i diskussioner inom arbetslagen som personalen 

kommer fram till gemensamma strukturer samt hur undervisningen bör ske för att 

möta eleverna utifrån individuella förutsättningar och behov. Det blir centralt att 

hitta arbetsuppgifter i undervisningen som är anpassade för varje enskild elev för 

att undervisningens centrala innehåll vare sig ska vara för lätt eller för svår. Härtill 

framkommer det även av deltagarna att personalen måste vara flexibel för att 

kunna möta eleverna i stunden. Resultatet visar att det är med fördelar att ta 

tillvara på varandras olika erfarenheter och intressen i planering av undervisning.   

5.4.3 I vilka sammanhang uppfattar yrkesverksamma inom 
praktikgemenskaperna att elever känner meningsfullhet, begriplighet 
och/eller hanterbarhet i undervisningen? 

Begreppen meningsfullhet och begriplighet framkommer tydligt i deltagarnas 

kommentarer. Hanterbarhet går att utläsa men framkommer inte som noterat ord. 

Deltagarna upplever det som att eleverna känner meningsfullhet i undervisningen 

när eleverna förstår varför de jobbar med det som undervisas. Där och då blir det 

tydligt för eleverna och undervisningen blir då även hanterbar och begriplig. 

Känslan av sammanhang kan upplevas olika beroende på vilket förhållningssätt 

praktikgemenskapen har gentemot eleverna. Det som vissa elever och personal 

uppfattar som meningsfullt, begripligt och hanterbart kan upplevas helt motsatt av 

andra i omgivningen. Därför gäller det att kunna utgå från sin egen praktik och 

lära av den.   
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5.4.4 Vad bidrar utvecklingsarbetet i praktikgemenskaperna med i 
förhållande till deltagarnas uppfattningar om elevernas progression i 
lärandet? 

Av resultatet att utläsa finns det fördelar med att tillsammans samtala och 

reflektera över ett specifikt innehåll. Det finns ofta ambitioner om att ta sig tid 

tillsammans men det görs sällan. Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna ses som ett 

givande koncept där man får möjlighet att ta tillvara på varandras olika 

intresseområden. Kollegialt lärande ses som en möjlighet för att genomföra en bra 

undervisning i anpassad gymnasieskola. Att skriva loggbok och reflektera 

tillsammans ses som värdefullt både utifrån att lyckas skapa ett positivt klimat i 

gruppen men också för att fånga upp det som händer i nuet. Att synliggöra olika 

lärandeteorier blir givande då det blir tydligt vart man är och vart man är på väg 

inom ramen för undervisningen för elever med IF. 
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6 Diskussion 
Resultatdiskussionen presenteras utifrån studiens resultat i relation till tidigare 

forskning. Metoddiskussionen syftar i sin tur till att kritiskt granska de val som 

gjorts inom ramen för denna studie. Förslag till vidare forskning framträder inom 

detta avsnitt och i avslutande reflektioner lyfts eftertänksamheter om och kring 

vad studien bidragit med inom ramen för den verksamhet där den är genomförd 

och även för mig personligen. 

6.1 Resultatdiskussion 

Smith (2001) beskriver Argyris begrepp single-loop- och double-loop-lärande. 

Inom double-loop-lärande kritiskt granskas en verksamhet som ett steg i att leda 

utvecklingen av verksamheten framåt. Double-loop-lärande innebär då bland 

annat ett främjande av gemensamma mål och en öppen kommunikation inom 

verksamheten (organisationen). Utifrån resultatet bygger detta mycket på grunden 

inom det kollegiala lärandet. Här visar resultatet på att det måste finnas ett bra 

samarbete inom och mellan arbetslagen där det tas till vara på varandras olika 

förutsättningar samt erfarenheter för att generera en bra utbildning med ökad 

kvalitet i undervisningen vilket i sin tur leder till att elevernas kunskaper ökar och 

eleverna utvecklas. Anderson och Östlund (2017) lyfter kollegialt lärande inom 

skolan som utvecklande, det ställer dock höga krav på att lärare samt 

elevassistenter är samstämmiga och interagerar för att stödja eleverna i deras 

skolvardag.   

