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Abstract
In this thesis I have examined how some teachers in the upper secondary school's individual program
perceive and describe their teaching in the subject area of nature and environment for students with
multiple and extensive disabilities. The reason why I am interested in this is the dilemma that often arises
in my workplace when the subject area plans and knowledge requirements come up. Such questions are
about what teachers should teach students and what they will benefit from it in the future. In order to place
the study in a larger context, I have delved deeper into previous research on the work with students with
multiple and extensive disabilities and on how teachers relate to the curricula. The study has been based
on a phenomenographic approach and includes semi-structured interviews and non-participant
observations. To analyze the results, I have used the relationship between phenomenography and
pragmatism.
In essence, the result is about the complexity of being a teacher on the upper secondary school´s
individual programs. Especially because of the conflict that arises between what the teachers consider
the students schould learn and how they interpret the syllabuses and the value words in them. The feeling
is that the students do not exist, as the knowledge requirements are far too high for students with severe
disabilities. Above all, the interpretation of the word "participate" in the syllabus makes the teachers feel
frustrated with what the students really need to learn. It is also evident from the result that the goal of
teaching students with multiple and extensive disabilities is that the students should become as
independent as possible and that the teaching focuses on what the students benefit from it in their life
after school.
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Inledning
I mitt arbete på en gymnasiesärskolas individuella program uppstår det ofta diskussioner
om ämnesområdesplanerna och hur de är utformade utifrån elever med flera och
omfattande funktionsnedsättningar vilka jag undervisar i min klass. Diskussionerna
handlar om vad lärare ska lära eleverna och hur vi ska lära dem. Ofta mynnar
diskussionerna ut i att det som står i ämnesområdesplanerna är alltför svårt för eleverna.
Vad har de för nytta av detta i livet efter skolan, är en fråga som ofta uppkommer. Allt
som oftast utgår lärare från eleven och vilka kunskaper och förmågor eleven har och
jobbar vidare med dessa. Därefter tittar lärarna i ämnesområdesplanerna för att få det de
arbetar med att passa in. Jag har i detta arbete valt att inrikta mig på ämnesområdet natur
och miljö för att avgränsa undersökningen. I ämnesområdesplanen för natur och miljö
(Skolverket, 2015) finns fyra utvecklingsområden som eleverna ska ges möjlighet att
utveckla under sina fyra år i gymnasiesärskolan.
1. Förmågan att kommunicera om frågor som rör hälsa, natur och miljö.
2. Förmågan att lösa matematiska och tekniska problem i vardagen.
3. Förmågan att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
4. Förmågan att orientera sig i tid och rum.
I läroplanen för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013, s. 2) står det att:
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig,
oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom
de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen
ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika.
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.
Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas
åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

Enligt Bladini och Naeser (2012) finns det en risk att den sociala strukturen, de
erfarenheter och arbetssätt som finns på skolan blir normen. Kulturen på skolan styr
språket och begränsar vad lärare tänker om undervisningen för elever med flera och
omfattande funktionsnedsättning. Kan det vara så att det är kulturen på
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gymnasiesärskolan som gör att det finns olika tankar om ämnesområdesplanerna och hur
personalen arbetar med elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar? Dewey
pekar på hur viktig erfarenheten är i allt tänkande, men han har också ett kritiskt
perspektiv på erfarenheten. En erfaren människa kan bortse från det unika i en ny situation
och tvingas in i någon av de kategorier hen känner till. Tilliten till sin erfarenhet kan leda
till en motvilja mot förändringar. Det praktiska som man känner till är det sunda och det
verkliga (Hjertström Lappalainen & Schwartz, 2014).
Speciallärare med inriktning utvecklingsstörning ska visa fördjupad kunskap om elevers
lärande och deras kunskapsutveckling i relation till ämnesområden. Speciallärare ska
också visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör
lärande och kunskapsutveckling för elever med utvecklingsstörning (SFS 2011:186). En
svårighet i arbetet som speciallärare är just att vara rådgivare i frågor som rör lärande och
kunskapsutveckling för elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar då
många dilemman uppstår i arbetet på gymnasiesärskolan. Ayres, Douglas, Lowery och
Sievers (2011) visar på dilemmat att det går att lära eleverna det som står i läroplanerna,
men till vilken kostnad? Hjälper dessa färdigheter eleverna i livet efter skolan. Utifrån
den här inledningen riktas intresset mot att undersöka hur lärare på andra
gymnasiesärskolor undervisar elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar
och vad undervisande lärare tänker om sin undervisning och hur de arbetar med
ämnesområdet natur och miljö.
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Bakgrund
Detta kapitel börjar med en kort historisk tillbakablick på hur särskolan växte fram till
vad den är idag. Därefter kommer en beskrivning av gymnasiesärskolan och det
individuella programmet utifrån vad som står i skollagen och läroplanen.

2.1. Historiskt perspektiv på elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar
Utifrån

ett

historiskt

perspektiv

har

samhället

betraktat

människor

med

funktionsnedsättningar på olika sätt under olika tidsepoker vilket också visar sig i
terminologin. Det har funnits många såväl officiella som inofficiella termer för samma
personkrets, såsom ”idiot”, ”efterbliven” och ”sinnesslö”. De ”sinnesslöa” delades upp i
bildbara och obildbara. Detta synsätt medförde att personer med flera och omfattande
funktionsnedsättningar inte hade rätt till skolgång. Under 1900-talets första del gällde ett
medicinskt synsätt i samhälle och skola. Personer med funktionsnedsättning sågs som ett
individproblem som krävde medicinsk behandling. En behandling som syftade till bot,
anpassning eller förändring av den enskilde. I skolans officiella dokument beskrivs
skolsvårigheter som defekt hos individen fram till 1970 - talet. Det är i och med att den
sociala modellen växer fram på 1960- och 1970 talet som funktionsnedsättning får en
social innebörd och form som bestäms av förhållanden i miljön (Jakobsson & Nilsson,
2011). Normaliseringsprincipen, vilken myntades av Bengt Nirje (2003) ändrade
synsättet på personer med flera och omfattande funktionsnedsättningar och gällde alla.
Även barn och vuxna med svår utvecklingsstörning borde bo i det öppna samhället på
elevhem eller i en gruppbostad i stället för på institutioner (Grunewald, 2008).
Enligt specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) (2019) innebär utvecklingsstörning
en nedsatt intellektuell förmåga samt svårigheter till anpassning vid vardagliga
aktiviteter. En annan benämning som SPSM använder för utvecklingsstörning är
intellektuell funktionsnedsättning. Den stora variationen inom funktionsnedsättningen
utvecklingsstörning skiljer sig från person till person och kan vara lindrig, måttlig, svår
eller

mycket

svår.

Enligt

riksförbundet

FUB

(2019)

kan

personer

med

utvecklingsstörning också ha flera andra funktionsnedsättningar och benämner det
flerfunktionsnedsättningar. Vidare står det att läsa på FUBs hemsida att personer på tidig
utvecklingsnivå (grav utvecklingsstörning) har omfattande rörelsehinder samt stora
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kommunikationssvårigheter. Som framgår så finns det många olika sätt att benämna de
här personerna. En annan formulering som framgår på FUBs hemsida är (ur ett
skolperspektiv) elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar. I arbetet med
detta examensarbete har både nationell som internationell litteratur och forskning använts
och många olika begrepp på de här eleverna används. Jag kommer fortsättningsvis
använda begreppet elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar oavsett vad
de refererade författarna har använt.

2.2. Särskolan
Den första anstalten för enbart ”idiotiska” barn öppnades av Emanuella Carlbeck 1866 i
Göteborg. Hon var den främsta pionjären inom ”sinnesslövården”. Anstalten
Johannesberg blev godkänd som skolhem och kan ses som föregångare till dagens
särskolor. En annan viktig person och föregångare för särskolan var Thorborg Rappe som
fick sina kunskaper genom studieresor i Europa och USA. Hon publicerade Sveriges
första lärobok om ”sinnesslövård” (Grunewald, 2008). Studier av dagens pedagogiska
praktik inom grundsärskolan visar att pedagogiska utgångspunkter kan härledas till den
tidiga idiotundervisningen. En jämförelse görs med den pedagogik som skrevs fram av
Thorborg Rappe vars pedagogik utgick ifrån individualiserad undervisning, praktiskt
arbete samt uppmuntran och beröm. Under ca 75 år gavs vidareutbildning vid Slagsta
seminarium. Pedagogiken som utbildningen byggdes kring, verkar ha lagt grunden för
det pedagogiska arbetet inom särskolan (Östlund, 2012).
Det har sedan 1944 funnits lagstiftning i Sverige som reglerar utbildningen för personer
med intellektuell funktionsnedsättning. Lagtexterna har ändrats och utvecklats över tid,
bland annat 1954 då begreppet särskola introducerades och ersatte sinnesslöskola
(Grunewald, 2008). Alla barns rätt till skolgång förverkligades genom att omsorgslagen
trädde i kraft 1968, då träningsskolan inom särskolan inrättades för elever med grav
utvecklingsstörning och för de med flerfunktionshinder. Alltså för elever med flera och
omfattande funktionsnedsättningar (Jakobsson & Nilsson, 2011). Den nya omsorgslagen
trädde i kraft 1985 och i den togs reglerna för särskolan bort från omsorgslagen och fördes
in i skollagen. Under 1990 - talet tog kommunerna över huvudansvaret för särskolan,
vilket landstinget tidigare haft (Grunewald, 2008). En av anledningarna var ett nytt
synsätt som uttrycktes främst genom tanken om en skola för alla. Det kom att handla om
alla elevers rätt att, oavsett funktionsnedsättning eller utvecklingsnivå, få utbildning i
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närmaste skola tillsammans med de andra eleverna i närheten (Jakobsson & Nilsson,
2011). Samtidigt skriver Jakobsson och Nilsson (2011) att den sociala modellen
förespråkades under mer än tjugo år, men under 1990- och 2000-talen började det
individuella synsättet åter komma mer i focus. En anledning till detta kan vara att lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft och där rätten att
tillhöra rätt personkrets beslutades av diagnos-experter vilket ledde till en ojämlik
bedömning som var till nackdel för vissa. Diagnoserna var åter i fokus. Figur 1 nedan
visar den förändring som lagar och särskolan har haft på elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar under 1900 - talet.

1954
Begreppet
särskola
introduce
ras

1968
Omsorgs
lagen
träder i
kraft

1969
Normalise
ringsprinc
ipen

1974
En skola
för alla

1985
Skollagen

1993
LSS

Figur 1. Tidslinje för lagar och särskolan.
Särskolan fick sin första läroplan 1973 (Grunevald, 2008). När grund- och
gymnasieskolan fick nya läroplaner 1994 (Lpo94, Lpf94) omfattades även särskolan för
första gången. Från och med 2013 har gymnasiesärskolan återigen en egen läroplan
(Skolverket, 2013).

2.3. Gymnasiesärskolan
Flera skäl anges till att grundsärskola och gymnasiesärskola behövs som egna skolformer.
Argumenten utgår från att grundskolan och gymnasieskolan inte kan möta alla elevers
behov. Vidare har inte alla elever förmågan att tillgodogöra sig utbildningen i grund- och
gymnasieskolan Mineur (2013). En elev med utvecklingsstörning som bedöms att inte ha
förmågan att tillgodogöra sig utbildningen i gymnasieskolan ska tas emot i
gymnasiesärskolan (SFS 2010).
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Utbildningen i gymnasiesärskolan ska vara anpassad till de enskilda elevernas
förutsättningar (SFS 2010, 18 kap. 2 §). I skollagen formuleras att syftet med utbildningen
i gymnasiesärskolan ska:
ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ska ge
en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig
utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas
så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att
självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa
kunskaper. Utbildningen i gymnasiesärskolan ska i huvudsak bygga på de
kunskaper som eleverna har fått i grundsärskolan eller i motsvarande
utbildning (SFS 2010:800. 18 kap. 2§).

I läroplanen för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013) står att det finns olika vägar att nå
målen. Alla som jobbar i skolan ska stödja och stimulera eleverna så att de utvecklas så
långt som möjligt. Skolan ska även stödja elever som är i behov av särskilt stöd och
tillsammans jobba för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren
ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.
Läraren ska även stimulera, handleda och stödja eleverna och ge särskilt stöd till de elever
som är i svårigheter. I undervisningen ska det finnas en balans mellan teoretiska och
praktiska kunskaper för att underlätta elevens lärande. I gymnasiesärskolan består
utbildningarna av nationella och individuella program. De elever som inte kan följa
undervisningen på det nationella programmet ska erbjudas utbildning på ett individuellt
program. (SFS2010:800).

