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Sammanfattning    

Abstract 

Denna stud ie undersöker pedagogers uppfattningar om kunskap och kunskapsbedömning i ämnesområdet 

kommunikation i träningsskolan. Jag har inspirerats av fenomenografi som vetenskaplig metod . Resultatet 

bygger på en kvalitativ und ersökning i form av sex intervjuer. Inga generella slutsatser kunde dras, då 

undersökningen var begränsad . Syftet var att visa pedagogers variationer av uppfattningar, vilket framkommit 

i stud ien.  

 

Resultatet har analyserats u tifrån Dahlgren  och Johanssons (2011) förenklade fenomenografiska analysmodell 

och presenteras i tre kategorier, kommunikation, kunskap och lärande och bed ömning. Resu ltatet belyses 

utifrån tid igare forskning och två teoretiska u tgångspunkter, det sociokulturella perspek tivet och relationell 

pedagogik. Resultatet i stud ien visar att tolkningar av elevens kommunikativa uttryck ligger till grund  för 

pedagogers uppfattningar om vad  kunskap är och hur eleverna kunskapsbedöms i träningsskolan. Stud ien 

visar att ped agogers syn på kunskap tolkas utifrån vilket sätt de ser på specialped agogisk verksamhet. 

Pedagogerna anser att relationskapande ökar elevens delaktighet för lärande. Anpassningar i miljö, 

förhållningssätt, bemötand e och tillgänglighet lyfts som viktiga aspekter för lärande. Vidare visar resultatet att 

pedagogerna upplever att de har tillfredsställande bedömningsverktyg för att kunskapsbed öma eleverna, men 

däremot svårigheter med  en gemensam syn av eleverna då de befinner sig på olika nivåer och att 

bedömningarna görs efter pedagogernas egna tolkningar.  

 
 

 

Nyckelord Kommunikation, kunskap och  lärande, bedömning, elever på tid ig utvecklingsnivå, 

flerfunktionsnedsättningar, träningsskola  



 

 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ............................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 1 

1.3 Centrala begrepp ............................................................................................................................ 1 

1.3.1 Utvecklingsstörning ................................................................................................................ 1 

1.3.2 Flerfunktionsnedsättningar ..................................................................................................... 3 

1.3.3 Specialpedagogiska perspektiv ............................................................................................... 3 

1.4 Internationella och nationella styrdokument ................................................................................. 3 

1.4.1 FN:s konvention om barns rättigheter .................................................................................... 4 

1.4.2 Salamancadeklarationen ......................................................................................................... 4 

1.4.3 Skollagen och läroplan för grundsärskolan ............................................................................ 4 

1.4.4 Kursplan inriktning träningsskola i ämnesområdet kommunikation ...................................... 5 

1.4.5 Speciallärarens roll i träningsskolan ....................................................................................... 6 

2. Tidigare forskning och teoretisk förankring ..................................................................... 7 

2.1 Särskola, grundsärskola och träningsskola .................................................................................... 7 

2.2 Kommunikation ............................................................................................................................. 8 

2.2.1 AKK ..................................................................................................................................... 11 

2.3 Kunskap och lärande ................................................................................................................... 11 

2.4 Bedömning .................................................................................................................................. 13 

2.6 Teoretiska perspektiv .................................................................................................................. 16 

2.6.1 Det sociokulturella perspektivet ........................................................................................... 16 

2.6.2 Relationell pedagogik ........................................................................................................... 16 

3. Metod ................................................................................................................................... 18 

3.1 Metodval ...................................................................................................................................... 18 

3.2 Datainsamling och urval .............................................................................................................. 18 

3.3 Pilotstudie .................................................................................................................................... 20 

3.4 Genomförande ............................................................................................................................. 20 

3.5 Bearbetning av material ............................................................................................................... 20 

3.6 Generaliserbarhet ......................................................................................................................... 23 

3.7 Etiska reflektioner ....................................................................................................................... 24 

4. Resultat ................................................................................................................................ 25 

4.1 Allmänt om träningsskolans pedagoger och elever ..................................................................... 25 

4.2 Kommunikation ........................................................................................................................... 26 

4.3 Kunskap och lärande ................................................................................................................... 27 



 

 

4.3.1 Vardagskunskaper ................................................................................................................ 27 

4.3.2 Kunskap utifrån aktuella styrdokument ................................................................................ 28 

4.4 Bedömning .................................................................................................................................. 29 

4.4.1 Kategoriskt perspektiv på bedömning .................................................................................. 29 

4.4.2 Relationellt perspektiv på bedömning .................................................................................. 30 

4.4.3 Kollegial bedömning ............................................................................................................ 30 

4.4.4 Bedömningsverktyg .............................................................................................................. 31 

5. Diskussion ........................................................................................................................... 34 

5. 1 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 34 

5.2 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 35 

5.2.1Kommunikation ..................................................................................................................... 35 

5.2.2 Kunskap och lärande ............................................................................................................ 37 

5.2.3 Bedömning ........................................................................................................................... 38 

5.3 Förslag till fortsatt forskning ....................................................................................................... 40 

6. Avslutande reflektion ......................................................................................................... 42 

7. Referenser ........................................................................................................................... 43 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 47 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 48 

 

 



1 

 

1. Inledning 
 

I mitt arbete på grundsärskolan inriktning träningsskola möter och undervisar jag elever på 

tidig utvecklingsnivå med flerfunktionsnedsättning. Olika funktionsnedsättningar påverkar 

varandra vilket gör det svårt att urskilja vad som är orsaken till elevernas svårigheter. Att ge 

elever en rättvis kunskapsbedömning kan därför vara svårt.  Enligt examensförordning (SFS, 

2011:186) för speciallärare med inriktning utvecklingsstörning ska specialläraren visa 

fördjupade kunskaper kring hur barn och elever med utvecklingsstörning lär. Vidare ska 

specialläraren visa en fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i 

behov av särskilt stöd.  Enligt Heister Trygg och Andersson (2009) är tillgång till ett språk 

och kommunikation en mänsklig rättighet såväl som en förutsättning för att kunna vara en 

delaktig samhällsmedborgare som kan påverka sina egna livsvillkor. Förmågan att utveckla en 

kommunikativ färdighet kan vara begränsad för elever med flerfunktionsnedsättningar. Det 

kan vara svårt för eleverna att uttrycka sina tankar, känslor och behov. Detta har gjort mig 

nyfiken på att studera hur pedagoger uppfattar och sitt uppdrag i träningsskolan, utifrån 

bedömning av elever med flerfunktionsnedsättning i ämnesområdet kommunikation. 

  

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med min studie är att studera pedagogers uppfattningar av generell kunskap i 

träningsskolan. Vidare studeras pedagogernas uppfattningar om kunskapsbedömning i 

ämnesområdet kommunikation i träningsskolan. 

 

 Vad är kunskap för pedagoger i träningsskolan? 

 Hur ser pedagoger på kunskapsbedömning i ämnesområdet kommunikation i 

träningsskolan? 

 

 

1.3 Centrala begrepp 
 

I kommande avsnitt ämnar jag att beröra studiens centrala begrepp; utvecklingsstörning, 

flerfunktionsnedsättningar och specialpedagogiska perspektiv.  

 

1.3.1 Utvecklingsstörning 

 

Utvecklingsstörning är enligt Granlund och Göransson (2011) ett begrepp som definierats på 

olika sätt över tid och beroende på kultur. Utvecklingsstörning innebär en 
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funktionsnedsättning i hjärnan som omfattar svårigheter att ta in och behandla information, 

samt utveckla och tillämpa kunskap. American Association on Mental Retardation (AAMR, 

2002) står för den senaste allmängiltiga definitionen av utvecklingsstörning 

 

Ett funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig nedsättning i intelligens och adaptiva 

färdigheter inom minst två av följande tre områden: akademiska färdigheter, sociala färdigheter 

och praktiska färdigheter, en diagnos ska vara ställd innan 18 års ålder (AAMR, 2002). 