Catino och Patriotta (2013) skriver om att lära av fel. De skriver främst om detta 

kopplat till organisationslärande och att detta blir ett grundläggande krav inom 

alla verksamheter för att ny kunskap ska utvecklas. Detta kopplas till resultatet 

utifrån att elever och personal inom anpassad gymnasieskola måste tillåtas göra 

fel för att lära av dem. Resultatet visar på att elever måste få göra fel för att i 

efterhand utvärdera, lära av dem och därigenom utvecklas. Härtill handlar det om 

att som personal vara flexibel i stunden och bemöta eleverna utifrån ett tillåtande 

klimat. Catino och Patriotta (2013) beskriver detta utifrån att känslor som 

uppkommer i samband med att individer gör fel måste bemötas med respekt och 

förståelse för att skapa ett tillåtande klimat och inte det motsatta, det vill säga en 

skuldkultur som präglar det Catino och Patriotta (2013) lyfter inom single-loop-

lärande. Även Anderson och Östlund (2017) lyfter respekt som en nyckelfaktor 

för att lärare och elevassistenter ska kunna mötas i vård och omsorg samt kunskap 

och lärande. Anderson och Östlund (2013) poängterar vikten av att lärares och 

elevassistenters kunskaper förankras i klassrummet där undervisningen inte kan 

särskiljas det sociala och kulturella sammanhang de befinner sig inom. Tid måste 

ges till utveckling i miljön som omringar anpassad gymnasieskola. Här blir det 

särskilt viktigt att tid ges och tas till lärande samt utveckling inom verksamheten, 

det behöver finnas en god samverkan mellan lärare och elevassistenter vid 

framförallt skapandet av gemensamma mål och riktlinjer med undervisningen. Det 

måste finnas utrymme för diskussioner kring lärandeprocesser. Resultatet visar på 

att det är viktigt att möta varandra med ömsesidig respekt då kunskap och lärande 

sker tillsammans i gemenskaper, av erfarenheter och i mötet med andra vilket går 
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att härleda till grunderna inom det sociokulturella perspektivet. Hjelte och Ineland 

(2020) poängterar vikten av att professionerna inom utbildningen visar på god 

samarbetsförmåga och flexibilitet för att på ett framgångsrikt sätt leda, utveckla 

och organisera arbetet framåt. Hjelte och Ineland (2020) beskriver 

yrkesverksammas relationella egenskaper genom att framhålla vikten av ett 

adaptivt förhållningssätt, det vill säga förmågan att anpassa sina förväntningar och 

beteenden till elever med IF. Det handlar här om att ställa rimliga krav utifrån 

vilka mål eleven arbetar mot. Anderson och Östlund (2017) pekar på att det är när 

tilliten inom och mellan professionerna ökar som det kollegiala lärandet blir 

synligt. Resultat som pekar på detta är när deltagarna bland annat uttrycker att ett 

bra arbetslag är där man jobbar åt samma håll vilket gör det lättare att våga 

utmana elever till utveckling samt att människor utvecklas och lär när vi känner 

trygghet, tillit och förtroende gentemot varandra inom anpassad gymnasieskola. 

Resultatet visar att elevassistentens roll är viktig och inte att förringa i 

undervisningen för elever med IF. Anderson och Östlund (2017) belyser 

elevassistentens roll som än viktigare i arbetet en till en med eleverna. Härtill 

belyser Anderson och Östlund (2017) vikten av kollegialt lärande som ett 

gemensamt ansvar att ständigt stämma av elevernas utveckling mellan 

professionerna för att lärare ska kunna genomföra en rättvis och formativ 

bedömning. Det blir härtill viktigt enligt Anderson och Östlund (2017) att 

ledningen för verksamheten ger arbetslagen tid till reflektion. Resultatet visar på 

att detta saknas både lärare sinsemellan men även reflektionstid inom arbetslagen 

samt mellan arbetslagen. Anderson och Östlund (2017) lyfter att detta inte är 

något som sker per automatik, här har skolledningen en viktig roll att vara 

lyhörda, uppfatta och ge tid till reflektion för att ett kollegialt lärande ska äga rum. 