2.4. Individuella programmet
Det individuella programmet på gymnasiesärskolan riktas till de elever som behöver en
anpassad utbildning utifrån elevens egna förutsättningar. Innehållet i undervisningen kan
utformas utifrån varje individs förutsättningar och behov och ska ge eleverna utbildning
för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. På det individuella programmet läser
eleverna ämnesområden i stället för ämnen. De sex ämnesområdena är estetisk
verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och
samhälle och språk och kommunikation. Eleverna får inte betyg i ämnesområdena utan
läraren bedömer och utvärderar elevens kunskaper utifrån två kriterier, grundläggande
och fördjupade kunskaper. För varje ämnesområde finns en ämnesområdesplan
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(Skolverket, 2019). I ämnesområdesplanen ska det finnas utrymme för läraren och eleven
att själva planera undervisningen (SFS 2012:402)

2.5. Ämnesområdet natur och miljö
Syftet med ämnesområdet natur och miljö är att eleverna ska utveckla sina kunskaper om
människokroppen, växter, djur och natur. Eleverna ska också utveckla kunskaper om
vardagliga naturvetenskapliga samband och mönster. Vidare ska eleverna utveckla sin
förmåga att reflektera över, samtala om och göra personliga val angående hälsa, natur och
miljö. Genom undervisning ska eleverna utveckla förmågan att lösa problem i vardagen
genom att använda sig av matematiska redskap och teknisk utrusning på ett för ändamålet
korrekt och säkert sätt. Elevernas förmåga att undersöka och tolka sin omvärld och
samband mellan människan och naturen ska utvecklas genom undervisning. Eleverna ska
också utvecklas i att orientera sig i tid och rum. Dessa områden ska genomföras med hjälp
av fältstudier, laborativa arbetssätt, besök vid olika verksamheter samt genom att eleverna
får möta berättelser som beskriver olika händelser inom det naturvetenskapliga området
(Skolverket, 2015). Figur 2 visar kravnivåerna för ämnesområdet natur och miljö.
Kravnivå för grundläggande kunskaper
(efter elevens förutsättningar).

Kravnivå för fördjupade kunskaper (efter
elevens förutsättningar).

Eleven deltar i kommunikation om frågor
som rör hälsa, natur och miljö. Eleven
reagerar då igenkännande på
beskrivningar eller bilder av
människokroppen, växter, djur och natur.

Eleven kommunicerar om frågor som rör
hälsa, natur och miljö. Eleven berättar då
om människokroppen,växter, djur och
natur.
Eleven löser enkla matematiska problem i
vardagen. Dessutom använder eleven
vardagsteknik.

Eleven deltar i att lösa enkla matematiska
problem i vardagen. Dessutom deltar
eleven i att använda vardagsteknik.

Eleven genomför fältstudier i närmiljön
och andra enkla undersökningar av
omvärlden. Eleven orienterar sig också i
närmiljön med hjälp av olika strategier.
Utifrån vardagsaktiviteter mäter och
planerar eleven tid.

Eleven deltar i att genomföra fältstudier i
närmiljön och andra enkla undersökningar
av omvärlden.Eleven deltar också i att
orientera sig i närmiljön med hjälp av olika
strategier. Utifrån vardagsaktiviteter deltar
eleven i att mäta och planera tid.

Figur 2. Kravnivåer för ämnesområdet natur och miljö (Skolverket, 2013, s.16)
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Syfte och frågeställningar
Syftet är att studera hur några lärare på gymnasiesärskolans individuella program
uppfattar och beskriver sin undervisning för elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar i ämnesområdet natur och miljö
Följande frågeställning har formulerats.


Hur beskriver lärarna den undervisning som de bedriver på det individuella
programmet?



På vilka olika sätt använder lärarna på gymnasiesärskolans individuella program
ämnesområdesplanerna i ämnet natur och miljö?



Vilka utmaningar möter lärarna i undervisningen i ämnet natur och miljö?
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Tidigare forskning
Utifrån syftet till denna studie presenteras i detta kapitel tidigare forskning inom området.
Tidigare forskning visar att undervisningen av elever med flera och omfattande
funktionshinder är väldigt komplex. Detta framgår bland annat i Kontu och Pirttimaas
(2009) studie där de undersöker vilka undervisningsmetoder som används av
speciallärare i Finland för elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar. Det
visade sig att det används 150 olika undervisningsmetoder på de olika skolorna. I Finland
finns

det

ingen

specifik

läroplan

för

elever

med

flera

och

omfattande

funktionsnedsättningar vilket finns i Sverige. Det skulle kunna tänka sig att en läroplan
som sätter ramarna för hur lärare ska jobba i skolan underlättar arbetet för elever med
flera och omfattande funktionsnedsättningar, men i bland annat Anderson och Östlunds
(2017) artikel framgår det att lärarna som ingick i undersökningen var frustrerade och
kände sig hjälplösa för att de inte kunde relatera sin grupp elever till läroplanstexten.

4.1. Särskolans undervisning
Enligt Östlund (2012) verkar undervisningen på gymnasiesärskolans individuella
program bygga på den pedagogik som skrevs fram av Thorborg Rappe vid Slagsta
seminarium. Undervisningen utgick från individualiserad undervisning, praktiskt arbete
samt uppmuntran och beröm. Bladini och Naeser (2012) skriver i sin rapport att det finns
en risk att de erfarenheter och arbetssätt som finns på skolan blir den historiska normen
för hur kulturen på skolan styr undervisningen. Tilliten till den egna erfarenheten kan leda
till en motvilja mot förändringar. Det praktiska man känner till är det sunda och det
verkliga (Hjertström Lappalainen & Schwartz, 2014). Det finns alltså en risk att
undervisningen på gymnasiesärskolans individuella program följer en slags kultur som
följt särskolan under snart 100 år. De här tankarna stärks i Jones och Rileys (2015) studie
som visar på att lärarnas lärande är informellt och oplanerat, eftersom lärarna lär sig
genom erfarenheter med och från kollegor, elever och andra som finns runt eleven. Det
är särskolan som skapar, konstruerar och positionerar eleverna i särskolans pedagogiska
värld och därigenom blir eleven till utifrån de förväntningar och strukturer som finns i
skolan. Den särskolepedagogik elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar
är involverade i får betydelse för deras deltagande, lärande och även i deras
identitetsskapande (Östlund, 2012).
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Anderson och Östlund (2017) visar att den vuxne har ansvar för eleverna i både enskilda
uppgifter och gruppaktiviteter genom att tolka det eleven förmedlar genom signaler,
kroppsspråk, tecken och ord. Olson, Roberts och Ruppar (2017) visar på det komplexa i
arbetet med elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar för speciallärare. Det
räcker inte att vara en flexibel lärare som har god kunskap om sina elever. De måste också
vara företrädare för sina elever i samtal med föräldrar, annan skolpersonal och samhället
i stort för att ge sina elever en rättvis utbildning. I Kontu och Pirttimaas (2009)
rikstäckande studie framgår det att i finsk specialundervisning används 150 olika metoder
för undervisning av elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar vilket visar
på komplexiteten i att undervisa dessa elever, men också på behovet av en läroplan som
visar vägen för lärarna. Jones och Lawson (2018) uttrycker att det finns en motstridig
påverkan mellan läroplan och kunskaper för eleven. Eleverna prioriteras på bekostnad av
läroplanen och det läggs vikt vid en responsiv interaktion i förhållandet mellan lärare och
elev. Jones och Rileys (2017) studie visar på liknande sätt det komplexa i lärarnas strävan
i arbetet med elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar.
Östlund (2012) skriver i sin avhandling att eleverna är väl införstådda och medvetna om
de krav olika situationer ställer på dem genom de ramar och fasta rutiner som skolarbetet
är förankrat i. I de mer kunskapsinriktade aktiviteterna som utspelar sig i studien faller
skolpersonalen in i ett interaktionsmönster som leder till att de ställer frågor de förväntar
sig att eleverna ska besvara. Om eleverna inte svarar det förväntade, omformulerar
skolpersonalen frågan så att elev kan svara det som förväntas. Tideman (2010) kallar det
för en självuppfyllande profetia. Han menar att förväntningarna och kraven på eleven är
låga. Frågan om progression för eleverna blir ett problem då kraven är låga och det är ett
stort fokus på trygghet för eleverna på det individuella programmet. Det hedervärda syftet
att erbjuda trygghet och omvårdnad sätter hinder för krav om kunskapsmässiga och
sociala utmaningar. I Andersons och Östlunds (2017) artikel löste lärarna det genom att
belysa det lärande som skedde under vårdande aktiviteter t.ex. ett toalettbesök. Lärarna
uttryckte att det finns ett behov att flytta fokus från att vårda eleverna, till att lärande kan
ingå i omsorgen. Utifrån vad som står i ämnesområdesplanerna för natur och miljö
(Skolverket, 2015), kan ett toalettbesök bland annat beröra människokroppens olika delar,
hygien och hälsovård samt rumsuppfattning. Samtidigt uttrycker lärarna att omvårdnaden
inte får ta överhand. Fokus behöver flyttas från omvårdnad till lärande (Östlund &
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Anderson, 2017). Hatton, Ivy och Wehbys (2018) studie om förmågan att använda en
sked under måltiderna skulle öka självständigheten och ge eleverna mer kontroll över
tempot och mängden mat en person med flera och omfattande funktionsnedsättningar kan
äta. Studien visar hur arbetet med elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar
kan se ut även i svensk skola. Ett exempel på en vårdande aktivitet som har som mål att
eleverna ska bli mer självständiga, även om det inte står som något kunskapskrav är att
lära sig äta med sked. Trots att undervisningen pågick under 7 månader med 62
övningstillfällen nådde inte deltagarna fullständigt oberoende. Resultatet visar ändå på
ökad självständighet, vilket är ett viktigt resultat. Det finns flera faktorer som kan ha
bidragit till att eleverna inte uppnådde full självständighet. Eleverna hade kanske inte
förmågan på grund av låg muskeltonus, tiden för träning låg mellan skolstart och lunch,
eller konsistensen på maten. Författarna uttrycker att resultatet kanske inte överraskar
yrkesverksamma som arbetar med dessa barn. Ofta krävs konsekvent och kontinuerligt
stöd under långa perioder för att göra det möjligt för eleverna att uppnå självständighet.

4.2. Hur ska vi göra då?
Men vad ska eleverna med flera och omfattande funktionsnedsättningar lära sig? Och
hur? ”Trying, failing, succeeding, and trying again and again” (Jones & Riley, 2015. s.
1). Citatet illustrerar utvecklingen av lärares professionella lärande i arbetet med elever
med flera och omfattande funktionshinder. Jones och Rileys (2015) studie visar på värdet
av att gruppen som undervisar elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar
har ett helhetsperspektiv till sitt arbete. Författarna menar att lärarna upplever lärande på
många olika sätt, på olika platser och från olika människor. Vidare framgår det i studien
att det viktigaste att bygga vidare på i undervisningen är elevernas praktiska erfarenheter.
Enligt Ayres, Douglas, Lowery och Sievers (2011) artikel bör fokus vara att jobba mer
mot vad eleverna har nytta av i livet efter skolan. Författarna har genom studier av
forskning inom området kommit fram till att eleverna kan lära sig saker som står i
läroplanen, men författarna ifrågasätter om det är det bästa för eleverna. De menar att
läroplanen inte är anpassad för dessa elever. Det de lär sig kommer de inte ha nytta av i
livet efter skolan. Dessa elever behöver lära sig färdigheter som kommer öka deras
möjligheter till ett framtida jobb, oberoende levnadsmöjligheter, social integration och
samhällsoberoende. För att uppnå detta måste det vara hög klass på undervisningen.
Liknande resultat framgår i en annan amerikansk studie (Browder, Root, Saunders &
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Spooner, 2019) där de undersöker forskning om undervisning i matematik för elever med
flera och omfattande funktionsnedsättningar. Det framgår av studien, precis som Ayres
et al. (2011) uttrycker, att eleverna kan lära sig matematik. Framförallt med alla nya
tekniska hjälpmedel som finns. Författarna uttrycker att matematikundervisningen tyvärr
fortfarande hade betoning på beräkningar utan något mål. Det som framgår av studien
som det mest effektiva sättet att lära ut matematik är att göra det i sammanhang som
eleverna kan relatera till sin livserfarenhet. De har då lättare att veta när och varför de ska
använda de nya strategier de lärt sig. Cassebohm och Lyons (2012) ställer i sin studie
frågan: Vart är vi på väg? Författarna menar för eleverna med flera och omfattande
funktionsnedsättningar som för närvarande går i specialklasser och specialskolor där
lärarna har svårt att undervisa eleverna då det i Australien där studien gjordes, finns en
allmän läroplan för alla elever. Frågan är hur en ny läroplan för elever med flera och
omfattande funktionsnedsättningar ska utformas. Det som framgår av studien är att en
omfattande omstrukturering av läroplanen, pedagogiken och hur lärare bedömer, är
nödvändig för att kunna uppnå det som förespråkas. Det övergripande målet för
utbildningen av elever med flera och omfattande funktionshinder bör vara att förbättra
deras fortsatta livskvalitet genom att ge dem pedagogisk erfarenhet som förbättrar deras
förmåga att uppleva tillfredsställelse och lycka.

