
 

 

Linköpings universitet | Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Masteruppsats, 30 hp | Masterprogram i specialpedagogik 

Vårterminen 2017 | LIU-IBL/MPEOS-A—17/17—SE  

 
 
 
 
 
 
 

- Snälla kan jag få känna? 
- Pedagogers syn på framgångsfaktorer vid undervisning 

inom statlig Specialskola med inriktning syn. 

 

- Please can i touch? 

Pedagogues view. The study addresses key success factors 

teaching in state special school with focus on visual 

impairment. 

 

 

 
Författare: Maria Jonsson 

 

 

Handledare: Dörte Bernhard. 

Examinator: Lisa Kilman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

013-28 10 00, www.liu.se 

http://www.liu.se/


 

 

 

   
 

 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
581 83 LINKÖPING 
 

 
 

 
Seminariedatum  
2017-09-15 

 

Språk Rapporttyp  ISRN-nummer (fylls i av student) 
 X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

 Magisteruppsats i (ange huvudområde) 
      Masteruppsats i specialpedagogik. 
 

LIU-IBL/MPEOS-A—17/17—SE  
 

 

 
Titel Snälla kan jag få känna? 
Pedagogers syn på framgångsfaktorer vid undervisning inom statlig Specialskola med inriktning syn. 
Title Please can i touch? 
– Pedagogues view. The study addresses key success factors teaching in state special school with focus on visual 
impairment. 
Författare Maria Jonsson 
 

 

 

Sammanfattning Syftet med undersökningen är att beskriva pedagogers uppfattningar och erfarenheter av framgångsfaktorer 

vid undervisning av svårt synsvaga, blinda elever som har kombinationen autism som ytterligare funktionsnedsättning. 

Pedagogerna i denna undersökning undervisar elever som har sin skolplacering inom statlig Specialskola med inriktning syn. I 

undersökningen har en kvalitativ metodansats i form av fenomenografi använts vid analys av det insamlade materialet. I 

resultatet framkom att pedagogerna delade uppfattningen att tillgänglighet, lyhördhet, delaktighet, medskapande, 

kommunikation och samspel ses som grundläggande framgångsfaktorer vid undervisning. Elever med svår synnedsättning, 

blindhet i kombination med autism visar ofta ett annorlunda samspel vid delaktighet. Delaktighet bör därför ses i ett 

helhetsperspektiv och som en möjlighet för eleven att påverka undervisningen för att nå studieresultat. Grunden är att utgå från 

motivation och intresse. Pedagogerna uppfattade att det skiljer sig i vilka metoder de valt att använda i undervisningen. En av 

pedagogerna skiljde sig i uppfattningen gällande kunskapsutbyte inom kollegiet. Gemensam kunskap om förhållningssätt och 

metoder samt kunskap om synnedsättningens betydelse i kombinationen med autism är avgörande för att hitta strategier 

kopplat till framgångsfaktorer att använda i undervisningen. Pedagogerna delade erfarenheten att tematiskt arbetssätt är en 

framgångsfaktor i undervisningen. Tematiskt arbetssätt ökar förståelsen i kombination med att arbeta praktiskt konkret, 

förstärka med ljud, taktila material samt genom att filma lärandesituationer. Ljudet har avgörande betydelse. För några 

pedagoger var Vägledande samspel/ ICDP en framgångsfaktor i undervisningen. Flertalet pedagoger uppfattade att rektor intar 

en administrativ roll. Elevhälsan uppfattas delaktig trotts att den har en delad roll på skolan. Pedagogerna delade uppfattningen 

att kunskap om målgruppen elever och historisk kunskap om utveckling över tid är viktigt samt att utveckling riktat till att 

utarbeta tillgängliga lärmiljöer synspecifikt gynnas av synspecifik kompetens. Forskning i kombination med beprövad erfarenhet 

synliggör framgångsfaktorer vid undervisning av elever med svår synnedsättning, blindhet i kombination med autism. 

Definitionen pedagog i denna uppsats undersökning inrymmer specialpedagoger, speciallärare, pedagogassistenter, terapeuter. 

Av konfidentiella skäl har jag valt att använda terminologin pedagog som ovan beskrivits. Se urval. 

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten tillämpas de klassificeringar och indelningar av synnedsättning, som enligt WHO och 

Socialstyrelsen gäller sedan 1 januari 2010 (https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/synnedsattning/kategorier-av-

synnedsattning/).[Hämtad 2017-03-13]. AST: Autismspektrumtillstånd (autismspektrumstörning” i DSM-5; ”autism” i den 

svenska översättningen av DSM-5 se bilaga 1). [Kan hämtas från http://www.hjarnfonden.se/om-hjarnan/diagnoser/autism/] 

[Hämtad 2017-03-12]. 
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English abstract  

The purpose of this study is to describe perceptions and experiences from the 1pedagogue’s 

perspective referred to as the respondents when teaching 2severely visually impaired students with 

autism spectrum disorder. The respondents taking part of this study are teaching at public special 

schools focused on visual impairment. A qualitative methodology phemenography has been applied 

when collecting and analyzing empirical data. 

   A common view of the respondents of the study indicate that availability, perceptivity, 

complicity, co-creativity, communication and collaboration are fundamental key success factors 

when teaching. Students with severe visual impairment and autism spectrum disorder often show an 

anomalistic behavior during complicity. Complicity should therefore be viewed from a holistic 

perspective, and as a possibility for the student to impact the teaching to achieve best possible 

result. Teaching should be based on motivation and interest. The respondents of the study perceive 

it varies what approach they have decided to apply for their teaching. One respondent deviated from 

the rest in terms of knowledge sharing.  

   Common knowledge in terms of approach and methods, in addition to an understanding of the 

impact visual impairment in combination with autism spectrum disorder is believed to be crucial to 

find strategies for successful teaching. All respondents agreed that a topical way of working is a key 

success factor when teaching. A topical work procedure increases comprehension when combined 

with working with concrete tasks, emphasize with audio, tactile material and by video record 

lectures. Audio is of crucial importance. Some of the respondents indicated that “Guiding 

Collaboration/ICDP” was a key success factor when teaching. The majority of the respondents 

perceived that the headmaster assumes an administrative function. Student medical services is 

perceived as concerned despite a multi-facetted role at the school. The respondents had a common 

view that knowledge about the target group and past experience of development over time are 

important, and that development focused on accessible and available places for education are 

favored by knowledge within the field of visual impairment. Research combined with proven 

experience visualize key success factors when teaching severely visually impaired students with 

autism spectrum disorder. 

 

                                                   
1 Definition pedagogue in this study includes special pedagogues, special teachers and pedagogue assistants, therapists. 

Due to confidentiality, the term “pedagogue” has been used for all these groups. See sample. 
2Within special pedagogic agency of education, classification and categorization of visual impairment are applied 

according to WHO and Socialstyrelsen (valid from January 1st 2010) 

(https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/synnedsattning/kategorier-av-synnedsattning/).[Hämtad 2017-03-13]. 



 

 

Förord  

Uppsatsens titel tillägnas en fantastisk ung man som såg med sina händer, använde ekolokalisation 

som få och var en mästare på att ta vara på ljudets betydelse för att öka sina kunskaper. Min vän 

finns inte bland oss längre, men har lärt mig så mycket bara genom att ställa frågan: ”Snälla, kan 

jag få känna?” Tack min fina vän för att du visade mig din klokskap, kreativitet och nyfikenhet. 

   Till alla som gav mig förtroendet att få intervjua er, stort tack. 

   Tack alla nära och kära vänner som stöttat och lyssnat. 

   Tack Maj-Britt Edlund och Åsa Lindström för att ni gett mig kraft utifrån era professioner när jag 

som bäst behövt det i detta arbete. Tack Karin Lind för all support, omtanke och kunskap du gav 

mig. Tack Dörte Bernhard för att du handlett, inspirerat mig och gett mig respons.  

   Tack Lisa Kilman för att du hjälpt mig att synliggöra förbättringar för att höja kvalitén i detta 

arbete. Slutligen vill jag tacka en fantastisk pedagog Reidun Carlsson som undervisade på Örebro 

Universitet och som under en mycket kort uppdragsutbildning på 5 högskolepoäng år 2007 väckte 

mitt intresse för det specialpedagogiska fältets teoretiska delar. Det är fantastiskt att nu med ökad 

förståelse kunna kombinera teori och praktik i mitt dagliga arbete som specialpedagog.  

   Tack Reidun! 

Maria Jonsson 

Örebro den 29/10 2017 
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Inledning 

Den utbildningen som bedrivs i svensk skola ska enligt Skollagen ”vila på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet” (Skolinspektionen, 2010, s.3). Nilholm och Göransson (2013) lyfter med 

respekt för att inte generalisera, att professionella i skolans värld har lättare för att formulera 

målsättningar och styrdokument än att realisera dem i elevens vardag. Flertalet elever upplever en 

skolgång som har brister kopplat till måluppfyllelse och meningsfullt lärande trots att styrdokument, 

Salamancadeklarationen, Barnkonventionen och FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning beskriver deras rätt till det. I rådande läroplan Lgr 11 finns utöver 

kunskapsmål även breda mål för elevers utveckling som ofta står i fokus för diskussion. Elevers rätt 

till en inkluderande undervisning och delaktighet är exempel på dessa. I läroplanen beskrivs att 

skolan har som uppdrag att forma ett lärande som stimulerar elever att inhämta kunskaper som 

förbereder eleven till att vara delaktig, verka och leva i vårt gemensamma samhälle. Dagens 

pedagoger har ett ansvarsfullt uppdrag att förmedla god värdegrund och användbara kunskaper. 

Elever skall erbjudas en likvärdig utbildning med god kunskapsbildning som genomsyrar deras 

undervisning och löper som en röd tråd genom samtliga av skolans verksamheter för att möjliggöra 

hög måluppfyllelse i de utbildningar som erbjuds (Skolverket, 2011a). 

   Nilholm (2007) beskriver att den specialpedagogik som skolans pedagoger väljer att använda har 

som uppgift att verka som stöd när den vanliga pedagogiken inte är tillräcklig. Specialpedagogiska 

insatser i skolan skall vara ett komplement som kompenserar elevens möjligheter att ta till sig den 

ordinarie undervisningens budskap. Partanen (2007) menar att skolforskning som granskats under 

2000-talet första tid har uppmärksammat att inre motivation och meningsskapande pedagogik är 

bärande delar som bidrar till att elever befäster kunskaper som kan användas när skolgången är 

avslutad. I tidigare C och D - uppsatser Jonsson, (2014), Jonsson, (2015) har jag intresserat mig för 

hur pedagoger upplever entreprenöriellt lärande samt uppfattar användande av formativ bedömning 

i ämnet matematik inom statlig Specialskola. Resultat som framkom i uppsatserna visade att 

flertalet av pedagogerna inom statlig Specialskola bedrev sin undervisning utifrån tankar och 

förhållningsätt som innefattade medskapande och delaktighet för att eleverna skulle ges möjligheter 

att nå målen i sina utbildningar. Medbedömning, skapande delaktighet och samarbete är 

grundläggande delar inom entreprenöriell pedagogik och formativa bedömningsformer som kan 

bidra till att öka elevers måluppfyllelse (Lundahl, 2011; Falk-Lundqvist, Hallberg, Leffler & 

Svedberg 2011). Danielsson och Liljeroth (1996) understryker att förmågan till samspel och 

kommunikation är verktyg, som har avgörande betydelse för om vi vuxna skall ges möjlighet att 

påverka utveckling som grundar sig på goda möten mellan oss människor. 
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Detta har skapat nyfikenhet hos mig att fortsätta söka vidare förklaringar på vilka 

framgångsfaktorer som möjliggör ökad måluppfyllelse i undervisningen samt hur pedagoger 

använder sig av dessa inom den del av statlig Specialskola som tar emot elever som har svår 

synnedsättning, blindhet i kombination med autism. Förekommer det liknande uppfattningar och 

erfarenheter hos dessa pedagoger rörande faktorer som delaktighet och medskapande pedagogik i 

undervisningen som hos de pedagoger jag tidigare intervjuat gällande entreprenöriellt lärande och 

formativ bedömningsform inom statlig Specialskolan? Utifrån dessa tankar har syfte och 

frågeställningar formats i detta arbete. I uppsatsen relateras definitionen framgångsfaktorer till 

Stigendal (2004) som belyser vikten av lärande i ett helhetsperspektiv för att nå framgång. 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att med intervju som metod synliggöra verksamma pedagogers 

uppfattningar och erfarenheter av framgångsfaktorer i undervisningen med elever som har svår 

synnedsättning, blindhet i kombination med autism samt hur pedagoger uppfattat och erfarit 

användande av framgångsfaktorer i undervisningen. 

   Med utgångspunkt från ovanstående syfte har följande frågeställningar formulerats. 

 Vilka uppfattningar och erfarenheter har pedagoger gällande framgångsfaktorer vid 

undervisning av elever med svår synnedsättning, blindhet i kombination med autism inom 

statlig Specialskola med inriktning syn? 

 Hur uppfattar och erfar pedagoger användande av framgångsfaktorer i undervisningen? 

 

Bakgrund 

Detta kapitel presenterar historiskt perspektiv i relation till svår synnedsättning, blindhet i 

kombination med autism. Den litteratur som funnits att tillgå om kombinationen svår 

synnedsättning, blindhet och autism har till övervägande del varit forskningsbaserad och av äldre 

karaktär. Vidare beskrivs statliga Specialskolans uppdrag, Skolverkets riktlinjer för undervisning 

och avslutningsvis kapitel som belyser främjande faktorer vid undervisning samt forskning och 

beprövad erfarenhet. Syftet med nedanstående rubriker är att skapa en breddad kunskap som lägger 

grunden för ett helhetsperspektiv gällande undersökningens målgrupps elevers behov och 

komplexitet vid kunskapsinhämtning. 
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En historisk tillbakablick 

Den avgörande svårigheten för de personer som har autism anses vara den sociala 

interaktionsproblematiken (Kanner, 1943). Under ett barns första levnadsår genomgår barnet flera 

utvecklingsfaser som kan vara kritiska (Brandsborg, 1993). Samspel och kommunikation kan vara 

ömtåligt och komplicerat mellan barnet och dennes omgivning. Synen utgör en central roll vid 

samspel och kommunikation (Brandsborg, 1993; Johansson, 2000). Flertalet forskare har ställt sig 

frågor om vad som händer om ett viktigt sinne som syn saknas. Anknytingsprocessen mellan mor 

och barn är en grundläggande byggsten i gemensam uppmärksamhet och kommunikation något som 

bygger på den tidiga ögonkontakten mellan barnet och den som vårdar det. År 1958 publicerades en 

kanadensisk forskningsrapport Autistic patterns and defective communication in blind children with 

retrolentalfibroplasia (Keeler, 1958). Rapporten belyste förekomsten av autism och autismliknande 

tillstånd hos barn som saknade syn, var blinda. Den tidiga kanadensiska studien uppmärksammade 

även frågan om det fanns ett samband mellan avsaknaden av syn och autism hos denna målgrupp av 

barn. Under 1950 och 1960- talet fortsatte studierna och den kanadensiske forskaren fann ett 

samband mellan autism och avsaknaden av syn men endast riktat till de barn som föddes med 3ROP 

näthinneavlossning orsakat av prematuritet. Orsaken till ROP är omogna organ till exempel ögat 

och näthinnan (Ek, 2000). I Sverige och i flera delar av världen var en vanlig orsak till blindhet en 

omogenhet hos mycket för tidigt födda barn. Löpande under 1970-talet studerad forskare en stor 

grupp prematurfödda barn med ROP. I resultat som presenterades framträdde ett signifikant 

samband mellan dysfunktion i hjärnan, hjärnskada kopplat till en förkortad graviditet, låg 

födelsevikt samt hög tillförsel av syre under en längre tid. Tidiga studier skattas av dagens forskare 

vara mycket väl genomförda och under en tidsperiod på cirka tjugofem år har debatten om 

förhållandet mellan avsaknaden av syn, svår synnedsättning och autism inte varit i fokus för 

forskning (Keeler, 1958; Chase, 1972; Ek, 2000). Flertalet forskare har under 1990- talet belyst 

samband mellan svår synnedsättning, blindhet och autism. Resultat i studierna visade precis som i 

tidiga studier samband mellan inte fullgångna graviditeters barn, dysfunktion i hjärnan och 

hjärnskador (Gense & Gense 1994; Hobson, Brown, Minter, & Lee 1997; Ek, 2000). Studien Visual 

impairment and autism belyste frågan hur det varit möjligt att professionellt verksamma inte 

uppmärksammat och visat oro för det vanligt förekommande sambandet hos barn med svår 

synnedsättning, blindhet och autism (Cass, 1998; Ek, 2000). 

                                                   
3 ROP: Retinopathy of prematurity (ROP) är ett tillstånd som drabbar omogna näthinnekärl i ögat hos för tidigt födda 

barn, och som i värsta fall kan leda till näthinneavlossning och blindhet. Populationsbaserade registerstudier i Sverige 

har visat att 24 % av barn födda före gestationsvecka 32 har någon form av ROP. Bland barn födda före vecka 27 var 

denna siffra 73 %.[Kan hämtas från: http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=6180 /] [Hämtad 2017-03-13]. 
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Under barnet första levnadsåren genomgår det flera kritiska utvecklingsfaser. I samspelet mellan 

barnet och dess nära omgivning spelar synen en avgörande roll (Sjöström, 1983). Att vara född 

svårt synnedsatt, blind innebär en mycket hög risk för avvikelser i relation till normala utvecklingen 

(Brandsborg, 2010). I en utredning rörande blindfödda barn i Norge beskrivs att 30-40 % av barnen 

skulle kunna, uppfylla kriterierna för autism. Forskare har ställt sig frågan om det är avvikelsen 

inom autismspektrum som är det centrala eller om det avvikande beteende barnen uppvisat är 

grundat på svårigheter kopplat till avsaknad av syn, blindhet (Brandsborg, 2010). En av de 

avgörande byggstenarna för god utveckling och kommunikation hos barn är att den som vårdar 

barnet ger direkt respons på ett sätt som visar att det barnet försöker förmedla betyder något. Det 

finns en tydlig komplexitet beskriven för de barn som i mycket liten grad får återkoppling på sitt 

handlande. Ängsliga barn som inte vågar eller brister i förmågan att förmedla sig kan uppfattas att 

inte behöva denna viktiga bekräftelse på sitt handlande. Föräldrar till barn som vänder bort vid 

kontaktsökande kan uppleva sig smärtsamt avvisad från vidare kontakt (Hedenbro & Wirtberg, 

2000). 

Juridiska ramverk vid undervisning 

Persson (2001) beskriver att det krävs att pedagoger som arbetar i skolan strävar efter att förenas i 

en gemensam grundsyn för att nå samtliga elever, så att optimala möjligheter skapas för elevers 

utveckling och kunskapsinhämtning. Pedagoger som bedriver undervisning har ett tydligt uppdrag 

som innebär att synliggöra och skapa en undervisning där kunskaperna som förmedlas är 

tillgängliga för eleven så att den utifrån sin förmåga kan ta del av dessa. Skolverket (2011b) belyser 

att det är grundläggande att arbeta med tydliga mål och delmål. Elevens delaktighet är central. Det 

är viktigt att utvärdering av målen sker kontinuerligt då de står i beroendeförhållande med den 

undervisning som bedrivs för att höja elevers måluppfyllelse. Detta förhållande kan vara svårt för 

den enskilda pedagogen att separera men är av vikt att synliggöra för att skapa progression i 

lärandet. Grunden är att det finns utrymme för utvärdering av den undervisning som bedrivs under 

hela elevens skoltid så att det möjliggör hög måluppfyllelse med utbildningen (ibid). Bååth (2017) 

lyfter att ”Uppföljning är en framgångsfaktor” (s.2). Grunden är att i samband med uppföljning 

dokumentera vad som skett i verksamheterna och i undervisningen. Det är viktigt att analysera 

anpassningar och stödinsatser som ökar lärande och utveckling. Över tid har det vuxit fram olika 

bedömningsformer som har sin grund i Thorndike4 och Dewey5 tankar.  

                                                   
4 Edward Lee Thorndike (1874-1949) Amerikansk psykolog och pionjär inom behaviorismen som förespråkar objektiva 

metoder som sker genom kunskapsprov, psykometri vilka analyseras genom statistisk analys (Lundahl, 2011, Jonsson, 

2015). 
5 John Dewey (1859-1952) Danskfödd filosof som förespråkar att utbildning utvecklas genom samspel i en 

lärandesituation, learning by doing. ”Vi lär oss genom delaktighet” (Lundahl, s. 20, Jonsson, 2015). 
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De olika synsätten har diametralt motsatta sätt att se på bedömning och hur man som pedagog utför 

dessa för att kunna utvärdera elevers resultat. Deweys förhållningssätt utgår från att eftersträva att 

hitta vägar att förbättra lärandet genom formativa arbetsmetoder i lärandebedömningar för att uppnå 

målet med kunskapsbildningen, som formar elevens slutresultat. Den process som leder fram till 

god måluppfyllelse har skett över tid menade Dewey. Grunden är att skapa till exempel läromedel 

som harmoniserar med kursplaner där målen är synliga för eleven att sträva emot (Lundahl, 2011). 