Owen (2014) skriver att stödprocesser som kollegialt lärande tar tid att forma och 

att det är en utmaning att hålla det kollegiala lärandet aktivt. Owen (2014) belyser 

likt Catino och Patriotta (2013) att det handlar om att skapa en kultur där det ses 

som en vinning i att göra fel och lära av det inför framtiden. Owen (2014) 

poängterar även begreppen tillit och respekt likt Catinom och Patriotta (2013) 

samt Anderson och Östlund (2017). Owen (2014) menar att dessa begrepp lägger 

grunden för hur samarbetet mellan olika professioner fungerar. En väl fungerande 

verksamhet innefattar enligt Owen (2014) ett stödjande ledarskap som för samtal 

framåt och där nya idéer utvecklar verksamhet samt undervisning. Det viktigaste 

enligt Owen (2014) är att skapa ett bra kollegialt lärande där vinnarna i slutändan 

är eleverna. Resultatet spretar här kring om verksamheten innefattar ett bra 

kollegialt lärande eller ej. Å ena sidan framkommer röster om att tid till reflektion 

saknas medan andra uppfattar det som helt okej. Dock väger rösterna i resultatet 

över mot att det saknas tid till kollegialt lärande. Det förekommer reflektioner i 

farten mellan professionerna men allt för sällan styrda samtal lärare emellan. 

Däremot finns det en enighet i resultatet om hur det kollegiala lärandet ska gå till 

och syftet med det vilket går i samstämmighet med tidigare forskning om att 

reflektion tillsammans över exempelvis undervisning är bra och att det gynnar 

elevernas utveckling.  

Von Wright (2006) beskriver att undervisning handlar inte enbart om att överföra 

kunskap. Det handlar lika mycket om att utöva en relationell praktik för att 
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möjliggöra utveckling i elever som personer samt att etablera relationer. Rimm-

Kaufman et al. (2003) är inne på samma linje som Von Wright (2006) när de 

lyfter vikten av relationsskapande i undervisningen. Rimm-Kaufman et al. (2003) 

skriver bland annat att en god lärare- elevrelation skapar trygghet för eleven vilket 

bidrar till att elevens grundläggande behov kan tillgodoses och eleven ges 

möjlighet att skapa egna relationer med andra. Lärare som har förmågan att vara 

lyhörda och stödjande i elevrelationerna blir ofta effektiva på att bemöta eleverna 

när de behöver stöd eller hjälpa dem att klara moment själva. Resultatet speglar 

detta då språk, relationer och kommunikation framkommer som centrala delar i 

deltagarna loggboksskrivande. Det gäller både kommunikation mellan elever och 

mellan elever-personal. Resultatet visar vidare på stödjande miljöer för att 

underlätta kommunikationen inom anpassad gymnasieskola. Rimm-Kaufman et 

al. (2003) argumenterar för omsorgsfulla miljöer där utveckling och lärande 

främjas och där goda relationer kan skapas mellan elever och personal. Härtill 

lyfter Rimm-Kaufman et al. (2003) vikten av det individualiserande lärandet som 

en central aspekt vilket bland annat handlar om att skapa inkluderande miljöer 

inom anpassad gymnasieskola. Detta framträder i resultatet utifrån att börja i det 

lilla för att sedan kontinuerligt bygga vidare. Det är enligt deltagare i resultatet 

lättare att ställa krav på eleverna när en relation byggts upp och eleven känner sig 

trygg i miljön denne befinner sig i. Bingham och Sidorkin (2003) ger sken av att 

detta är det mest centrala för att lyckas i sin undervisning, det vill säga att inse 

betydelsen av goda lärare-elevrelationer och att främja skapandet av dem. Om 

lärare lyckas skapa dessa goda relationer med elever är det lättare att möta elever 

med olika förutsättningar samt behov enligt Bingham och Sidorkin (2003). De 

menar således att utbildning handlar om mer än enbart metoder, läroplaner, 

kunskapsinlärning i färdigheter och innehåll. Utbildning handlar minst lika 

mycket om relationer och framföralt lärare- elevrelationer. Hjelte och Ineland 

(2020) belyser att yrkesverksamma inom anpassad gymnasieskola ska anpassa 

miljö och arbetssätt för att säkerhetsställa en bra utbildning. Enligt Hjelte och 