 

Utvecklingsstörning kan förklaras utifrån tre modeller, den medicinska/psykologiska-, den 

sociala- och den administrativa modellen (Swärd & Florin, 2014). I den medicinska modellen 

förklaras utvecklingsstörning som en effekt av en sjukdom eller en skada. Tyngdpunkten 

ligger på individens begåvning som mäts med hjälp av intelligenstest. Ett IQ-värde under 70 

innebär en utvecklingsstörning.  I den sociala modellen förklaras utvecklingsstörning utifrån 

de hinder som finns i samhället. Individer med utvecklingsstörning kan på grund av sin 

utvecklingsstörning inte klara de krav som omgivningen ställer. I den administrativa modellen 

förstås utvecklingsstörning som en kombination av den medicinska och sociala modellen. 

Utvecklingsstörning förstås både utifrån individuella egenskaper och samhällets hinder.  

 

Kylén (2012) delar in utvecklingsstörning i tre stadier, A, B och C. Individer inom A-C nivån 

visar en stor variation i begåvning vad gäller tids- och rumsuppfattning samt sambandet 

mellan orsak och verkan. I A- stadiet upplever individen enbart här och nu. I B- stadiet förstår 

individen sin närmiljö men har svårt med att i tankarna föreställa sig och förstå förändringar. I 

C- stadiet har individen en mer allmän tids-, och rumsuppfattning, individen förstår 

förändringar och klarar av nya situationer (Kylén 2012; Swärd & Florin, 2014). Inom 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2001) benämns motsvarade definition som svår, måttlig 

eller lindrig utvecklingsstörning. Gränserna inom stadierna av utvecklingsstörning är 

ungefärliga som inte säger något om pedagogisk eller psykologisk betydelse. Vidare menar 

Kylén (2012) att det finns ett tak för alla begåvningsstadierna, men ingen vet hur taket ser ut 

för den enskilde individen, inte heller var gränsen går för hur individen kan lära sig.  

 

Jakobsson och Nilsson (2011) menar att individer med utvecklingsstörning behöver lång tid 

för att lära. De har svårt med det abstrakta tänkandet och svårigheter att ta in och bearbeta 

information. För individer med utvecklingsstörning kan det vara svårt att överföra kunskaper 

till nya situationer och att föreställa sig saker som man själv inte varit med om (Gotthard, 

2007).  
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1.3.2 Flerfunktionsnedsättningar 

 

Individer med flerfunktionsnedsättningar är en heterogen grupp. Gemensamt för dessa 

individer är att de behöver stöd från anhöriga eller assistenter/vårdare i så gott som alla 

situationer i sitt vardagliga liv. Flerfunktionsnedsättning är ingen diagnos utan en beskrivning 

av en kombination där utvecklingsstörning och flera andra diagnoser kan ingå. Hos individer 

med flerfunktionsnedsättningar är det vanligt förekommande med perceptionsstörningar samt 

medicinska svårigheter (Wilder & Granlund, 2001). Perceptionsstörningar medför att 

individer med flerfunktionsnedsättningar tolkar sinnesuttryck långsammare än individer utan 

flerfunktionsnedsättningar. Heister Trygg (2012) menar därför att individer med 

flerfunktionsnedsättningar kräver en specialpedagogik som utgår från elevens förutsättningar 

och behov.  

 

1.3.3 Specialpedagogiska perspektiv 

 

Nilholm (2007) lyfter vikten av att knyta specialpedagogiska perspektiv till de sammanhang 

de utvecklas och används i. Perspektiv utvecklas i sociala sammanhang, främst i interaktion 

och kommunikation mellan människor.  

 

Persson (2007) beskriver specialpedagogiken som ett kunskapsområde inom pedagogiken.  

Variationen av elevers olikheter medför ibland att den vanliga pedagogiken inte räcker till. 

Specialpedagogiken kan då fungera som ett hjälpmedel. Det kategoriska perspektivet och det 

relationella perspektivet är två synsätt inom den specialpedagogiska verksamheten (Persson 

2007; Nilholm 2007; Jakobsson & Nilsson, 2011). I det kategoriska perspektivet tillskrivs 

problemet individen. I skolsammanhang betyder det att elevens svårigheter förklaras med 

hjälp av elevens funktionsnedsättningar. Specialpedagogikens uppgift blir att kompensera 

individen utifrån dennes brister. Det relationella perspektivet innefattas av individen och den 

omgivande miljön på olika nivåer, individ-, grupp-, och organisationsnivå. I skolsammanhang 

betyder det att det relationella perspektivet ser till den undervisningssituation eleven befinner 

sig i. Den specialpedagogiska verksamhetens uppgift blir att fokusera på relationen mellan 

individen och den omgivande miljön (Nilholm 2007; Jakobsson & Nilsson, 2011). 

 

1.4 Internationella och nationella styrdokument 
 

Det finns några utbildningspolitiska riktlinjer skolan har att förhålla sig till som ligger till 

grund för undervisningen av elever med utvecklingsstörning.  
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1.4.1 FN:s konvention om barns rättigheter 

 

Barnkonventionen (FN, 1989) ger en universell definition av barns lika värde och vilka 

rättigheter som bör gälla för alla barn i hela världen. Det tog tio år från idé till beslut i FN:s 

generalförsamling innan den år 1989 antogs. Konventionen fastslår att utbildning är en 

mänsklig rättighet oavsett bakgrund och förutsättningar. Grundutbildningen ska vara 

obligatorisk, tillgänglig och kostnadsfri. Syftet med utbildningen är att den ska utveckla 

respekt för de mänskliga rättigheterna och förbereda barn för ett ansvarsfullt liv i ett ”fritt 

samhälle i en anda av tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan folk, etniska, 

nationella och religiösa grupper” (FN, 1989, artikel 29). Konventionen fastställer även barns 

rätt till att uttrycka sina känslor och tankar som berör barnet självt.  

 

1.4.2 Salamancadeklarationen  

 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) är ett led i att förverkliga och 

säkerhetsställa det som formulerats i FN:s konvention om barns rättigheter. Deklarationen 

fokuserar på inkluderande lärmiljöer i undervisningen av elever i behov av särskilt stöd, och 

ger riktlinjer, principer och praktiska råd på hur detta arbete kan bedrivas (Persson, 2007).   

Salamancadeklarationen fastslår barns olika inlärningsbehov och att elever i behov av särskilt 

stöd ska få tillgång till skolor som kan tillgodose en pedagogik efter elevens förutsättningar 

(Svenska Unescorådet, 2006).  

 

1.4.3 Skollagen och läroplan för grundsärskolan 

 

Utbildning ska enligt skollagen (SFS, 2010:800) främja alla barns och elevers lust till 

utveckling och livslångt lärande. Utbildningen ska utformas i överenstämmelse med de 

grundläggande demokratiska värderingarna som samhället vilar på. Utbildningen ska vara 

likvärdig i alla skolformer och elever ska ha rätt till att utrycka sig i åsikter och frågor som rör 

den egna personen. Vad gäller grundsärskolan ska elever med utvecklingsstörning ges en 

anpassad utbildning som ger kunskaper och värden som utvecklar elevens förmåga. Vidare 

ska utbildningen hjälpa eleven att skapa sociala kontakter för att ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. För de elever som inte når målen enligt grundsärskolans kursplaner 

ska utbildning erbjudas inom grundsärskolans inriktning träningsskola. 

 

År 2011 fick grundsärskolan en ny läroplan som innehåller tre delar, skolans värdegrund och 

uppdrag, övergripande mål och riktlinjer och kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. 
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Under övergripande mål och riktlinjer står att skolan ska ansvara för att eleven inhämtar och 

utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Ett 

grundläggande mål som läroplanen lyfter är kommunikationens betydelse för 

identitetsskapande och en förutsättning för delaktighet i vardagen och i samhället (Skolverket, 

2011).   