Det är grundläggande för en pedagog att söka svar på hur dennes elever tar till sig och förstår 

information som handlar om den enskilda elevens förmåga till kunskapsinhämtning i skolan. 

Pedagoger som tillsammans med eleverna gör undervisningen synlig i kombination med att lyfta 

fram elevens resultat och utveckling har indirekt även synliggjort undervisningen för sig själv. En 

elev som är trygg i sitt lärande stimuleras av delaktighet och gruppaktiviteter och tål även att 

misslyckas om så skulle vara fallet. Grunden är att bygga gott självförtroende som bidrar till att öka 

självkänslan. Stärks eleven ökas förmågan att hantera uppgifter som utmanar kunskapshämtningen 

något som i sin tur visat sig generera i förbättringar av elevens förmågor och resultat inom flertalet 

områden både i och utanför skolan (Hattie, 2012). Skolverket, (2014) beskriver att statlig 

Specialskola har som uppgift att skapa en likvärdigt anpassad utbildning för de elever som har 

behov av det. Utbildningen skall formas utifrån elevens förutsättningar att inhämta kunskaper för att 

utvecklas. Styrdokument som Skollag (SOU 2010:800), läroplanen Lgr 11, Skolverket (2011a) samt 

andra förordningar styr den verksamhet som bedrivs. Den utbildning som erbjuds inom statlig 

Specialskola skall vara nära förankrad med den utbildning som sker inom den ordinarie 

grundskolan. De elevgrupper som statliga Specialskolan tar emot är döva, hörselskadade, 

dövblinda, har en språkstörning eller har en synnedsättning i kombination med ytterligare 

funktionsnedsättningar (ibid). En nämnd inom Specialpedagogiska skolmyndigheten tar efter 

genomgång av ansökan från vårdnadshavare beslut, om eleven tas emot och är berättigad till denna 

skolform. Inom statlig Specialskola är det grundläggande att samtliga verkar för god 

kommunikation, en gemensam helhetssyn i syfte att samtliga elever skall nå målen med sin 

utbildning. Helhetssyn inrymmer att ”allas rätt till likvärdig utbildning är målet” (Skolverket, 2009, 

s. 39). Specialpedagogiska skolmyndighetens styrdokument förtydligar att helhetssyn innefattar 

respekt för den enskilde individen, delaktighet - tillgänglighet, där specialpedagogiskt 

förhållningssätt och relationell6 kunskapssyn skapar en helhetssyn. (Jonsson, 2015). 

                                                                                                                                                                         
 
6Relationell kunskapssyn, orsaker till uppkomsten av svårigheter ses inte enbart som den enskilda elevens egenskaper. 

Det kan lika gärna vara miljön, i form av förhållanden, normer, värderingar och förväntningar, bemötande, som skapar 

och bidrar till svårigheterna (Skolverket, 2009; Jonsson, 2015). 
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Vid Skolinspektionens (2011) Riktad tillsyn av Specialskolan framträdde områden som enligt 

rapporten är i behov av att åtgärdas. Specialskolornas värdegrundsarbete behöver granskas, 

synliggöras och förbättras. Rapporten belyser brister inom delaktighetsaspekterna på samtliga 

skolor inom Specialpedagogiska skolmyndigheten samt brister kopplat till måluppfyllelsen inom 

olika ämnen. Skolinspektionen beskriver att ”Kunskapsresultaten behöver förbättras […] brister i 

den individuella uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling” (s 3). Vidare lyfts betydelsen av 

vikten att ingå i bra och hälsofrämjande sociala situationer för att öka motivationen att studera. 

Genom att verka för ökad delaktighet och likvärdiga förutsättningar vid kunskapsinhämtning stärks 

elevers självkänsla i relation till andra i sin omgivning. På samtliga av de skolor som granskats 

inom Specialpedagogiska myndigheten behöver det ske en samlad insats i relation till att kvalitativt 

gå igenom och utveckla den individuella utvecklingsplanen samt de skriftliga omdömena i formativ 

riktning för att höja elevers måluppfyllelse. Verksamma pedagoger inom statlig Specialskola visar 

behov av kompetensutveckling för att professionellt kunna utföra sitt arbete (ibid). 

   En tidigare rapport Skolsituationen för elever med funktionsnedsättning i grundskolan belyser 

behovet av kompetensutvecklingen för att öka pedagogers kunskaper riktat till elevers 

måluppfyllelse. Rapportens slutsats var att ökas kunskap och förståelse för användande av till 

exempel formativ bedömningsform som redskap möter det rådande styrdokumentens mål för 

kunskapsinhämtning inom statlig Specialskola (Skolinspektionen, 2009).  

   Skolinspektionen (2010) beskriver syftesområden som riktar sig till främjande faktorer som 

stärker skolverksamheter. Det är grundläggande att organisationen i skolan skapar förutsättningar 

för kollegialt lärande, bedömning och de övriga processer som sker. Framgångsfaktorer som till 

exempel bedömning av undervisningens kvalitet. Centralt för hög måluppfyllelse är pedagogers 

kompetens, engagemang och förmåga att undervisa samt att pedagogen visar ett aktivt, synligt 

ledarskap som innefattar tydlighet och struktur där mål och innehåll i undervisningen är tillgängliga 

och möjliggör hög delaktighet för samtliga elever. Specifika kompetenser hos pedagogen som visat 

sig vara av avgörande betydelse är kompetens riktat till att skapa och utveckla goda relationer, 

ledarskap samt didaktisk kompetens vid kunskapsinhämtning (ibid). 

Forskning och beprövad erfarenhet 

Skolverket (2013) beskriver att det i rådande Skollag finns tydligt framskrivet att dagens 

utbildningar skall vara förankrade i forskning och erfarenheter som visat sig väl beprövade över tid. 

I förarbetet med Skollagen betonades att den enskilda pedagogen har stort utrymme att välja vilka 

metoder och förhållningssätt denne kan använda för att nå målen med elevers utbildningar. 

Skolverket menar att det finns en komplexitet i yrket som pedagog som innefattas av den tysta 

kunskapen en pedagog använder sig av i mötet med det som sker i klassrummet. 
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Denna tysta kunskap bör synliggöras anser Skolverket (2013). Nya pedagoger i yrket behöver 

handledas av erfarna pedagoger så att den tysta kunskapen verbaliseras. Grunden är att som 

pedagog reflektera över att det inte endast är den teoretiska kunskapen i ett klassrum som är 

rådande. Med eller utan vetenskap och beprövad erfarenhet står dagens skola inför utmaningar att 

möta samtliga elevers behov av metoder och förhållningssätt som är anpassade efter dennes 

förutsättningar till utveckling och inhämtning av användbara kunskaper. För att detta skall fungera 

är det viktigt att forskning om elevers förutsättningar och behov, inte upplevs bedrivas på arenor för 

långt från det som händer i skolan. Samsyn är grunden som innebär att verksamma pedagoger och 

skolledare bör använda sig av forskning i kombination med kunskap om det som fungerar i den 

elevgrupp de undervisar. Genom användande av det förhållningssättet möts det specifikt praktiska 

och allmänt principiella i lärandet. Det finns flertalet temaområden att använda sig av lärarledd 

undervisning som ett verktyg i undervisningen. Lärarnas professionsutveckling, kollegialt lärande, 

formativ bedömnings form, inkluderande arbetssätt och pedagogiskt ledarskap. Forskning lyfter 

vikten av att stat tillsammans med skolledare skapar förutsättningar för verksamma pedagoger att 

arbeta utifrån beprövad erfarenhet och vetenskap (ibid). Erfarenheter av gott samspel och 

kommunikation har en avgörande betydelse för vårt sätt att förhålla oss till kunskap 7Vygotskijs 

tankar har en framträdande plats i vår nuvarande läroplan Lgr 11 Skolverket, (2011). Användande 

av språk och kommunikation utgör centrala delar i samtliga ämnen. Vygotskijs teorier har sin grund 

i tankar som intar ett sociokulturellt perspektiv på lärande beskriver Partanen (2008). 

Teori 

Detta kapitel lyfter fram, sociokulturellt perspektiv i relation till den proximala utvecklingszonen 

och kommunikation som redskap, specialpedagogiska perspektiv och avslutningsvis faktorer som 

främjar delaktighet för elever med funktionsnedsättning. 

Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij ses som den person vars tankar haft det största inflytandet på rådande pedagogik och 

didaktik under 1900-talet (Kroksmark, 2003; Partanen, 2007). I det sociokulturella perspektivet är 

språkanvändande och kommunikation centralt. Språket utgör länken mellan barnet och dess 

omgivning. Genom kommunikation och samspel synliggörs det som sker i interaktion med andra. 

Detta förhållningssätt möjliggör för barnet att skapa vidare förståelse och delaktighet kopplat till 

”hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar företeelser” (Säljö, 2000, s. 67). 

                                                   
7 Lev Vygotskij (1896-1934) rysk teoretiker, pedagog, psykolog samt filosof. Vygotskijs infallsvinkel kulturhistoriskt 

intar ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Utveckling sker i relation där omgivning, språk och kommunikation har 

avgörande betydelse för barnets/individens utveckling (Säljö, 2000, Jonsson, 2015). 
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I sociokulturellt perspektiv belyser Säljö, (2000) används termerna verktyg alternativt redskap. 

Dessa har en teknisk och speciell betydelse. Termerna redskap och verktyg har som uppgift att lyfta 

fram de språkliga och fysiska tillgångar människor använder för att tolka och förstå vår omvärld. 

Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet är att lärande och utveckling mellan människor 

befinner sig inom kulturella och praktiska sammanhang i direkt eller indirekt sampel med andra. 

Människor lär sig genom att vara en del i praktiska och kommunikativa interaktioner. Erfarenheten 

från sampel tar vi med oss i vidare kommunikation med vår omgivning (Säljö, 2000). 

   Kroksmark, (2003) och Partanen, (2007) hävdar att Vygotskij teorier understryker, att barnets 

utveckling kopplat till tänkande, är beroende av att de bemästrar tänkandets sociala verktyg som är 

språket. Kroksmark, (2003) och Partanen, (2007) menar att de fyra steg ett barn tar inom den 

proximala utvecklingszonen, även kan beskrivas som den ”närmaste utvecklingszonen” s. 51). I det 

inledande steget sker lärandet i samspel med barnets omgivning. I skolan är det pedagoger som 

vägleder. Steg två lyfter fram att barnet i detta skede har utvecklat sin förmåga och kan lösa 

eventuella problem utan stöd av sin omgivning. Barnet har nu utvecklat ett själv som hjälp om 

behov uppstår. I steg tre har barnet stärkt sin förmåga att automatisera och kan nu lagra information 

som spontant kan användas. I sista fjärde steget har barnet skapat en förståelse och ett rekursivt 

förlopp som innebär att barnet med stöd av självet nu kan pendla till steg två och använda sig av 

självet vid problemlösning (Kroksmark, 2003). I samspel och kommunikation är den 

meningsbärande dialogen central för att skapa förståelse menar Partanen (2007) och belyser att 

inom den sociokulturella traditionen är utgångspunkten att barnets handlingar alltid kan förstås i 

nära anknytning till de mål de haft med sin handling i kommunikation med sin omgivning. 

Specialpedagogiska perspektiv 

Under den tid de pedagogiska och specialpedagogiska fälten har vuxit fram har forskning utgjort en 

grundläggande del inom området. Forskning inom det Specialpedagogiska fältet har utvecklats från 

att inta ett kategoriskt perspektiv till det starkt hälsofrämjande deltagarperspektivet. Kunskapsfältet 

inom specialpedagogik har varit svårt att förena i en gemensam nämnare då området beskrivs 

komplext, tvärvetenskapligt och innefattar flertalet perspektiv och angreppsätt som fodrar kunskap 

för att förmedla (Rosenqvist, 2007). I artikeln Perspektiv på specialpedagogik. Vilka är de 

grundläggande perspektiven? synliggör Nilholm, (2005) två huvudsakliga perspektiv som 

forskning inom specialpedagogik valt att belysa och lyfta fram. Det första perspektivet har sin 

förankring i psykologi och medicin och riktar sig traditionellt till ett individualistiskt synsätt och 

benämns som det kategoriska perspektivet alternativt det traditionella perspektivet. Det andra 

perspektivet som forskning valt att granska har sin grund i hur sociala faktorer inverkar på till 

exempel svårigheter som uppstår i skolan.  
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Detta perspektiv har även flera benämningar som kritiska perspektivet och dilemma perspektivet. 

Inom fältet för specialpedagogisk forskning är det främst förhållandet mellan de olika perspektiven 

som varit av stort intresse att studera (Nilholm, 2005). 

Faktorer som främjar delaktighet för elever med funktionsnedsättning 

För att skapa en utbildning som tar hänsyn till samtliga elevers olika stöd och stimulansbehov 

behöver stödåtgärderna realiseras i praktiken och i den undervisning som bedrivs menar 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, (2016a). Tillgängliga lärmiljöer underlättar delaktighet som i 

sin tur skapar goda förutsättningar för elever att lyckas nå målen med sina utbildningar. Aspekterna 

som främjar delaktighet är tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och 

autonomi (Szönyi, Söderqvist Dunkers, 2012). Det finns en tydlig skillnad mellan aktivitet och 

upplevelse av delaktighet där det i första hand är individens engagemang i livssituation som står i 

fokus för bedömningen av graden av delaktighet. Delaktighet går inte att bedöma för en 

utomstående. Det är endast individen själv som kan skatta sin upplevelse av sin delaktighet. 

Forskare lyfter fram olika förutsättningar för att kunna tala om delaktighet. Det krävs ”tillgång, 

tillgänglighet och tillfälle” (Lewin, 2011, s. 95; Gustavsson, 2004). 

   Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) beskriver att det finns brister inom dagens skolsystem i 

relation till delaktighetsaspekterna8 för målgruppen elever som har funktionsnedsättningar som 

genererar i konsekvenser i elevens vardag samt även senare i ett livsperspektiv. En avgörande 

förutsättning för att kunna delta är tillgänglighet. Tillgång till att fysiskt kunna förflytta sig i lokaler, 

tillgång till läromedel och alternativa redskap som till exempel dator är exempel på det. Grunden är 

att pedagoger ges möjlighet att planera och genomföra undervisningen i den form som eleverna 

behöver för att kunna öka sina kunskaper i de olika ämnena. Tillgänglighet kan även ses i ett socio-

kommunikativt perspektiv vilket innebär att den enskilde individen har tillgång till likvärdiga 

meningsskapande perspektiv, som möjliggör ökad förståelse för normer och de kontexter eleven 

ingår i. Utvecklas i gynnsam riktning kräver tillgång till information. Den person som saknar 

synförmåga behöver ges möjlighet att ta del av samma information vid samma tillfälle som de 

övriga i klassen (ibid). 

 

                                                   
8 Delaktivitetsaspekter: Tillhörighet, Tillgänglighet, Samhandling, Erkännande, Engagemang, Autonomi.  Delaktighet 

menar redaktörerna Szönyi och Söderqvist Dunkers (2012) medför att man bör ta hänsyn till delaktighetsaspekter för att 

skapa tillgänglighet. Tillgänglighet menar Szönyi och Söderkvist Dunkers” handlar om att ha tillgång till aktivitetens 

fysiska, symboliska och socio – kommunikativa sammanhang” (s. 19) vidare belyses den starka kopplingen mellan 

tillgänglighet och de övriga delaktighetsaspekterna. Har tillgängligheten en framskjuten roll finns en god grund för hög 

delaktighet inom de övriga aspekterna (Jonsson, 2015). 
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Grunden är att någon syntolkar samt att om möjligt digitalt erbjuda text som kan anpassas i 

punktform. Forskning belyser elevers tankar om vikten av engagemang i kamratrelationer och i 

undervisningen. Ökas elevers engagemang att delta genom meningsskapande aktiviteter, stärks 

måluppfyllelsen rent generellt och lusten att delta. För att bli erkänd i ett sammanhang krävs att 

personen har tillgång till aktiviteten, undervisningen. Flertalet elever som har synnedsättningar har 

inte tillgång till jämnåriga kamraters meningsskapande sammanhang. Mycket kan bero på att miljön 

inte erbjuder verbala beskrivningar kopplat till det som är fokus för kamraters aktivitet och intresse. 

Delaktighet är viktigt för samtliga elever och grundar sig i behovet att känna sig erkänd. Finns det 

en låg grad av erkännande hos kamrater och pedagoger leder det till konsekvenser som skapar 

exkludering i undervisning och kamratkulturen (Szönyi, Söderqvist Dunkers, 2012). 

Tidigare forskning 

Detta kapitel grundar sig på forskningsbaserad litteratur, avhandlingar och artiklar, vilka skapar 

samband med denna undersöknings syfte. Vid sökande av material till Teorikapitlet, Bakgrund och 

har jag sökt i forskningsrelaterade databaser över Internet. Vid sökningar över Internet har jag 

använt mig av sökorden svår synnedsättning blindhet, autism, statlig Specialskola, 

framgångsfaktorer, förhållningssätt samt specialpedagogik. 

Svår synnedsättning – blindhet 

Världshälsoorganisationens WHOs definition av svår synnedsättning, blind innefattar personer med 

så nedsatt synförmåga att det har svårt eller omöjligt kan läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp 

orientera sig och klara den dagliga livsföringen. Svår synnedsättning, blindhet innebär per definition 

att man helt saknar syn eller endast har små synrester med vars hjälp man har viss ljusuppfattning. 

Att vara blind innebär strikt medicinskt definierat en total avsaknad av syn, men mera vanligt är att 

en viss ljusuppfattning finns (www.spsm.se). Sjöström (1983) menar att samtliga av barnets mycket 

viktiga utvecklingssteg – rörelser, varseblivning, rörelser, begreppsbildning sker inom ramen för en 

samspelsprocess. Det svårt synsvaga, blinda barnet hamnar i en ond cirkel som är bundet till 

svårigheten att tolka omgivningens signaler i relation till det som sker. Synen är har en avgörande 

betydelse för barnets förmåga till kommunikation, samspel, orientering och förflyttning. 

   Barn som saknar syn utvecklar en audiocentrisk världsbild. Det seende barnet utvecklar i sin tur 

en 9visuocentrisk världsbild (Jansson, 2006; Tellevik, 2008).  

                                                   
9 Visuocentrisk I en visuocentrisk världsbild upphöjs den visuella erfarenheten till norm och rättesnöre. Den bildar 

basen för våra common-sense-mässiga före-ställningar om normalitet, verklighet och evidens. Vid perceptuell konflikt, 

exempel-vis då visuell och auditiv information motsäger varandra, segrar i allmänhet synen. [Kan hämtas från: 

http://ffss.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/02/nyasyn07-1.pdf s. 28 ] [Hämtad 2017-09-19]. 
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De som forskar om konsekvenser som uppstår för barn som har svår synnedsättning, blindhet har 

under en längre tid varit eniga om att dessa barn endast brister/ saknar sin synförmåga. Barnets 

grundläggande behov för att kompensera avsaknaden av syn bör ske omgående genom att på olika 

sätt stimulera barnet med praktiska och pedagogiska tillrättalägganden. Sker tidiga anpassningar i 

barnets närmiljö kommer det svårt synsvaga, blinda barnet utvecklas på liknande sätt som de barn 

som har fullgod synförmåga. Forskare belyser att den avgörande skillnaden är att målgruppen barn 

som brister i/ saknar synförmåga tar längre tid på sig i sin utveckling. När vi människor föds är inte 

vårt synsystem till fullo aktiverat. Vår synförmåga måste stimuleras med ljus för att aktiveras och 

fungera funktionellt. Tidpunkten för barnets utveckling är mycket viktig att reflektera över i relation 

till när synnedsättningen, skadan uppkom samt vilken/ vilka delar av vårt synsystemen som berörs 

(Ek, 2000). Forskning och kunskap om människans synsystem och hjärnfunktioner har ökat de 

senaste årtionden och idag vet vi till stor del hur komplext uppbyggt vårt synsystem är. De bilder 

som skall tolkas i hjärnan är resultatet av impulser som möter näthinnan. Impulserna sänds sedan 

vidare genom våra främre och bakre synbanor. Forskning menar att sextio procent av hjärnans fulla 

kapacitet är verksam när våra synintryck tolkas och sorteras. De barn som har defekter i ögats 

främre delar, strukturer och synbanor men där hjärnan i sig har normala strukturer kommer utveckla 

sina andra sinnen som skapar möjligheter att tolka omvärlden så det fungerar funktionellt. För de 

barn som har skador i hjärnans strukturer som orsakar synskador som uppkommit tidigt i 

graviditeten, till exempel missbildningar kan tolkningsförmåga, beteenden och den allmänna 

utvecklingen bli mycket avvikande (Millner & Goodale, 1995; Ek, 2000). Barn som saknar förmåga 

till syn har ett mer omfattande behov än barn som ser att få upptäcka sin omvärld. Detta tar tid. Det 

blinda barnet utforskar allting med sina andra fungerande sinnen. För att skapa rumsuppfattning 

knackar och kastar barnet saker för att kunna röra och lokalisera var i rummet föremålen hamnat. 