4.3. Läroplanen
Något som framgår av den tidigare forskningen i bakgrundskapitlet är återkommande
kommentarer om läroplanernas utformande i de olika länderna. Cassebohm och Lyons
(2012) undrar vart man är på väg och menar att det behövs en omfattande omstrukturering
av läroplanen för att kunna förbättra elevernas fortsatta livskvalité. Ayres et al. (2011)
menar att läroplanen inte är anpassad för elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar. Lärarna bör ha höga förväntningar på eleverna och utmana dem
på lämplig nivå, men lärande av vad som står i läroplanen bör inte uppnås på bekostnad
av lärande av hur man fungerar självständigt i samhället. I Kontu och Pirttimaas studie
(2009) framgår det att den största anledningen till det stora antalet undervisningsmetoder
är att utbildningen av elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar styrs av en
läroplansmodell som är baserad på stadier av normal utveckling. En utmaning som de står
inför i Finland enligt författarna är att välja inkluderande metoder för undervisning och
tillhandahållande av en läroplansmodell för elever med flera och omfattande
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funktionsnedsättningar. I Anderson och Östlunds (2017) studie uttrycker lärarna
frustration och kände sig hjälplösa för att de inte kunde relatera sin grupp elever till
läroplanstexten. I Jones och Lawsons studie (2018) prioriterades eleverna på bekostnad
av läroplanen. Det här kanske svarar på frågorna, i alla fall i Sverige, som Eriksson
Gustavsson (2014), ställer i slutet av sin studie. En särskola i förändring, som handlar om
de reformarbeten som gjordes inom svenskt utbildningsväsen då den nya läroplanen till
gymnasiesärskolan infördes. Några frågor i studien var: ”Hur påverkar reformerna på
lång sikt, särskoleelevernas möjligheter att lära och utvecklas? Är nya krav och
lärandemål möjliga att uppnå? Hur hanteras de didaktiska utmaningar som ökade
kunskapskrav möjligen ställer? Det handlar om unga människors liv och utbildning för
att utifrån sina respektive behov av särskilt stöd förberedas för att möta vuxenlivet på ett
tryggt sätt.” (Eriksson Gustavsson, 2014. s. 54). Ayres et al. (2011) föreslår att det
utvecklas en individuell och inkluderande läroplan utifrån varje elevs behov och
intressen.

18

Teoretiska utgångspunkter
Arbetet tar sin teoretiska utgångspunkt i John Deweys pedagogiska pragmatism och
kommer lägga extra vikt vid Deweys tankar om skolan i samhället, learning by doing och
kritisk pragmatism. Pragmatism formulerades av Charles Sanders Peirce (1839-1914)
som enligt Olivestan och Ott (2010) är ”den filosofiska pragmatismens grundare” som
”utgick från att människan i sin tankeprocess vill komma fram till ett tillstånd av säkerhet,
genom att pröva olika vägar att belysa verkligheten” (s. 18). Det är genom Peirces tankar
som Deweys teorier om utbildning har förankrats och formats (Olivestam & Ott, 2010).
Det var inom det pedagogiska området Dewey gjorde sina mest epokavgörande insatser
vilket gör att han kan räknas som en av de mest inflytelserika pedagogiska tänkarna
(Burman, 2014). Dewey var även starkt påverkad av Charles Darwin och hans
evolutionsteori vilken lade grunden till Deweys optimism och framtidstro, men även hans
holistiska syn på att allt hänger ihop som i ett kretslopp; demokrati, samhälle, skola,
läroplan och barnet. Det ena kräver det andra. Dewey menar att utbildning inte handlar
om något annat än växande och där växandet uppfattas ”som en organisms naturliga
utveckling i samklang med sin omgivning” (Burman, 2014. s. 20).
Hartman, Roth och Rönnström (2003) frågar sig hur det plötsligt finns så många som
intresserar sig för Dewey. De menar att det är många problem i vår tid som motsvarar det
som Dewey brottades med i början av 1900 – talet. En annan anledning är konsekvenser
av nedrustning på skolans område. Samtidigt skriver Burman (2014) att vår tids skola och
samhälle skiljer sig på en mängd olika sätt. Bland annat Deweys tankar om skolan som
ett litet samhälle och att undervisningen bör ta utgångspunkt i barnens erfarenheter.
Kritiken mot pragmatismen utgår bland annat från den svenska ”flumskolan” som
hanterar kunskap som något relativt på bekostnad av sann kunskap (Säljö, 2011).

5.1. Samhället
Enligt Månsson (2015) skulle Dewey benämna 2000 – talets skola som traditionell. En
skola där viss information ska ges, läxor ska läras och vissa vanor ska grundläggas.
Dewey intresserade sig för vilka förändringar skolan måste göra för att skapa en
framåtsträvande utveckling av samhället. Det skulle inte göras genom inlärning av
teoretiska kunskaper utan genom att skapa autentiska undervisningssituationer genom
vilket kunskaper och färdigheter skulle tränas i skolan (Olivestam & Ott, 2010). Att i
lärandet utgå från autentiska undervisningssituationer är en pragmatisk inställning som
betyder att resultatet av handlingen framför tankens konstruktion är det viktigaste kriteriet
för medborgarutbildning. Vidare uttrycker Boman, Ljunggren och von Wright (2007) att
det finns ett intressant släktskap mellan pragmatism och pedagogik i den mening att båda
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inriktar sig på en obestämd framtid, som utgår från konkreta situationer och den levda
erfarenheten. Dewey föreslår enligt Månsson (2015) att skolan ska förstås som ett
miniatyrsamhälle där arbete förenas med tänkande i ändamålsenliga relationer. I skolan
ska man arbeta med sådant som eleverna känner till och är förtrogna med utifrån deras
erfarenheter. Om det finns ett för starkt fokus på ämnesstudier separeras skolans
verksamhet bort från elevernas erfarenheter och då ställs skolan utanför samhället. Vidare
uttrycker Dewey (1901) ”att vi lär oss av andras erfarenheter, av böcker och andras
synpunkter endast när de har samband med vår egen erfarenhet,” (Hartman, Hartman och
Lundgren, 2004. s. 65).

5.2. Learning by doing
Just uttrycket learning by doing blev ett uttryckssätt för ett lärande som förankrades i
erfarenheter. För att ett lärande ska kunna förankras i erfarenheter behöver det sättas in i
en angelägen situation för eleven (Olivestam & Ott, 2010). Situationer som är mest
angelägna för eleverna och därför viktiga att förhålla sig till beskriver Dewey. ”De ting
som sysselsätter eleven hålls samman av enheten i de personliga och sociala intressen
som livet för med sig. Det som för tillfället intresserar dem mest utgör hela deras
universum” (Hartman, Hartman & Lundgren, 2004. s. 108). Författarna fortsätter med att
den mänskliga naturen är vad den är och finner motivation i det som är angenämt snarare
än i det oangenäma. Det är lättare att motivera sig om det man gör ger glädje snarare än
obehag. Vidare menar Körling (2015) att learning by doing måste utgå från elevernas
erfarenheter i tänkandet. ”Vi lär inte med huvudet utan med våra sinnen” (s. 206). Dewey
beskriver erfarenhet med att lärande har ett mål som finns i framtiden i vilket nuvarande
lärande bara kan uppnås om man använder sina erfarenheter av det man har upplevt
tidigare. Lärande ”kan expandera in i framtiden bara i den mån den också utsträcks till att
ta in det förflutna” (Hartman, Hartman & Lundgren, 2003. s. 208). Ett annat sätt att
använda erfarenhet på enligt Dewey (1916) är att lära av erfarenhet eller av sina egna
misstag, vilket leder till ett reflekterande och gör tänkandet till en särskild erfarenhet. Vi
gör något som misslyckas och försöker på ett annat sätt tills det lyckas. Vi använder det
vi lärt oss för att klara av kommande handlingar. Burman (2015) beskriver erfarenhet
utifrån en pragmatisk mening och menar att erfarenhet uppstår i de situationer där mening
skapas och människor bygger upp sin personliga erfarenhetsvärld tillsammans med andra.

5.3. Läroplan
Det som Dewey såg som läroplanens problem och som han opponerade sig emot var det
gap som existerade mellan barnens erfarenheter och de kursplaner eleverna möter i skolan
(Wahlström, 2016). Det uppstår en situation där barnet ställs mot läroplanen, individens
natur och samhällets kultur i stället för att se pedagogiken som en helhet. Vidare hävdar
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Dewey att ämnesindelningen inte finns i barnets natur och att de inte upplever ämnena i
separata fack. Om skolan istället skulle utgå från elevernas tidigare handlingar, tankar
och svårigheter hade det inte behövts några metodiska knep för att skapa intresse.
Wahlström (2016) skriver att undervisningen måste utgå från elevernas erfarenheter för
att överbygga gapet mellan eleverna och läroplanen. För att uppnå detta måste eleverna
få möjlighet att knyta kunskapsinnehållet till sin begreppsvärld. Boman et al. (2007) visar
på att pragmatismen vänder sig till det konkreta, adekvata, fakta, handling och makt till
skillnad mot skolan av idag som enligt Körling (2015) är en plats för huvudet och inte för
hela kroppen och dess upplevelser av att lära. Dewey (1916) uttrycker detta som att
”alltför sällan är den enskilde läraren så fri från föreskrifter från auktoritära inspektörer,
metodböcker, läroplaner etc. att hans eget sinne kan komma i en närmare kontakt med
elevens sinne och med lärostoffet (Dewey, 2016. s. 150).

5.4. Kritisk pragmatism
Enligt den traditionella pragmatismen börjar tänkandet enligt Feinberg (2015) när en
upplevelse avbryts och en problematisk situation uppstår. Den kritiska pragmatismen tar
ett steg tillbaka och erkänner den avbrutna upplevelsen och ser den inte som problematisk.
Inom såväl pragmatismen som den kritiska pragmatismen finns en strävan att förstå
misslyckandet, men för den kritiska pragmatisten finns ett intresse av att undersöka
förbättringsmöjligheter. Inom den kritiska pragmatismen står värden ofta i konflikt med
varandra och forskarens uppgift är att framvisa element i konflikten så att den kan lösas
genom att förse människor med verktyg för att kunna reflektera över sina mål. Kritisk
pragmatism söker källan, ofta historiskt, för att öppna upp och utvärdera möjligheter till
en progressiv förändring. Nilholm (2016) visar på ett antagande om att det finns konflikter
mellan olika grupper i skolan. Framförallt mellan skolans politiska styrning och skolans
inre arbete.
Ovanstående teoretiska redogörelse resulterar i följande begrepp. Skolan i samhället med
erfarenhet som underrubrik, läroplanen och konflikter i tolkning, som kommer att
tillämpas i den teoretiska tolkningen av resultatet.
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Metod
Denna undersökning innefattar kvalitativa observationer och intervjuer med pedagoger
som arbetar på gymnasiesärskolans individuella program med elever med flera och
omfattande

funktionsnedsättningar.

Studien

utgår

från

ett

fenomenografiskt

förhållningssätt och innefattar icke-deltagande observationer och semistrukturerade
intervjuer (Bryman, 2011).