 

1.4.4 Kursplan inriktning träningsskola i ämnesområdet kommunikation 

 

Kursplanen för grundsärskola inriktning träningsskola (Skolverket, 2011) omfattas av fem 

ämnesområden; estetisk verksamhet, motorik, vardagsaktiviteter, verklighetsuppfattning och 

kommunikation. Syftet med undervisningen i ämnesområdet kommunikation i träningsskolan 

är att eleverna ska utveckla kunskaper i att samspela med andra och en tilltro till den egna 

förmågan att aktivt påverka sin situation. Undervisningen ska stimulera elevers vilja att ta 

emot och tolka kommunikation. Undervisningen ska erbjuda eleverna att möta olika former av 

kommunikation för att utveckla sin förståelse för omvärlden. Undervisning ska syfta till att 

utveckla elevers kunskaper om ämnesspecifika begrepp för att ges förutsättningar för ökad 

självständighet. I läroplanen står det: 

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 Samspela med andra, 

 Tolka olika former av kommunikativa uttryck, 

 Söka information från olika källor, och 

 Använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation (Skolverket, 2011 

s.147).  

 

För grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9 inriktning träningsskolan ska eleven efter 

sina egna förutsättningar kunna: 

 

Initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang 

och miljöer. Eleven tolkar andras avsikter och visar det genom att samspela i kommunikationen. 

Eleven reagerar igenkännande på språket, i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser. 

Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska handa och vad som hänt. 

Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig. eleven 

identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa 

igenkännande och samspela (Skolverket, 2011 s. 149).  

 

För fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9 inriktning träningsskola ska eleven efter sina 

egna förutsättningar kunna: 
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Initiera kommunikation och upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.  Dessutom kan 

eleven fråga, svara, beskriva och berätta i olika sammanhang med olika syften. Eleven tolkar 

andras avsikter, behov och känslor och visar det i kommunikationen. Eleven förstår också andra 

kommunikativa uttryck, kan tolka elevnära ordbilder och beskriva elevnära ord. Eleven förstår 

språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av 

innehållet. Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället 

rörande vad som ska hända och vad som har hänt. Dessutom använder eleven 

kommunikationsverktyg för att förmedla sig. eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i 

sammanhanget relevant sätt (Skolverket, 2011 s. 149).  

 

1.4.5 Speciallärarens roll i träningsskolan  

 

För att undervisa på grundsärskolan krävs det att pedagogen har en grundläggande behörighet, 

en förskollärar- eller speciallärarexamen. Utöver lärarutbildningen behövs också en 

speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning (Skollagen, 2010). Sedan hösten 

år 2008 har speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning erbjudits (SFS, 2007:638), 

efter en speciallärarexamen ska studenten: 

 

Visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för barn 

och elever i behov av särskilt stöd.  

 

 visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och stimulans av 

denna,  

 visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning 

 visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och fördjupad kunskap om barn och 

elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till 

undervisningsämnen eller ämnesområden (SFS, 2011:186).  
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2. Tidigare forskning och teoretisk förankring 

 

Befintlig forskning om särskolans pedagogiska verksamhet är i allmänhet begränsad (Berthén, 

2007). Det finns omfattande forskning kring kunskap och bedömning. Studier av 

kunskapsbedömning av elever med flerfunktionsnedsättning är näst intill obefintlig. I 

kommande avsnitt presenterar jag forskning som närmar sig mitt problemområde och de 

teoretiska utgångspunkter som min studie vilar på.  

 

2.1 Särskola, grundsärskola och träningsskola 
 

Särskolan har en kortare historia än den allmänna folkskolan som inrättades år 1842. Rätten 

att börja skolan gällde inte barn med utvecklingsstörning. Dessa barn kategoriserades efter 

huruvida de var bildbara eller inte. År 1944 fick de bildbara barnen skolplikt medan de 

obildbara barnen inte ansågs kunna tillgodogöra sig undervisningen. I och med omsorgslagen 

år 1968 gavs alla barn och ungdomar med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, 

oavsett grad, rätt att gå i skolan. Särskolan infördes med syfte att elever med 

utvecklingsstörning skulle få undervisningen anpassad efter deras egna förmågor och behov. 

Särskolans undervisning skedde i egna skolbyggnader, skild från grundskolan och delades in i 

två parallella former, grundsärskola och träningsskola (Szönyi & Tideman 2011; Östlund, 

2012). De första träningsskolorna förlades i skolan, flerfamiljshus, småhus eller till olika 

vårdinstitutioner (Grunewald, 2008). Enligt Östlund (2012) fanns under åren 1968 – 1973 

ingen utformad läroplan för särskolan. År 1973 kom den första läroplanen för särskolan och 

träningsskolan erbjöds ämnen som svenska och matematik, men även praktiskt arbete, 

sinnesträning, ADL- träning, gymnastik och musik. Vidare beskriver Östlund att det under 

1990- talet utformades en ny läroplan. Träningsskolan omfattades då av ämnesområden och 

som även gör sig gällande i nuvarande läroplan för grundsärskolan (Skolverket, 2011).  

 

Särskolan bytte 2011 namn till grundsärskola och träningsskola blev en inriktning inom 

grundsärskolan. Samma år implementerades en ny läroplan vilket innebar att grundsärskolan 

fick en egen läroplan där undervisningen bygger på ämnen (Skolverket, 2011). I 

träningsskolan går elevgruppen som efter bedömning inte kan följa grundsärskolans 

kursplaner. Träningsskolans kursplaner omfattas av ämnesområdena; estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning med kunskapskrav i 

två olika nivåer, grundläggande och fördjupade kunskaper (Skolverket, 2011). 
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Skolinspektionen (2010) menar att det i grundsärskolan finns en risk att undervisningen blir 

omsorgsinriktad.  Den språkliga lärmiljön blir begränsad och saknar kunskapsutvecklande 

utmaningar. I läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011) är kunskapskraven för 

grundläggande och fördjupade kunskaper i träningsskolan tydligt formulerade. De ska enligt 

läroplanen vara förankrade i att bedömningen görs efter elevens förutsättningar.  

 

Östlunds (2012) avhandling är betydande för kunskapen och förståelsen kring träningsskolans 

praktik. Studien fångar de kontextuella villkor som deltagande och interaktion speglas av i de 

fem klassrum som ingick i studien. I den pedagogiska praktiken i träningsskolan ryms både en 

kunskaps- och omsorgsorienterad arena. I dessa arenor finns olika spelregler, vissa dolda och 

vissa uttalade som elever, assistenter och pedagoger förhåller sig till. Deltagandet och 

interaktionen mellan eleverna påverkades av vad de olika arenorna förväntade av eleverna. 

Interaktion på elevens initiativ skedde sällan i undervisning utan oftare i fri lek. Aspelin 

(2010) beskriver vikten av att utveckla omsorgsfulla och förtroendefulla relationer elev och 

pedagog emellan, för en god kunskapsutveckling för elever i grundsärskolan. Kunskap och 

relationsbygge förutsätter varandra.  

 

2.2 Kommunikation  
 

Kommunikation betyder att dela en gemensam erfarenhet eller en handling (Heister Trygg & 

Andersson, 2009). Kommunikation är en dynamisk process, ett överförande av budskap från 

en individ till en annan och bygger på ömsesidighet och gemenskap som uppstår i relationer 

mellan människor (Olsson 2006; Brodin, 2008). Brodin (2005) menar att det finns olika 

definitioner av begreppet kommunikation. Beroende på inom vilket område forskning inom 

kommunikation bedrivs, pedagogisk, psykologisk eller sociologisk belyses den utifrån olika 

perspektiv. Även Linell (1982) framhåller att det finns olika teorier som klargör för hur 

kommunikation och språk utvecklas hos oss människor. Det råder delade meningar om 

huruvida språkutvecklingen är miljörelaterad eller genetisk relaterad.  