Barnets omgivning kan uppleva socialt ointresse hos barnet att vara delaktiga i lek med andra barn. 

Delaktighet är i sig svårt att skatta för den enskilda individen. Förklaringen kan vara att det är 

funktionsnedsättningen som gör barnet mer isolerat än vad det behöver vara (Johansson, 2002; 

Winlund, Rosenström & Bennhagen, 2004; Tangvold, 2004; Jansson, 2006; Rabe & Hill, 2001). 
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Forskare som studerat barn som saknar syn menar att dessa barn använder sig av andra arenor för 

att dela sin uppmärksamhet och upplevelser. Ett forum kan vara att kommunicera med olika sinnen 

för att kompensera bristen på visuell information. Dessa barn har ett omfattande behov av att få 

känna och använda sig av sitt kroppsspråk samt det taktila språket för att skapa en omvärldsbild och 

kompensera bristen på visuell information för att få bekräftelse och återförsäkran från den nära 

omgivningens vuxnas och barn. Grunden är att tidigt i barnets liv erbjuda taktila material som 

skapar nyfikenhet att känna och motivation att vilja upptäcka vad som finns att tillgå i barnets 

närmiljö (Ek, 2000; Johansson, 2002). 

   De barn som föds utan fungerande syn har ofta en annorlunda språkutveckling i jämförelse med 

barn som ser. De svårigheter som uppstår för det icke seende barnet är kopplat till den socio- 

emotionella utvecklingen. Svårigheter som uppstår är förbundet med gemensam uppmärksamhet - 

joint attention och att förstå hur andra människor tänker och känner - theory of mind. Barn och 

vuxna som saknar syn kan visa upprepande rörelsemönster som är stereotypiska. Dessa 

handlingsmönster benämns som blindismer. Forskare har olika teorier om varför dessa framträder. 

En av teorierna är att de fungerar som ersättande funktioner, rörelser en kompenserande funktion 

för annan aktivitet som barnet inte lärt sig. Med kunskap om att barn gör det mest begripliga för 

denne i meningsfulla aktiviteter gör den det i detta trygga rörelsemönster något de redan kan. (Ek, 

2000; Johansson, 2002). Det kan många gånger vara svårt att tolka vad barnet menar med något 

denne gör. Det kan då ofta visa sig att om barnet uppmärksammar att man förstår att denne menar 

något med sin handling och att man försöker förstå vad det är, så söker barnet andra sätt att uttrycka 

sig. Om man däremot sviktar i sin uppmärksamhet eller på något annat sätt uttrycker eller visar att 

man ogillar barnets sätt att förmedla sig kan reaktionen bli en annan (Sjöström, 1983). Det finns 

praktiska riktlinjer för hur man kan särskilja blindismer från autism. Riktlinjerna har baserats på hur 

intensivt barnets beteende är samt hur länge och hur ofta barnet uppvisar beteendet. En avgörande 

faktor är hur lätt eller svårt det är att avleda eller avbryta beteendet. Det är grundläggande vid 

bedömning att beakta var barnet befinner sig i sin utveckling samt se barnets utveckling över tid. 

För de barn som har autism och en djup genomgripande avvikelse i utvecklingen vilket innebär att 

de uppvisar omfattande rigiditet och oflexibilitet i sitt beteendemönster kan det skapa stora 

svårigheter att avleda och bryta stereotypa rörelsemönster (Gense & Gense, 1994). 
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Autismspektrumtillstånd - Autism 

Förmågan att bemästra gemensam uppmärksamhet är en milstolpe i det normala barnets utveckling. 

Uppvisar barnet endast små eller kanske inga möjligheter inom detta område är det en tydlig markör 

och kännetecken på autism för seende individer (Brandsborg, 1993). För att på ett djupare plan 

tolka en situation som uppkommit kring en person som har autism krävs att man noga analysera 

situationen utifrån olika perspektiv i relation till diagnos, kommunikation, theory of mind, svag 

central koherens, exekutiva funktioner, begåvning och minne (Dahlgren, 2007). Autism är en 

komplex funktionsnedsättning som under lång tid förbryllat människan. Funktionsnedsättningen 

karakteriseras av att personen som har autism uppvisar svårigheter inom områden som kräver 

förmåga till kommunikation, socialt samspel, flexibilitet och gemensam uppmärksamhet. 10Wings 

triad synliggör förhållanden och begränsningar (Frith, 1994, Wing, 1998). 

   Svårigheter inom dessa områden innebär begränsning att kunna ta en annan människas perspektiv 

och sätta sig in i hur denne tänker och känner vilket benämns som theory of mind. (Frith, 1994, 

Wing, 1998). Forskning beskriver att autism är medfött och varar hela livet och grundar sig i en 

biologisk störning i utvecklingen av hjärnan. Autism innebär att individens upplevelser, tänkande, 

känsloliv och sättet att bemöta omvärlden är annorlunda i förhållande till andra människors 

(Danielsson & Liljeroth, 1996; Dahlgren 2007; Frith, 1994; Gillberg, 1999; Pring, 2005). För barnet 

som har autism följer dennes utveckling oftast inte samma mönster som andra barn. Skillnaden 

märks vanligtvis i barnets två - treårsålder. Utmärkande är även att barnets sociala mognad går 

också sakta och sker senare (Frith, 1994; Norrö & Swing; Åström, 2004). Människor som har 

autism har ofta även begränsningar som innefattar förmågan till tolkande, visuell perception. 

Personer som har autism processar kognitivt visuell information – från detaljer till helhet och får 

ofta svårt att tyda synintryck till en sammanhängande enhet - central koherens. Den visuella 

informationen blir ofta fragmentarisk och svår att sätta i ett sammanhang för att kunna tolka en 

logisk sammanhängande bild av det som skett. Joint attention definieras som gemensamt 

uppmärksamhetsfokus och är en ytterligare brist som karakteriserar personer som har autism. Detta 

innebär att två personer i samspel ger ögonkontakt kring något som sker där men har en gemensam 

uppmärksamhet, men ögonkontakt ges i samförstånd kring att man förstått något av situationen som 

är utöver det faktiskt konkreta (Gense & Gense, 2005). 

                                                   
10 Wings triad belyser kvalitativa begränsningar inom tre huvudområden. Wings triad har fått namn efter forskaren 

Lorna Wings som fördjupat studerade autism under 1970-talet. Triaden belyser svårigheter kopplat till förmågan till 1. 

Social interaktion, 2. Förmågan till ömsesidig kommunikation, 3. Föreställningsförmågan något som påverkar fantasi, 

lek, beteenden och intressen [Kan hämtas från: http://www.autism.se/autism ] [Hämtad 2017-09-19]. 
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En kombination av funktionsnedsättningar 

Vår Synförmåga har en avgörande betydelse för kommunikation och socialt samspel (Rabe & Hill 

2001). Det kan verka som det blinda barnet är socialt ointresserade av att få delta i leken men i 

grunden är det miljön som främjar nyfikenhet och initiativförmåga hos barnet (Johansson, 2002). 

   Flertalet forskare beskriver att de svårigheter i beteenden som kan ses som gemensamt hos barn 

som har svår synnedsättning, blindhet eller autism kan yttra sig i passivitet, stereotypa beteenden, 

ekotal/ stereotypt tal, annorlunda samspel, detaljintressen, svårighet att upprätthålla theory of mind, 

bristande empati, försenad utveckling samt att förstå orsak och verkan (Aspeflo, 2010; Dahlgren 

2007; Gense & Gense, 2005; Johansson, 2002; Winlund, Rosenström & Bennhagen, 2004). 

   Forskning är eniga om att svår synnedsättning, blindhet inte leder till autism. Däremot är 

autismspektrumstörning och autismliknande tillstånd vanligt förekommande hos de barn som föds 

med avsaknad av syn/ blinda (Ek, 2000; Brandsborg, 1993).  

   Forskning belyser att det finns tydliga skillnader mellan blindfödda barn och barn som har autism. 

För barnet som saknar synförmåga planar svårigheterna ut och försvinner ofta under utvecklingens 

gång. Det svårt synnedsatta, blinda barnet som har någon form av autismspektrumstörning behåller 

sina svårigheter (Ek, 2000; Johansson, 2002). Sociala berättelser kan med fördel användas i och 

utanför lärandesituationer och då vara till god hjälp för att skapa trygghet och gemensam förståelse. 

Sociala berättelser kan anpassas i punktskriftsform och synliggör då för barnet hur en aktivitet eller 

handling kan gestalta sig. (Gense & Gense, 2005). Verksamma pedagoger som möter barn med svår 

synnedsättning, blindhet i kombination med autism talar ofta om hur anpassningar som barnet 

behöver bör se ut. Grundläggande är att reflektera över om kunskapen finns, och att den som möter 

barnet, föräldrar eller personal är en del av barnets miljö, en miljö som kan underlätta eller försvåra. 

I mötet med barn som har svår synnedsättning, blindhet i kombination med autism är det viktigt att 

själv förstår hur man reagerar och agerar. Som medaktör finns stora möjligheter att tolka det som 

händer i samspelet och i de olika situationer som uppstår (Sjöström, 1983). 

   Aspeflo (2010) belyser vikten av att i mötet med personer inom autismspektrumtillstånd ha fokus 

på personen man möter men även vikten av att ha lika stort fokus på vad man som medaktör känner 

tänker och gör. Det finns en omfattande komplexitet som kan uppstå om barnet låser sig i 

problemskapande beteende. En väg för att hjälpa barnet rätt kan vara att avleda barnet eller att 

erbjuda ett annat sätt att tänka och handla. Att förbjuda oönskade handlingar har mycket liten effekt 

(Gerland, 2004). Nyckelord i arbete med barn i behov av stöd är respekt, lyhördhet samt se 

individens möjlighet till utveckling genom att stärka barnet starka sidor (Gerland, Hartman; 

Larsson, 2007). 
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Grunden är att barn med eller utan diagnos erbjuds en god för denne anpassad utbildning och vård 

som grundar sig i dennes behov av stöd. Skapas motivation och delaktighet genereras detta oftast i 

utveckling och glädje (Brandsborg, 2010). 

Metoder och förhållningsätt i mötet med kombinationen svår synnedsättning - 

autism 

De elever som möter pedagoger som har god förmåga att skapa en undervisning som synliggör 

kunskaper har sannolikt elever som visar hög måluppfyllelse (Hattie, 2012). Grunden är att fokusera 

på arbetsmetoder med formativ prägel som skapar möjligheter till god kunskapsinhämtning och 

utveckling samt att belysa framgångsfaktorer om hur pedagoger kan arbeta i lärandemiljöer för att 

främja lusten att lära (Black; Harrisson; Lee, Marshall & Wiliam; 2004). Barn med svår 

synnedsättning, blindhet har ett omfattande behov av att få tillgång till fysiskt och verbalt stöd för 

att kunna uppmärksamma, uppleva och bemästra sin vardag (Dahlgren; Dahlgren; Sandberg & 

Hjelmqvist, 2000; Johansson 2002). 

   Genom att kartlägga samspelet mellan eventuella diagnoser, psykologiska förlopp och 

pedagogiska insatser som sker skapas möjligheter att utforma det bäst lämpade insatserna i skolan 

(Nilholm, 2007). Användande av benämningen förhållningssätt har ökat men ofta på ett vagt sätt 

som en mening eller ett uttryck. I vardagen blir förhållningssätt begränsat och synonymt med det 

som sker i det yttre handlandet som till exempel metodik och bemötande. Det kan innebära att man i 

slutänden inte kan skapa ett kunskapsunderlag för utveckling av medvetenhet och kommunikation. 

Hur en människa väljer att disponera sitt förhållningssätt står det i nära förbindelse med personens 

ideer, tankar och föreställningsförmåga, där den centrala funktionen är förmågan till tänkande. 

Förhållningssättet berörs av en individs kunskaper, värderingar erfarenheter, 

kommunikationsförmåga, relationer och känslor i den enskildes livshistoria. Personen påverkas 

även allmänt av rådande kultur i samhället (Danielsson & Liljeroth, 1996). 

   Samtliga saker ett barn gör har en mening trots att vi kanske just i den uppkomna situationen inte 

förstår det eller kan tolka barnets signaler och handlingar. Ett sätt kan vara att filma barnets görande 

över tid för att söka analysera vad barnet försöker berätta. Det är mänskligt att vilja göra sig 

förstådd och att kunna uppfatta att den man kommunicerat med har försökt förstå det man 

förmedlat. Med eller utan funktionsnedsättning försöker alla göra så gott de kan (Pettersson, 1995). 

   Det bygger sällan på bristande vilja och motivation om någon inte gör det som önskas eller 

förväntas. Ofta handlar det faktiskt om olika anledningar till att vi inte har förmåga eller kunnat 

tolka situationen som uppstått (Aspeflo, 2010). 
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Grunden är att man är tydlig i språk och hur man formulerar, beskriver det som skall ske, sker eller 

har skett. Det svårt synnedsatta, blinda barnet som har autism har hjälp av sociala berättelser, korta 

beskrivande berättelser som redskap för att förstå sociala situationer och vilka beteenden som är 

önskvärda i gällande situation (Gense & Gense, 2005). Det är grundläggande att i mötet med den 

enskilda individen sträva efter att tolka och fånga upp de signaler barnet förmedlar. Skapas 

gemensam uppmärksamhet och barnet förstår att denne fått respons på sina handlingar ökas dennes 

förutsättningar att använda sina resurser på ett konstruktivt sätt. Grunden är att invänta barnets 

initiativ till kontakt för att ta del av dennes värld. För att nå resultat i kommunikation och samspel 

är det viktigt att anpassa miljön kring svårt synnedsatta, blinda barn som har autism. Med miljön 

menas den fysiska miljön och dennes tillgänglighet men också de människor som är verksamma i 

barnets vardag till exempel pedagoger, kamrater och assistenter. (Sjöström, 1983; Pettersson 1995). 

   En avgörande förutsättning för att skapa en bra kartläggning som belyser barnet/ elevens behov är 

att målinriktat arbeta för ett tryggt hållbart fungerande nätverk (Tangvold, 2008). Utvecklas 

förståelsen rent generellt finns många vinster att hämta. Språkförståelsen är central för att det skall 

fungera inom flertalet områden och ibland kan tillsynes enkla förändringar i miljön riktat till 

anpassningar i undervisningen ge mycket goda resultat (Tufvesson, 2014). 

   I arbetet med barn som har svår synnedsättning, blindhet i kombination med autism finns ett 

omfattande behov av att förtydliga det som sker med konkreta taktila symboler och kännemärken. 

Genom att skapa förståelse genom rörelser och auditiv stimulans skapas redskap att tolka vår 

gemensamma värld. Utgångspunkten är att när vi upplevt finns utökade möjligheter att förstå det 

som sker. Barnets intresse är avgörande för att skapa kontakt och utveckling (Aspeflo, 2010). 

   Det är individuellt hur vi anammar det som är intressant för oss som enskilda individer. Genom 

våra sinnen skapas upplevelser. En av grundförutsättningarna för att skapa en trygg och utvecklande 

miljö för barnet är att kartlägga barnets miljö och bygga på barnets intressen (Winlund; Rosenström 

& Bennhagen, 2004). Forskning visar att barn som möts av miljöer som präglas av god omsorg, 

inlevelse och värme utvecklas i gynnsam riktning. Kvalitén i det samspel som sker har avgörande 

betydelse för relationen som skapas. Gott relationsbygge motiverar till samspel. Barnets förmåga att 

inhämta kunskaper ökar om relationens kvalitet är i fokus. Det är grundläggande att förstå att 

kunskap om samspel är utvecklingsfrämjande element som ibland kan te sig så självklara att vi 

bortser från dessa när vi möter barnen (Linder & Breinhild Mortensen, 2008). 
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Vägledande samspel 

Programmet Vägledande samspel/11ICDP är ett program inriktat på att göra oss vuxna medvetna om 

vår betydelse för barnets utveckling” (s. 1). Vägledande samspel/ ICDP är ett förhållningssätt, inte 

en metod. Förhållningssättet möjliggör ökad förståelse då den belyser den pedagogiska delen i 

Barnkonventionen. Vägledande samspel har fokus på dialog (Edenhammars, 2009). 

   Känslighet i kombination med lyhördhet hos oss vuxna som möter barn är den faktor som har 

störst betydelse för om förutsättningarna till måluppfyllelse om barns rättigheter skall kunna 

förverkligas i vardagslag (Edenhammars, 2009). Hundeide (2009) menar att på liknande sätt som i 

den emotionella dialogen krävs det i den meningsskapande dialogen en känslighet och förmåga att 

visa följsamhet och förmåga till anpassning för att fånga barns uppmärksamhet. Tar barnets 

omsorgsgivare med naturlighet och inlevelse barnets perspektiv visar denne en empatisk 

identifikation med barnet. Sker detta samspel möjliggörs vidare utveckling och gemensam dialog. 

Den meningsskapande dialogen möjliggör för omsorgsgivaren att vara en medspelare i barnets 

utforskande av sin omvärld. Barn har ett behov av vägledning och stöd för att behärska och förstå 

vår gemensamma värld. Omsorgsgivaren har även en grundläggande och viktig uppgift, att bistå 

med kognitivt stöd och vägledning genom den utvidgande och meningsskapande dialogen. 

Lösningsinriktad pedagogik 

Måhlberg och Sjöblom (2012) beskriver att den lösningsinriktade pedagogiken har sitt grund i 

lösningsfokuserad terapi och kan med fördel användas inom bland annat skolan. Inom 

lösningsfokuserad pedagogik förkortad LIP väljer man att fokusera på det som fungerar. Grunden är 

att vara uppmärksam på det förhållningssätt man intar samt hur man valt att bemöts personer i sin 

omgivning. Inom LIP är förhållningsätt något man intar inte redan har. Ett gott förhållningssätt 

präglas av gott, respektfullt bemötande som sker i samspel med andra människor. Det är 

grundläggande att på lämpligast sätt sträva efter att samverka för att eleverna skall nå sina 

kunskapsmål. Det finns två delar inom denna form av pedagogik: Samtalsmetodik och 

förhållningssätt. Kombinationerna av de båda ger det mest framgångsrika resultatet i det 

pedagogiska arbetet. Användbara redskap är att skapa goda relationer, visa positiva intentioner, 

följa elevens energi, respektera olika världsbilder samt fokusera på förmåga och kompetens. Det 

finns en tydlig grundregel: Om det är trasigt så laga det inte. Gör mer av det som fungerar och om 

det inte fungerar, gör något annorlunda. Känslan av sammanhang är central (Måhlberg & Sjöblom, 

2012). 

                                                   
11 ICDP: International Child Development Programmes. ICDP är ett utbildningsprogram som baseras på 

småbarnsforskning om vad som fodras för en gynnsam utvecklingsfrämjande uppväxtmiljö (Hundeide, 2002). 
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Ljudets betydelse 

Elever med skilda funktionella förutsättningar möts av en större flexibilitet än tidigare i våra 

omsorgs och utbildningssystem. Pedagoger förväntas möta elever där de befinner sig och utifrån 

den enskilde elevens förutsättningar till samspel och kommunikation. Avgörande för ett fruktbart 

samspel är att det finns ett gemensamt fokus som skapar mening belyser Bäckström, Lindeberg, i 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, (2016b). Grunden är att förstå meningssammanhanget genom 

att ges möjlighet att dela information om det som står i fokus för aktiviteten, till exempel en 

genomgång under en lektion. Saknas gemensamt fokus försvåras förståelse för aktiviteten. I dagens 

skola utgår den mesta av information som förmedlas från ett visuellt perspektiv. Äldre studier visar 

att de elever som saknat syn marginaliserats när deras möjligheter till delaktighet försvårats samt att 

det då stått i relation till själva aktiviteten som genomförts och bristen av information kring denna. 