6.1. Val av metod
Fenomenografi i en kvalitativ studie bygger enligt Stukát (2005) på att forskaren
intresserar sig för hur människor uppfattar olika fenomen i sin omvärld, det vill säga vad
de uppfattar och hur de uppfattar omvärlden. Fenomenografin identifierar uppfattningar
och beskriver variationer av uppfattningar och vilka olika sätt det finns att tänka inom ett
specifikt område, som exempelvis uppfattningar om kursmål och kunskapskrav i
föreliggande studie. Likt Deweys pragmatiska tankar som utgår från konkreta situationer
och levda erfarenheter (Boman, Ljunggren och von Wright, 2007) tar fenomenografin sin
utgångspunkt i människors erfarenheter och tankar om den upplevda erfarenheten. Det
vanligaste inom fenomenografi är att forskaren använder öppna, kvalitativa intervjuer där
den intervjuade får beskriva med egna ord hur de uppfattar ett fenomen (Bryman, 20011).
Under intervjuerna har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att
jag utgick från ett frågeformulär där den intervjuade har stor frihet att utforma svaren på
sitt eget sätt (bilaga 1). Frågorna behöver inte komma i samma ordning och det går också
bra att ställa följdfrågor, eller förtydliga frågor som deltagaren inte förstår (Bryman,
2011).
Vid observationerna använde jag icke-deltagande observation, vilket innebär att jag
befann mig i miljön som studeras men deltog inte i den sociala kontexten (Bryman, 2011).
Repstad (2007) skriver om det värdefulla med observationer då forskaren får ett direkt
tillträde till socialt samspel. Om det är sociala relationer som ska undersökas är det i
verkligheten man ska göra det. Stukát (2005) uttrycker att om man vill veta vad
människor faktiskt gör och inte bara vad de säger att de gör ska man observera dem. Jag
observerade deltagarna under en lektion med hjälp av ett egen konstruerat
observationsschema

(bilaga

2)

och

förde
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anteckningar.

Observationsschemat

konstruerades utifrån frågeställningarna till studien och fungerade som ett stöd i
observationen med plats för egna anteckningar. På baksidan av observationsschemat finns
en förkortad version av det centrala innehållet från ämnesområdesplanerna för natur och
miljö (Skolverket, 2015), för att jag som observatör snabbt skulle kunna stryka under de
områden som berördes under lektionen.
Att använda flera metoder kallar Bryman (2011) och Stukát (2005) för
metodtriangulering. Om det används flera metoder kan de olika metoderna komplettera
varandra för att belysa fenomenet på ett allsidigt sätt (Stukát, 2005). Data från
observationerna kan kontrolleras genom intervjufrågor, men de kan även användas till att
se skillnader från det observatören sett och det de intervjuade säger i intervjun (Bryman,
2011).

6.2. Urval
Urvalet är ett målstyrt icke- sannolikhetsurval där målet är att välja ut deltagare som är
relevanta för forskningsfrågorna som har formulerats (Bryman, 2011). Utifrån syftet med
denna studie valde jag att göra mina observationer och intervjuer på tre olika
gymnasiesärskolors individuella program. Jag observerade den grupp som personalen
bedömde gick under kriterieriet elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar.
Därefter intervjuade jag en pedagog på varje skola som var med på undervisningen som
jag observerade. Jag valde att göra min undersökning på tre olika skolor för att få med en
så stor spridning som möjligt på informanter inom formen för detta arbete.

6.3. Genomförande
Som en första kontakt med de skolor som var aktuella för studien ringde jag rektorerna
på de tre skolorna. Efter ett antal misslyckade försök skickade jag därför istället ett mail
till var och en där jag förklarade vem jag var och varför jag ville besöka deras skola. Jag
skickade också med mitt missivbrev (bilaga 3) där det var beskrivet hur undersökningen
skulle gå till och vad jag ville undersöka. Jag fick positiva svar från de tre skolorna. Jag
gjorde först observationer och sedan intervju direkt efter observationerna, förutom på en
skola då jag fick återkomma för intervju.
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De tre observationerna började med att jag fick träffa berörd personal till gruppen som
skulle observeras. Vid ett av tillfällena var det bara en personal och en elev. Då eleverna
jag skulle observera hade flera och omfattande funktionsnedsättningar var det viktigt för
mig att fråga personalen hur jag skulle förhålla mig till eleverna och var de tyckte att jag
skulle placera mig vid observationerna. Jag förhöll mig passiv under observationerna,
men om eleverna tog kontakt med mig så interagerade jag med dem. Inte på någon av
skolorna hade de lektioner som var helt inriktade på natur och miljö, utan det
ämnesområdet gled in i andra uppgifter som ingick under den observerade stunden.
Observationsperioden varade mellan 45 min och en timme.
Intervjuerna skedde med någon av de pedagoger som var involverad i den observerade
lektionen. Två av intervjuerna skedde i ett lugnt avskilt rum. Under den tredje intervjun
fick vi byta lokal en gång då rummet skulle användas till annat innan vi var klara. Detta
ställde inte till några större problem. Vid intervjuerna användes en mobiltelefon för att
spela in intervjuerna. Enligt Repstad (2007) är fördelarna med att spela in intervjuerna att
intervjuaren kan koncentrera sig bättre på det den intervjuade säger och engagera sig och
tolka det som sägs. Nackdelarna med att spela in intervjuerna kan vara att de som
intervjuas blir hämmade för att de känner obehag av att bli intervjuade. Det är viktigt att
betona att det inspelade kommer raderas när projektet är färdigt. Intervjuerna varade 20
– 30 min.

6.4. Databearbetning
Direkt

efter

besöket

på

varje

skola

skrevs

observationerna

ner

utifrån

observationsschemat och anteckningar. Som stöd vid utskriften av observationerna
användes också skolverkets observationsschema (Skolinspektionen, 2019) för att hitta
andra infallsvinklar och frågor som inte fanns med på det själkonstruerade
observationsschemat.
Det viktigaste när man transkriberar en intervju är att återge texten så exakt som möjligt
vilket kan göra att skriva ut intervjuer tar mycket lång tid (Bryman, 2011). Intervjuerna
som spelades in på en mobiltelefon har i stort sett transkriberats i sin helhet. Då jag
bedömde att vissa delar då vi under intervjun ”svävade” bort från ämnet, inte var
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relevanta, transkriberades de inte. Bryman (2011) skriver att då det är tidsödande att
transkribera motiverar att endast välja ut avsnitt som är betydelsefulla för studien.
Efter att intervjuerna skrivits ut kategoriserades de. Jag började med att läsa igenom
intervjuerna två gånger med ett så öppet sinne som möjligt och bestämde mig för att jag
skulle börja med att kategorisera dem i relation till denna studie. Därefter lästes texten
igenom igen, och ytterligare en gång innan jag med hjälp av understrykningar med olika
färger kom fram till de kategorier som jag bedömde ramar in studiens syfte. De tre
kategorierna blev: lära för livet, natur och miljö och utmaningar. Efter att kategorierna
var klara ordnade jag in den kvarvarande textmassan under varje kategori och läste
igenom den igen för att hitta relevanta citat att presentera i resultatkapitlet.
På liknande sätt kategoriserade jag observationerna, men då textmassan inte var så lång
(2 - 3) sidor och det inte var så många citat som jag använde från observationerna behöll
jag observationstexterna i ganska stora format under varje kategori.

6.5. Studiens tillförlitlighet
Reliabilitet och validitet utgör enligt Bryman (2011) viktiga kriterier för att se
undersökningens kvalitet, men han ifrågasätter samtidigt om orden används rätt. Validitet
menar han är ett uttryck som man använder i kvantitativa studier och rör mätning. Bryman
(2011) skriver att det är mer passande att använda tillförlitlighet och äkthet i en kvalitativ
studie. Stukáts (2005) uppfattning är att mätning låter kvantifierande men menar att
uttrycken kan användas i kvalitativa undersökningar.
Reliabilitet handlar enligt Stukát (2005) om hur bra mätinstrumentet är på att mäta.
Bryman (2011) menar att det handlar om hur replikerbart ett resultat är. Alltså om
resultatet skulle bli det samma om man skulle göra om undersökningen. Så, hur hög är
denna studies reliabilitet? Det som måste beaktas i en kvalitativ studie är bland annat att
den intervjuade kan tolka frågorna fel, svaren kan anpassas till det man tror att
intervjuaren vill höra, yttre störningar och dagsform (Stukát 2005). Dessutom är det
viktigt att forskaren i detalj beskriver sitt tillvägagångssätt (Bryman, 2011). Om någon
vill undersöka studiens replikerbarhet är det enligt Stukát (2005) viktigt att det inte går
för lång tid från det studien gjorts tills den görs om eftersom människor förändras. Det
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ska också tilläggas att vid en observation är det forskaren som tolkar det de ser och att
forskarens närvaro kan störa det naturliga beteendet (Repstad, 2007).
Ekologisk validitet handlar enligt Bryman (2001) om att intervjuerna och observationerna
kan fånga deltagarnas åsikter, värderingar, attityder och kunskaper i deras naturliga
situationer och miljöer. När det gäller studiens validitet menar Stukát (2005) att det finns
många felkällor att ta hänsyn till. Bland annat kan man fråga sig hur ärliga de intervjuade
är. Säger de intervjuade vad de tycker eller vad de tror att forskaren vill höra? De
intervjuade vill kanske inte erkänna sina brister och svarar det de tror att jag vill höra. Ett
sätt att undvika dessa felkällor är att skapa en förtroendefull situation.

6.6. Etiska aspekter
Innan besöket på skolorna skickade jag ut mitt missivbrev (Bilaga 3) där vetenskapsrådets
fyra huvudkrav framgick. Jag hade med mig missivbrevet till besöken så att deltagarna
kunde

skriva

på.

Vetenskapsrådets

fyra

huvudkrav

är

informationskravet,

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet

innebär att informera deltagarna om syftet med undersökningen, vilket jag gjorde dels
genom missivbrevet som skickades ut till de deltagande skolorna, men också då jag
befann mig på plats och samtalade med berörda pedagoger innan undersökningen
påbörjades. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva få bestämma över sin
medverkan, vilket de informerades om och att de kunde avbryta sin medverkan om de
ville. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska informeras om att uppgifterna
om de som ingår i undersökningen ges största möjliga konfidentialitet och att
personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem.
Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in endast får användas för
forskningsändamålet. Det används inga namn i denna studie och vid beskrivningen av
skolorna har jag använt mig av allmänna beskrivningar så att det inte ska gå att förstå
vilka skolor det gäller (Vetenskapsrådet, 2002).
En annan viktig aspekt när man intervjuar och befinner sig i en ny miljö med människor
och elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar är bemötandets etik, som
Blennberg (2013) skriver om. Bland annat skriver författaren om vikten av att ha social
samspelsförmåga som att bekräfta varandra och ge respons till en blick eller en hälsning.
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Att visa empati är ett annat sätt att visa på social samspelsförmåga eller ett jämlikt
förhållningssätt gentemot den person man möter. Framförallt genom att visa empati som
uppmärksamhet och lyhördhet och inte empati som medkänsla vilket kan verka oproffsigt
i mötet med elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar. Det krävs då en
skicklighet i att känna av den andres intentioner och svara och agera på rätt sätt. ”Ett etiskt
krav vi kan ställa på en professionell aktör är dock att utveckla ett relevant och gott
bemötande i sitt arbete. Det är en professionell skyldighet gentemot den verksamhet man
representerar och gentemot de personer man bemöter” (Blennberg, 2013 s. 125).
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Resultat
Resultatet kommer redovisas utifrån de kategorier som kommit fram under bearbetning
av det empiriska materialet. Följande kategorier kommer användas. Lära för livet, natur
och miljö samt utmaningar. Jag kommer även under rubriken natur och miljö ha
underrubrikerna kunskapskrav och värdeord. Observationer och intervjuer kommer
varvas i den löpande texten.
Resultatkapitlet kommer avslutas med en teoretisk tolkning utifrån begreppen: skolan i
samhället, läroplanen och konflikter i tolkning som rubriker. Under skolan i samhället
kommer erfarenhet vara en underrubrik.

7.1. Bakgrund
De tre skolorna som ingår i undersökningen ligger i tre olika kommuner i södra Sverige.
På den första skolan som besöktes går det 8 elever på det individuella programmet. 3 av
eleverna

bedömdes

gå

under

kriteriet

elever

med

flera

och

omfattande

funktionsnedsättningar och ingår i studien. De tre eleverna hade 3 pedagoger som var
med dem under den observerade tiden. Alla hade antingen speciallärarutbildning eller
specialpedagogutbildning.