 

Bloom och Lahey (1978) förklarar kommunikation utifrån tre delar, dess form, innehåll och 

användning. Form beskriver hur kommunikation uttrycks, genom ett verbalt språk eller i form 

av gester, kroppspråk eller mimik. Innehåll beskriver vad kommunikationen handlar om, den 

styrs av människans känslor, behov och erfarenheter.  Användning beskriver målet för och i 

vilka sammanhang kommunikation uppstår. Dessa tre delar samspelar och påverkar varandra 
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ömsesidigt, vilket är en förutsättning för kommunikation. Det är i samspelet mellan 

kommunikationens form, innehåll och användning som ett språk kan uppstå. Språk kan visa 

sig i olika former som bilder, tecken, skrift eller tal. 

 

Enligt Bjar och Liberg (2003) kommunicerar människor för att skapa mening. 

Meningsskapandet sker i både verbala och icke verbala uttrycksformer. I den icke-verbala 

kommunikationen används mimik, gester, blickar, kroppsspråk, bilder och skriftspråk. Talet 

utgör den verbala kommunikationen. Kommunikation anses av författarna vara ett viktigt 

redskap för att utveckla sin omvärldsförståelse. Genom att ingå i kommunikativa 

sammanhang utvecklas kunskap, tänkande och identitet. Interaktion ser Brodin (2008) som en 

synonym till samspel och kan äga rum inom en person eller mellan en person och dess 

omgivning. Kommunikation enligt Olsson (2006) är alla verbala och icke-verbala beteenden i 

närvaro av andra människor.  

 

Enligt Winlund och Rosenström Bennhagen (2004) kan en kommunikation vara omedveten 

eller medveten. De beskriver fyra nivåer av kommunikation; naturliga reaktioner, 

handlingssekvenser, signaler och symboler. Naturliga reaktioner är omedvetna 

kommunikativa uttryck. Uttrycken är beroende av en samspelspartner som tolkar och 

uppmärksammar individens naturliga reaktioner. Handlingssekvenser kan både vara 

omedvetna och medvetna och styrs av hur målinriktade de kommunikativa uttrycken är. 

Signalen är ett medvetet kommunikativt uttryck som är situationsbundet. Symbolen är ett 

medvetet kommunikativt uttryck som inte längre är situationsbundet och kan användas fritt i 

olika situationer och sammanhang. För att kunna använda symboler menar författarna att man 

måste förstå att de avbildar och beskriver verkliga föremål, platser och situationer. Kylén 

(2012) kopplar förmågan att kommunicera för individer med utvecklingsstörning till de olika 

stadier han beskriver. I A- stadiet är kommunikationen situationsbunden och beroende av 

omgivningen. De kommunikativa uttrycken består av signaler och naturliga reaktioner. I B- 

stadiet förstår individen tal och bilder. I C- stadiet har individen skriv- och läsförmåga.  

 

Alla människor oavsett funktionsnedsättning har enligt FNs mänskliga rättigheter en 

grundläggande mänsklig rättighet att genom kommunikation kunna påverka sina egna 

livsvillkor (FN, 1948). Kommunikationen hos elever med flerfunktionsnedsättningar är ofta 

kontextbunden och varierande. Dagsform och vilken person de kommunicerar med är 

avgörande för kommunikationen (Wilder & Granlund, 2011).  Olsson (2006) poängterar 
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miljöns betydelse för utvecklandet av kommunikationen hos elever med 

flerfunktionsnedsättning. Detta kan härledas till Kyléns (2012) helhetssyn på människan. Han 

menar att, för att förstå en människa med funktionsnedsättningar, behöver vi vara medvetna 

om personens psykiska och fysiska egenskaper, miljön och samspelet där emellan. Olsson 

(2006) beskriver vidare att kommunikativ mening, skapas i ett kommunikativt samspel med 

en individ med flerfunktionsnedsättning och en partner. Kommunikationsutvecklingen anser 

Brodin (2008) hänga samman med hela människans livssituation. Hur kommunikationen 

utvecklas har att göra med art och grad av funktionsnedsättning men också behov, känslor, 

intresse och motivation är av betydelse. Därför påpekar hon vikten av relationsskapande och 

omgivningens betydelse för att tolka individens signaler.  

 

Wilder (2014) skriver om gemensam uppmärksamhet i en kunskapsöversikt om 

kommunikation hos barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning. Gemensam 

uppmärksamhet i kommunikationen innebär att två eller flera individer har ett gemensamt 

intressefokus riktat mot samma mål. Vanligtvis bedöms gemensam uppmärksamhet utifrån 

ögonkontakt mellan kommunikationspartners men kan även ske genom andra kommunikativa 

beteenden som kroppsspråk eller ljud. Wilder menar att för individer med 

flerfunktionsnedsättningar kan det medföra svårigheter att visa gemensam uppmärksamhet 

med en samtalspartner. Detta kan bero på individens utvecklingsstörning och den fysiska 

funktionsnedsättningen. Hostyn och Maes (2009) har i sin studie studerat interaktionen mellan 

individer med flera funktionsnedsättningar och deras partner. De har undersökt vilka faktorer 

som är betydelsefulla i samspelssituationer. Studien framhäver fyra framgångsfaktorer för 

interaktion. Den första är känslomässig lyhördhet, vilket innebär att man känner in situationen 

och svarar på initiativ och samspel. Den andra är gemensam uppmärksamhet, som innebär att 

fokus och upplevelser delas mellan två parter. Det tredje är följsam turtagning, vilket innebär 

att samspelet upprepas. Den fjärde är en känslomässig faktor, vilket innebär att känslomässiga 

upplevelser påverkar ett ömsesidigt samspel. Forskningen visar enligt författarna att individer 

med flerfunktionsnedsättning kan ge otydliga svar och påpekar vikten av samspelsstrategier 

hos kommunikationspartnern. Förutsättningar till goda samspelssituationer fanns i 

omsorgsrutiner. Wilder (2014) anser att kommunikation ska ske utifrån elevens 

intresseområde och drivkraft för en gemensam uppmärksamhet.  
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2.2.1 AKK 

 

I särskolans verksamhet finns elever med kognitiva och fysiska funktionsnedsättningar som 

på ett eller annat sätt har svårigheter med att förstå och uttrycka sig. Där har alternativ och 

kompletterande kommunikation (AKK) en central roll för lärande och delaktighet (Heister 

Trygg & Andersson, 2009). AKK ersätter eller kompletterar ett bristande tal eller språk. 

Författarna delar in AKK användarna i tre kategorier, de som använder AKK som ett medel 

för att uttrycka sig, de som använder AKK som stöd för uttryck och förståelse och de som 

använder AKK som ersättning för både uttryck och förståelse. AKK omfattas av tre delar 

brukare, redskap och omgivning. Dessa tre delar måste fungera tillsammans och är en 

förutsättning för individens kommunikation. AKK består av manuella och grafiska 

kommunikationssätt. Manuella kommunikationssätt är naturliga reaktioner, signaler, gester 

eller tecken som stöd. Grafiska kommunikationssätt är användande av symboler och bilder. 

För vissa kommunikationssätt krävs hjälpmedel. Individens kognitiva och fysiska 

funktionsnedsättning sätter ramarna för vilken form av AKK som kan användas (Heister 

Trygg & Andersson, 2009). Olsson (2006) lyfter omgivningens roll för att utveckla en god 

kommunikation. Relationsskapande är en förutsättning för att upptäcka individens 

kommunikativa uttryck.  