Tidigare forskning belyser att elever med blindhet visar hög auditiv förmåga bland annat vad gäller 

fonologiskt och verbalt korttidsminne samt förmågan till ekolokalisation. Ljud som genereras från 

föremål och aktiviteter är auditiv information som hjälper eleven att tolka det som sker och på så vis 

skapa ett meningssammanhang. En försvårande faktor är hög ljudmiljö, det är då svårt att separera 

och uppfatta de ljud som är avgörande för att förstå aktiviteten. Grunden är att höra det som händer, 

vem som är vem, och var denne befinner sig i till exempel klassrummet eller på rasten (ibid). 

   Bäckström, Lindeberg i Specialpedagogiska skolmyndigheten, (2016b) beskriver vidare att äldre 

elever ofta har skapat sig kunskap om reflekterande ljud genom att använda sig av taktila föremål 

trots att de rent fysiskt inte håller i dessa. Ofta sker den auditiva perceptionen utan större 

medvetenhet för att ibland vara en medveten ekolokalisation med den vita käppen som hjälp som 

skapar ett ljud som studsar tillbaka och då talar om hur långt avståndet var till väggen eller något 

annat föremål. Det förekommer ofta situationer i en skoldag när eleven förväntas att hantera flera 

verbala budskap samtidigt. För eleven som saknar synförmåga blir det mycket svårt och denne 

tvingas då att välja bort ljud, auditiv fokusering. För att komma tillrätta med detta krävs det att 

aktiviteten organiseras så att dubbel aktivitetsfokus förhindras och inte uppstår. Ibland kan en 

försvårande faktor även vara att uppfatta riktningen för den kommunikation som sker i 

klassrummet. Flertalet elever vill prata om det som sker för att känna sig delaktiga. Informationen 

möjliggör för eleven att tolka aktivitetens struktur, tempo och avgränsning Grunden är att tillgå 

meningssammanhanget, känna sig delaktig, samt behålla kunskap om var kamraterna befinner sig i 

förhållande till sig själv i aktiviteten. En avgörande faktor för att samspela i skolans olika 

ljudmiljöer är att ljudmiljön främjar delaktighet och samspel (ibid). 
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I ljudmiljöer som är otillräckliga försvåras meningssammanhanget och förmågan till samspel, 

kommunikation och delaktighet. En avgörande faktor är att pedagoger som möter elever med 

synnedsättning har kunskap om ljudets betydelse ” Att höra vad barn hör och dela upplevelsen är ett 

sätt att etablera gemensamt fokus och vidga sitt eget perspektiv” (Bäckström, Lindeberg, i 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016b, s.108 ). 

Att syntolka - när lärandet sker taktilt 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016a) beskriver att ett barns bästa, skall vara den centrala 

utgångspunkten i samtliga delar i den verksamhet som rör barn. Det finns tydliga indikatorer som 

skapar förutsättningar: Delaktighet, rätt till ett tryggt lärande, språk, kommunikation, motivation 

och meningsskapande aktiviteter. Grunden är en väl fungerande social och fysiskt tillgänglig 

skolmiljö samt en stark elevhälsa som arbeta målinriktat hälsofrämjande. Kommunikation och språk 

innefattar ett brett område med många dimensioner. Språkmiljön är den absolut viktigaste faktorn 

för hur ett barn utvecklas språkligt. Att syntolka för det barn som inte ser innebär att verbalisera 

genom att beskriva det som sker. Syntolkning är en tydligt riktad information till den som kräver 

detta. För den som har som uppgift att verbalisera handlar det inte enbart om att syntolka utan 

dennes uppgift är just att verbalisera så att samtliga förstår det som förmedlas. För den som 

syntolkar innebär det att dennes uppgift är att med ord skildra den information som är visuell och då 

ersätta den visuella informationen. Syntolkningens är specifikt till skillnad från verbalisering som 

vänder sig till alla. Syntolkning är till för den som inte ser och kan tolka det som sker. Det finns 

flertalet delar i en undervisningssituation som kräver syntolkning för att informationen som 

pedagogen ger skall vara tillgänglig. Allt behöver inte beskrivas menar Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2016a) och anser att grunden är att den som syntolkar förmedlar den kunskap 

som är relevant just i till exempel en bilds budskap. Bortsett från direkta skeenden kan vikten av att 

syntolka kroppsspråk, ansiktsuttryck, känslostämningar ha ett symbolvärde för att skapa en 

helhetsbild. Visuell information uppmärksammar sådant vi ser men kanske inte öppet talar om. Ett 

exempel kan vara om pedagogen ser ledsen eller när någon klär sig avvikande eller tittar 

provokativt på sina kamrater bakom ryggen. Den information som beskrivs muntligt för hela 

elevgruppen benämns som öppen syntolkning, verbalisering. Den formen av information skapar 

delaktighet för alla. Exempel kan vara att säga namnet på den som fått frågan i klassrummet eller att 

läsa upp det som står på tavlan. Öppen syntolkning kan vara att beskriva hur man genomför de olika 

delarna under ett experiment. Att verbalisera det som sker kan även innebära att synliggöra om 

någon lämnar eller kommer in i ett klassrum eller när något startar eller tar slut. Den som inte ser 

har möjlighet att läsa taktilt genom att lära sig använda punktskrift. Styrdokument understryker att 

samtliga som har förmåga skall erbjudas rätten att uttrycka sig i skrift (ibid). 
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Punktskrift tillhandahåller den som inte ser skrift. För att stimuleras och utveckla sin läsförmåga har 

barn som saknar synförmåga behov av tidig taktil stimulans. De barn som har synförmåga startar sin 

fonologiska medvetenhetsprocess till bokstäver. Detta sker långt före det börjar skolan. En naturlig 

lust att upptäcka skriftspråket är en stark framgångsfaktor för att tidigt stärka sin, förmåga att läsa. 

Detta gäller oavsett sättet man valt att läsa. För de elever som läser med punktskrift krävs lästeknisk 

träning över tid då avkodningsprocessen är komplicerad samt att barnet inte naturligt ute i sin 

dagliga miljö möter skrift visuellt. Det är grundläggande att den information som erbjuds elever, 

skall finnas i punktform för de elever som inte ser och är i behov av detta. Kunskap om att lära 

taktilt och låta barnet som saknar synförmåga uppleva med händerna samt att syntolka det som sker 

ökar elevens förutsättningar att utvecklas och lära sig saker som skapar mening och motivation 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016a).  

   Det är centralt för barnet att kommunicera genom språket för att utveckla abstrakt tänkande och 

begreppsbildning. Grunden är att genom språket visualisera och kommunicera med barnet om det 

som sker i miljön. För barnet som saknar syn ligger fokus på det som sker i närmiljön, ljudmiljön 

och de upplevelser denne genererar som i sin tur kan skapa förståelse och på så vis vidga barnets 

perspektiv och förmåga till vidare abstrakt tänkande (Klingenberg, 2008; Valberg, 2008). 
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Sammanfattning  

Under människans första levnadsår genomgår hon flera utvecklingsfaser som kan vara kritiska och 

forskare har ställt sig frågor om vad som händer om ett viktigt sinne som syn saknas. Att vara född 

med svår synnedsättning/ blindhet innebär mycket hög risk för avvikelser i relation till den normala 

utvecklingen. Det svårt synsvaga, blinda barnet hamnar då lätt i mönster som är bundet till 

svårigheten att tolka omgivningens signaler i relation till det som sker. Synen har en avgörande 

betydelse för barnets förmåga till kommunikation, samspel, och förflyttning. En av de avgörande 

nycklarna för god utveckling och kommunikation hos barn är att den som vårdar barnet ger direkt 

respons på ett sätt som visar att det barnet försöker förmedla betyder något. De barn som föds utan 

fungerande syn har ofta en annorlunda språkutveckling i jämförelse med barn som ser. Barn som 

saknar förmåga till syn har ett mer omfattande behov än barn som ser att få upptäcka sin omvärld. 

   Det blinda barnet utforskar allting med sina andra fungerande sinnen. Det är centralt för barnet att 

kommunicera genom språket för att utveckla abstrakt tänkande och begreppsbildning. Kunskap om 

att lära taktilt och låta barnet som saknar synförmåga uppleva med händerna samt att syntolka det 

som sker ökar elevens förutsättningar att utvecklas och lära sig saker som skapar mening och 

motivation. För barnet som har autism följer dennes utveckling oftast inte samma mönster som 

andra barn. Autism är dock vanligt förekommande hos de barn som föds med avsaknad av syn. För 

att nå resultat i kommunikation och samspel är det viktigt att anpassa miljön kring svårt 

synnedsatta, blinda barn som har autism. Sociala berättelser och struktur kan med förmån användas 

i och utanför lärandesituationer och då vara till god hjälp för att skapa trygghet och gemensam 

förståelse. Förståelse hos dessa barn, skapas genom rörelser. Genom auditiv stimulans skapas 

redskap att tolka vår gemensamma värld. En förutsättning för att eleven ska känna delaktighet är att 

se hela eleven och dennes behov. Dock går inte delaktighet att bedöma för en utomstående. Det är 

endast individen själv som kan skatta upplevelsen av delaktighet. Barn har ett behov av vägledning 

och stöd för att behärska och förstå vår gemensamma värld. I den pedagogik som är 

lösningsfokuserad är det grundläggande att på lämpligast sätt sträva efter att samverka för att 

eleverna skall nå sina kunskapsmål. Pedagoger förväntas möta elever där de befinner sig och utifrån 

den enskilde elevens förutsättningar till samspel och kommunikation. Avgörande för ett bra och 

utvecklande samspel är att det finns ett gemensamt fokus som skapar mening. Saknas gemensamt 

fokus försvåras förståelse för deltagande. En avgörande faktor för att samspela i skolans olika 

ljudmiljöer är att ljudmiljön främjar delaktighet, samspel och tillgänglighet. 
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Metod 

I metodkapitlet presenteras valet av metodansats för analys, metod för inhämtande av 

undersökningens data samt hur jag genomfört och gått tillväga före och under intervjuerna. Vidare 

beskrivs undersökningens upplägg, urval, transkribering och analysförfarande. I metodkapitlets 

slutliga del beskrivs etiska överväganden, undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet.  

Fenomenografi 

Kvale (1997) beskriver att fenomenografin har sin grund i metodansatsen fenomenologi men att 

fenomenografi som metodansats syftar till att beskriva uppfattningar. ”En uppfattning är således ett 

sätt att förstå något eller ett sätt att erfara något” (Dahlgren & Johansson, 2015 s. 162, 163, 

Jonsson, 2015). I denna undersökning är målsättningen att synliggöra pedagogers egna 

uppfattningar och erfarenheter. Då fenomenografi som ovanstående beskrivits ha sin grund inom 

fenomenologin beskrivs fenomenologi kort för att därefter knyta an till forskargruppen på 

Göteborgs Universitet som utformat metodansatsen fenomenografi. Under 1900-talets början 

utvecklade den tyske filosofen och matematikern Edmund Husserl filosofin fenomenologi. 

Benämningen fenomenologi hade synliggjort tidigare men det var först genom Husserls insatser, 

intresse och fördjupning som metodansatsen har sin nuvarande form (Bengtsson, 2001). Inom 

fenomenologin söker man efter utgångspunkten, essensen, det gemensamma inom vetenskapen. 

Grunden är att ifrågasätta det vi anser självklart för att därefter ställa de redan bevisade meningarna 

inom parentes och utreda det som framträtt (Husserl, 1995). I fenomenologi utgår man från 

människans perspektiv på sin värld och söker i detalj beskriva struktur och innehåll, i människors 

medvetenhet. Vid användande av fenomenologi kan människors uppfattningar bli unika för den 

upplevande (Stensmo, 1994). Forskarna Marton och Booth (1997) utvecklade tillsammans med en 

forskargrupp fenomenografin som metodansats på Göteborgs Universitet under 1980-talet. Namnet 

fenomenografi härleds till grekiskan där – grafi betyder beskriva. Fenomenografi har sin förankring 

inom inlärningspsykologisk forskning. Metodansatsen fenomenografi gör inte anspråk på att vara 

vetenskaplig utan har som utgångspunkt att verka som variationsanalys. Denna metod har vid 

användande som verktyg som huvudsaklig uppgift att beskriva vilka uppfattningar som förekommer 

i den studerades livsvärld. Centrala begreppen och huvudsyftet vid användande av fenomenografi 

som metodansats är: Första ordningens perspektiv där valda delar undersöks objektivt kopplat till 

fakta. Andra ordningens perspektiv innebär att uppfattningar som framträtt studeras, inte händelsen 

i sig. I analysprocessen sker arbetsgången i stege genom att studera data som framkommit för att 

kunna se likheter och skillnader i respondenters berättelser (Alexandersson, 1994; Dahlgren & 

Johansson, 2015; Kvale, 1997; Marton & Booth, 1997: Uljens, 1989; Jonsson, 2016a). 
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Arbetsgången har som syfte att skapa kategorier, teman som möjliggör att undersöka den 

underliggande strukturen i de teman, kategorier som framträtt. Det är betydelsefullt att notera som 

tidigare beskrivits att fenomenografin inte delar fenomenologins filosofiska antaganden 

(Alexandersson, 1994; Dahlgren & Johansson, 2015; Kvale, 1997; Marton & Booth, 1997: Uljens, 

1989; Jonsson, 2016a). Uljens (1989) beskriver att det förekommer kritik mot användande av 

fenomenografi som metodansats vid analys. Metodiken och forskningsstrukturen anses sakna en 

tydlig uppbyggnad. Kritiken grundar sig i att de beskrivningar som tolkas inte går på djupet. Vid ett 

mindre antal intervjuer finns svårigheter menar forskare kopplat till trovärdigt resultat. En 

ytterligare aspekt är att det kan vara svårt att bedöma resultat när det finns personer inom samma 

arbetslag som delar likartade uppfattningar vilket innebär att de kan delge varandra uppfattningar 

samt dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Svårigheten ligger i att materialet tolkas olika 

beroende på vad som framträtt (Stensmo, 1994). Grunden är att vid användande av kvalitativ 

metodansats som till exempel fenomenografi tydligt beskriva tillvägagångssättet vid inhämtning av 

material samt hur analysen genomförts steg för steg. Det är viktigt att förtydliga att det inte skett 

någon analys eller teoretisering på förhand om fenomenet som undersökts (Denscombe, 2009, 

Jonsson, 2015). 

Metod för datainsamling  

Intervju är ett redskap som lämpar sig använda vid insamling av information. Genom att intervjua 

en undersöknings deltagare ökas möjligheterna att söka svar på forskningsfrågan som ställts samt 

ställa följdfrågor om något behöver förtydligas. Under de samtal som förs skapas material som 

senare kan transkriberas och bearbetas för vidare tolkning och analys (Patel & Davidson, 2003; 

Kvale, 1997; Holme & Solvang, 1997; Dahlgren & Johansson, 2015). I kvalitativ forskning är 

intervjuer lämpliga att använda eftersom den informanten som intervjuas delar med sig av sina egna 

utsagor om det som är av värde för just denne. Genom att studera och använda verbala utsagor kan 

den som forskare på ett enkelt sätt ta del av individers erfarenheter, upplevelser, uppfattningar och 

känslor samt om någon företeelse som framkommer varit begränsad. Flertalet forskare belyser att 

metodvalet lämpar sig väl som redskap för de som använder intervju i kombination med 

fenomenografi (Patel & Davidson, 2003; Kvale, 1997; Holme & Solvang, 1997; Dahlgren & 

Johansson, 2015). 
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Urval 

Undersökningens urvalsgrupp av pedagoger har sin anställning som pedagoger inom 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, Specialskola med inriktning syn. Vid utformande av 

undersökningen tillfrågades undervisande pedagoger om intresse fanns att medverka och bidra med 

sina uppfattningar och erfarenheter gällande denna undersöknings ämne. Undersökningens urval är 

grundat på att jag önskar svara på formulerat syfte och frågeställningar. Samtliga pedagoger som 

tillfrågats har tackat ja till att delta i undersökningen. Det finns idag olika skolformer på den 

aktuella skolan vilket grundar sig på att antalet elever är begränsat. De verksamma pedagogerna kan 

under en skoldag undervisa och möta elever som har sin tillhörighet i olika skolformer. 

Träningsskolan, grundsärskolan och grundskolan. Klassindelningarna grundar sig på antal elever 

som går i varje skolform men även kopplat till behov och funktionsnedsättningarnas komplexitet. 

   Vid förstudier av Alexanderssons (1994) rekommendationer och beskrivningar uppmärksammar 

jag att inom metodansatsen fenomenografin är det önskvärt att urvalet är brett. Min målsättning har 

varit att arbeta för ett brett urval kopplat till tjänstgöringsår, utbildning, ålder samt kön för att 

möjliggöra största möjliga variation och bredd av uppfattningar och erfarenheter gällande 

framgångsfaktorer vid undervisning. Undersökningens pedagoger har i denna uppsats benämnts 

med fiktivt namn Pedagog av konfidentiella skäl. Då antalet pedagoger som undervisar på den 

berörda skolan är få till antal har jag valt att presentera deltagarna enligt följande och i löpande text 

i syfte att inte röja någons identitet. Pedagog 1, pedagog 2, pedagog 3, pedagog 4, pedagog 5, 

pedagog 6, pedagog 7. De pedagoger jag intervjuat har en blandad pedagogisk bredd i sin 

utbildning. Samtliga pedagoger i denna undersökning har en gedigen utbildning inom det 

specialpedagogiska fältet som inhämtats på specialpedagog/ speciallärarutbildningar, andra 

pedagogiska utbildningar och externa kurser kopplat till synnedsättning, autism, dövblindhet samt 

interna specialpedagogiskt riktade uppdragsutbildningar inom Specialpedagogiska 

skolmyndigheten. Tjänstgöringstiden varierar mellan 16 – 45 år. 

Studiens uppläggning samt genomförande 

Inför intervjuerna med berörda pedagogerna har jag inte haft någon information om hur 

pedagogernas uppfattningar och erfarenheter befunnit sig i denna undersöknings ämne. Inför 

intervjuerna har jag haft muntlig kontakt per telefon och över mail med överenskommelse om tid 

och plats för genomförandet. I förarbetet till denna undersökning utformades ett brev som granskats 

och godkänts av denna uppsats handledare på Linköpings Universitet. 

   I brevet Medgivande till intervju har beskrivit hur genomförandet gått tillväga samt att 

respondenten när som helst kan välja att avbryta intervjun. Deltagandet är frivilligt. Medgivande till 

intervju presenteras i Bilaga 1. 
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I anslutning till intervjuerna skapades en Intervjuguide som presenteras i Bilaga 2 i detta dokument. 

Vid utformandet av frågorna till intervjuerna har Hartman (1998) frågeinriktningar och 

kunskapsintressen använts. De fyra rekommenderade angreppsätten har utgjort underlaget till 

strukturen jag valt att arbeta från. I tidigare uppsatser (Jonsson, 2014); (Jonsson, 2015) har jag inför 

intervjuerna tagit stöd av Lantz (2003) råd vid skapande och genomförande av intervjun. Lantz 

lyfter vikten av att i anslutning till intervju inhämtat förkunskap om respondentens nuvarande 

situation samt vara medveten om vikten av att skapa en god kontakt som möjliggör ett gott samtal 

som resulterar i en väl genomförd intervju. 

Transkribering och analysförfarande 

Undersökningens intervjuer har genomförts enskilt. Vid inspelning har en Iphone använts som 

inspelningsutrustning. Anteckningsunderlag har även medföljt och haft som uppgift att vid behov 

förstärka skiftningar i det pedagogerna berättat. Samtliga delar har fungerat bra. Noggrannhet har 

lagt en god grund för att senare möjliggöra korrekt transkribering och analysförfarande av det 

insamlade materialet. Varje intervju har bearbetats separat. I nära anslutning till intervjuerna har jag 

transkriberat det insamlade materialet till textformat. I enlighet med fenomenografisk analysmetod 

har jag som Dahlgren och Johansson (2015) rekommenderar lyssnat på intervjuerna upprepade 

gånger under några dagar för att skapa mig en sammanhängande överblick av materialet i 

intervjuerna. Till hjälp har jag använt mig av en mindmap för att skapa en tydlig överblick kopplat 

till de olika teman jag arbetat med i intervjuguiden. Det är ett medvetet val att transkribera och 

översätta till talspråk något som förordas vid fenomenografisk analys av Alexandersson (1994). Vid 

kontroll att jag tolkat det insamlade materialet rätt utifrån användande av fenomenografi som 

metodansats har jag följt Dahlgren och Johansson (2015) sju analyssteg. Utifrån dessa steg har jag 

format i kategorier som lagt grunden för de rubriker jag valt att presentera i denna uppsats 

resultatdel. Steg 1 innebär att bekanta sig med materialet. Steget innebär att jag som ovanstående 

redovisats läsa igenom materialet som transkriberats från intervjuerna upprepade gånger. Utifrån 

detta förfarande har jag skapat mig en god bild av materialets innebörd för att gå vidare i modellen 

och ta steg 2. 