7.2. Lära för livet
Det framgår tydligt utifrån både intervjuerna och observationerna att ”målet är att göra
dem (eleverna) så självständiga som möjligt” genom att ”nivåanpassa skolarbetet efter
elevernas förutsättningar”. ”Vi ska ju anpassa så att de kan komma ut i arbetslivet i
framtiden, det är viktigt,” var det en av de intervjuade som menade. Vidare uttryckte en
annan lärare att för elevernas del är det inte ”mattetabellen eller multiplikationstabellen”
som är det viktiga att lära sig utan eleverna ”ska anpassas för att komma ut i samhället.
Vi vill att eleverna ska röra sig så mycket som möjligt i natur och miljö och i staden så
att de kan känna sig trygga där”. Det framgick även under observationerna då eleverna
på två av de besökta skolorna var ute och promenerade vid mitt besök. Den ena skolan i
staden och den andra på ojämna stigar, i en park och uppför en trappa. ”Det behöver de
träna på. De har lite svårt att gå i trappor.”
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Att lära för livet efter skolan handlar mycket om att göra saker på rätt plats och i rätt
sammanhang. Till exempel om det handlar om sopsortering och källsortering så gör man
det på återvinningsstationer och tränar på att slänga rätt sak på rätt plats. ”Det är så vi gör.
Vi försöker vara praktiska. De ska få se det och känna på det om de behöver göra det ute
i samhället.” Det finns även en naturskola som en av skolorna har tillgång till. ”Vi har
varit där rätt mycket och lagat mat och lite såna saker.” Det framgår också av intervjuerna
att eleverna är ute mycket i samhället och tränar på olika situationer så som att välja fika
och handla i en affär. ”Det kan vara väldigt jobbigt första gången att komma till nya
platser för många av de här eleverna. Men då märker man efter ett tag att de blir trygga,
de vågar göra grejer, ta initiativ själva.”
Att lära för livet kan också handla om upplevelser och att få använda sina sinnen. En av
lärarna beskriver när de var ute och ”tog i saker och kände på saker och eleverna själva
sen ville gå ner till marken. Känna på sanden, känna på det blöta lövet”. ”Sen kan jag ta
med en elev när vi tvättar händerna och plötsligt se hur kul det var. Det här var ju också
ett lärande”. En annan lärare beskrev liknande att de ”Jobbar med alla sinnen. För oss är
det ju jätteroligt när vi ser att en elev känner igen en sak. Då känner man, ja men här har
vi fått nånting med oss”. Vid en av de observerade lektionerna som hade hjälp av
elevernas sinnen var när de skulle förflytta sig i samband med lunchen. Eleverna som
hade bildstöd hade tidigare visat svårigheter med att tyda bilderna och vart de skulle gå.
När det var dags för lunch hittade eleverna direkt till rätt plats. De visade på stor
motivation.

7.3. Natur och miljö
Ämnesområdet natur och miljö innebär stora utmaningar för de intervjuade och för
eleverna på skolorna som ingår i studien. Det fanns många tankar och åsikter. Både
positiva och negativa och det var stor variation på hur lärarna använder
ämnesområdesplanerna.
Problemlösning med de fyra räknesätten, rimlighetsbedömning, proportionella
samband, ja. Hur gör man det med dom som ligger på en utvecklingsnivå på
en ettåring och knappt det. Jag har tänkt jättemycket på hur vi ska kunna
utveckla den här gruppen av elever. Vi kommer alltid att ha den. Hur ska vi
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utveckla oss så att vi kan ge de här eleverna allt som är möjligt? Så att de
utvecklas så långt det är möjligt.

På en av skolorna säger lärarna att ”man går in och kollar vad som finns i
ämnesområdesplanerna och sen jobbar vi utefter det”. På en annan skola
uttrycker den intervjuade att ”vi letar upp guldkornen i natur och miljö och
försöker utgå ifrån dem. Det som vi tror att våra kan mäkta med”. ”Känner vi att
vi kommer någonstans så fortsätter vi, annars letar vi upp något nytt som vi
kanske kan jobba med. Och sen är det förenkla, förenkla, förenkla.” Nivåanpassa
och utgå från elevernas nivå är några återkommande ord under intervjuerna.
Bland annat när det resoneras om de fyra räknesätten som finns med som ett
kunskapskrav. De är inte ”relevanta för vad de ska göra efter skolan. Matte är ju
givetvis viktigt, men division, multiplikation. Man får hålla det på väldigt, väldigt
låg nivå”. Under en av observationerna använde läraren vita tavlan och eleverna
skulle dra streck mellan två likadana tal t.ex. från 8 - 8. Läraren frågade: ” Vad
heter den här siffran?”. Eleven kunde inte svara. Då fortsatte läraren ”4, 5, 6, 7”
och väntar sedan en stund på att eleven ska svara. Eleven svarar ”8”. En annan
lärare menar att ”matte kan man ju stoppa in i så många situationer. Jag gör
kanske inte specifikt bara matte, men befinner vi oss på något ställe så kan vi
räkna, vi kan, ja där det blir naturligt”.
Det framgår också i intervjuerna att oftast väver lärarna in flera ämnesområden i
sin undervisning. ”Alla våra ämnen flyter samman i varandra. Det är inte att nu
gör vi detta ämnet, nu gör vi detta, utan de finns där allihop.” Det samma gäller
på alla de deltagande skolorna. ”Alla ämnena ligger ju som en röd tråd genom
undervisningen så dem har du ju med hela tiden i bakgrunden.”
7.3.1. Kunskapskraven
När kunskapskraven kommer på tal är det starka tankar och åsikter som kommer fram.
”Jag tycker att det är för höga kunskapskrav när det gäller de här eleverna som är på
riktigt tidig nivå. De är inte skrivna för de eleverna som ligger på den allra tidigaste
utvecklingsnivån. Det är som att de inte finns.” ”Det finns alldeles för lite forskat kring
de här som är på riktigt tidig nivå. Det finns nästan ingenting kan jag säga”.
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Där behöver vi ha hjälp av skolverket. Och hitta olika och anpassat till varje
elev. Det är ett enormt spann. Vi har elever som går på individuella som läser
ämnen och har samma kunskapskrav som de som ligger tidigt. Sen är det vi
som ska göra om. Men vi måste ändå ha någon vägledning från skolverket
tycker jag. Nej jag frågar mig ibland om de har träffat några elever med
utvecklingsstörning som skriver våra kunskapskrav. I alla fall de elever som
går på individuella programmet.

En annan lärare menar att ”det är hur man tolkar de här orden som är kunskapsnivåerna.
Det finns ju inget direkt, att det här ska du uppnå. Det tycker jag inte heller att det ska
vara. För varje elev är ju unik. Varje elev har sina egna kunskapsmål”.
Mycket som vi jobbar med här alltså när man ska räkna och liknande då är det
bra att köra med en elev med handboll, exempelvis för hen är intresserad av
handboll. En annan elev är intresserad av fiske och jakt. Ska vi räkna fiskar
eller vildsvin eller älgar eller liknande, då finns det ett intresse.

Det framgick under observationerna att när man pratade om handboll så blev en av
eleverna genast mycket mer engagerad. Detsamma gällde när man pratade om jakt,
dansband och fotboll så blev eleverna mer engagerade och visade glädje och engagemang.
Under observationerna som gjordes, framgick det att det var ganska många kunskapsmål
som jag uppfattade under den korta stund jag var där. Inom ämnesområdet natur och miljö
var det: problemlösning med de fyra räknesätten, geometriska former, tabeller och
diagram, teknik, olika naturtyper, eleverna orienterade sig i närmiljön med hjälp av olika
strategier, rumsuppfattning, vatten och dess olika egenskaper, väder och fältstudier i
närmiljö.
7.3.2. Värdeord
Inom ämnesområdet natur och miljö finns det några värdeord som kom upp flera gånger
under intervjuerna. De intervjuade ställde sig frågande till vad ordet ”delta” egentligen
betyder. ”Det har vi diskuterat jättemycket här”. ”Hur deltar man exempelvis när man
lagar mat?”, ”Vad är delta?”, ”oerhört luddigt får man väl säga.” En av de intervjuade
undrade om det är om eleverna ” bara står jämte och finns med i sammanhanget”. De gav
själva olika svar på hur de tolkar ordet delta. En av de intervjuade sa att de ”deltar med
stöttning” en annan menade att det kan betyda ”att de är med i rummet” och fortsätter
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med, ”men de vet inte vad vi gör”. Reagera igenkännande kan eleverna göra genom att
man ”visar ett foto eller sjunger en sång och eleverna visa, ja det här känner jag igen”.

7.4. Utmaningar
Det finns många utmaningar för lärarna på gymnasiesärskolans individuella program.
Bland annat är det yttre påverkan och sådant som lärarna inte kan förbereda eleverna för.
Det gäller då för läraren att ”hela tiden vara en riskanalytiker och ha i bakhuvudet vad
som kan hända och därigenom vara en schackspelare. Ha många drag redo om det skulle
behövas”. En annan lärare säger att ”man alltid måste ha en a plan och en b plan med de
här eleverna för att det kan streta rejält ibland. ” Ofta är det saker som har hänt utanför
skola och som är svårt att påverka. ”Det kan vara grejer som hänt hemma, de kan ha glömt
gympakläderna”. Nya lokaler gjorde att en elev ”stängde av fullständigt”. ”Det handlar
också om dagsform. ”Ibland kan du göra en uppgift, ibland fem”. Vid en av
observationerna gick en av eleverna runt i lokalerna på skolan. Läraren sa då att ”det
gäller att känna efter var eleven befinner sig”. Eleven hade försovit sig och missat taxin
så hen blev skjutsad till skolan av kortidspersonalen.
En annan utmaning för lärarna på gymnasiesärskolans individuella program är
”tillgänglighet för alla, var finns det möjligheter att vara med? Hur förflyttar vi oss där?”.
Samma lärare menar att en annan utmaning är ”att hitta material som är anpassat till
eleverna som är på tidig nivå”. På alla skolor gör de mycket material själva. Vi ” plockar
in kottar och stenar och mossa. Mycket känsel, taktilt, känna. Färdigt material finns ju
inte”. Under en av observationerna hade eleven matte vid sitt arbetsbord. Materialet var
tillverkat av personalen på skolan. De hade laminerat papper med figurer och siffror på.
Det uttrycks också under intervjuerna att ”det är mycket förskolepedagogik när vi jobbar
med de här på riktigt tidig nivå. Sen har de erfarenhet som en 17, 18 åring, livserfarenhet”.
Vid en annan observation skulle eleven med hjälp av geometriska former bygga en clown
genom att lägga lika på lika. På liknande sätt framgår det under sångsamlingen som jag
observerade att ”många av sångerna vi använder är ju barnsånger. De visar att de känner
igen dem och tycker om dem, vi har inte gett dem erfarenhet av något annat.” ”Vi ser till
deras utvecklingsnivå, vi glömmer deras livserfarenhet”.
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Analys
Utifrån studiens syfte som är att studera hur några lärare på gymnasiesärskolans
individuella program uppfattar och beskriver sin undervisning för elever med flera och
omfattande funktionsnedsättningar i ämnesområdet natur och miljö redovisas här en
analys av det empiriska materialet som kommit fram utifrån observationer och intervjuer.
Empirin analyseras utifrån studiens teoretiska förankring och har skolan i samhället,
läroplanen och konflikter i tolkning av värdeord som rubriker. Under skolan i samhället
kommer erfarenhet vara en underrubrik.