Ineland (2020) görs detta genom att yrkesverksamma visar på god 

samarbetsförmåga och flexibilitet i undervisningen samt att bemöta elevers 

styrkor och svagheter, att ge svar på varför vi agerar som vi gör i vissa situationer 

blir avgörande för eleverna. Detta sker i mötet med elever där relationen mellan 

lärare-elev eller elevassistent-elev blir en avgörande faktor. Härtill handlar det 

dock om att finna en balans enligt Östlund (2012a). Han skriver att elevassistenten 

ofta har en kamratlig position till eleven vilket även kan leda till hinder i 

undervisningen en till en. Interaktionen blir således vertikal (vuxen-elev) snarare 

än horisontell (elev-elev) vilket behöver utmanas inom särskolans verksamhet 

samtidigt som den pedagogiska praktiken inte åsidosätts. Resultatet visar på detta 

då det framgår att relationen elevassistent/lärare-elev kan bli för nära och hämma 

elevens undervisning. Lärare och elevassistenter förekommer eleven och låter inte 

denne få den tid som krävs för att komma fram till egna svar. Resultatet visar 

vidare på att en till en undervisning inte alltid är gynnsamt då mer hjälp ges än 

nödvändigt och att relationerna med klasskamraterna åsidosätts. Östlund (2012a) 

beskriver detta genom att eleverna i högre utsträckning bör ges möjlighet att 

interagera tillsammans samtidigt som kunskapsstoffet utgörs utifrån 

styrdokumentens intentioner. En vertikal relation kan aldrig ersätta de sociala och 

relationella värden so framträder i en horisontell relation med jämnåriga. 
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Resultatet visar dock även att det finns fördelar med en till en undervisning men 

att det kräver känsla av lärare när undervisningsformen sätts in/genomförs. 

Resultatet visar på att relationella perspektivet är viktigt inom anpassad 

gymnasieskola. Främst handlar det om att bygga relationer mellan 

lärare/elevassistent-elev för att undervisning ska kunna bedrivas meningsfullt 

gentemot eleverna. Buber (1993) beskriver att det handlar om att skapa Jag-Du 

relationer vilket innebär att vi accepterar den vi möter och att där sker ett samspel, 

en närvaro. Det är enligt Buber (1993) i Jag-Du relationen som vi kan mötas på 

riktigt och den relationen skapar mening i våra liv. Relationen jag-du blir 

betydelsefulla för oss vad skulle kunna gälla hälsa eller varandet som människa. 

Biesta (2019) menar i sin tur att lärarens roll har förändrats från att tidigare varit 

en auktoritär individ i klassrummet till den som idag underlättar lärande för elever 

genom vägledning. Det blir lärarens uppgift att vägleda och utforma bra miljöer 

som främjar lärande och utbildningens ansvar att skapa möjligheter för elever att 

framträda som subjekt. I resultatet framkommer detta kring begreppet 

meningsfullhet. Lärare och elevassistenter uppfattar undervisningen som 

meningsfull när innehållet är begripligt och eleverna vet varför de undervisas i 

aktuellt ämne. Biesta (2019) lyfter detta genom att beskriva ett pedagogiskt språk 

som omfattar innehåll, syfte och relation där syftet ses som det mest centrala. 

Resultatet visar att undervisningen blir meningsfull när eleverna vet svaret på den 

didaktiska frågan varför? Likt när en elev sitter och kollar platsannonser och 

upplever sig ha kompetenserna som krävs för att kunna söka jobbet. Det är när 

eleverna upplever undervisningen som meningsfull lärare ofta lyckats med att 

skapa en begriplig och hanterbar undervisning vilket syns i resultatet. Gustavsson 

et al. (2021) lyfter detta kring identitetsskapande, att ha en realistisk syn på 

framtiden. Här får och har skolan en viktig roll att hjälpa eleverna att skapa en bra 

självidentitet. Utifrån resultatet tolkas det att lärare och elevassistenter hjälper 

eleverna med identitetsskapandet genom att anpassa miljö och undervisning 

utifrån att eleverna ska uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet för 

att därigenom även få motivation i undervisningen. Många av eleverna inom 

gymnasiet i anpassad gymnasieskola är på väg ut i arbetslivet eller vidare till 

andra aktiviteter efter avslutad skolgång. Eleverna kliver här in i vuxenlivet och 

skolan har en viktig rolla att som Biesta (2019) uttrycker, vägleda dem framåt. 