 Steg 2. Kondensation. Här har startar analysen av materialet som skall tydliggöras. I detta 

skede har jag grupperat det som framträtt och synliggjort det som är betydelsefullt av det 

respondenterna berättat för mig. Jag har använt mig av Post-it lappar som belyser de bärande 

delarna jag klippt från intervjumaterialet som transkriberats i pappersformat. Materialet har 

varit värdefullt att använda även i steg 3 när jag jämfört det pedagogerna beskrivit för mig. 
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 Steg 3. Jämförelse. Steg tre har som uppgift att skapa kunskap om det som förenar och det 

som skiljer sig åt i utsagorna. Dahlgren och Johansson (2015) menar att det primära inom 

fenomenografin är att belysa och lyfta fram skillnader eller variationen mellan 

uppfattningar. För att möjliggöra detta bör man först leta efter likheter. 

 Steg 4. Gruppering. I detta steg har jag grupperat de likheter och skillnader jag funnit och 

ställt dessa i relation till varandra. 

 Steg 5. Artikulera kategorierna. Steget har som uppgift att synliggöra likheterna och det som 

är kärnan av likheterna.  

 Steg 6. Namnge kategorierna. Här namnges de olika kategorierna genom att det mest 

utmärkande i intervjumaterialet har framträtt. Detta steg möjliggör för mig att hitta känslan 

för det pedagogerna valt att åskådliggöra under våra samtal. 

 Steg 7 Kontrastiv fas. Denna avslutande del vid genomförande av analysen har som uppgift 

att granska om materialet jag placerat i de olika kategorierna kan tillhöra även fler 

kategorier. Dahlgren & Johansson (2015) beskriver att den kontrastiva fasen har som uppgift 

att kontrollera kategorins uppgift vilken är att belysa det material som finns och det som 

utmärker sig som specifikt (Jonsson, 2015). 

Jag har efter en slutlig kontroll valt att utforma rubrikerna i teman i den avslutande resultatdelen. De 

olika teman som presenteras ställer resultatet i relation till hur jag tolkat de uppfattningar som visar 

variation i pedagogernas utsagor i intervjumaterialet.  

Etiska överväganden 

Undersökningens etik grundar sig på Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer som 

innefattar fyra allmänna etiska huvudkrav vilka jag noga har följt. 

   Informationskravet: Belysa den aktuella undersökningens/forskningens syfte. Samtliga deltagare 

gess i anslutning till intervjun möjlighet till följdfrågor för att synliggöra viktig information. 

   Samtyckeskravet: har som syfte att bidra med information att deltagarna i undersökningen äger 

rätt att bestämma över sin medverkan. Det är grundläggande att det är frivilligt att delta. 

   Konfidentialitetskravet: Syftet är att inte röja någons identitet. Personuppgifterna är anonyma och 

skall inte då inte möjliggöras för utomstående att ta del av. Nyttjandekravets uppgift har som uppgift 

att säkerställa skydd för den information som samlats in. Dessa får inte användas till något annat än 

i syfte för denna undersökning. I anslutning till intervjuerna har jag delgett deltagarna information 

om undersökningens syfte och metod vilket bidragit till en grundlig genomgång av informationen i 

det dokument som utformats för Medgivande av intervju bilaga1. Konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet har i denna undersökning varit viktigt för de medverkande då några är verksamma i 

miljöer som representerar svaga grupper. 



27 

 

För att försäkra mig om Konfidentialitetskravet har jag utifrån den rekommendation jag tagit del av 

från Linköpings Universitetet avkodat namn, och kön på de pedagoger/respondenter som deltagit i 

undersökningen. Materialet som spelats in på Iphone har transkriberats och överfört till ett USB 

minne och förvaras på ett för mig säkert ställe. Undersökningens deltagare har tilldelats information 

om att materialet efter masteruppsatsens godkännande vid examinationen skall raderas enligt 

föreskrift i kurshandledningen från Linköpings Universitet. Undersökningens deltagare har av mig 

påhittade fiktivt namn pedagog med numrering för att minimera risken att röja deltagarnas identitet. 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vid användande av fenomenografi som metod vid analys beskriver Alexandersson (1994) att det 

rekommenderas att en oberoende person granskar det material som transkriberats för att ställa detta 

mot de kategorier som valts ut att representera kategorierna i undersökningens analys. Jag har i steg 

7 i analysförfarandets kontrastiva fas tagit hjälp av en tidigare kollega med anställning inom 

Specialpedagogiska myndigheten för att granska det jag valt att lyfta fram för att om möjligt 

säkerställa att jag placerat materialet i rätt kategori. Som ytterligare garant till trovärdighet har jag 

valt att redovisa resultatet med tillhörande citat i syfte att möjliggöra för utomstående personer att 

bedöma troligheten i det jag skrivit fram. Arbetsgången ökar undersökningens trovärdighet samt 

förtydligar genomförandet i relation till genomförd analys och syftet med denna undersökning. Vid 

granskning av materialet i relation till teorikapitlets innehåll finns det en tydlig samstämmighet med 

det pedagogerna berättat för mig. Det är grundläggande att reflektera över att undersökningens 

deltagare varit begränsat till sju pedagoger pågrund av tillgänglighet. Undersökningens resultat bör 

endast ses som en anvisning gällande vilka uppfattningar och erfarenheter pedagoger har rörande 

denna undersöknings ämne. 
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Resultat och analys 

I denna del av arbetet presenteras resultatet av det som framträtt i analysen. I de kategorier, teman 

som nedan presenteras beskrivs pedagogers uppfattningar och erfarenheter rörande 

framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet med svårt synsvaga, blinda elever som har ytterligare 

funktionsnedsättning autism. Jag har valt att benämna studiens deltagande som pedagog med 

bifogad numrering vid redovisning av resultat. Avslutningsvis följer en resultatsammanfattning. 

Tema 1 – Kunskap om relation och samspel en framgångsfaktorer 

Vid sammanställning av vad undersökningens sju pedagoger berättat för mig framkommer att de 

har en samstämmig uppfattning rörande vad som ses som framgångsfaktorer i arbetet med 

målgrupp elever de undervisar. Respekt, intresse, motivation, kommunikation och lyhördhet för 

elevens signaler är grundläggande. Det är mycket individuellt vad som intresserar eleven. 

Framgångsfaktor för elever med svår synnedsättning i kombination med autism är som 

jag ser det att är att hitta motivationen och intresset hos eleven så att man ser att den kan 

ta till sig information och material Pedagog 1. 

Pedagogerna delade uppfattningen och erfarenheten att det finns en spridning på vilka verktyg 

eleven väljer. Musik, ljud, rörelse och att syntolka är främjande faktorer. Likaså är det 

grundläggande att skapa förväntningar som ökar eleven lust och motivation. Som pedagog finns 

uppdraget att skapa dialog och väcka nyfikenhet. I arbetet med elever som saknar syn och har 

autism är struktur i dagens schema en förutsättning för att skapa en hållbar förväntan. 

En viktig framgångsfaktor är att ge eleven förförståelse för det som skall gås igenom. 

Saknar eleven som är svårt synnedsatt och har autism redskap som till exempel taktila 

material, böcker, ljud kan eleven hamna i låsningar. Grunden är att förtydliga 

trygghetskraven, hur länge, vad ska jag göra och varför skall eleven göra något Pedagog 

5. 

   Lyhördhet och relationer möjliggör framgång i lärandesituationer och bör ses som en 

grundförutsättning för sampel. Genom att vara lyhörd för elevens signaler i kommunikationen med 

sin omgivning stärks hela arbetsprocessen och skapar då framgång i lärandet. Pedagogerna är eniga 

om att de elever som går i statlig Specialskola med inriktning syn har behov av utökad tid i sin 

kunskapsinlärning och att samtliga pedagogiska uppföljningar bör ske regelbundet för att synliggöra 

elevers lärande och behov av stöd. Gemensam kunskap om förhållningssätt och metoder som ökar 

utveckling och lärande är viktiga för att skapa helhet. Några pedagoger lyfte komplexiteten när 

assistenter saknar utbildning och att assistenter även har korta anställningar och då ofta i kommunal 

regi något som ibland inte främjar helhet i undervisningen.  
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Grunden är att vara flexibel i mötet med olika metoder samt att se till den enskilda eleven och vara 

medveten om att samsyn och samverkan är viktigt i mötet med elever som inte ser och har autism. 

Vi som jobbar som pedagoger pratar mycket pedagogik. Sen är det tyvärr så att vi inte 

hinner prata så mycket med assistenterna som ibland inte har kunskap om 

förhållningssätt och metod, helt saknar utbildning. Trots att vi jobbar så nära varandra 

blir det ändå svårt då många av de andra inte har någon utbildning. Det blir svårt att 

prata samma språk Pedagog 4. 

   Flera av pedagogerna valde att reflektera över det som ses som framgång vid undervisning samt 

vad det innebär som helhet i relation till elevers behov och möjligheter att utvecklas. Grunden är att 

utgå från det eleven är intresserad av och använda det i undervisningen för att kursmål. I mötet med 

elever som är kravkänsliga är det en framgångsfaktor att lyckas omvandla kravet till något att 

istället sträva mot. Vidare belyste pedagogerna att en undervisning som är lustfylld och inte kravfull 

möjliggör för eleven att nå sina mål. Det skapar goda förutsättningar i relation till formativa 

bedömningsmetoder där språk och kommunikation är viktigt. 

Framgångsfaktorerna kan vara olika för olika elever. Som jag ser det är det rent 

generellt en framgångsfaktor för den här målgruppen elever att det finns ett lugn och en 

trygghet i vårt förhållningssätt för att […] kommunicera med varandra. […] Grunden är 

att starta där eleven befinner sig Pedagog 3. 

   Vid analys av intervjumaterialet framkom att några av pedagogerna kunde relaterade 

måluppfyllelsen i kursplanerna till användande av beprövade framgångsfaktorer. Att filma för att 

lära och analysera det som framträder i lärandet, nu och övertid är en framgångsfaktor för eleverna. 

Arbetslaget har stor nytta av att tillsammans söka det som fungera och undvika det som inte 

fungerar. Grunden är att se hela eleven och dess förmågor både på individ och gruppnivå och att 

själv vara intresserad av att möta elevers behov och lust att lära. En pedagog beskrev att det är 

viktigt att själv känna lust att utveckla kommunikation och skapa samspel. Vi lär oss i 

kommunikation och samspel. 

Tema 2 - Erfarenheter av att använda främjande faktorer i undervisningen 

Flertalet av pedagogerna har goda erfarenheter av att arbeta tematiskt och relaterar till att det 

arbetssättet är en framgångsfaktor som höjer måluppfyllelsen för elever med svår synnedsättning 

och autism. Tematiskt arbetssätt ökar förståelsen genom att det skapar goda möjligheter att arbeta 

praktiskt konkret och att förtydliga med taktilt material och ljud. Grunden är att utgå från eleven för 

att hitta en gemensam lärplattform. 
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Flertalet pedagoger belyste att kunskapen om Vägledande samspel/ ICDP har betytt mycket för att 

skapa en god värdegrund och bör ses som en framgångsfaktor i undervisningen. 

Min erfarenhet är att ICDP hjälpt mig att skapa en god värdegrund i sampel med våra 

elever. För mig är användande av Vägledande samspel/ ICDP en framgångsfaktor i 

undervisningen Pedagog 2. 

   En av pedagogerna reflekterade över att dennes erfarenhet var att pedagogerna sällan frågar 

varandra om råd trots att målgruppen elever är så komplex. Kombinationen svår synnedsättning och 

autism ställer stora krav på kunskap om hur man utformar en undervisning som skapar möjlighet till 

lärande. Metoderna måste vara flexibla och föregås av reflektion och god planering. En pedagog 

hade erfarenhet att dennes arbete med socialaberättelser varit en nyckel i att skapa en undervisning 

som genererat i goda resultat. Förförståelse är viktigt, tillika förväntan samt start och stopp av 

aktivitet. Två av pedagogerna delar erfarenheten att rörelse är en framgångsfaktor de använder i 

undervisningen som höjer måluppfyllelsen. Grunden är lektionsplaneringar och att samtliga 

pedagoger och assistenter som medverkar är medvetna om sin roll i undervisningen. Rörelse ökar 

elevers måluppfyllelse. Det är viktigt att reflektera över vad kroppen behöver för rörelse för att orka 

vara aktiv i undervisningen. För elever som har flerfunktionsnedsättning är struktur och rörelse 

framgångsfaktorer. 

Har eleven en rörelsenedsättning i kombination med andra nedsättningar i sin förmåga 

är det svårt att behålla koncentration om kroppen inte kan fördela sin tyngd av sig själv. 

Eleven blir då lätt trött. Arbetar jag med musikmotorik skapas stor lust att lära oavsett 

yngre eller äldre elever Pedagog 7. 

   Samtliga pedagoger delar erfarenheten att de är viktigt att ha kunskap om synnedsättningens 

betydelse i kombinationen med autism för att hitta strategier till framgångsrika metoder i det 

dagliga arbetet, undervisningen. Två av pedagogerna belyste att deras erfarenhet, är att den 

formativa bedömningsformen är en avgörande faktor för att se framsteg i det dagliga arbetet. 

   Genom att arbeta ämnesövergripande där den formativa bedömningen har en tydlig roll i 

undervisning synliggörs lärandet. Ett tvålärarsystem skulle ge högre måluppfyllelse är 

pedagogernas uppfattning. Några pedagoger delade erfarenheten att en avgörande framgångsfaktor i 

deras undervisning är att skapa forum där eleven får uppleva helhet genom att arbeta med tydligt 

skapande från till exempel ax till limpa för att skapa kunskap och förstå en hur saker hänger 

samman. Det entreprenöriella arbetssättet gynnar måluppfyllelsen. Genom att uppleva saker i 

kombination med teoretisk kunskap höjs måluppfyllelsen. En avgörande faktor är att eleven känner 

lust att lära.  
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Pedagogernas uppfattning var att arbetar man praktiskt konkret skapas oftast förståelsen för 

uppgiften som skall genomföras. Erfarenheten relateras till att upplever man med händerna skapas 

förståelse för arbeta med det abstrakta. Det gäller att inte fastna i låsningar utan ha en tydlig 

arbetsgång och struktur. Pedagogerna var eniga om att de metoder de valt att använda sig av för att 

höja måluppfyllelsen i undervisningen är beroende av tid för att bli riktigt framgångsrika. Grunden 

är tid för reflektion. Det var bara en av pedagogerna som uppfattade att denne i nuläget hade 

förutsättningar och tid att i samspel med andra pedagoger och elever. Pedagogen hade även 

möjlighet att i nära anslutning kunna planera enskilt för att sedan följa upp och på ett djupare plan 

reflektera och dokumentera. Grunden är att följa upp sin undervisning. Det tar tid att analysera till 

exempel film. 

Nej, det ser så annorlunda ut för oss som arbetar. Idag har jag inte tid. Skulle jag kunna 

sitta ner och bolla ideer med andra pedagoger och även med föräldrar i viss mån och 

med eleverna som är äldre och har kommit längre skulle det kunna höja 

måluppfyllelsen, det är jag nästan helt säker på Pedagog 6. 

   En pedagog menade att vinsten för denne är att man någonstans får kvitto på att man gör rätt och 

då är tidsaspekten viktig. För målgruppen elever som är svårt synnedsatta och har autism tar alla 

utvecklingssteg sin tid och som pedagog måste man vara medveten om det och reflektera över att 

man i dokumentation kan se att det eleven erbjöds göra i undervisningen för några år sedan med 

stöd fungerar utan stöd och självständigt några år senare. Miljön och tillgängligheten till aktiviteter 

är grunden. Lärandet och kunskap blir först med kvalitet när eleven kan använda sina kunskaper. 

   Pedagogen förtydligade att det var viktigt att ge eleven tid och att vänta på elevens svar utifrån de 

frågor man ställt samt följa en tydlig struktur i undervisningen. Det framkom ytterligare 

erfarenheter relaterat till användande av den tid man har att förfoga över. Grunden är att tiden 

disponeras på ett effektivt som ger större vinst och genomslagskraft. Den elevfria tiden behöver 

struktureras för att vara tidseffektiv. Tiden kan användas effektivare om alla skulle kunna närvara 

och samverka. Användande av digitala hjälpmedel är en avgörande framgångsfaktor. 

Den lilla arbetsgruppen behöver tid att analysera film och ljud för att förstå elevers 

behov och var i undervisningen man som pedagog ”tappar” elevens intresse. Grunden är 

att minska fallgroparna. Pedagog 3. 

   Pedagogerna var eniga i erfarenheten att samsyn och respekt för elevens handlande och val av att 

utföra sina uppgifter, är en framgångsfaktor i sig. En del elever skriver punktskrift, andra elever 

talar in sin text eller använder tecken som stöd för att uttrycka sig. Det finns många sätt att uttrycka 

sig på och då måste metoderna vara många i utformandet och utförandet av undervisningen. 
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En pedagog delade erfarenheten att ofta börjar man i det lilla, sedan kan det hända stora saker med 

elevers utveckling när den får uttrycka sig i sin takt. I Specialskolan finns tiden att vänta på elevens 

utveckling. Eleverna kan redovisa sina kunskaper på flera uttryckssätt. Genom att skapa en tydlig 

struktur i årshjulet som uppmärksammar det som händer och när det händer kan man synliggöra det 

som sker i undervisningen.  

En elev uppmärksammade att dennes födelsedag inte var inlagd, tidigare hade denne 

aldrig frågat efter informationen men nu kom frågan och undran varför. Lyhördhet i 

motivation, kommunikation och sampel är grunden Pedagog 1. 

Tema 3 - Delaktighet och tillgänglighet främjar utveckling 

Pedagogerna var eniga om att delaktighet är en subjektiv tolkning. För några av pedagogerna 

innefattade delaktighet att känna att man tillhör en grupp utifrån sina egna förutsättningar och 

behov. Grundläggande är att anpassa så att eleven hittar forum att känna sig trygg i, att vilja vara 

delaktig. Anpassningar kan se ut på olika sätt. Syntolka är ett. För att vara känna delaktighet måste 

information vara tillgängligt i till exempel punktskrift eller genom till exempel en taktil dialog om 

språket saknas. Som svårt synnedsatt, blind har man en audiocentrisk världsbild, den är olik vår 

seende som är visuocentrisk. Vi tolkar det som sker med vår syn och kan då välja att vara delaktig 

bara genom att se utan att det behöver förstärkt information genom syntolkning. 

Allas erfarenheter är avgörande för att skapa hög delaktighet. Vi behöver förstå att våra 

elever är unika i sin förmåga till kommunikation och val av delaktighet när man har en 

god hörsel Pedagog 1. 

   Flertalet av pedagogerna belyste att delaktighet är en framgångsfaktor i undervisningen men 

poängterade att elever som har synnedsättning och autism ofta har ett annorlunda samspel vid 

delaktighet. Ljud, musik och motorik har stor betydelse när man formar aktiviteter som intresserar. 

En av pedagogerna lyfte fram att denne skapat läshörnor som två elever väljer att besöka på 

rasterna. Att läsa intresserar och för att stimulera dialog har hon en bokvagn i klassrummet där 

eleverna kan mötas, välja och tipsa varandra om vad som är kul och intressant att läsa. Bokvagnen 

är ett komplement när tiden inte finns att besöka det hett eftertraktade biblioteket. För att stimulera 

har pedagogen strategiskt placerat olika böcker i klassrummet för att öka lusten att upptäcka 

omgivningen taktilt. Literacy är ett viktigt begrepp i dennes undervisning. Flertalet av pedagogerna 

delade erfarenheten att när elever kan påverka undervisningen främjas delaktighet. Det är ofta kul 

att samspela med sin kompis. Många elever har ett diagonalt sampel som innebär att man kanske 

leker bredvid varandra och delar ljud och musik upplevelser med varandra.  



33 

 

Det var dock en pedagog som uppfattade att flertalet elever inte gavs möjligheten att påverka sin 

delaktighet och tillgänglighet trots att utrymmet fanns. 

Det finns elever som inte ges möjlighet att påverka, jag har inte riktigt förstått varför. På 

denna skola finns så mycket kunskap som inte utnyttjas kopplat till det som är 

synspecifikt. Ett exempel är att orientera, mobility, att lära sig använda vita käppen. Det 

är eftersatt och skulle kunna vara en så stor möjlighet kopplat till tillgänglighet och 

självständighet i ett framtida liv Pedagog 3. 