8.1. Skolan i samhället
Det framgår i det empiriska materialet att målet med undervisningen är att göra eleverna
så självständiga som möjligt för att eleverna ska bli en del av samhället efter skolan. För
att göra det framhåller pedagogerna att det är viktigt att vistas i den konkreta miljö som
samhället anses vara. Eleverna får gå på promenader vid havet, i parker och i trappor. De
får också gå på café, handla i affärer och källsortera på återvinningsstationer. Allt i syfte
att kunna vistas i den kontext som lärarna anser vara viktiga i elevernas framtida liv som
samhällsmedborgare. Utifrån en pragmatisk inställning är det just att skapa autentiska
undervisningssituationer i konkreta sammanhang som är det viktigaste kriterier för
medborgarutbildning (Boman et al., 2007). Om undervisningen i stället skulle fokusera
på ämnesstudier skulle elevernas erfarenheter enligt Månson (2015) ställas utanför
samhället.
Ett annat sätt att skapa autentiska situationer är att uppleva saker genom att använda sina
sinnen. Körling (2015) beskriver det som att vi lär med våra sinnen. Lärarna beskrev det
med att eleverna får känna på sanden, det blöta lövet och tvätta händerna för att inse att
”det här är ju också ett lärande”. För att kunna göra saker i samhället måste eleverna få
vistas i rätt sammanhang. Se det och känna på det.
Något som är en utmaning i samhället och som lärarna uttrycker, är tillgängligheten för
elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar. Det handlar då ofta om vad
eleverna kan delta i och hur de ska förflytta sig. Dewey (1916) uttrycker det som att lära
av sina erfarenheter. Han menar att man gör något som misslyckas och lär av sina
erfarenheter och provar på ett annat sätt. För elever med flera och omfattande
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funktionsnedsättningar kan det vara problematiskt. Det är då lärarnas profession kommer
in för att hjälpa eleverna med detta och träna på det i autentiska situationer.
8.1.1. Erfarenhet
Som Dewey (1916) uttrycker i stycket innan så är just erfarenhet en viktig grundsten i det
pragmatiska tänkandet och i uttrycket learning by doing. För att lärande ska få förankring
i erfarenheter måste det sättas in i angelägna situationer för eleverna (Olivestam & Ott,
2010). Detta synliggörs i exemplet där lärarna utgår från elevernas erfarenhetsvärld när
de blandar in handboll och jakt i undervisningssituationerna. Hartman et al. (2004) menar
att eleverna finner motivation i det som är angeläget för dem, vilket gör att det blir lättare
att motivera sig. Det som eleverna sysselsätter sig med och har personliga intressen i kan
till och med utgöra hela deras universum. Ett annat exempel på när erfarenhet och
motivation spelade in var lunchsituationen där eleverna lätt kunde förflytta sig till sin
plats vid matbordet då eleverna visade att de hade goda erfarenheter av situationen som
dessutom var väldigt motiverande. Dewey beskriver det som ett mål som bara kan uppnås
med hjälp av de erfarenheter man upplevt tidigare (Hartman et al., 2003). Lärarnas
betydelse framgår i Burmans (2015) beskrivning av erfarenhet i en pragmatisk mening då
den personliga erfarenhetsvärlden byggs upp tillsammans med andra. Det är lärarna som
visar eleverna att det är mat. Genom de erfarenheter de fått av lärarna vet de vart de ska
gå när det är lunch.
Det uppstår också situationer där erfarenheten inte alltid är så positiv. Bland annat
beskrivs det i inledningen till denna studie hur viktig erfarenheten är i allt tänkande och
att lärare känner en tillit till sin erfarenhet och därigenom har svårt att ”tänka utanför
boxen” (Hjertström Lappalainen & Schwartz, 2014). Under observationen av en
sångsamling är det endast barnsånger som framförs. Eleverna visar glädje och att de
känner igen dem, men den intervjuade läraren menar att lärarna inte har gett dem
erfarenhet av något annat. ”Vi ser till deras utvecklingsnivå, vi glömmer deras
livserfarenhet”.

8.2. Läroplanen
I syftet till denna studie användes ämnesområdet natur och miljö för att avgränsa
undersökningen. Att läroplanen får en egen överskrift har att göra med det stora
engagemang och tyckande som deltagarna i studien visat för läroplan, kunskapsmål och
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ämnesområdena. Liksom lärarna i denna studie hade Dewey ett stort engagemang när det
kom till läroplanen. Wahlström (2016) skriver att Deweys största problem med
läroplanen var det gap som fanns mellan barnens erfarenheter och de kursplaner som finns
i skolan. Detsamma beskriver lärarna utifrån elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar och hur de ska utveckla eleverna utifrån vad som står i
ämnesområdesplanerna. Några beskrivningar på hur lärarna använder läroplanen kommer
fram och då handlar de om ”förenkla, förenkla, förenkla” eller ”man får hålla det på en
väldigt, väldigt låg nivå”. Det framkommer också under intervjuerna att lärarna jobbar
med att nivåanpassa och att de utgår från elevernas nivå. Det uppstår en situation där
eleverna ställs mot läroplanen, individens natur och samhällets kultur i stället för att se
pedagogiken som en helhet, vilket enligt Dewey inte finns i barnets natur. De upplever
inte ämnena i separata fack (Wahlström, 2016). De intervjuade lärarna uttrycker också att
de väver in flera ämnesområden i undervisningen och menar att många ämnen ligger som
en röd tråd genom undervisningen.
En lärare menar att det är upp till lärarna att tolka kunskapsnivåerna, för varje elev är ju
unik. ”Varje elev har sina egna kunskapsmål”. Det är just det som Wahlström (2016)
menar är det viktiga för att överbygga gapet mellan eleverna och läroplanen. Att
kunskapsinnehållet knyts till elevens erfarenheter och begreppsvärld. Om lärarna ska utgå
från vad pragmatismens grundare Charles Sanders Peirce uttryckte så ska lärarna i sin
tankeprocess ”komma fram till ett tillstånd av säkerhet, genom att pröva olika vägar att
belysa verkligheten” (Olivestam & Ott, 2010 s.18). Det är också det som är det stora
dilemmat i arbetet som lärare på gymnasiesärskolans individuella program. Lärarna ska
inte enbart undervisa, de ska också vara riskanalytiker, nivåanpassa skolarbetet, tolka
läroplanen, ta hänsyn till elevernas dagsform och konstruera undervisningsmaterial.
Dewey förklarar det med att ”alltför sällan är den enskilde läraren så fri från föreskrifter
från auktoritära inspektörer, metodböcker, läroplaner etc. att hans eget sinne kan komma
i en närmare kontakt med elevens sinne och med lärostoffet (Dewey, 2016. s. 150).

8.3. Konflikter i tolkning av värdeord
Konflikter i tolkning tar sitt avstamp i lärarnas undran över hur de ska tolka de värdeord
som finna i ämnesområdesplanen för natur och miljö. Ordet delta har diskuterats mycket
på de olika skolorna och vad betyder det? Hur deltar eleverna när de lagar mat? Kan
eleven bara vara med i ett sammanhang i ett rum? Deltar de då? En av deltagarna menade
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att det är ett väldigt ”luddigt” uttryck. Grunden i tolkningsproblemen utgår från lärarnas
tolkning av ämnesområdesplanerna som de menar inte är relevanta för vad eleverna ska
göra efter skolan. En lärare menar att kunskapskraven är för höga för elever med flera
och omfattande funktionsnedsättningar. ”Det är som att de inte finns”, och undrar i nästa
mening om de som skriver kunskapskraven någonsin har träffat en elev med flera och
omfattande funktionsnedsättning som går på det individuella programmet. Nilholm
(2016) visar på ett antagande om att det finns en konflikt mellan skolans politiska styrning
och skolans inre arbete utifrån ett kritiskt pragmatiskt förhållningssätt. Inom den kritiska
pragmatismen står värden ofta i konflikt med varandra (Feinberg, 2015). De som har
skrivit kunskapskraven bedömer dem på ett sätt och de aktiva lärarna på ett annat. En
lärare uttrycker att de behöver vägledning från skolverket, och fortsätter med att det finns
allt för lite forskat om elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar. Den
kritiska pragmatismen utgår från ett misslyckande och försöker förstå det genom att
undersöka förbättringsmöjligheter genom att förse människor med verktyg för att kunna
reflektera över sina mål. Kritisk pragmatism söker källan för att öppna upp och utvärdera
möjligheter till en progressiv förändring (Feinberg, 2015).

8.4. Slutsatser
Slutsatserna till den teoretiska tolkningen av empirin utgår från citatet ”Det är som att de
inte finns” som även blev titeln på detta arbete. Vad är citatet grundat på? Det framgår i
den teoretiska tolkningen att det finns ett mål med utbildningen. Målet är att göra eleverna
så självständiga som möjligt för att de ska bli en del av samhället efter skolan genom att
vistas i autentiska undervisningssituationer och genom att lära med sina sinnen.
Utmaningarna ligger i tillgänglighet för elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar och att lärarna tänker ”utanför boxen” som i exemplet med
sångsamlingen. Samtidigt så utgår lärarna från elevernas erfarenhetsvärld när de använder
elevernas intressen i undervisningen. Som exemplet med handboll och jakt, men även
matsituationen som är motiverande för eleverna. Det visar sig också att många ämnen
löper som en röd tråd genom undervisningen. Det verkar som att lärarna tolkar
kunskapsnivåerna utifrån varje elev som en av de intervjuade uttryckte. ”Varje elev har
sina egna kunskapsmål”. Så visst finns eleverna. Det som framgår är att det vid
intervjuerna är tolkningen av läroplanen, kunskapskraven och ämnesområdena som blir
problematiskt. Och det som ställer till det är det gap som finns i kunskapskraven för elever
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med flera och omfattande funktionsnedsättningar. En situation uppstår där eleverna ställs
mot läroplanen, individens natur och samhällets kultur och mynnar ut i att
ämnesområdesplanerna inte är relevanta för vad eleverna ska göra efter skolan.
Kunskapskraven är för höga för elever med flera och omfattande funktionsnedsättning.
Det är som att de inte finns, grundar sig i ouppnåeliga mål för elever med flera och
omfattande funktionsnedsättning genom

tolkningssvårigheter av värdeorden i

kunskapskraven. Enligt den kritiska pragmatismen är det forskarens uppgift att undersöka
detta och komma med verktyg som kan tydliggöra för skolans styrning och de aktiva
lärarna (Feinberg, 2015). Detta är inte syftet med denna studie, men förhoppningsvis kan
den visa hur arbetet kan se ut på gymnasiesärskolans individuella program för elever med
flera och omfattande funktionsnedsättning.
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Diskussion
Jag kommer i detta kapitel diskutera resultatet i förhållande till den tidigare forskning
som har presenterats i studien. Resultatet kommer diskuteras utifrån de forskningsfrågor
som formulerats. Metod och teorival kommer att diskuteras samt deras för och nackdelar.
Slutligen diskuteras implikationer, förslag till fortsatt forskning och ett slutord.
Syftet är att studera hur några lärare på gymnasiesärskolans individuella program
uppfattar och beskriver sin undervisning för elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar i ämnesområdet natur och miljö.
Följande frågeställning har formulerats.


Hur beskriver lärarna den undervisning som de bedriver på det individuella
programmet?



På vilka olika sätt använder lärarna på gymnasiesärskolans individuella program
ämnesområdesplanerna i ämnet natur och miljö?



Vilka utmaningar möter lärarna i undervisningen i ämnet natur och miljö?