2.3 Kunskap och lärande 
 

Enligt Gustavsson (2002) var Platon 400 f.kr den förste som ringade in kriterierna för vad 

som betraktas som sann kunskap, att veta något till skillnad från att enbart tycka eller att ha en 

åsikt om något. Denna definition av kunskap ligger fortfarande till grund för dagens 

förklaringar och har varit vägledande för vetenskapsfilosofer efter Platon. Frågor om kunskap 

och kunskapsbildning benämns inom vetenskapsfilosofin för epistemologi (Allwood & 

Eriksson, 2010). Kunskap är enligt Gustavsson (2000) inget lättdefinierat begrepp. Kunskap 

består av tre former, episteme, techne och fronesis. Episteme är den teoretiskt vetenskapliga 

kunskapen som har sin utgångspunkt i att kunskap är detsamma som sann berättigad tro 

(Gustavsson, 2000). Influenser inom filosofin har medverkat till att den teoretiskt 

vetenskapliga formen av kunskap utökats med färdigheter och förmågor. Kunskap är att veta 

och att kunna. En vetande kunskap behövs för att förstå hur världen fungerar och är 

uppbyggd, att kunna är att använda sina färdigheter och förmågor för att praktiskt utföra det vi 

vet. Den teoretiskt vetenskapliga kunskapen uppfattades länge som den enda form av kunskap 

som räknades. Techne, är den produktiva kunskapen som behövs för att människor ska kunna 
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skapa, tillverka och producera. Historiskt sett har den produktiva kunskapen varit 

underordnad den vetenskapliga kunskapen. Skillnaden mellan att se kunskap som en sann 

berättigad tro och kunskap i handling har bidragit till ett vidgat kunskapsbegrepp. Fronesis, är 

den etiska kunskap som människan behöver för att utvecklas till demokratiska medborgare i 

samhället.   

Inom pedagogiska sammanhang har kunskap enligt Korp (2003) definierats utifrån 

taxonomier, ett klassificeringssystem. Den mest kända är Benjamin Blooms från år 1956 (i 

Korp, 2003). Ursprungligen var syftet med taxonomin att hjälpa pedagoger med att göra prov 

mer ändamålsenliga genom att urskilja olika former av kunskaper. Det som kännetecknar 

Blooms taxonomi är enligt Carlgren, Forsberg och Lindberg (2009) sex kunskapsnivåer som 

är av en hierarkiskt kognitiv ordning. Fakta ligger på den lägsta nivån, sedan följer gradvis 

förståelse, tillämpning, analys, syntes och värdering. Kunskapsutvecklingen sker enligt Bloom 

(i Carlberg, Forsberg & Lindberg, 2009) linjärt från den lägre till den högre nivån. Taxonomin 

har fått kritik för den hierarkiska ordningen av kunskapsutveckling, detta har bidragit till en 

revidering av taxonomin i takt med ny kunskap om lärande (Korp 2003; Carlberg, Forsberg & 

Lindberg, 2009). I Krathwohls (2002) reviderade taxonomi är kunskapsnivåerna fortfarande 

hierarkiskt ordnade men de högre kognitiva färdigheterna förutsätter inte de lägre.   

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att stimulera kunskapsutveckling och främja lärandet 

(Skolverket, 2011). Under 1990- talet tillsattes en Läroplanskommitté för att utforma en ny 

läroplan, under arbetets gång fördes omfattande diskussioner kring begreppen bildning och 

kunskap (Skolverket, 2009). Detta resulterade i en kunskapsdefinition utifrån fyra former, 

fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Fakta är kunskap som information. Förståelse är 

att kunna tolka kunskap och begripa innebörden av ett fenomen. Färdighet är en praktisk 

kunskap och förtrogenhet är kunskap som erfarenhet. De fyra f:en innefattas av att veta vad, 

hur, varför och när kunskap ska tillämpas. Dessa fyra f står för olika aspekter av kunskap som 

samspelar med och förutsätter varandra. Blooms taxonomi (i Korp 2003; Skolverket 2009; 

Skolverket, 2011) gör en åtskillnad mellan nivåerna av kunskap. Carlgren, Forsberg och 

Lindberg (2009) menar därför att det inte går att lära sig en form av kunskap i taget utan att de 

fyra aspekterna finns med om vartannat men varierar i omfattning och är olika starka vid olika 

stadier i lärandet. Enligt författarna bygger läroplaner och kursplaner på föreställningar om 

kunskap och lärande. Vidare menar författarna att OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development) och EU (Europeiska Unionen) är två internationella organ som 

haft inflytande på utformningen av de svenska läroplanerna. Kunskapsdiskussionen som förts 
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i OECD och EU har haft sin utgångspunkt i att lärande är en livslång process som sker i olika 

sammanhang. Skolans uppgift blir att främja elevens kunskapsinhämtande för att denne ska 

bli så självständig som möjligt i sitt eget lärande.  

Kunskapsuppdraget i skolan kan inte enbart ses som att förmedla kunskap utan också att 

främja elevers kunskapande förmåga (Skolverket, 2009). Således har kunskapsutvecklingen i 

läroplanen utvecklats från formella kunskaper, färdiga kunskaper som formulerats i 

läroböcker till att kunskaper kommer till uttryck i olika meningsfulla sammanhang (Carlgren, 

Forsberg & Lindberg 2009; Skolverket, 2009). Enligt läroplanen ska ”skolan ansvara för att 

eleverna inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem” (Skolverket, 2011 s. 13).  

 

Även Göransson (1999) lyfter problematiken med att definiera kunskapsbegreppet och kan 

urskilja tre dimensioner, kunskapens form, innehåll och funktion. Vidare anser hon att 

kunskap är tätt sammankopplat med begreppet utveckling. Begreppet utveckling används för 

att förklara en förändringsprocess hos eleven och har tillsammans med begreppet kunskap 

betydelse för hur skolans undervisning utformas och vilka kunskapsmål som sätts för eleven. 

Göransson skiljer på bakomliggande kunskaper och situationsspecifika kunskaper. 

Bakomliggande kunskaper är kunskaper som vi bär med oss från olika situationer för att 

kunna agera och påverka vårt samspel med omgivningen. Situationsbundna kunskaper är 

specifika kunskaper som används i vardagen som exempelvis att klä på sig. Enligt Gustavsson 

(2002) har synen på kunskap varierat över tid men den praktiska kunskapen har alltid varit 

underordnad den teoretiska kunskapen. Berthéns (2007) avhandling utforskar det som präglar 

särskolans pedagogiska arbete och vilket lärande som möjliggörs. Hon visar hur personal i 

grundsärskola och träningsskola uppfattar sitt uppdrag. Träningsskolans personal förstår sitt 

uppdrag som att skapa förutsättningar för eleverna för att klara ett kommande vardagsliv med 

kommunikativa och sociala färdigheter och kompetenser. Möjligheter för eleverna att lära sig 

läsa och skriva uppfattas stå i skymundan till förmån för vardagsaktiviteterna. En förklaring 

kan enligt Berthén ha att göra med det historiska perspektivet på synen av lärande för elever 

med utvecklingsstörning. 

 

2.4 Bedömning 
 

Kunskapsbedömningar för lärande är ett av de effektivaste didaktiska verktygen för att 

förbättra elevers kunskaper och studieresultat (Lundahl & Folke – Fichtelius, 2010). 
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Bedömning av kunskap och kompetens kan tjäna olika syften och fylla olika funktioner. Korp 

(2003) ordnar bedömning utifrån dess betydelse, syfte och objekt. Bedömningens betydelse 

handlar om vad resultatet ska användas till. Syfte handlar om vad bedömningen ska generera, 

ett betyg eller ett omdöme. I bedömningens objekt handlar det om vad som ska bedömas, 

resultatet eller arbetsprocessen och vad bedömningen ska fokusera på, faktakunskaper, 

problemlösningsförmåga, estetisk förmåga eller yrkesskicklighet? För att bedöma krävs olika 

verktyg som enligt Korp kan vara dokumentation och praktiska uppgifter.  