På frågan om pedagogerna tyckte att det var viktigt att statliga Specialskolan med inriktning syn 

arbetar och synliggör framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet, som stimulerar måluppfyllelsen i 

undervisningen, svarade samtliga pedagoger att det är viktigt. En pedagog lyfte att för denne var 

grunden att vara synlig så att andra pedagoger som arbetar med skolans målgrupp elever ute i 

Sverige vet var de kan söka stöd. Grunden är att synliggöra att det är på denna skola det finns 

möjlighet för elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning att få 

en specialanpassad utbildning. Flertalet av pedagogerna upplevde att kunskapen och erfarenheten 

om ljudets betydelse som framgångsfaktor är viktig att förmedla. För de elever som saknar 

synförmåga och har kombinationen autism tar de andra sinnena ett annat utryck. Det behöver 

uppmärksammas för att på bästa sätt tydliggöra och synliggöra delaktighet och tillgänglighet. Som 

pedagog måste man vara medveten om när och hur eleven kan och bör använda kompensatoriska 

hjälpmedel som till exempel att skriva på dator, punkskriftmaskinen och hur man skapar 

tillgänglighet i de läromedel eleven använder. En pedagog uppfattade att tillgänglighet även kan 

vara en begränsande faktor om man ser till svårigheter som kan uppstå. Personal kan begränsas att 

inte ta initiativ om de låser sig till att det krävs tillgänglighet för att delta. 

Det gäller att anpassa miljön, göra den tillgänglig.  […] Det gäller att erbjuda barnet att 

undersöka miljön och skapa en begriplig orienteringsförmåga som väcker nyfikenhet 

Pedagog 7. 

   Pedagogerna var av uppfattningen att forskning om tillgänglighet är en ständig utvecklingsfråga 

och att myndigheten de arbetar i har stort fokus på tillgänglighet som utvecklingsområde. Själva 

skolan är i stora delar anpassad men utomhusmiljön är inte längre bra. Just nu bygger man om på 

området och för de elever som gått länge på skolan är det en förändring i miljön som kan vara svår 

att förstå när man förut varit trygg i orientering med kännemärken och att söka efter dessa med vita 

käppen. Ekolokalisationen blir även annorlunda när närmiljö och ljudmiljö förändras. Majoriteten 

av pedagogerna belyste tillgänglighet i relation till det som är kopplat till synspecifika anpassningar.  
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Grunden är att eleverna hittar i sina klassrum samt att pedagogerna är medvetna om att förändringar 

i miljön är en sårbar faktor i en svårt synnedsatt, blind elevs vardag med eller utan 

funktionsnedsättningen autism. Några av pedagogerna delade erfarenheten att en tillgänglighet 

miljö kräver kompetens för att vara tillgänglig i den bemärkelsen, att pedagoger måste reflektera 

över vinsten att arbeta och verka för en tillgänglig undervisning. Först då harmoniserar det med 

forskning och elevers behov och blir då en framgångsfaktor. En pedagog delade erfarenheten satt 

vid synskadad har man behov av att känna på saker. Dock har många elever överösts med saker att 

känna på. 

Det kan vara så komplext att man känt både för lite och för mycket och sedan tappat 

intresset. Arbetar man med tillgänglighet måste man vara lyhörd. Det är inte skönt att 

känna på kalla makaroner eller gröt Pedagog 5. 

Tema 4 – Fortbildning och utveckling 

I samtliga intervjuer ställde jag frågan: Vilken fortbildning har du om pedagogiska metoder och 

förhållningssätt i relation till framgångsfaktorer? Här framkom en bred variation. Pedagogerna har 

olika utbildningar och har arbetat olika länge. Gemensamt var dock att samtliga uppfattade att 

kunskapen de haft med sig från sina utbildningar har varit värdefull men det har varit i det dagliga 

arbetet över tid som den grundläggande och värdefullaste kunskapen om elever med svår 

synnedsättning och autism har inhämtats. Några pedagoger menade att framgångsfaktorer är en 

benämning man kan ställa i flertalet perspektiv i relation till utbildning och kunskap för att få ett 

helhetsperspektiv.  

Det är viktigt att ha grundkunskaper från olika utbildningar, men jag lär mig något nytt 

varje dag i mötet med våra elever Pedagog 2. 

   En pedagog delade erfarenheten att på synutbildningar får man öva praktiskt. Det skapar god 

kunskap för att möta eleverna med synnedsättning, blindhet i kombination med autism. På 

utbildningar som handlat om funktionsnedsättningen autismspektrum tillstånd AST har frågan ofta 

kommit upp kopplat till svår synnedsättning, blindhet riktat till vad som är vad inom de olika 

funktionsnedsättningarna. Det är komplext att både vara svårt synnedsatt, blind i kombination med 

autism. Några pedagoger har genomfört uppdragskurser som Skolverket anordnat kopplat till 

entreprenöriellt lärande. Den kunskapen var viktig. I diskussioner med andra som arbetar med 

utbildning på kursen synliggörs att målgruppen elever med synspecifika svårigheter i kombination 

med autism är komplex och kräver individuella insatser. Grunden är att anpassa och arbeta 

synspecifikt. Ljudet har stor betydelse för denna målgrupp elever. Den kunskapen är en avgörande 

framgångsfaktor uppfattade pedagogerna.  
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Samtliga pedagoger uttryckte ett behov av återkommande fortbildningstillfällen för att kunna 

bemöta Skolverkets önskan om att undervisningen som bedrivs vilar på forskning och beprövad 

erfarenhet. Problemet är att det har varit ett tomrum där det har saknats möjlighet att förkovra sig i 

kombinationen synnedsättning, blindhet i kombination med autism på högre nivå. Pedagogerna 

uppfattade att de hade olika behov gällande innehållet i fortbildning och då främst riktat till vilken 

skolform deras elever hade sin tillhörighet. Några pedagoger delade erfarenheten att de har mycket 

att lära av varandra men att tillfällena de träffas på trots att de är återkommande och att tiden till 

viss del finns inte räcker till. Två pedagoger lyfte att de för några år sedan hade en 

utbildningssatsning men då riktat till implementeringen av läroplanen Lgr 11, Skolverket, (2011a). 

   Under den perioden kom två rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten och gjorde 

korta föreläsningar. Majoriteten av pedagogerna var av uppfattningen att fortbildning oavsett 

innehåll alltid är bra. En av pedagogerna berättade att man inte får glömma bort att som pedagog 

med en bred pedagogisk utbildning har man stor kunskap och har man arbetat länge, finns även en 

bred erfarenhet. Ibland glöms det nästan bort att undervisande pedagoger har legitimationer som 

styrker deras kompetens. Dennes erfarenhet är att det är viktigt att lyfta fram att inom statliga 

Specialskolan finns stor kunskap relaterat till hur man kan höja måluppfyllelsen för elever med svår 

synnedsättning som har ytterligare funktionsnedsättning autism. Flertalet pedagoger berättade att de 

uppfattade att elevhälsan är delaktig men att det exkluderar nuvarande rektor som uppfattas verka 

administrativt. Pedagogernas erfarenhet var, för att förstå verksamheten i inom statliga 

Specialskolan behöver man kunskap om verksamheten. Pedagogiskt ledarskap kräver sin kunskap. 

Den som leder måste vara tydlig i sitt ledarskap för att lyfta fram de bästa ur varje pedagog och 

dennes didaktiska kompetens.  

Arbetar vi relationellt är det en avgörande framgångsfaktor. Här på skolan har vi under 

en period haft flera rektorsbyten det är en försvårande faktor om man saknar samsyn, 

gemensam syn på elevers behov av tillgänglighet i undervisningen. Grunden är att vi ser 

det som ett utvecklingsområde. Då når vi långt Pedagog 4. 

   Det är speciellt att arbeta på en statlig Specialskola uppfattade pedagogerna. Grunden är att ha 

historisk kunskap om hur utvecklingen sett ut över tid och vilka faktorer som verkat främjande för 

målgruppen elever som har synnedsättning, blindhet i kombination med autism. Pedagogerna 

delade upplevelsen att värdegrundsarbetet är viktigt om man skall kunna höja måluppfyllelsen. 

   Respekten för eleven måste vara i fokus och då bör elevhälsans och pedagogernas samarbete 

synliggöras. En av pedagogerna beskrev att denne uppfattade att elevhälsan och sjukgymnasten var 

delaktig genom att finnas tillgänglig i elevarbetet. Att röra sig är en framgångsfaktor som ökar 

medvetenhet och lust att delta i olika lärande aktiviteter. 
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Flera av pedagogerna delade erfarenheten att det varit svårt för elevhälsoteamet att vara delaktiga då 

det varit stor personalomsättning de senaste ett och ett halvt åren. 

Jag tror att vi är väldigt prioriterade på vår skola, speciellt från sjuksköterska och 

sjukgymnast. I mitt arbetslag har elevhälsans specialpedagog inte varit så delaktig men 

jag vet var jag kan söka stöd, det är viktigt om jag behöver hjälp. På vår skola är det lite 

speciellt. Vi jobbar inte riktigt i samma struktur med elevhälsan som på en vanlig skola 

sedan har vi haft stor personalomsättning Pedagog 7. 

   Avslutningsvis var flera av pedagogerna bekymrade att elevhälsan nu känns splittrad. Det har 

skett en omorganisation i den meningen att elevhälsan skall vara verksam på ytterligare 

Specialskolor inom myndigheten. Uppfattning var att det nu kommer innebära att elevhälsans 

möjligheter till insatser antas minska och kanske inte kan vara en främjande del i utvecklingsarbetet 

och lyfta fram hälsofrämjande åtgärder på samma sätt som tidigare när tillgängligheten var så 

självklar. Vid tillbakablick delade flertalet av pedagogerna med sig av erfarenheten att det funnits 

eldsjälar som drivit skolan och målgruppens elevers behov av en anpassad synspecifik lärmiljö. 

Idag uppfattas det som att man inom myndigheten rationaliserar. Eldsjälarna finns inte på samma 

sätt som förut när pedagoger och elevhälsans kompetens minskat i relation till synspecifika metoder 

och arbetssätt. Under många år har det vuxit fram ett lyhört respektfullt förhållningssätt på skolan 

som många elever har kunnat vila i och utvecklas efter sin förmåga. Majoriteten elever som kommit 

till skolan har haft en tidigare skolbakgrund med flertalet misslyckanden. På denna statliga 

Specialskola finns möjlighet att vara den man är. Det bör ses som en viktig framgångsfaktor att vara 

en viktig samarbetsparter i lärandet där eleven visar vägen utifrån sina intresse och motivation. En 

pedagog var av uppfattningen att man inom specialpedagogiska skolmyndigheten har önskan om att 

rektor och elevhälsans personal skall samverka och stödja andra Specialskolor. Flertalet pedagoger 

delade uppfattningen att det som vuxit fram över tid synspecifikt är viktigt att värna om. 

Det är viktigt i tider av förändring att ta med sig den synspecifika kunskapen i 

kombination med autism som inhämtats under många år. Det som har hänt över tid har 

format pedagogik och förhållningsätt till det vi är här på skolan idag. ”The Eke way” 

har varit en stark framgångsfaktor för många elever under många år Pedagog 2. 
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Sammanfattning av resultat 

Inledningsvis ställde jag frågan om det förekommer liknande tankar rörande delaktighet och 

medbedömning kopplat till framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet som inom formativ 

bedömning i ämnet matematik och inom entreprenöriellt lärande i statlig Specialskola som jag 

studerat i tidigare uppsatser. I resultatet som redovisats ovan framkommer likartade uppfattningar 

och erfarenheter som berör lyhördhet, delaktighet, medskapande kommunikation och samspel. 

Delaktighet bör se som subjektivt, det är svårt att skatta någon annans känsla av delaktighet. 

   Delaktighet bör även ses i ett helhetsperspektiv och som en möjlighet för eleven att påverka, 

interagera och visa vägen till förståelse för innehållet i undervisningen. Grunden är att 

kommunicera och lära tillsammans i samspel för att nå framgång och resultat. Det finns goda 

förutsättningar att lyckas om man som pedagog utgår från elevens egen motivation och intresse. En 

kunskap är att som pedagog reflektera över att elever med svår synnedsättning och autism ofta visar 

ett annorlunda samspel vid delaktighet. 

Samtliga pedagoger uppfattade att förhållningssätt som innefattar lyhördhet, respekt, intresse och 

motivation möjliggör framgång i lärandesituationer och bör ses som framgångsfaktor för 

målgruppen elever som har svår synnedsättning, blindhet i kombination med autism. Pedagogerna 

delade erfarenheten att verksamma pedagoger har behov, av ytterligare tid där regelbundna 

uppföljningar synliggör elevens lärandeprocess. Gemensam kunskap om förhållningssätt och 

metoder ses som en framgångsfaktor som bidrar till utveckling och skapar helhet. Det förekommer 

en spridning på vilka verktyg pedagoger och eleven väljer att använda som framgångsfaktorer. 

   Exempel kan vara att filma, göra studiebesök, arbeta entreprenöriellt i undervisningen, musik, 

ljud, rörelse något som höjer förväntningar, ökar lust och motivation. Pedagogerna uppfattade att 

kunskap om synnedsättningens betydelse i kombinationen med autism är avgörande för att hitta 

strategier för framgångsrika metoder i det dagliga arbetet och undervisningen. Pedagogerna delade 

erfarenheten att tematiskt arbetssättet som ses som en framgångsfaktor i lärandet för elever med 

svår synnedsättning och autism. Genom tematiskt arbetssätt kan förståelsen ökas genom att arbeta 

praktiskt konkret, förstärka med ljud och taktila material. Några pedagoger belyste att kunskapen 

om Vägledande samspel/ ICDP har betytt mycket i det dagliga arbetet och bör ses som en 

framgångsfaktor i undervisningen. Erfarenheten var att kunskapen de haft med sig från sina 

utbildningar är grunden men att det är i det dagliga elevarbetet över tid som den värdefullaste 

kunskapen om elever med svår synnedsättning, blindhet i kombination med autism har inhämtats. 

Framgångsfaktorer är en benämning man kan ställa i flera perspektiv i relation till kunskaper för att 

skapa ett helhetsperspektiv. Grunden är att nå elevers egen drivkraft och att eleven får redskap att 

förståelse och känna en glädje i sin utveckling och lärande. 



38 

 

Pedagogerna delade uppfattningen att statliga Specialskolan har en viktig uppgift att synliggöra 

framgångsfaktorer, i relation till att öka kunskap om tillgänglighet i relation till synspecifika 

anpassningar, som stimulerar måluppfyllelsen i undervisningen. Flertalet pedagoger uppfattade att 

rektor i nuläget intar en administrativ roll, men att elevhälsan trots att dennes tid minimerats är 

delaktiga i arbetet på skolan. Den delade erfarenheten är: För att förstå elever och verksamhetens 

behov inom statlig Specialskola behöver man kunskap om elevgruppens förutsättningar och behov. 

Enn rektor behöver vara synlig för att samverka med pedagoger och elever. 

   Det är grundläggande att inhämta historisk kunskap om utveckling över tid och vilka faktorer som 

främjat lärande för elever med svår synnedsättning och autism vid lärande. Avslutningsvis 

uppfattade pedagogerna att det förhållningssätt som ännu finns på skolan är en avgörande 

framgångsfaktor som möjliggör för elever med svår synnedsättning, blindhet i kombination med 

autism att utvecklas efter sin förmåga. Flertalet pedagoger belyste att en tillgänglighet miljö gynnas 

av kompetens för att vara tillgänglig. Pedagoger bör reflektera över vinsten att arbeta och verka för 

en tillgänglig undervisning genom att ta del av forskning och utvecklande arbetssätt om elevers 

förutsättningar och behov. Harmoniserar forskning, beprövad erfarenhet i kombination med 

synspecifik kompetens bör det ses som en framgångsfaktor för elever med svår synnedsättning, 

blindhet i kombination med autism. 

Diskussion 

I uppsatsens avslutande del diskuteras resultatet av analysen som lyfts i den ordning det redovisats i 

kapitlet Resultat och analys. I diskussionen knyts resultatet från undersökningen samman med 

tidigare litteraturgenomgång från kapitlen Bakgrund, Teori och Tidigare forskning. Syftet med 

denna arbetsgång är att jämföra med tidigare genomgångar om det som framträtt ur empirin 

överensstämmer, avviker eller banar väg för nya tankar. Efter diskussion följer en metoddiskussion. 

Sist ges förslag till vidare forskning och egna tankar. De frågor jag ställt har stått i nära anknytning 

till syftet och frågeställningar. I diskussionen som följer benämns pedagogerna som respondenter i 

textens löpande delar. I de delar jag valt att förstärka specifika uppfattningar och erfarenheter 

används det fiktiva namnet Pedagog med numrering som i tidigare resultatredovisning. 
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Framgångsfaktorer främjar lärande 

Resultatet i denna undersökning visar att det finns en samstämmig uppfattning och erfarenhet 

gällande de faktorer respondenterna uppfattar kan beskrivas som framgångsfaktorer för målgruppen 

elever de undervisar. Respondenterna delar uppfattningen att delaktighet, tillgänglighet, respekt, 

intresse, motivation, kommunikation samt att lyhördhet för elevens signaler är grundläggande 

faktorer. Detta resultat knyter an till bland annat forskning av Aspeflo, (2010); Sjöström, (1983); 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016a); Gerland; Hartman; Larsson; (2007). 

   Respondenternas uppfattningar överensstämmer med en relationell elevsyn som beskrivits 

gällande inom Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolverket, (2009) belyser vikten av 

relationell kunskapssyn vid lärande. Pedagog 1 var av uppfattningen att framgångsfaktorer är olika 

för olika elever men att pedagogiska förhållningsätt som präglas av trygghet möjliggör 

kommunikation och samspel i undervisningen. Flertalet av respondenterna reflekterade över 

benämningen framgångsfaktor i relation till ett helhetsperspektiv där elevers behov och möjligheter 

att utvecklas i sampel och kommunikation synliggörs. Respondenternas uppfattningar harmoniserar 

med Stigendahl, (2004) definition gällande framgångsfaktorer i denna uppsats samt till Säljö, 

(2000) och Partanen, (2008) som synliggör att Vygotskijs teorier, vilka har sin utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. Partanen, (2008) menar att delar eleven erfarenheten av gott 

samspel i kommunikationen med sin omgivning stärks dennes förmågor att samspela. Vygotskijs 

teorier har en framträdande plats i rådande läroplan Lgr 11 Skolverket, (2011a). Användande av 

språk och kommunikation är centrala delar i samtliga ämnen. Respondenterna delade uppfattningen 

att det fanns en spridning på vilka framgångsfaktorer eleven väljer som verktyg. Förförståelse, 

punktskrift, musik, ljud, rörelse samt att syntolka ses som grundläggande främjande faktorer. 

   Skolverket (2011a) lyfter fram vikten av att möta eleven där den befinner sig i sitt lärande en 

uppfattning som även synliggjordes i denna undersöknings resultat. Utifrån relationell kunskapssyn 

ökas möjligheter att inta ett helhetsperspektiv var respondenternas uppfattning. Pedagog 5 

uppfattade att förståelse främjar och stärker känsla av sammanhang för dennes elever. Grunden är 

förväntningar, lust och motivation. Hos undervisande pedagoger finns en önskan att de elever man 

undervisar skall befinna sig i den proximala utvecklingszonen för att nå goda resultat i sitt lärande 

vilket knyter an till det Kroksmark, (2003) och Partanen, (2008) beskrivit. Respondenterna var 

eniga i uppfattningen att målgruppen elever med svår synnedsättning, blindhet i kombination med 

autism har behov av ytterligare tid för att utvecklas under sin skolgång något som möjliggörs inom 

statlig Specialskola. 
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Den uppfattningen kan relateras till flertalet forskare Aspeflo, 2010; Dahlgren 2007; Gense & 

Gense; 1994; Ek, 2000; Johansson, 2002; Winlund, Rosenström & Bennhagen, 2004; Tangvold, 

2004; Jansson, 2006; Rabe & Hill, 2001 som beskriver komplexiteten och det som kännetecknar 

dessa barns utveckling och behov. Pedagog 4 ansåg att dennes uppfattning är att uppföljning är en 

grundläggande faktor, som bör uppmärksammas vid utformande av undervisning. Kartläggning och 

uppföljning är avgörande framgångsfaktorer beskrev Bååth i Specialpedagogiska myndighetens 

publikation Lika Värde (2017). Kartläggning och uppföljning är avgörande främjande faktorer för 

att vidare kunna stötta verksamma pedagoger, elever och föräldrar i deras roller menar Winlund; 

Rosenström; Bennhagen, (2004): I Skolverket (2011a) är det tydligt framskrivet att samverka 

mellan hem och skola är grundläggande för att skapa ett helhetsperspektiv. I samverkansprocessen 

är uppföljning en central del. Några respondenter delade erfarenheten att det uppstår brister i 

samarbete och gemensam kunskapssyn när det saknas forum att samverka. Det skapar ibland 

svårigheter när den generella kunskapen om förhållningssätt och didaktiska kunskaper saknas hos 

till exempel externt anställd personal. Konsekvensen av detta blir att det skapas brister kopplat till 

faktorer som främjar helhet och utveckling vid undervisning. Nilholm (2007) betonar att 

specialpedagogiska insatser är komplement som kompenserar elevens möjligheter att inhämta 

kunskap. Avsaknad av specialpedagogisk kunskap kan vara en avgörande faktor som försvårar 

samverkan, en viktig del om eleven skall ges möjlighet att nå resultat. Pedagog 4 styrker detta då 

denne beskrev att trots nära samarbete blir det svårt om utbildning saknas. Man talar inte samma 

språk. Undersöknings resultat lyfter fram att grundläggande specialpedagogisk kunskap är viktigt 

vid undervisning inom denna del av statliga Specialskolan. Den avgörande faktorn är tid för 

gemensam reflektion att inhämta kunskap. Gemensam förståelse skapas när man tillsammans 

planerar och reflekterar. Respondenterna exkluderat Pedagog 7 upplevde att tid var en bristvara 

kopplat till syftet att samverka och hitta gemensamma lösningar. Respondenterna delade 

uppfattningen att kunskap från olika utbildningar är grunden. Den avgörande kunskapen har 

respondenterna inhämtat i det praktiska elevarbetet under lång tjänstgöringstid. 