9.1. Resultatdiskussion
Utifrån intervjuer och observationer som gjorts på skolorna beskriver lärarna att målet
med undervisningen för elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar är att
eleverna ska bli så självständiga som möjligt för att komma ut i samhället och arbetslivet
efter skolan. Det uppnår lärarna genom att nivåanpassa skolarbetet efter elevernas
förutsättningar. Bland annat genom att eleverna får vistas i den konkreta miljön och göra
saker på rätt plats och i rätt sammanhang, men också genom att använda konkreta material
för att eleverna ska använda alla sina sinnen. På liknande sätt menar Ayres et al. (2011)
att det viktigaste att fokusera på i arbetet med elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar är sådant som de har nytta av i livet efter avslutad skolgång. Detta
synliggörs på skolorna då eleverna går på promenader i närmiljön, arbetar på
återvinningsstationer och handlar i affären.
Hatton, Ivy och Wehby (2018) visar hur arbetet på det individuella programmet kan se ut
för elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar då eleverna får träna på att
använda sked för att öka sin självständighet. Det framgår också av studien att det ofta
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krävs konsekvent och kontinuerligt stöd under långa perioder för att göra det möjligt för
eleverna att uppnå självständighet. Jones och Riley (2015) pekar på att det är elevernas
praktiska erfarenheter som är det viktigaste att bygga undervisningen på. Browder et al.
(2019) visar på liknande sätt att matematik lärs effektivast in om det praktiseras i
sammanhang där eleverna kan relatera till sin livserfarenhet. På de deltagande skolorna
praktiserades detta bland annat genom att lärarna använder handboll och jakt för att skapa
ett intresse när eleverna ska jobba med matte. Cassebohm och Lyons (2012) menar att
målet med undervisningen för elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar
bör vara att förbättra deras fortsatta livskvalitet. Detta kan uppnås genom att ge eleverna
pedagogiska erfarenheter som förbättrar deras förmåga att uppleva tillfredsställelse och
lycka, exempelvis genom att gå på promenad vid havet eller att köpa sin egen fika på ett
café. På liknande sätt menar Östlund (2012) att det eleverna är involverade i får betydelse
för deras deltagande, lärande och deras identitetsskapande. På samtliga deltagande skolor
framgår det också att lärarna jobbar ämnesintegrerat. Alla ämnen interagerar med
varandra och ligger som en röd tråd genom undervisningen vilket tydligt framgick vid
observationerna. Det var ingen skola som enbart ägnade sig åt natur och miljö under de
lektioner jag observerade.
Ämnesområdesplanerna för natur och miljö använder de undervisande lärarna genom att
leta upp det de tror eleverna kan klara av och försöker utgå från det. Om lärarna hittar
något som fungerar handlar det mycket om att förenkla och att hålla det på en väldigt låg
nivå som är anpassad till eleverna. Jones och Riley (2015) uttrycker det, som tidigare
nämnts, på följande sätt: ”trying, failing, succeding, and trying again and again”. När det
gäller ämnesområdesplanerna för matematik och de fyra räknesätten uttrycker de
intervjuade lärarna att det inte är relevant för vad eleverna ska göra efter skolan. Ayres et
al. (2011) är inne på samma linje och undrar om det är det bästa för eleverna. Elevernas
svårigheter märks tydligt i det observerade exemplet när läraren hjälper eleven genom att
säga ”5,6,7” för att lotsa eleven fram till att den ska svara 8. Tideman (2010) kallar detta
arbetssätt för en självuppfyllande profetia. Östlund (2012) visar ett liknande exempel där
lärarna ställer frågor de förväntar sig att eleverna ska besvara. Tideman (2010) framhåller
att kraven på eleverna är för låga och att det är för stort fokus på trygghet för eleverna.
Något som blir problematiskt för lärarna på det individuella programmet är hur de ska
tolka kunskapskraven och värdeorden som finns i dessa. Lärarna menar att om de ska
kunna genomföra det som står i ämnesområdesplanerna måste de ”förenkla, förenkla,
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förenkla”. Vidare menar lärarna att kunskapskraven är för höga och för ”luddiga” för
elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar. Vad betyder egentligen ordet
”delta” och ”reagera igenkännande”? På liknande sätt framgår det av den tidigare
forskningen att det finns stora svårigheter med hur lärare ska undervisa elever med flera
och omfattande funktionsnedsättning. Ayres et al. (2011) menar att läroplanen inte är
anpassad för elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar och föreslår att det
ska utvecklas en individuell och inkluderande läroplan utifrån varje elevs behov och
intressen. Samma tankar dök upp under intervjuerna då det uttrycktes att kunskapskraven
inte är skrivna för elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar. ”Det är som
att de inte finns”. En annan lärare menade att varje elev är ju unik och skulle ha sin egen
kunskapsplan.

Cassebohm och Lyons (2012) hävdar att läroplanen behöver

omstruktureras för att kvalitén på undervisningen ska förbättras. I Jones och Lawsons
(2018) studie prioriterades eleverna på bekostnad av läroplanen då det läggs vikt på
samspel i förhållandet mellan lärare och elev. Lärarna i Andersons och Östlunds (2017)
studie uttryckte likt lärarna i föreliggande studie en frustration över att de inte kunde
relatera sina elever till läroplanstexten. Att lärarna i Kontu och Pirttimaas studie (2009)
använder 150 olika undervisningsmetoder visar på det komplexa i undervisningen av
elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar. Samtidigt ska det framhållas att
det under den korta tid observationerna pågick i den föreliggande studien var det ett stort
antal kunskapsmål som eleverna fick gå igenom. Om de undervisande lärarna var
medvetna om detta framgår inte av intervjuerna.
De största utmaningar som lärarna på de deltagarna skolorna stötte på i arbetet med elever
med flera och omfattande funktionsnedsättningar var en yttre påverkan som lärarna inte
kunde förbereda eleverna för. Det kunde handla om sådant som hänt utanför skolan,
elevernas dagsform eller nya lokaler. Det gäller då för lärarna att ha en plan b och att vara
en riskanalytiker för vad som kan hända. Det framgår också i Andersons och Östlunds
(2017) studie som visar att den vuxne har ansvar för eleverna genom att tolka det eleverna
förmedlar genom signaler, kroppsspråk, tecken och ord.

En annan utmaning är

tillgänglighet för eleverna med flera och omfattande funktionsnedsättningar. Lärarna
menar att samhället inte är anpassat för deras elever och undrar i vilka sammanhang som
eleverna kan delta. ”Hur förflyttar vi oss där?”. Att hitta rätt material som är anpassat
utifrån elevernas utvecklingsnivå är en annan utmaning för de undervisande lärarna. De
deltagande lärarna säger att de tillverkar mycket material själva. En av de intervjuade
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uttrycker att det är mycket förskolepedagogik, men lärarna glömmer att eleverna har
erfarenhet av en 17, 18 åring, vilket framgår under den observerade sångsamlingen där
eleverna får välja på barnsånger. ”Vi ser till deras utvecklingsnivå, vi glömmer deras
livserfarenhet”. Det kanske är som Östlund (2012) skriver att undervisningen utgår från
den pedagogik som utformades av Thorborg Rappe och som bygger på individualiserad
undervisning, praktiskt arbete samt uppmuntran och beröm. Dels för att lärare ser till vad
eleverna kan och uppskattar och därför använder åldersadekvat material, dels för att som
Jones och Riley (2015) skriver. Lärarnas lärande är informellt och oplanerat då lärarna
lär sig genom egna erfarenheter men också från kollegor, elever och andra som finns runt
eleven. Östlund (2012) beskriver att särskolan konstruerar och positionerar eleverna i
särskolans pedagogiska värld och därigenom blir eleven till utifrån de förväntningar och
strukturer som finns i skolan. Den särskolepedagogik elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar är involverade i får betydelse för deras deltagande, lärande och
även i deras identitetsskapande (Östlund, 2012).

9.2. Metod - och teorivalsdiskussion
För att få svar på de frågeställningar som jag hade till den här studien valde jag att utgå
från ett fenomenografiskt förhållningssätt som innefattar ickedeltagande observationer
och semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2011). Utifrån syftet till denna studie så är det
deltagarnas uppfattningar och beskrivningar av verkligheten som har varit av intresse.
Även vilka olika sätt det finns att tänka på inom området när det gäller till exempel
kunskapskrav i ämnesområdet natur och miljö har varit av intresse (Stukát, 2005). Till
denna studie användes semistrukturerade intervjuer vilket var till stor fördel då
intervjuerna genomfördes efter observationerna. Det var då möjligt att ställa frågor på
sådant som jag hade sett under observationerna och som var av intresse för studien. En
nackdel med att de intervjuade hade stor frihet att utforma svaren var att det ibland
”svävade iväg” från ämnet och blev långa svar på vissa frågor. Detta löstes genom att
dessa delar inte transkriberades. Bryman (2011) skriver att då det är tidsödande att
transkribera, motiverar att endast välja ut avsnitt som är betydelsefulla för studien.
Som tidigare nämnts, om man vill veta vad människor faktiskt gör och inte bara vad de
säger att de gör ska man observera dem (Stukát, 2005). Jag observerade deltagarna under
en lektion med hjälp av ett egen konstruerat observationsschema (bilaga 2) och förde
anteckningar. På baksidan fanns en förkortad version av det centrala innehållet från
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ämnesområdesplanerna för natur och miljö, för att jag som observatör snabbt skulle kunna
stryka under de områden som berördes under lektionen. Det egentillverkade
observationsschemat

uppfyllde

sitt

syfte

och

underlättade

antecknandet

av

observationerna. Framförallt det centrala innehållet på baksidan vilket gjorde att jag
kunde identifiera många olika områden som berördes under observationerna. Något som
var svårt för mig att styra vid observationerna var de sociala samtal som uppstod väldigt
ofta. De deltagande lärarna i studien hade många frågor och funderingar. De ville också
förklara hur de gjorde och varför.
Att använda flera metoder kallar Bryman (2011) och Stukát (2005) för
metodtriangulering vilket var ett bra val för den här studien. Det gav en empiri som var
tillräcklig och övergripande på hur lärare undervisar elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar på de deltagande skolorna. De olika metoderna kompletterade
varandra och belyste undersökningen på ett mångsidigt sätt (Stukát, 2005). Data från
observationerna kan kontrolleras genom intervjufrågor, men de kan även användas till att
se skillnader från det observatören sett och det de intervjuade säger i intervjun (Bryman,
2011).
Det teoretiska perspektiv jag utgår ifrån i denna studie tar sin utgångspunkt i Deweys
pedagogiska pragmatism. Kritiken mot pragmatismen utgår bland annat från den svenska
”flumskolan” som hanterar kunskap som något relativt på bekostnad av sann kunskap
(Säljö, 2011). Det är viktigt att ta i beaktande att studien riktar in sig på elever med flera
och omfattande funktionsnedsättningar och den skolform de ingår i. Det är utifrån
gymnasiesärskolans individuella program relevant att belysa resultatet av intervjuerna
och observationerna utifrån ett pragmatiskt förhållningssätt som har individen i centrum
och som ser på ett helhetsperspektiv då det gäller elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar.

9.3. Implikationer
Något som framgår i bakgrundskapitlet är att det finns många olika benämningar på
elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar. Personal på olika skolor
benämner eleverna olika, vilket också var fallet på de deltagande skolorna. Bland annat
benämns de aktuella eleverna enligt SPSM (2019) elever med svår eller mycket svår
utvecklingsstörning.

FUB

(2019)

benämner
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dem

som

elever

med

flerfunktionsnedsättningar. Det kan även vara så att det skiljer sig mellan olika kommuner
vilka elever som benämns ha flera och omfattande funktionsnedsättningar. Det skiljde en
del på de deltagande eleverna vilket kan ha att göra med olika benämningar eller olika
traditioner i kommunerna. Ett tredje alternativ är att de tillfrågade skolorna valde de
elever som de bedömde var elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar
utifrån den elevkategori de hade på skolan. Utifrån det underlag jag hade till denna studie
bedömer jag att elevkategorin var relevant för det jag ville undersöka, trots att det var
ganska stor individuell skillnad mellan eleverna.
På de deltagande skolorna var en stor andel av personalen utbildade pedagoger. De var
utbildade till ämneslärare, lärare, speciallärare och specialpedagoger. Några var till och
med utbildade som både specialpedagoger och speciallärare. Jag tyckte att det var en
skillnad på svaren under intervjuerna beroende på vilken utbildning deltagarna hade. Vid
en intervju deltog en lärare med både speciallärar- och specialpedagogexamen. Vid de
två andra intervjuerna deltog ämneslärare. Jag uppfattade det som att tankarna förhöll sig
mer till ett utifrånperspektiv vid intervjun av speciallärare – specialpedagogen. Tankarna
runt eleverna utgick från läroplanen, läraren ville ha hjälp av skolverket med hur de skulle
nå eleverna och det kom fram många tankar om fel och brister i kunskapskraven för elever
med flera och omfattande funktionsnedsättningar. Vid intervjuerna med ämneslärarna var
det mer tankar om undervisning och målet med undervisningen som handlade om att
eleverna skulle ut i samhället och vad de skulle göra efter skolan. Examensordningen för
speciallärare med inriktning utvecklingsstörning styrker detta resonemang då det står att
speciallärare ska visa fördjupade kunskaper om elevers kunskapsutveckling i relation till
undervisningsämnen eller ämnesområden. Jag upplever att detta är en styrka med
undersökningen då jag fick olika perspektiv på hur lärare undervisar och tänker om sitt
arbete med elever med flera och omfattande funktionsnedsättning. De här olika sätten att
se på arbetet på gymnasiesärskolans individuella program speglar nog ganska väl hur det
ser ut på de flesta särskolor som undervisar elever med flera och omfattande
funktionsnedsättningar. Det hade också varit intressant att intervjua några assistenter i
undersökningen för att få ett tredje perspektiv.
Den tredje implikationen som jag tänker skriva om och som jag tror styrker studiens
reliabilitet är mina 20 års erfarenhet att arbeta med elever med flera och omfattande
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funktionsnedsättningar. Jag delgavs vid en av intervjuerna att det märktes att jag hade
vana av elevkategorin och att eleverna ”köpte” mig direkt vilket gjorde att det inte blev
någon större förändring i elevernas förhållningssätt. Det gjorde också att det blev en
avslappnad situation under intervjuerna. Blennberg (2013) menar att det är ett etiskt krav
på professionella aktörer att ha ett gott bemötande till de personer man möter, vilket jag
verkar ha haft. De här kommentarerna är givetvis väldigt smickrande, med de visar också
på en insikt och yrkesskicklighet hos deltagarna i deras förhållande till sina elever.