 

Inom bedömning finns en åtskillnad mellan formativ och summativ bedömning. Den 

formativa bedömningen syftar till att stödja lärandet för eleven för att nå kunskapsmålen. 

Summativ bedömning är den slutgiltiga bedömningen och ges vanligtvis i form av ett betyg. 

Oavsett vilken bedömningsgrunden är ska målet för lärandet och undervisningen vara tydlig 

för eleverna (Skolverket, 2009).  

 

Forskning visar att formativ bedömning har en positiv inverkan på elevers 

kunskapsutveckling (William 2010; Hattie, 2012). Bedömning ses som en bro mellan lärande 

och undervisning. Kärnan i den formativa bedömningen är enligt William (2010) samspelet 

mellan pedagog och elev för att synliggöra elevens kunskapsutveckling. Hattie (2012) anser 

att pedagogen har en betydande roll för att undervisningen och lärandet ska bli synligt för 

eleven. Vidare menar Hattie att pedagogens förmåga att förstå hur elever lär har stor inverkan 

på kunskapsutvecklingen. Den pedagogiska utmaningen ligger i att hitta inlärningsstrategier 

utifrån elevens kognitiva nivå som hjälper eleverna framåt i sitt lärande. En viktig del i detta 

är att kunna ge värdefull återkoppling vilket kräver yrkesskicklighet hos pedagogen. Gioka 

(2009) ger som förslag i sin studie, att kompetensutbildning i formativ bedömning ska 

säkerställas på utbildningspolitisk nivå för pedagoger. Resultatet visar de svårigheter 

pedagogerna står inför gällande summativ och formativ bedömning. Genom att sätta rättvisa 

betyg i förhållande till att lärandet synliggörs för eleven i undervisningen.  

 

Swärd och Florin (2014) menar att det finns ett behov av kompetenshöjning hos pedagoger i 

grundsärskolan vad gäller kunskapsbedömning och hur det egna synsättet på omsorg i 

förhållande till att kunskap prioriteras. 2011 års läroplan har resulterat i att 

kunskapsbedömning blivit ett nytt kunskapsområde i skolan, kursplanen för ämnen och 

ämnesområdena i skolan har fått ny struktur och nya kunskapskrav (Östlund, 2012).  
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Goldstein och Behuniak (2010) menar att få studier finns att tillgå som berör 

kunskapsbedömning av elever med utvecklingsstörning i USA, trots att det sedan 2003 är 

krav från US Department of Education att alla elever ska få en likvärdig utbildning. 

Bedömningen ska gå efter de riktlinjer som finns gällande elever utan utvecklingsstörning 

men anpassas efter elevernas funktionsnedsättning. Elever med utvecklingsstörning är inte en 

homogen grupp, de kommunicerar och lär på olika sätt. Resultatet i studien visar därför 

svårigheter i att endast använda sig av ett verktyg för kunskapsbedömning.   

 

Sedan 1 januari 2006 är individuella utvecklingsplaner obligatoriska inom den svenska 

grundskolan (Vallberg Root, 2010). I utvecklingsplanerna formulerar pedagoger kunskapsmål 

till eleverna utifrån aktuell läroplan (Skolverket 2009; Vallberg Root 2010; Swärd & Florin, 

2014). Rektorer ansvarar för att bedriva utvecklingsarbete och beskriva hur skolan arbetar för 

att elever ska nå målen på individ-, grupp- och organisationsnivå (Skolverket, 2009). 

Pedagogiska planeringar är ett viktigt led i detta arbete (skolverket, 2009). Planeringarna 

utgör grunden för den undervisning som ska bedrivas och i den formuleras mål, hur och när 

de ska uppnås samt hur bedömningen av målen görs. Kollegialt planerande av verksamheten 

ger möjlighet till att utveckla ett gemensamt språk kring elevernas lärande och bedömning 

(Skolverket, 2009).  Genom olika typer av dokumentation blir lärandet synligt för pedagoger, 

vårdnadshavare och elever. Åberg och Lenz Taguchi (2005) lyfter pedagogisk dokumentation 

som ett gemensamt verktyg för arbetslaget. Hon menar att ingen utveckling sker i 

verksamheten om inte arbetslaget gemensamt diskuterar och reflekterar kring 

dokumentationen av den egna verksamheten. Wehner Godée (2010) menar att videokameran 

är ett effektivt dokumentationsverktyg. Det är en bra metod för att fånga elevers lärande, 

speciellt när elever saknar verbal förmåga. Vidare menar hon att fördelarna med att 

videofilma är att bild, rörelse och ljud tillsammans bildar ett samlat dokument. Detta gör att 

pedagogen kan analysera och reflektera över resultatet upprepade gånger. 

 

Alm, Berthén, Bladini och Johanssons (2001) studie om bedömning i grundsärskolan visar att 

majoriteten av pedagogerna anser sig ha tillfredställande bedömningsverktyg. 38 % av 

pedagogerna var i liten grad eller inte alls nöjda med de bedömningsredskap de använde för 

att bedöma elevers lärande. Det vanligaste bedömningsverktyget är observation av eleven 

genom att filma. Även lärares intuition och utvecklingsscheman är exempel på underlag för 

bedömningen. 
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2.6 Teoretiska perspektiv 
 

2.6.1 Det sociokulturella perspektivet 

 

Det sociokulturella perspektivets syn på lärande förknippas med Vygotskij (2001) och hans 

teorier kring tänkande och språk. Den grundläggande uppfattningen är att människan föds in i 

en bestämd, social och kulturell miljö som anger utvecklingens möjligheter och 

begränsningar. Vygotskij menar att människan både är skapare och användare av verktyg, vi 

skapar språkliga verktyg för att förstå och konstruera vår föreställningsvärld. Den 

samarbetsform för lärande som Vygotskij beskriver, förutsätter enligt Lindberg (1999) ett 

pedagogiskt möte mellan pedagog och elev. Pedagogens roll är att organisera den sociala 

omgivningen så eleven blir aktiv, och på så sätt utvecklar sina handlingar. Lärprocessen är ett 

samspel mellan en aktiv elev, en aktiv pedagog och en aktiv miljö.  Ett centralt begrepp för 

Vygotskij (2001) är den proximala utvecklingszonen, vilket är den zon mellan elevens 

befintliga utvecklingsnivå till den möjliga utvecklingsnivån. Utveckling och lärande sker 

enligt Vygotskij genom kommunikation och samspel med andra.  

 

Det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra självständigt 

(Vygotskij, 2001 s. 333).  

 

I det sociokulturella perspektivet går tänkande och kommunikation hand i hand. Det är i 

möten och kommunikation med andra som människan kan ta till sig nya sätt att tänka, 

resonera och agera. Lärande beskrivs utifrån ett sociokulturellt perspektiv som situerat i 

sociala sammanhang. Människan skapar kunskap i samverkan med andra. 

 

Tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kontexter och att förstå 

kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar är därför något av kärnpunkten i ett 

sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2010 s. 130). 

 

Vidare lyfter Säljö (2010) Vygotskijs tankar om artefakter. Artefakter är redskap som 

människor använder sig av för att kommunicera. Användningen av artefakter i den sociala 

omgivningen är en förutsättning för lärande i den sociokulturella praktiken (Säljö, 2010).  

 

2.6.2 Relationell pedagogik 

 

Relationell pedagogik beskrivs av Aspelin och Persson (2011) som ett teoretiskt synsätt på 

utbildning, där relationer står i centrum. Utgångspunkten för relationell pedagogik är att 

pedagogiken är dubbelsidig d.v.s. att vi inte kan förstå den genom en aspekt. Lärande sker i 
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växelverkan mellan samvaro och samverkan och i samspelet mellan pedagog och elev, i det 

som författarna benämner som utbildningens brännpunkt. Samvaro är ett ömsesidigt möte 

mellan människor och kännetecknas av en oförutsägbar process och omedveten aktivitet. 