Schumann (2018) framhäver att omgivningen spelar stor roll i klivet över till 

vuxenlivet, framförallt personer som exempelvis lärare eller elevassistenter som 

hjälper till i formandet av självständighet som i sin tur påverkar identiteten. Bra 

vuxenkontakter blir enligt Schumann (2018) avgörande för elevernas framtida 

livssituation. Hjelte och Ineland (2020) menar at yrkesverksamma inom anpassad 

gymnasieskola förväntas visa en professionalism i bemötande genom attityder och 

beteende. Under elevernas identitetsskapande ska anpassad gymnasieskola främja 

välbefinnande och förbereda inför ett liv efter skolan enligt Hjelte och Ineland 

(2020). De är även inne på sociokulturella värden som anpassad gymnasieskola 

bidrar med. Härtill handlar det om skapandet av sociala kontakter som främjar 

elevernas val inför framtiden. I skapandet av sociala kontakter blir det även enligt 

Tideman et al. (2022) viktigt att synliggöra demokratiska värden i anpassad 

gymnasieskola. Eleverna måste enligt Tideman et al. (2022) vara delaktiga i 
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demokratiska processer där lärare och elevassistenter vägleder i demokratiska 

aktiviteter. Resultatet visar här att eleverna ges möjlighet till egna initiativ och 

beslut i undervisningen. Tideman et al. (2020) menar att detta är ett steg i 

demokratiprocessen att förbereda eleverna för ett liv efter skolan. Liksom vad 

resultatet speglar och Tidemans et al. (2020) resonemang menar Kateryna et al. 

(2021) att Sverige kommit långt i utvecklingen vad gäller jämställdhet i samhället 

men där det fortfarande finns mycket att utveckla vad gäller jämställdhet för 

personer med IF. Mineur (2013) lyfter att vi aldrig kommer uppnå total 

jämställdhet när vi redan i skolan skiljer den ordinarie utbildningen från anpassad 

gymnasieskola. Samhällets struktur har varit och är fortfarande att kategorisera 

människor i olika fack. anpassad gymnasieskola faller härtill enligt Mineur (2013) 

utanför samhällets norm. Mineur (2013) poängterar dock att anpassad 

gymnasieskola har utvecklats mot det bättre genom bland annat ökad 

individualisering samt ökat kunskapsfokus. Resultatet visar på ökat 

kunskapsfokus och vikten av att möta eleverna utifrån individuella förutsättningar. 

Det handlar härtill om att möta eleverna där de befinner sig utvecklingsmässigt 

och utmana lagom mycket för att skapa en undervisning som för eleverna är 

meningsfull, hanterbar och begriplig. 

6.2 Metoddiskussion 

Utvecklingsarbetet blev väl genomfört. Däremot tar jag med mig att den hade 

kunnat ligga bättre i tid. En av deltagarna uttryckte sig enligt följande, 

Tror att det ligger lite fel i tiden, maj månad. Mycket ska slutföras, studenter ska 

göra det sista samtidigt som nya elever introduceras […] Tänker att denna typ av 

utvecklingsarbete kan ha en uppstart runt september för att få bäst resultat. 

Jag håller med deltagaren att utvecklingsarbetet genomfördes i en arbetsam 

period. Däremot kan jag inte säga något om resultatet i sig, såtillvida det varit ett 

annat utfall i deltagarnas svar eller ej om studien var förlagd i september. 

Resultatet genererade än dock ett bra datamaterial att analysera samtidigt som det 

förhoppningsvis bidrar till reflektion och utveckling inom vald anpassad 

gymnasieskola vilket en av deltagarna tog fasta på, 

Att reflektera är bra. Det är vad utvecklingsarbetet genererat för mig. 