9.4. Förslag för fortsatt forskning
Jag har genom denna studie fått insikt i och bekräftelse för det jag i inledningen beskrev
om hur tankarna går på den gymnasiesärskola jag jobbar på. Hur förhåller sig lärare på
andra skolor till läroplanerna för elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar
och hur jobbar de i skolan med den kategorin elever? Det hade varit intressant att i en
större omfattning undersöka om det ser likadant ut i andra områden i Sverige och då
inkludera assistenter för att få deras syn på undervisningen av elever med flera och
omfattande funktionsnedsättningar.
Något som hade varit intressant att undersöka är hur gymnasiesärskolan skulle kunna
samarbeta mer med samhället som eleverna möter efter avslutad skola. Utifrån egna
erfarenheter har eleverna det bra på gymnasiesärskolan och de lär sig saker som de har
nytta av i livet efter skolan utifrån deras förmåga. I skolan finns det högt utbildade lärare
med engagemang och kunskaper om eleverna. Skulle den kunskapen kunna föras vidare
så att pedagoger tillsammans med personalen på den dagliga verksamheten, där flertalet
av eleverna på gymnasiesärskolans individuella program hamnar efter avslutad skolgång,
har större möjlighet att utveckla elevernas livslånga lärande.
På den skola jag jobbar på har vi ett öppet klimat där alla får uttrycka hur de tänker om
eleverna vi jobbar med på skolan. Vi anser det vara viktigt att ta ”hjälp” av all den
erfarenhet som finns bland personalen på skolan. Det spelar ingen roll hur mycket eller
lite utbildning personalen har utan det är det de tänker som är det viktiga. Det hade varit
intressant att undersöka hur det ser ut på andra skolor och hur det kollegiala lärandet tar
sig uttryck i mening att utnyttja all den erfarenhet och kunskap som finns på särskolor
runt om i landet.
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9.5. Slutord
Det är genom diskussioner med kollegor på den skola jag jobbar på som jag kom fram till
vad jag ville skriva om och undersöka i detta examensarbete. Det är också tillsammans
med dessa kollegor jag har formats till den lärare jag är och till det förhållningssätt jag
har till elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar. Jag tycker det är
fantastiskt roligt att gå till jobbet varje dag tack vare dessa kollegor, men framförallt tack
vare de fantastiska elever jag har förmånen att jobba med. Ingen dag är den andra lik
vilket är en stor utmaning, men framför allt det bästa med att vara lärare på
gymnasiesärskolans individuella program.
Jag har i detta examensarbete undersökt hur några lärare på gymnasiesärskolans
individuella program uppfattar och beskriver sin undervisning för elever med flera och
omfattande funktionsnedsättningar i ämnesområdet natur och miljö. Anledningen till att
jag intresserar mig för detta är det dilemma som ofta uppstår på min arbetsplats då
ämnesområdesplanerna och kunskapskraven kommer på tal. Vad ska vi lära eleverna och
hur? Har de någon nytta av detta i livet efter skolan? är frågor som ofta kommer upp.
Genom observationer och intervjuer på 3 gymnasiesärskolors individuella program har
många tankar och funderingar kommit fram men också observerats vilket har gjort att
empirin till denna undersökning blev fördjupad och övergripande. För att placera min
undersökning i ett större sammanhang har jag fördjupat mig i tidigare forskning om
arbetet med elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar och om hur man
förhåller sig till läroplanerna för denna kategori elever. Det framgår bland annat att det
handlar om att nivåanpassa och bygga undervisningen på elevernas praktiska erfarenheter
(Jones & Riley, 2015) och att det viktigaste att fokusera på är sådant eleverna har nytta
av i livet efter skolan (Ayres et al., 2011). Ayres et al. (2011) uttrycker också att
läroplanen inte är anpassad för elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar.
I analysen av resultatet har jag använt mig av teorier om pragmatism. Teorierna har då
det gäller elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar belyst de
frågeställningar och problem som uppstår i arbetet med denna kategori av elever.
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I huvuddrag handlar resultatet om det komplexa med att vara lärare på
gymnasiesärskolans individuella program. Framför allt genom den krock som uppstår
mellan vad lärarna bedömer att eleverna ska lära sig och hur de tolkar kursplanerna och
de värdeord som står i dem. Det uppstår en känsla av att eleverna inte finns, då
kunskapskraven

är

allt

för

höga

för

elever

med

flera

och

omfattande

funktionsnedsättningar. Samtidigt som tolkningen av framför allt ordet delta gör att
lärarna känner en frustration över vad eleverna ska och behöver lära sig. Det uppstår då
en situation där eleverna ställs mot läroplanen, individens natur och samhällets kultur och
leder till att ämnesområdesplanerna inte är relevanta för vad eleverna ska göra efter
skolan.
Det framgår också av resultatet att målet med undervisningen för elever med flera och
omfattande funktionsnedsättningar är att eleverna ska bli så självständiga som möjligt.
Lärarna använder konkreta material i sin undervisning och många lärtillfällen sker i den
konkreta miljön för att lärarna har fokus på vad eleverna har nytta av i sitt liv efter skolan.
Det kanske slutligen är som Ayres et al. (2011) föreslår att det ska utvecklas en individuell
och inkluderande läroplan utifrån varje elevs behov och intressen. En av de intervjuade
lärarna är inne på samma linje och menar att varje elev ska ha sin egen kursplan. För varje
elev är ju unik.
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Bilaga 1
Intervjufrågor
Hur uppfattar du din undervisning i ämnet natur och miljö? Ge några exempel. Lär sig
eleverna det hur har tänkt?
Hur visar eleverna att de har lärt sig det du avsett? Exempel.
Kan du berätta om en lektion/er som du blev särskilt nöjd med och på motsvarande sätt
kan du berätta om en lektion som inte blev som du planerat – varför?
Vilka utmaningar möter du i undervisningen i ämnet natur och miljö?
Hur använder du ämnesområdesplanerna för natur och miljö i din undervisning?
Exempel? (Värdeorden delta, reagera igenkännande).
Hur bedömer du vad eleverna har lärt sig utifrån ämnesområdesplanerna för natur och
miljö?
Om man utgår från styrdokumenten som finns för dina elever. Vilken är din uppfattning
om kunskapskraven som gäller för din elevgrupp i ämnet natur och miljö? Vilka
kunskapskrav anser du är relevanta för eleverna i ett livsperspektiv?
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Bilaga 2
Observationsschema
Skola:

Datum:
Observationstid:

Antal pedagoger:

Antal elever:

Antal assistenter:

Uteklassrum
Inneklassrum
Helklass
En till en
Assistentstöd

Läromedel

Lärobok/övningsbok i ämnet eller liknande andra facktexter.
Audiovisuellt material(Video, dvd, videoklipp från internet eller liknande)
Material skapade av läraren.
Andra läromedel

Kommunikation
Muntlig
Tecken
Bilder
Ipad, handi eller liknande
Kroppsspråk, t.ex. gester,
blinkningar.
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Människokroppen och
hälsa

Växter, djur och natur

Tid och rum

Matematik och teknik

Metoder och arbetssätt

Människokroppens olika delar och
deras funktioner.
Hygien och hälsovård, t.ex.
smittspridning.
Människors sexualitet, lust och
relationer.
Olika naturtyper, t.ex. sjö och äng.
Växter, djur och deras livscykel,
t.ex. en tall från frö till frö.
Årstidsväxlingar, solen, månen och
stjärnorna. Vatten och vattnets olika
egenskaper. Olika typer av väder,
väderprognoser och hur man själv
kan mäta väder. Några vanliga
energikällor, t.ex. vattenkraft,
vindenergi och olja.
Tidsuppfattning, t.ex. begreppen,
dåtid, nutid och framtid.
Tidsintervall, t.ex. raster i minuter
m.m. Måttenheter för tid och
mätning av tid med olika redskap,
t.ex. klocka, timer eller timglas.
Rumsuppfattning med hjälp av
begreppen avstånd, riktning och
läge för att orientera sig i närmiljön
och i övriga samhället.
Problemlösning med de fyra
räknesätten. Rimlighetsbedömning,
överslagsberäkning, huvudräkning
och användande av digital teknik.
Proportionella samband, t.ex.
dubbelt och hälften. Geometriska
former och begrepp, t.ex. cirkel,
kvadrat och rektangel. Tabeller och
diagram och hur de kan utläsas och
tolkas. Ekonomiska beräkningar i
vardagslivet, t.ex prisjämförelser,
budget. Teknik i vardagen. Olika
material och deras egenskaper,
hårdhet, struktur och täthet.
Elektricitet, dess användning och
risker.
Fältstudier i närmiljön, skog och
vatten. Olika sätt att orientera sig i
närmiljön, t.ex. med hjälp av
kännetecken i omgivningen.
Problemlösning av praktisk
karaktär. Olika slags berättelser om
naturvetenskapliga fenomen.
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Bilaga 3
På specialpedagog- och speciallärarprogrammet vid
Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett
självständigt arbete under sin sista termin. I detta
arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med
utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att
engagera studenterna under utbildningens gång. Till
studien samlas ofta material in vid olika
verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och
observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är
Högskolan
Kristianstad.
Enligt
EU:s
dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få
ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien,
och vid behov få eventuella fel rättade. Det
självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,.
När detta har blivit godkänt publiceras det i
databasen DIVA

Fakulteten för
lärarutbildning

https://www.hkr.se/omhkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri
ng/

Datum

Missivbrev
Hej.
Jag heter Oscar Lindén och jag studerar min sista termin på speciallärarprogrammet med
inriktning utvecklingsstörning på högskolan i Kristianstad.
Jag skriver mitt självständiga examensarbete som kommer att handla om hur lärare undervisar i
ämnesområdet natur och miljö på gymnasiesärskolans individuella program med inriktning på
elever med flera och omfattande funktionsnedsättningar. Jag ska göra en kvalitativ studie som
består av observationer av en lektion och intervju med lärare som planerar och genomför
undervisningen.
Jag kommer att använda mig av icke – deltagande observation vilket innebär att jag iakttar men
inte deltar i lektionen och använder mig av ett observationsschema och för anteckningar. Vid
intervjun används en semistrukturerad intervjuguide, vilket innebär bestämda frågor, men
uppföljningsfrågor kan ställas. Intervjun dokumenteras med hjälp av en telefon och beräknas ta
ca. 30 min.
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Jag kommer att utgå från vetenskapsrådets forskningsetiska principer i undersökningen vilket
inne bär att:
-

Varje deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst, utan några negativa
konsekvenser.

-

Varje deltagare kommer att tillfrågas inför materialinsamlingen och har möjlighet att
avböja medverkan i studien.

-

Deltagarna och verksamheterna kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet.

-

Materialet kommer enbart att användas för aktuell studie och kommer att förstöras när
denna är examinerad.

Studentens/studenternas namn
Oscar Lindén
…………………………………………………
Studentens/studenternas underskrift/er
Kontaktuppgifter:
Telefonnummer
E-mailadress

Ansvarig lärare/handledare:

Kontaktuppgifter Högskolan i Kristianstad:
www.hkr.se
044-2503000
Om barn/elev under 15 år ingår i studien måste vårdnadshavares samtycke inhämtas. Även
barn/elev ska tillfrågas. Samtyckesblanketten anpassas till dem den gäller. Det är alltid en
fördel att även inhämta samtycke från vuxna respondenter som deltar i studien.
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Samtyckesblankett
Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien:
Ja

O

Nej

O

Ort:………………………….

Datum:…………………..

Namn: ……………………………………………………

Namnförtydligande ………………………………………..

Återlämnas till………………………..senast den……………………….

.
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