Samverkan är en process mellan flera människor som samordnar sina handlingar och är 

förutsägbar och en medveten aktivitet. Aspelin (2013) menar att det relationella 

förhållningssättet kan förklaras som en reaktion mot att elevers prestationer är teoretiskt 

kunskapsinriktade. Vidare påpekar han vikten av att skolan och pedagoger utvecklar en 

medvetenhet kring relationellt förhållningssätt.  

 

Relationell pedagogik bygger på fyra nivåer (Aspelin & Persson, 2011). Den första nivån 

handlar om pedagogiska möten och beskriver möten mellan två personer, exempelvis mellan 

pedagog och elev. Pedagogen är överordnad eleven, då mötet utgår från såväl pedagogens 

syn-, som förhållningssätt. Den andra nivån, pedagogiska tillvägagångssätt syftar till att 

stimulera elever till relationella processer. Den tredje nivån handlar om att se relationell 

pedagogik som en pedagogisk rörelse i skolan. Den fjärde nivån handlar om att 

begreppsliggöra den teoretiska grund som relationell pedagogik står för. 
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3. Metod 
 

3.1 Metodval  
 

Kvalitativ forskning är ett paraplybegrepp som innefattar olika forskningstraditioner och 

metoder (Fejes & Thornberg, 2011). Den kvalitativa undersökningen studerar människors 

uppfattningar och kännetecknas av att försöka förstå människors sätt att tänka, reagera, och 

urskilja handlingsmönster. Kvalitativa undersökningar handlar om att förklara något till 

skillnad från kvantitativa undersökningar, som använder sig av siffror för att beskriva 

verkligheten och ange frekvenser genom statistiska metoder (Bryman, 2011).  

All forskning börjar med en övergripande frågeställning som ska undersökas. 

Frågeställningen är avgörande för vilken metod, det vill säga insamling av information, som 

lämpar sig bäst för att forskaren ska kunna besvara sin frågeställning (Hammar Chiriac & 

Einarsson, 2013). Utgångspunkten för denna studie är att fånga variationer av pedagogers 

uppfattningar av kunskapsbedömning i träningsskolan, därför har jag valt en kvalitativ 

undersökning med inspiration av en fenomenografisk forskning. Fenomenografi beskriver 

människors sätt att förstå fenomen i sin omvärld och har sin utgångspunkt i förståelsen av att 

människor uppfattar händelser på olika sätt.  En uppfattning är enligt Dahlgren och Johansson 

(2011) ett sätt att förstå eller uppleva något. Larsson (1986) använder sig av Martons 

definition av uppfattningar. 

”Uppfattningar står för det som är underförstått, det som inte behövs sägas eller som inte kan 

sägas, eftersom det aldrig varit föremål för reflektion. De utgör en referensram inom vilken vi 

samlat våra kunskaper eller grund, på vilken vi bygger våra resonemang” (Larsson, 1986 s. 21).  

 

3.2 Datainsamling och urval  

Utgångspunkten för studien är en kvalitativ undersökning. Den kvalitativa intervjun ger 

kännedom om informanternas egna uppfattningar, erfarenheter, tankar och känslor (Dalen, 

2013). Jag menar därför att intervju som datainsamling är av relevans för min studie då jag 

kommer att beskriva pedagogers uppfattningar av kunskap och kunskapsbedömning inom 

träningsskolans verksamhet.   

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) existerar inte den ideala intervjupersonen. Vidare menar 

de att vissa informanter kommer vara svårare att intervjua än andra då olika personer är 

lämpliga för olika typer av intervjuer. Det är intervjuarens roll och uppgift att få fram så 

mycket information av informanten som möjligt. För att göra det krävs det att intervjuaren 
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känner till sitt ämne och är lyhörd inför informantens svar för att kunna avgöra och bemöta 

vilka svar som ska följas upp så att informanten kan utveckla sin berättelse.  

 

Fenomenografiska intervjuer är halvstrukturerade. Intervjun utgår från en intervjuguide 

(Bilaga 2). Frågorna är kopplade och ordnade efter teman som jag avser att beröra, utifrån 

mitt syfte och mina forskningsfrågor. En halvstrukturerad intervjuguide innehåller enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) en översikt över de ämnen som ska beröras med förslag på 

frågor att kunna ställa under intervjuns gång. Min intervjuguide omfattas av tre teman, 

kommunikation, kunskap och lärande och bedömning som är kopplade till min 

forskningsfråga. Kärnan för den fenomenografiska intervjun är att få så uttömmande svar som 

möjligt, tekniken som används för detta benämns som ”probing”, vilket innebär att 

intervjuaren ställer uppföljningsfrågor såsom ”kan du utveckla” eller ”hur menar du”. 

Intervjun spelas in för att analysarbetet ska kunna göras på ett så bra sätt som möjligt 

(Dahlgren & Johansson, 2011).  

 

Jag besökte fyra grundsärskolor i en mellanstor stad i Sverige och intervjuade sex pedagoger 

som arbetar i träningsskolans verksamhet. Urvalet av informanter var, det Bryman (2011) 

menar, målinriktade, d.v.s. att informanterna medvetet valts ut efter relevans för studiens 

frågeställning. Dalen (2013) anser att resonemang om hur många som ska intervjuas för ett 

tillräckligt underlag för tolkning och analys ska utgå ifrån att, antalet informanter inte får vara 

för stort, då genomförandet av intervjun och bearbetningen av materialet är en process som tar 

tid. Däremot ska intervjuerna vara av en kvalité så att underlaget kan tolkas och analyseras.  

 

Flera av pedagogerna som intervjuades var i grunden förskollärare och lärare mot yngre 

åldrar, en pedagog var 4-9- lärare. Tre av pedagogerna var specialpedagoger. En pedagog 

hade en examen som både specialpedagog och speciallärare med inriktning 

utvecklingsstörning. Två av pedagogerna kombinerade sin tjänst med studier till speciallärare 

inriktning utvecklingsstörning. Elevgruppen till pedagogerna läser efter Grundsärskolan 

inriktning träningsskolans kursplaner, eleverna har flerfunktionsnedsättningar och befinner sig 

på en tidig utvecklingsnivå.   
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3.3 Pilotstudie 
 

För att få en uppfattning om min intervjuguide är relevant för mina frågeställningar utförde 

jag en pilotstudie. Dalen (2013)  och Bryman (2011) framhäver vikten av genomförandet av 

en pilotstudie då den säkerställer datainsamlingsmetoden och ger en indikation på sådant jag 

själv inte reflekterat över när intervjuguiden formulerades. Jag kontaktade en kollega som 

ställde upp på en provintervju. Pilotstudien gav mig även ett tillfälle att testa den tekniska 

utrustning jag använde mig av, en ljudinspelare Q3, för att bli tryggare i hanteringen inför de 

kommande intervjuerna. Efter provintervjun diskuterade jag och min kollega frågorna. Detta 

resulterade i att jag omformulerade några av frågorna som upplevdes otydliga samt tog bort 

frågor som inte visade sig relevanta.  

 

3.4 Genomförande 
 

Efter pilotstudien kontaktade jag sex rektorer verksamma inom grundsärskolan och bad om 

hjälp med att vidarebefordra mitt missivbrev (Bilaga 1) till berörda pedagoger inom 

grundsärskolan inriktning träningsskola. För att öka chanserna till deltagande i studien 

skickade jag även med intervjuguiden. Jag ansåg att det kunde ge en trygghet att ha 

valmöjlighet till att komma förberedd till intervjutillfället.  Pedagogerna kontaktade mig via 

mail och telefon.  