Det har varit en utmaning att finna tidigare studier kopplade till studiens 

ämnesområde likväl teorier att hänga upp analysens på. Dock anser jag efter 

resultat, analys och diskussion att det blev en röd tråd genom uppsatsen och att jag 

fann ett empiriskt material som genererade ett bidragande resultat till dagens 

forskningsfält inom anpassad gymnasieskola. Det har varit och är en komplex 

verklighet att få till ett kollegialt lärande inom anpassad gymnasieskola då 

professionerna elevassistent samt speciallärare (lärare) är på olika kunskapsnivå 

vad gäller kritiskt tänkande om och kring lärandeteorier, pedagogik, didaktik med 

mera. Där har vissa av deltagarna sökt mer stöd i frågor och funderingar än andra 

under studiens gång. Hade jag gjort om studien hade jag efter enkät 1 och 

föreläsningen lagt in ett fokusgruppssamtal liksom efter loggboksskrivandet. 

Detta hade dock genererat ett betydligt större empiriskt material än vad för studien 
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på förhand var tänkt, det hade däremot genererat ett tydligare inslag av kollegialt 

lärande.  

Inför sista enkätinsamlingen fanns där två bortfall (deltagare) utifrån att dessa 

avslutade sin anställning inom på förhand vald gymnasieskola. Detta var dock 

inget som påverkade studien i någon negativ riktning då sista enkäten än dock 

genererade tillräckligt med empiriskt material för att kunna bidra med ett resultat 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Den utvärderande enkäten genomfördes 

två månader efter utvecklingsarbetets första steg. Det gav ett bra resultat men två 

av deltagarna uttryckte att det var svårt att komma ihåg allt som gjorts då de ansåg 

att det var ett för långt uppehåll mellan gångerna. Detta är värt att ta med sig vid 

liknande studier för att minska tiden mellan gångerna (enkäter, träffar mm) och 

därigenom hålla det kollegiala lärandet levande.  

Efter övervägande valdes att synliggöra citaten från deltagarna i resultatet utan 

kodning. Ett försök till kodning gjordes genom att döpa deltagarna till versaler likt 

A, B och C med flera. En av deltagarna läste igenom resultatet innan kodningen 

genomfördes och därefter en version där kodningen fanns med. Efter samtal med 

deltagaren visade det sig att hen lättare kunde se och härleda citaten till vem som 

sagt vad. Därför valdes citat utan kodning för att utelämna identiteter med hänsyn 

till konfidentialitetskravet och Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2017). 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Redan i inledningen belyser jag anpassad gymnasieskola som ett outforskat 

område. Även om jag hoppas att denna studie bidragit till nya tankar och 

funderingar är behovet stort med ny forskning inom utbildningen. Det är allt för 

sällan anpassad gymnasieskola ges möjlighet att ingå i projekt eller studier för att 

utveckla verksamheten. Det blir en win-win-situation att genomföra en studie 

inom anpassad gymnasieskola då yrkesverksamma ges tillfälle till kollegialt 

lärande och forskningen kan bidra till nya idéer som får både individ, miljö och 

organisation att utvecklas mot det bättre. 

Jag valde på förhand att avgränsa mig och plockade bort Ljungblads (2018) 

begrepp PeRL (Pedagogiskt relationellt lärarskap). Det hade varit intressant att 

koppla samman PErL med anpassad gymnasieskola. Ljungblads (2018) text ger 

en relationell bild över ”det levda livet i klassrummet” (s 14) där syftet varit att 

”utforska hur lärare-elevrelationer empiriskt tar sig i uttryck i undervisning.” (s 