   Respondenterna delade erfarenheten att kunskap relaterat till framgångsfaktorer kan vara olika för 

olika elever. Grunden är att inta ett helhetsperspektiv som innefattar bland annat lyhördhet och 

respekt i relation till lärande. Resultatet ovan knyter an till flertalet forskare bland annat Levin 

(2011) som beskriver vikten av delaktighet och tillgänglighet. Resultatet belyser att grunden är att 

fånga elevens inre motivation och drivkraft något Gärdenfors (2010) forskning stryker. Pedagog 2 

var av uppfattningen att denne lär sig något varje dag i mötet med eleverna denne undervisar samt 

att grundkunskaper är viktiga för att vara trygg i sin roll som pedagog. Pedagog 5 betonade vikten 

av att få träna att utöva praktiskt konkret undervisning kopplat till synspecifika arbetssätt. 
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Det är komplext att undervisa elever som har kombinationen svår synnedsättning, blindhet autism. 

Respondenternas samlade uppfattningar stärks av forskning Sjöström (1983) och Pettersson (1995) 

som beskriver att en anpassad miljö kan både underlätta och försvåra för barnet. Grunden är att se 

sin egen roll som aktör i det som sker. Det är centralt att inhämta kunskaper relaterat till syn för att 

sedan anpassa denna synspecifikt till den enskilda elevens behov och förutsättningar till lärande. 

   Aspeflo, (2010) och Winlund, Rosenström, Bennhagen, (2004) menar att vid förtydligande av 

förståelse finns många vinster att hämta. Förståelsen för det som förmedlas är avgörande för att det 

skall fungera inom flera områden. Med rätt anpassningar i undervisningen kan man komma långt 

hävdade Tufvesson, (2014). Några pedagoger delade uppfattningen att kunskap om entreprenöriell 

pedagogik är en nyckel till framgångsrikt lärande. Inom entreprenöriellt lärande finns 

framgångsfaktorer som medskapande en viktig funktion i utformandet av ett framgångsrikt lärande. 

Medskapandets funktion som framgångsfaktor samstämmer med Falk-Lundqvist; Hallberg; Leffler 

& Svedberg, (2011) forskning. Genom att anpassa och arbeta synspecifikt med ljud och bild i 

kombination med praktisk konkret kunskap och entreprenörskap ökas elevers möjligheter att 

inhämta kunskaper som kan redovisats till andra elever och pedagoger på skolan. Det skapar lust till 

lärande var respondenternas erfarenhet. Ljudet har en avgörande betydelse beskrev Bäckström, 

Lindeberg i Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016b). När synförmågan saknas skapas en 

audiocentrisk världsbild lyfte Jansson (2006). Kunskapen om att det finns skillnader i hur vi 

uppfattar vår omvärld var en samlad erfarenhet hos respondenterna. Grunden är att vara medveten 

om ljudets betydelse vid undervisning. Ljuder har en avgörande roll och inverkar på samtliga 

främjande faktorer respondenterna valt att beskriva. Pedagog 5 delade uppfattningen att kunskapen 

om att filma för att lära samt att analysera det som framträder i lärandet, nu och övertid är en 

framgångsfaktor. Arbetslaget har stor nytta av kunskapen att tillsammans försöka hitta det som 

fungerar och undvika det som inte fungerar. Arbetssättet är lösningsinriktnat och skapar möjlighet 

till progression i lärandet. Petterson (1995) belyser grundtankar riktat till att arbeta med film som 

redskap för att se nyanser och möjligheter till utveckling. Måhlberg och Sjöblom (2012) tankar och 

förhållningssätt kopplat till lärande samstämmer med pedagog 7 tankar och arbetssätt, att göra mer 

av det som är lösningsinriktnat och mindre av det som visat sig inte fungera. Pedagog 6 lyfte vikten 

att se hela eleven och dess förmågor samt att själv vara intresserad av kommunikation. Grunden är 

att möta elevers behov och lust att lära. Klingenberg (2008) och Valberg (2008) synliggör i sin 

forskning att det är avgörande för barn som saknar synförmåga att kommunicera genom språket för 

att utveckla abstrakt tänkande och begreppsbildning. Genom språket kan man visualisera det som 

sker i miljön. Respondenterna delade erfarenheten att elever som saknar syn har tydligt fokus på 

närmiljön, ljudmiljön och att man som pedagog med kunskap om detta kan vidga elevens perspektiv 

och förmåga till vidare abstrakt tänkande genom att kommunicera och syntolka.  
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Detta resultat samstämmer med Specialpedagogiska skolmyndighetens (2016a) sammanställning av 

forskningsresultat som bland annat lyfter fram att språkmiljön är den avgörande viktigaste faktorn 

för barns språkutveckling. Genom att syntolka verbaliseras och beskrivs det som sker. Säljö (2000) 

menade att sociokulturellt perspektiv belyser att språket vårt viktigaste redskap vid kommunikation. 

Framgångsfaktorer som gynnar kunskapsinhämtning vid undervisningen 

I undersökningens resultat framkom att flertalet av respondenterna uppfattade användande av det 

tematiska arbetssättet som en framgångsfaktor vid undervisning. Den samlade erfarenheten hos 

respondenterna var att arbetssättet lämpar sig väl i kombination med att arbeta praktiskt konkret i 

kombination med att förtydliga med ljud och taktila material. Perssons (2001) beskrev vikten av att 

när samtliga elever ges optimala möjligheter, skapas förutsättningar till utveckling och 

kunskapsinhämtning. Pedagoger har ett tydligt uppdrag att synliggöra och skapa en undervisning 

där kunskaperna är tillgängliga. I resultatet framträdde att några respondenter delade erfarenheten 

att Vägledande samspel/ ICDP är en framgångsfaktor vid undervisning. Pedagog 2 uppfattade att 

det för denne var en framgångsfaktor att använda förhållningssättet Vägledande samspel i 

undervisningen för att hitta en gemensam lärplattform. Förhållningssättet har fokus på dialog. 

Hundeide (2002) hävdade vikten av en emotionell dialog och meningsskapande dialog. Barn 

behöver vägledning och stöd för att bemästra och förstå vår gemensamma värld. Hundeide menar 

att förhållningssättet Vägledande samspel kan och bör ses som en framgångsfaktor i mötet med barn 

oavsett om barnet har funktionsnedsättning eller inte. Det gäller att hitta de gyllene ögonblicken och 

guldstunderna för att skapa en god värdegrund i ett helhetsperspektiv. 

   Pedagog 4 uppfattning skilde sig från övriga respondenter då dennes erfarenhet var att man sällan 

frågade varandra om råd trots målgruppen elevers komplexitet. Vid sammanställning av resultatet 

sammanfattas att det finns utökad kompetens inom samtliga synspecifika områden och stor 

didaktisk erfarenhet av undervisning hos respondenterna. 
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Vid reflektion av ovanstående resultat uppmärksammas att det kan härledas till Skolverket (2013) 

som beskriver komplexiteten som innefatta den tysta kunskapen en pedagog använder i 

undervisningen som ofta även stannar i klassrummet. Skolverket (2013) uppmanar pedagoger, att 

den tysta kunskapen bör synliggöras genom att nya pedagoger handleds av erfarna pedagoger då 

verbaliseras tyst kunskap. Pedagoger bör reflektera över att den tysta kunskapen bör samspela med 

den teoretiska för att bli framgångsrik. Gense & Gense (2005) beskriver att för pedagoger som 

undervisar målgruppen elever med synnedsättning i kombination med autism medför det behov av 

specifik kunskap om hur man utformar och skapar möjlighet till lärande. En respondent skiljde sig i 

den bemärkelsen att denne strukturerat arbetade med sociala berättelser något Gense och Gense 

(2005) belyst sin forskning som en möjlighet till förståelse för vad som händer samt som verktyg 

vid start och stopp i aktiviteter. Två av respondenterna delar erfarenheten att rörelse är en 

framgångsfaktor de använder i undervisningen som höjer måluppfyllelsen. Aspeflo (2010) 

förtydligade att för barn som har svår synnedsättning, blindhet och autism finns behov att 

synliggöra det som sker med konkreta taktila symboler och kännemärken samt att förståelse genom 

rörelser och auditiv stimulans skapar möjlighet att förstå vår gemensamma värld. När man upplevt 

finns möjligheter att förstå det som skett. Intresse är avgörande för kontakt och utveckling. För 

respondenterna i denna undersökning kan Aspeflos (2010) forskning kopplas till flertalet av det 

man uppfattar som grundläggande redskap vid utformandet av en fungerande undervisning som är 

framgångsrik. Respondenterna i undersökningen delar även uppfattningen att det är avgörande att 

förstå elevers olika behov samt att det krävs anpassningar på individ och gruppnivå för att hitta vad 

som är främjande faktorer vid undervisning vilket är samstämmigt med Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2016a) Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning. Handledning förskola, skola 

och fritidshem. Det framkom flertalet andra metoder och arbetssätt i undersökningen som 

respondenterna använde sig av. Det entreprenöriella förhållningssättet lyftes fram som en 

framgångsfaktor som kan användas för att stärka elevers måluppfyllelse i undervisningen. 

Upplevelsebaserat arbetssätt kan kombineras med studiebesök och strukturerade aktiviteter. 

Pedagog 4 berättade att denne arbetade ämnesövergripande för att möjliggöra måluppfyllelsen och 

tillsammans med formativ bedömning ser denne det som avgörande framgångsfaktorer i 

undervisningen som bedrivs. Skolforskning beskriven av Hattie (2012), Heritage, (2007) och 

Lundahl (2011) lyfter fram att formativa arbetssätt i kombination med bedömning är 

framåtsyftande. Det är tydligt framskrivet i gällande styrdokument gällande vikten att forma elevers 

kunskapsinhämtning i processer vilket innebär att eleverna lär sig i samspel med pedagogen och 

andra elever i den miljö de befinner sig i. I resultatet framträdde tidsaspekten i relation till 

användande av framgångsfaktorer för att fullt ut kunna bli framgångsrika. 
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Flertalet av respondenterna uppfattade att de saknade förutsättningar tidsmässigt att djupare 

reflektera för att i samverkan följa upp de metoder, åtgärder och anpassningar de använder i 

undervisningen. Pedagog 6 uppfattade att det är tiden som i grunden gör att denne inte kunnat 

sträva efter högre måluppfyllelse hos dennes elever. Ovanstående resultat länkar till de behov av 

åtgärder som Skolinspektionen (2011) uppmärksammade som brister inom de statliga 

Specialskolorna kopplat till dokumentation och uppföljning av elevers kunskapsutveckling. 

Kunskapsresultaten behöver förbättras inom statlig Specialskola beskrev Skolinspektionen (2011) i 

sin slutrapport. Pedagog 3 var av uppfattningen att tiden kan disponeras effektivare om den elevfria 

tiden struktureras och samordnas med andra pedagoger. Respondenterna delade erfarenheten att 

elevens inverkan på val av metod vid genomförande av uppgifter i undervisningen är en avgörande 

framgångsfaktor för måluppfyllelse och genomförande. Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2016a) lyfter behovet av tillgängliga lärverktyg. Elever har olika behov. Vissa elever skriver 

punktskrift, andra talar in sin text eller använder tecken som stöd. Spektrat är brett kopplat till hur 

man kan uttrycka sig och metoderna behöver vara flexibla vid utformandet och genomförande av 

undervisningen. Redskap till kommunikation är avgörande. Grunden är att samspela i lärande och i 

val av metoder. Pedagog 1 delade med sig erfarenheten när en elev denne undervisat över tid 

genom omfattande struktur befäst sin födelsedag och årshjulets skiftningar. Eleven har genom att 

stimuleras använda taktilt material, nyfikenhet ökat sin kunskap och förmåga att läsa punktskrift.  

   Resultatet är överensstämmer med Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016a) önskan som 

lyfter att styrdokument understryker att den som har förmåga skall erbjudas rätten att uttrycka sig i 

skrift. Punktskrift erbjuder den som inte ser skrift. Det är viktigt att den information som erbjuds 

elever skall finnas i punktform för de elever som är i behov av detta. Att lära taktilt samt låta eleven 

som saknar synförmåga uppleva med händerna i kombination med syntolka ökar elevens 

möjligheter att utvecklas och lära sig saker. Arbetssättet skapar mening och motivation. Brandsborg 

(2010) poängterade och hävdade vikten av en anpassad utbildning i relation till behov av 

stödåtgärder. Är undervisningen meningsfull skapar det ofta utveckling och glädje något 

respondenterna tydligt uppfattat som framgångsfaktorer vid undervisning var dennes åsik. 

Delaktighet och tillgänglighet skapar framgång 

I resultatet framkom en enig uppfattning hos respondenterna gällande delaktighet. Delaktighet är 

subjektivt och bör tillskrivas att värderas av den enskilda individen. Flertalet forskares tankar 

belyser subjektivitet i relation till delaktighet (Gustavsson, 2004; Lewin, 2011; Szönyi, Söderqvist 

Dunkers, 2012). Respondenterna gav förslag på hur delaktighet kunde gestalta sig vilket 

överensstämmer med Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016a) och Szönyi, Söderqvist 

Dunkers (2012) forskning. 
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Respondenterna delade erfarenheten att anpassningar kan se olika ut och som tidigare beskrivits, 

bör den information eleven har behov av i undervisningen synliggöras i till exempel punktskrift, 

ljud eller taktila material. Respondenterna poängterade att målgruppen elever de möter vid 

undervisning har en audiocentrisk världsbild, som skiljer sig från vår seende som är visuocentrisk. 

Seende personer kan välja att tolka det som händer med synen och har då möjlighet att avstå eller 

välja delaktighet utan förstärkt information genom syntolkning. Pedagog 1 betonade att pedagogers 

erfarenhet att arbeta synspecifikt är en avgörande grundkunskap för att skapa forum för delaktighet. 

En framgångsfaktor att värna om är elevers unika förmåga att använda hörseln vid val av aktivitet. 

Flertalet av respondenterna var av uppfattningen att elever som har synnedsättning i kombination 

med autism har ett annorlunda samspel vid delaktighet. Ljud, musik och motorik har stor betydelse 

när man formar aktiviteter som intresserar för att överbrygga eller utnyttja elevens egna styrkor och 

svårigheter. Detta resultat har en tydlig koppling till det flertalet forskare belyst exempelvis 

Bäckström, Lindeberg I Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016b); Rabe och Hill (2001); 

Johansson (2002) som i sin forskning beskriver att synen har avgörande betydelse för samspel och 

kommunikation samt att miljön barnet möter är nyckeln till gemensam förståelse och möjlighet att 

skapa känslan av delaktighet. Forskning beskriver att det som ses gemensamt hos barn som har svår 

synnedsättning, blindhet i kombination men autism kan vara oföretagsamhet, stereotypa beteenden, 

ekotal, stereotypt tal, annorlunda samspel, detaljintressen, svårighet att upprätthålla theory of mind, 

bristande empati, försenad utveckling samt sakna förståelse för orsak och verkan (Aspeflo, 2010; 

Dahlgren 2007; Gense & Gense; 2005; Winlund, Rosenström & Bennhagen, 2004). 

Respondenterna i undersökningen delade uppfattning, erfarenhet och kunskap att inför denna 

målgrupp elevers svårigheter krävs det kreativitet och uppfinningsrikedom både hos undervisande 

pedagoger och elever för att främja delaktighet vid lärande. Skolverket (2014) förtydligar att inom 

statlig Specialskola är uppdraget att skapa en likvärdigt anpassad utbildning för de elever som har 

behov av det. I undersöknings empiri framkommer att respondenterna delade erfarenheten att 

elevers påverkan i undervisningen främjar delaktighet något som i sin tur främjar och stärker 

helhetsperspektivet som Stigendahl (2004) förordar. I resultatet framträdde variation riktat till 

synspecifik tillgänglighet relaterat till elevers möjlighet att påverka sin delaktighet. Det är 

grundläggande att ges möjlighet att erbjudas kunskap att orientera och förflytta sig med vita käppen. 

Pedagog 3 upplevde att det var eftersatt på skolan. Kunskap riktat till orientering och förflyttning 

bör ses som en framgångsfaktor i relation till ökad självständighet i ett livsperspektiv för denna 

målgrupp av elever. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016a) beskriver vikten att verka för 

tillgänglighet i miljön. 
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Gällande pedagog 3 uppfattning riktat till omorganisation framkom oro. I takt med omorganisation 

inom statlig Specialskola finns en risk att man tappa delar som i nuläget är självklara riktat till 

synspecifika kompetenser inom nuvarande elevhälsa. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016a) 

beskriver att tillgänglighet främjar delaktighet och självständighet. Samtliga respondenter uttryckte 

i resultatet att de uppfattade att det var viktigt att statliga Specialskolan med inriktning syn 

synliggör framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet. Ett fokusområde som är grundläggande är 

delaktighet och tillgänglighet. Ljudet har avgörande betydelse vilket samstämmer med Bäckström, 

Lindskogs i Specialpedagogiska skolmyndighetens (2016b) rapport. Grunden är att pedagoger 

möter elever där de befinner. Elever med grav synnedsättning, blindhet visar ofta hög auditiv 

förmåga bland annat vad gäller fonologiskt och verbalt korttidsminne samt förmåga till 

ekolokalisation. De ljud som genereras från föremål och aktiviteter är auditiv information som 

hjälper eleven att tolka det som sker. Försvårande faktorer är hög ljudnivå ansåg Bäckström, 

Lindeskog. Grunden är att höra det som händer, vem som är vem, och var denne befinner sig i till 

exempel klassrummet eller på rasten (ibid). Respondenterna delade uppfattningen att relationer har 

betydelse för att skapa intresse, delaktighet och framgångsrik kommunikation. Danielsson och 

Liljeroth (1996) menade att förmågan till samspel och kommunikation är redskap som vi vuxna 

behöver för att kunna påverka utveckling. 

Fortbildning och utveckling- möjliggör gott resultat 

I det avslutande Tema 4 framkom att samtliga respondenter delade uppfattningen att fortbildning är 

grunden för att möta rådande styrdokument Skolverket, (2011a) om undervisningen skall bedrivas, 

utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Respondenterna belyste att det under en tid saknats 

möjlighet till högre utbildning i Sverige i relation till kunskapsfältet synnedsättning och autism samt 

att behovet av kompetens kan se olika ut beroende på vilken målgrupp elever man undervisar. 

Några respondenter såg i detta tema en möjlighet att lära av varandra. I tidigare redovisat resultat 

framkom att det fanns en komplexitet att lära av varandra främst riktat till tidsperspektivet. 

   Vid implementeringen av rådande styrdokument Lgr 11 Skolverket, (2011a) genomfördes en 

utbildningssatsning på respondenternas skola. Några respondenter har efter den satsningen fördjupat 

sig inom Skolverkets utbildningssatsningar främst riktat till entreprenöriellt lärande. Senaste åren 

har det kommit flertalet rapporter som belyser målgruppen elever som har funktionsnedsättningar 

och deras behov utifrån olika perspektiv. Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016b) är den 

senaste samt synrelaterat finns Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016a) och Szönyi, 

Söderqvist Dunkers (2012). Samtliga rapporter känns användbara och kompetenshöjande främst 

riktat till kunskapen om synnedsättning, blindhet men endast i mindre grad riktad till 

kombinationen synnedsättning, blindhet i kombination med autism. 
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Sett över tid har det uppmärksammats att det finns brister i forskningsbaserat material riktat till 

målgruppen elever med synnedsättning, blindhet i kombination med autism på nationell nivå. En 

respondent lyfter att dennes uppfattning är att det finns omfattande kompetens på skolan riktat till 

denna undersöknings målgrupp. Undervisande pedagoger vet hur man skall forma undervisningen. 

En försvårande omständighet är att man på skolan under en period haft flertalet rektorsbyten i 

kombination med att man nu omorganiserar inom skolans elevhälsa. I kapitlen Bakgrund och 

Tidigare forskning saknas litteratur relaterat till elevhälsans roll i ett vidare perspektiv. I denna 

undersökning har frågan om elevhälsans roll ställts i relation till helhetsperspektiv som 

framgångsfaktor. Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder i sitt kursutbud fortbildning riktat 

till elevhälsa och betonar att elevhälsans roll är viktig för en skolas helhet och måluppfyllelse. 

Flertalet av respondenterna uttryckte i resultatets avslutande delar att de uppfattade elevhälsan som 

delaktig men att de nu får vänta längre på åtgärdande insatser då elevhälsan delas med andra 

Specialskolor inom myndigheten. Pedagog 7 upplevde att denne varit ”bortskämd” samt att dennes 

elever varit prioriterade när elevhälsan dagligen funnits på skolan. Tillgängligheten har varit en 

främjande faktor främst kopplat till rörelse, sjukgymnastik och anpassningar i miljön. 

Respondenterna uppfattade att delaktighet riktat till elevhälsan exkluderar skolans rektor då denne 

uppfattas sakna delaktighet i elevhälsans praktiska arbete och i det pedagogiska arbetet på skolan 

genom att inte synliggöra sin medverkan. Uppfattningen och erfarenheten hos respondenterna var 

att det är, speciellt att arbeta på en statlig Specialskola. Det kräver pedagogiskt ledarskap, historisk 

kunskap om målgruppen för att kunna inspirera och utveckla pedagogiska frågor. Man måste förstå 

verksamheten som bedrivs var respondenternas gemensamma uppfattning. Rektorns roll ses i 

nuläget som administrativ och för de respondenter som arbetat över lång tid skapar det en 

komplexitet och oro som i grunden även påverkar elevarbetet. Över tid har skolledning varit 

eldsjälar med stor synspecifik kompetens och engagemang som drivit målgruppens frågor och 

behov av utveckling framåt till vad det är idag. Det finns inget att invända mot dessa delar i 

resultatet. Forskning har i kapitel Bakgrund och Tidigare forskning belyst denna undersökningens 

målgrupps behov. Grunden är att värna om lyhördhet, respekt och tid till kommunikation, för att 

möjliggöra utveckling av hållbara framgångsfaktorer vid undervisning. Målet bör vara att sträva 

efter att skapa den helhet som rådande styrdokument så tydligt skrivit fram och som respondenterna 

i denna undersökning förordar i arbetet med elever som har svår synnedsättning, blindhet i 

kombination med autism. Nyckelord som framträtt i denna diskussion är kunskap, fortbildning, 

delaktighet lyhördhet samt respekt i samspel och kommunikation. 
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Verksamheten som respondenterna beskrivit i denna undersökning uppfattas gynnas av att 

genomsyras av pedagogiskt ledarskap, kunskap om målgruppen samt att den tysta kunskapen 

pedagogerna har sprids. verbaliseras och implementeras ett förhållningssätt Skolverket, (2013) 

uppmanar verksamma pedagoger att anamma. 

Metodreflektion 

Vid analys av det insamlade materialet i undersökning har fenomenografi använts som metod. 

Fenomenografisk ansats har som tidigare beskrivits som uppgift att lyfta fram det som varierar 

riktat till uppfattningar i den enskildes livsvärld (Dahlgren & Johansson, 2015; Marton & Boot, 

1997). Vid valet av metod för denna undersökning har reflektion skett gällande att kvalitativ metod 

med fördel kan kompletteras med kvantitativ metod för att ge en bred empirisk variation (Bryman, 

2001). Min reflektion är att analysmetoden jag valt att arbeta med i denna undersökning har 

fungerat bra i kombination med intervju. Resultatredovisningen belyser pedagogernas uppfattningar 

och erfarenheter samt synliggör det som varierat i pedagogernas utsagor vilket varit syftet med 

metodvalet. Det är intressant och ofrånkomligt att inte reflektera över att det resultat som redovisas 

överensstämmer med fenomenologisk metodansats där essensen det gemensamma lyfts fram och 

synliggörs vid analys. Jag har därför sökt fördjupa texten gällande fenomenologi i underrubriken 

Fenomenografi. En ytterligare reflektion är att även andra kvalitativa metoder lämpar sig i väl i 

kombination med intervju till exempel observation. Då jag sökt efter det som varierar i 

pedagogernas utsagor har metodansatsen fenomenografi belyst, att det inte varierar utan att det i 

stora drag är en samstämmighet och kärnan av essens som framträtt. I syfte att utmana mig själv 

efter oppositionsseminariet 2017-09-15 har jag som Giorgis i Wertz (2005) rekommenderar återigen 

lyssnat på intervjuerna samt granskat det inhämtade materialets citat för att skapa mig en 

samstämmig känsla gällande det resultat jag tidigare skrivit fram. Till hjälp har jag tagit Giorgis i 

Wertz tankekarta som modell för att analysera materialet. Modellen belyser fem steg som tydligt 

visar hur jag skall förhålla mig till det transkriberade materialet. Steg 1 grundar sig på att sortera 

och synliggöra var de olika citaten har sin tillhörighet i analysmaterialet. Steg 2 ställer frågan när 

jag skapat mig en helhetsbild: Vad är det dessa pedagoger berättat för mig? Då jag i två tidigare 

arbeten Jonsson, (2014) och Jonsson, (2015) använt mig av fenomenologi som metod sorterade jag 

återigen de olika citaten från intervjuerna som knyter an till intervjuguidens frågor. Här ställer jag 

frågan: Har jag tolkat informationen rätt utifrån det som framkommit i texterna? I steg tre i 

modellen reflekterar jag över om något är glömt eller dolt i det insamlade materialet. I detta steg har 

jag återigen lyssnat på intervjuerna. Det är viktigt att ställa pedagogernas olika svar i förhållande till 

det jag valt att belysa för att kunna särskilja det som varierar och är samstämmigt i relation till 

uppfattningar och erfarenheter. 
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I steg 4 i modellen rekommenderas att samla det material som hör samman med varje enskild fråga 

i intervjuguiden och skapa kategorier. I sista steget samlas alla analyssteg i en gemensam 

sammanställning, som belyser vad pedagogerna berättat för mig under intervjuerna. Då jag tidigare 

redogjort för denna arbetsgång i en uppsats refererar jag nedan till mig själv för att förhindra 

eventuellt plagiat (Jonsson, 2015). Det resultat som framträder i analys vid användande av 

fenomenologi som metodansats stämmer väl överens med det resultat jag ovan diskuterat som 

belyser samstämmiga uppfattningar och erfarenheter relaterat till undersöknings syfte och 

frågeställning. Jag har valt att inte använda den korrekta terminologin som relateras till upplevelser 

inom fenomenologi utan hålla mig till den terminologi jag använt mig av i tidigare 

resultatredovisning och diskussion vilket är uppfattningar och erfarenheter. En avslutande reflektion 

är att man inte i förhand vet vilken metod som lämpar sig bäst relaterat till det resultat som 

framkommer. Det kanske är tjusningen när man reflekterar över sitt metodval. Grunden är att man 

är trygg i den analys man genomför och att resultatet är trovärdigt för den som tar del av 

undersökningen som bedrivits genom att man tydligt redovisar hur man gått tillväga vid studiens 

genomförande, transkribering och analys. De inlagda citaten i resultatredovisningen styrker 

trovärdighet beskriver Alexandersson (1994). Citaten kan tyckas långa men mitt val är att trots det 

spegla pedagogernas uppfattningar och erfarenheter ordagrant, Riktat till trovärdighet känner jag 

mig trygg i detta beslut. 

Framtida forskning 

Min förhoppning är att denna undersökning kan utgöra ett bidrag till kunskapsbildning då den 

beskriver och lyfter fram några inom statliga Specialskola verksamma pedagogers uppfattningar 

och erfarenheter kopplat till framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet med elever som har svår 

synnedsättning, blindhet i kombination med autism. Undersökningen har belyst hur pedagoger 

uppfattat och erfarit användande av faktorer som främjar lärande. 

   Slutsatsen är att resultatet varit samstämmigt gällande pedagogers uppfattningar och erfarenheter 

gällande framgångsfaktorer för denna undersöknings målgrupp. Det skiljde sig i metoderna 

pedagogerna använt för skapa ett framgångsrikt lärande. Grunden är att utgå från den enskilda 

elevens behov, intresse och motivation vid kunskapsinhämtning var pedagogernas uppfattning. 

   En ytterligare forskningsfråga skulle kunna vara att bredda undersökningen till att studera vilka 

framgångsfaktorer som används av pedagoger som undervisar inom andra skolverksamheter i 

statliga Specialskolan i syfte att om möjligt öka måluppfyllelsen i undervisningen? 
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Egna tankar 

Vid utformande av denna undersökning begrundade jag mina egna uppfattningar och erfarenheter 

riktat till framgångsfaktorer för denna undersöknings målgrupp. Summeringen ledde fram till 

försättssidans rubrik. Orden i rubriken kommer från en elev som med framgång och nyfikenhet 

kände och orienterade med ljudet som redskap. En fantastisk kreatör med lust att upptäcka och lära 

sig saker. En av framgångsfaktorerna för denna elev var att mötas av lyhörda pedagoger som genom 

tematiskt arbetssätt och med lösningsfokuserat perspektiv skapade förutsättningar till lärande. Vid 

vidare reflektion fastnade jag vid orden som denne elev ofta sa eller bad att få göra, känna, utforska, 

söka lösningar och att kommunicera. Kartlägger och anpassar vi lärandemiljöer synliggör vi 

framgångsfaktorer som främjar målen med den undervisning som bedrivs. Det i sin tur skapar 

självständiga elever med kompetenser som de kan använda i sitt framtida liv.  

Jag har fortsatt mycket att lära mig. Vi lär oss i samspel och kommunikation, det gäller att vara 

lyhörd för både små och stora signaler. 
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Bilagor 

Bilaga 1missivbrev 

Till deltagare i undersökningen. Medgivande till intervju. 

Mitt namn är Maria Jonsson. Jag studerar på Linköpings Universitets mastersprogram i 

specialpedagogik och skall genomföra en undersökning som en del i mitt examensarbete. Jag är 

intresserad av att undersöka vilka uppfattningar och erfarenheter pedagoger har som arbetar eller 

har arbetat med målgruppen svårt synnedsatta, blinda elever som har ytterligare 

funktionsnedsättning inom statlig specialskola med inriktning syn 

Frågeställningarna riktar sig till uppfattningar och erfarenheter rörande pedagogiska 

framgångsfaktorer i arbetet som möjliggör ökad måluppfyllelse i undervisningen. 

Undersökningens syfte är att få mera kunskap om vad det innebär att som pedagog undervisa svårt 

synnedsatta, blinda elever som har ytterligare funktionsnedsättning autism. 

Jag undrar om du som arbetar/ arbetat som pedagog med målgruppen vill delta i denna 

undersökning Jag kommer i undersökningen genomföra intervjuer, dessa spelas in på IPhone vid 

intervjutillfället. De inspelade materialet kommer att arkiveras och förvaras den tid som är 

rekommenderad för forskning i enlighet med Linköpings Universitets förskrivna regler. 

I denna undersökning är jag noga med att följa de etiska regler som Vetenskapsrådet [ 

www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf ] (2002) beskriver gäller för forskning om barn och ungdomar. 

Dokumenterat/inspelat material kommer att avidentifieras så att inga enskilda individer kan 

identifieras. De namn som presenteras i resultatet är fiktiva, påhittade av mig. För att genomföra 

denna undersökning behöver jag ett muntligt och skriftligt medgivande från dig. Deltagande i 

undersökningen är frivilligt. Min förhoppning är att du vill delta. Du har rätt att när som helst dra 

tillbaka ditt medgivande och utgå ur denna undersökning. Undersökningen skall inte innebära 

obehag eller inverka negativt på dig som deltagare. Du kan när som helst nå mig på mail eller 

telefon nr. nedan. Blanketten lämnas till mig, vid intervjutillfället. 

Varma hälsningar Maria Jonsson student Linköpings Universitet.  

Maria Jonsson tel. 0731-522568 alt mejl: maria.f.jonsson@orebro.se  

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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Skriftligt medgivande till Maria Jonssons intervju 

 

 Jag ger mitt medgivande till att vara med i undersökningen. 

Jag har fått information om undersökningen syfte och om att Min identitet hålls 

hemlig. 

Jag önskar få läsa igenom det transkriberade, så jag vet vad som tagits med från den 

inspelade intervjun. 

 Jag vill inte medverka i undersökningen. 

  

Underskrift         

Namnförtydligande       

Datum           

 

Muntlig information till respondenterna  

Denna masteruppsats kommer vara en offentlig handling. 

Jag kommer att hantera intervjumaterialet genom att lyssna på inspelningen och därefter skriva in 

det i datorn i citat. Intervjupersonerna kommer inte att namnges. Jag kommer att göra en intervju 

med varje respondent. Varje respondent har tillgång till att lyssna på sin intervju om de önskar 

detta. Jag kommer fråga om de ger sitt muntliga samtycke till att jag får använda intervjuresultatet i 

min uppsats. Deltagarna deltar frivilligt och har rätt att dra sig ut när de önskar. 

Legitimera mig. Klargöra mitt syfte med intervjun. Beskriva hur jag kommer använda intervjuerna. 

Vara tydlig med att dennes bidrag är viktigt. Jag är mycket tacksam för deras medverkan.  
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Bilaga 2: Intervjuguide 

1. Kunskaper 

 Vad har du för utbildningsbakgrund som pedagog? Utbildning, studier, vad har du läst? 

 Vilka faktorer är framgångsfaktorer? Vad innebär pedagogiska framgångsfaktorer i det 

pedagogiska arbetet, undervisningen för Dig? 

 Vilken fortbildning har du om pedagogiska metoder och förhållningssätt? 

2. Erfarenheter av att använda pedagogiska framgångsfaktorer i undervisningen 

 Har användande av utarbetade framgångsrika pedagogiska metoder en framträdande roll i 

din undervisning? 

 Har du erfarenhet av att använda dokumentärt framgångsrika pedagogiska 

framgångsfaktorer i vid utformandet av lektionerna? 

 Uppfattar du att du har tid att arbeta med dokumenterat framgångsrika pedagogiska metoder 

och förhållningssätt som höjer Dina elevers måluppfyllelse? 

 Uppfattar du att det finns vinster vid användande av framgångsfaktorer i det pedagogiska 

arbetet, undervisningen? 

3. Delaktighet och tillgänglighet 

 Vad innebär delaktighet för dig? 

 På vilket sätt skulle delaktighet kunna vara en framgångsfaktor i det pedagogiska arbetet, 

undervisningen? 

 Vilka erfarenheter har du av att eleverna kan påverka användande av beprövade 

framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet, undervisningen? 

 Är det viktigt för dig att statliga Specialskolan med inriktning syn arbetar och synliggör 

framgångsfaktorer i det pedagogiska arbetet som stimulerar måluppfyllelsen i 

undervisningen? 

 Kan du beskriva Hur det skulle kunna se ut i din verksamhet/undervisning om du gör det? 

 Forskning belyser vikten av en tillgänglig skolmiljö. Vad innebär tillgänglighet för dig i 

mötet med målgruppen du undervisar? 

 Kan du beskriva Hur/ på vilket sätt ser du på tillgänglighet. 
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4. Övrigt 

 Har du behov av fortbildning om framgångsfaktorer som ökar måluppfyllelsen kopplat till 

det pedagogiska arbetet för målgruppen elever inom Statlig Specialskola med inriktning syn 

i syfte att om möjligt höja kvaliteten på din undervisning? 

 På vilket sätt är elevhälsan, skolledning, rektor delaktig i arbetet med att lyfta fram 

framgångsfaktorer som ökar måluppfyllelsen i undervisningen på din skola? 

 Har du någon fråga du vill ställa till mig? 
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Bilaga 3 

Diagnosmanualen DSM-5  

DSM-manualen används över hela världen för att diagnostisera psykiska sjukdomar och 

utvecklingsrelaterade tillstånd. DSM-manualen ges ut av Amerikanska Psykiatriska Föreningen, 

APA. I maj 2013 kom den senaste versionen ut, DSM-5, som ersättare till den tidigare DSM-IV-

TR. Stora skillnader i diagnossystemen. Det finns för närvarande två aktuella internationella 

diagnostiska system, ICD-10 ("International Classification of Diseases") utgivet av 

Världshälsoorganisationen (WHO) samt DSM-5 ("Diagnostic and Statistical Manual of mental 

disorders") utgivet av den amerikanska psykiatriska föreningen. Dessa två system brukar vara 

samstämmiga, men i och med DSM-5 finns det numera stora skillnader mellan de två systemen. 

Detta gäller i synnerhet autismområdet. ICD-10 används i Sverige. Enligt Socialstyrelsen är WHO:s 

diagnosmanual ICD-10 den som gäller i Sverige. Det är också den manual som generellt används 

mest i Europa. Alla insatser och diagnoser inom hälso- och sjukvården ska, enligt Socialstyrelsen, 

kodas enligt ICD-systemet för att man ska kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar 

och analyser. Inom området autism har dock DSM-systemet föredragits rent praktiskt av de flesta 

kliniker även om diagnosen skall kodas enligt ICD-systemet. Just nu är Sverige i en brytningstid där 

det finns en stor variation mellan de olika neuropsykiatriska utredningsteamen – offentliga såväl 

som privata. Vissa team använder DSM-5, andra ICD-10, ytterligare andra använder både DSM-5 

och ICD-10. Det finns till och med team som använder den gamla DSM-manualen. Samtidigt kodas 

diagnoserna av samtliga team enligt ICD-10. Samordning mellan DSM-5 och kommande ICD-11 

och den nu gällande versionen, ICD-10, är från 1990. Ett arbete pågår inom WHO med att 

uppdatera ICD-10 till en kommande ICD-11, som beräknas att presenteras 2018. Enligt APA 

(DSM-5, 2013) försöker de grupper som förnyade DSM respektive förnyar ICD nå en så nära 

överrensstämmelse mellan DSM-5 och ICD-11 som möjligt eftersom samexistensen av två 

dominerande diagnostiska system kring psykiska funktionsnedsättningar, inklusive bland andra 

autismspektrumtillstånd, AD/HD och mental retardation, försvårar insamlandet av internationellt 

jämförbar hälsostatistik, försvårar internationellt jämförbara utvärderingar av insatser, försvårar 

utveckling av nya typer av insatser och omöjliggör eventuella internationella överenskommelser 

kring området (DSM-5: Diagnostiska kriterier) [Kan hämtas från: 

http://habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/diagnoskriterier/diagnosmanualen-dsm-5] [Hämtad 

2017-03-13]. Det försvårar en generell jämförbar internationell vetenskaplig kunskapsutveckling 

över nationsgränser diagnoserna mellan ICD-10 och DSM-IV-TR inte alltid stämde överens trots att 

intention fanns att identifiera identiska patientgrupper. Redan i början av arbetet att förändra DSM-
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5 samordnades den organisatoriska strukturen mellan ICD och DSM. Detta har möjliggjort att 

arbetsgrupperna för DSM-5 och ICD-11 har kunnat koncentrera sig på rent vetenskapliga frågor.  

Även om det finns principiella olikheter vad gäller klassifikationen av psykopatologi och specifika 

diagnoser är dessa, enligt APA, inte grundade på vetenskapliga olikheter utan snarare på historiska 

bi-produkter utifrån de olika oberoende kommittéerna. Dessutom ökar naturligtvis risken för 

olikheter där det vetenskapliga underlaget är litet, motsägande eller svagt. Sammanfattningsvis kan 

man dock konstatera att strukturellt kommer samstämmigheten mellan ICD-11 och DSM-5 vara 

hög, däremot är det fortfarande osäkert på diagnostisk detaljnivå, även om intentionen om hög 

samstämmighet även där är klart uttalad (DSM-5: Diagnostiska kriterier) [Kan hämtas från: 

http://habilitering.se/autismforum/om-diagnoser/diagnoskriterier/diagnosmanualen-dsm-5] [Hämtad 

2017-03-13]. 