14). Det är aspekter av den interpersonella kommunikationen som står i fokus i 

lärare-elevrelationen. Resultatet i studien visar att tillit, förtroende och respekt har 

stor betydelse i lärare-elevrelationen. Samtidigt är det tre begrepp som inte kan 

förhandlas mellan individerna, de växer succesivt fram genom lärares aktivt 

lyssnande och genom gensvaren eleven får av läraren. PErL är ett i tiden nytt 

perspektiv som fokuserar både på social nivå men fördjupar sig även i det 

mellanmänskliga. Med andra ord är det fokus på mötet mellan individer ansikte 

mot ansikte. PeRL syftar till att hjälpa lärare att reflektera över relationella värden 

för att genom detta kunna utveckla undervisningsmiljöer. Vidare är syftet med 

PeRL att skapa möjligheter för elever att träda fram som subjekt. 
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Nyckelbegreppen inom PeRL som är tänkta att stödja lärare är ”relationellt 

lärarskap, relation, barnets tillblivelse, mellanrummet, relationsskapande, öppet 

samtal, takt, taktbyten, kontakt, pedagogisk taktfullhet, hållning, nyfikenhet, 

vägvisare, att stå i relation, Vi, relationellt meningsskapande […]” (Ljungblad 

2018, s 143). Jag tänker mig att PeRL mycket väl skulle kunna bidra till ny 

forskning inom anpassad gymnasieskola utifrån hur dess upplägg och struktur 

lyfts fram av Ljungblad (2018). 

6.4 Studiens implikationer 

Studien visar att det är viktigt att möta elever utifrån individuella förutsättningar 

och behov. Att använda sig av olika stöd-kommunikation blir avgörande i 

undervisningen. Vidare blir det viktigt att bygga relationer inom den anpassade 

gymnasieskolan för att eleverna ska lyckas i undervisningen. Den anpassade 

gymnasieskolan innefattar olika praktikgemenskaper. Inom dessa är 

arbetslagssamordningen en viktig del för att finna olika arbetsuppgifter i elevernas 

undervisning för att det centrala innehållet ska gynna elevernas utveckling i 

skolan. Att vara flexibel är en styrka och arbetslagens olika erfarenheter ska tas 

tillvara på för att lyckas kollegialt. Eleverna ska känna undervisningen som 

meningsfull och begriplig vilket nås genom tydliga mål med undervisningen. Här 

handlar det om att lyfta och synliggöra begreppen meningsfull och begriplig i 

arbetslagen och tillsammans med eleverna för att diskutera olika syn på 

begreppen. Att reflektera och samtala om undervisningens innehåll i 

praktikgemenskaper blir härtill avgörande för hur eleverna upplever 

undervisningen. Det blir centralt att undervisningen speglas av arbetslagens 

samarbete och samstämmighet. Ledningen har här ett viktigt uppdrag i att få olika 

praktikgemenskaper att arbeta mot mål och riktlinjer som gynnar elevernas 

utveckling inom den anpassade skolformen. Loggboksskrivande blir värdefullt då 

olika professioner kan fånga upp tankar, kommentarer eller funderingar i stunden 

för att sedan diskutera dem i hela arbetslaget. 

6.5 Avslutande reflektioner 

Uppsatsen har knutit ihop de senaste två åren med Masterstudier på Högskolan i 

Kristianstad. Alla samtal med kollegor, studenter, lärare, handledare med flera har 

på ett eller annat sätt bidragit till att jag nu skriver de sista raderna i denna studie. 

Det har varit lärorikt och intressant att ta sig an allt ifrån vetenskaplig metod, 

förhållningssätt till relationellt lärande och organisationslärande. Jag bestämde 

mig tidigt att försöka genomföra en studie som skulle kunna bidra inom områden 

som specialpedagogik, anpassad gymnasieskola samt lärandeteorier. Jag tror och 

hoppas denna studie är och blir ett bidrag till er som vill ta del av ny forskning 

inom studiens ämnesområde. Jag vill passa på att avsluta med att tacka alla som 

varit med och på något sätt är delaktig till att snart sista punkten sätts. Jag vill 

även tro att detta inte är det sista jag gör med forskningsgrund på svenska eller 

internationella högskolor och universitet. Förhoppningsvis är slutet på 

Masterstudierna starten på något nytt och spännande framöver i eftergymnasiala 

studier och forskning. Jag väljer likväl först en paus innefattande fullt fokus på att 

möta undervisningens komplexitet i anpassad gymnasieskola.    
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