 

Jag åkte till respektive skola för intervjun efter att pedagogerna fått välja datum och tid. 

Intervjuerna tog mellan 35 och 55 minuter att genomföra. Jag spelade in intervjuerna med en 

ljudinspelare, Q3. Intervjuerna transkriberades inom en tidsperiod av en till två dagar efter 

genomförandet. Dalen (2013) påpekar vikten av att själv genomföra transkriberingen då det är 

ett tillfälle då jag lär känna mitt material. Transkriberingen är en inledande process till 

analysarbetet (Kvale & Brinkmann, 2014).  Efter att jag transkriberat alla intervjuer påbörjade 

jag min bearbetning av mitt material. 

 

3.5 Bearbetning av material  
 

Enligt Fejes och Thornberg (2011) är en viktig aspekt i analysprocessen hur jag förhåller mig 

till teorin i förhållande till kvalitativt insamlad data. Eftersom min studie utgår från det 

sociokulturella perspektivet och relationell pedagogik gällande synen på kunskap samt 

inspirerats av en fenomenografisk ansats i min studie, kommer min analysmetod att vara 

teoriprövande. Datainsamlingsmetoden och analysen genererar kunskap som bekräftar eller 
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förkastar en redan befintlig teori (Einarsson & Hammar Chiriac, 2013). I en teoriprövande 

analys blir slutsatsen deduktiv. Fejes och Thornberg (2011) menar att risken med en deduktiv 

analys är att forskaren blir mindre känslig för empirin eftersom det viktiga blir att bevisa eller 

förkasta teorin. Det anser inte jag vara någon fara i min undersökning, eftersom jag utgår från 

det sociokulturella perspektivet som genomsyrar värdegrunden för den läroplan vi har idag 

samt är en allmängiltig syn på kunskapsinhämtning och relationell pedagogik. Jag utgår från 

att min studie befäster teorierna (Einarsson & Hammar Chiriac, 2013). Syftet är därmed att 

belysa pedagogernas variationer av uppfattningar om kunskapsinhämtningen. En 

fenomenografisk studie bidrar till en ökad förståelse av pedagogers uppfattning om 

kunskapsbedömning i träningsskolan samt att den synliggörs.  

 

Dahlgren och Johansson (2011) illustrerar en förenklad fenomenografisk analysmodell i sju 

steg. För att inte viktiga detaljer i analysarbetet ska förbises ämnar jag följa dessa steg i min 

studie som en kvalitetssäkring för mig själv i analysprocessen. Dessa sju steg är:  

 

1. Bekanta sig med materialet 

Steg ett handlar om att bekanta sig med sitt material genom att läsa de transkriberade 

intervjuerna upprepande gånger.  

 

Efter transkriberingen läste jag igenom intervjuerna flera gånger såväl i utskriven 

pappersform som på datorn.   

 

2. Kondensation  

Steg två handlar om att skilja ut de mest betydelsefulla citaten. Dahlgren och Johansson 

(2011) rekommenderar att jag i det här stadiet klipper ut citat och klistrar in det i ett nytt 

dokument. Dessa utklippta passager ligger sedan till grund för jämförelseprocessen i 

analysarbetet.  

 

Jag använde mig av en gul överstrykningspenna för att markera ut de mest betydelsefulla 

citaten i mitt utskrivna material. Sedan klippte jag ut citaten och klistrade in dem i ett nytt 

dokument i datorn.  
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3. Jämförelse 

Steg tre handlar om att hitta likheter och skillnader. Författarna menar att det är viktigt att se 

igenom de ytliga skillnaderna för att kunna upptäcka likheter. Det kan vara svårt att avgöra 

om informanterna beskriver samma uppfattning när de använder sig av synonyma 

uttryckssätt. Målet i en fenomenografisk studie är att beskriva skillnader och variationer 

mellan uppfattningar, för att göra det måste man leta efter likheter.  

 

Efter att ha läst igenom de nya dokumenten med de mest betydelsefulla resultaten, skrev jag 

ut dokumenten. Jag använde mig av en rosa överstrykningspenna för att hitta likheter 

pedagogerna emellan.  

 

4. Gruppering 

Steg fyra handlar om att gruppera skillnader och likheter i passagerna genom att ordna dessa 

grupper.  

 

De rosa överstrykningarna klippte jag in i ett nytt dokument och skrev ut. Jag skrev även ut 

resterande citat, skillnaderna pedagogerna emellan. I detta steg använde jag mig av olika 

färger på post-it lappar (gul, orange, grön och blå) för att gruppera likheter och skillnader. 

 

5. Artikulera kategorierna 

Steg fem handlar om att jag ska hitta kärnan i likheterna i de olika kategorierna. Författarna 

menar detta är den kritiska delen i analysen då ska forskaren bestämma sig för vad gränsen 

ska dras mellan uppfattningarna d.v.s. hur stor variationen inom en kategori kan vara utan att 

man behöver göra en ny kategori. Steg fyra och fem kan behöva upprepas några gånger innan 

kategorierna framträder tydligt. 

 

I det femte steget ägnade jag mycket tid åt att dra gränsen mellan de olika passagerna, jag 

läste och grupperade om citaten ett flertal gånger innan jag gick vidare.  

 

6. Namnge kategorierna 

Steg sex handlar om att namnge kategorierna.  Beteckningen på en kategori bör enligt 

författarna vara kort, fokus ska ligga på att försöka fånga känslan i sättet att uppfatta kunskap 

och kunskapsbedömning i träningsskolan.  
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Kategorierna var svåra att namnge, jag ändrade namnen ett flertal gånger och tog hjälp av steg 

sju för den slutliga definitionen av kategorierna.  

 

7. Kontrastiv fas 

Steg sju handlar om att jämföra och granska alla passager för att se om de kan kategoriseras 

ytterligare eller passagerna matchar varandra och jag kan föra ihop dem till ett mindre antal. 

En kategori ska vara uttömmande. Passagerna ska nu reduceras till kortare och mer kärnfulla 

citat.  

 

Då min intervjuguide utgick ifrån fyra kategorier, ansåg jag att tre av passagerna 

överensstämde med dessa kategorier. Kategorierna fångar enligt min mening kärnan i 

pedagogernas uppfattningar: kommunikation, kunskap och lärande och bedömning. Den 

fjärde kategorin benämns som, allmänt om träningsskolans pedagoger och elever. I 

arbetsprocessen har underteman upptäcks för att få fram variationen av pedagogernas 

uppfattningar.   

 

Resultatet inom fenomenografi benämns som ett utfallsrum. I en fenomenografisk studie kan 

utfallsrummet presenteras med eller utan en teoretisk analys (Dahlgren och Johansson, 2011). 

Jag väljer att presentera mitt utfallsrum i avsnitt fyra utan teoretisk analys och i avsnitt fem 

diskuteras utfallsrummet mot den teoretiska bakgrund som studien vilar på. Eftersom jag i 

min studie inspirerats av fenomenografisk forskning har jag valt att fortsättningsvis benämna 

studiens utfallsrum med begreppet resultat. 

 

3.6 Generaliserbarhet  
 

En fenomenografisk studie undersöker uppfattningar och innebörden av ett fenomen, inte hur 

det egentligen är (Larsson, 1986).  Kvale och Brinkmann (2014) menar att vanliga 

invändningar mot studier med kvalitativa intervjuer är dess generaliserbarhet d.v.s. att 

resultatet ska kunna härledas till ett större sammanhang. Författarna ifrågasätter varför en 

studie ska vara generaliseringsbar. De anser att kunskap är socialt och historiskt 

kontextbundet till former av förståelser och handlingar i den sociala världen. Jag tolkar det 

som att kunskap, men framförallt att uppfattningar är föränderliga och inte allmängiltig för 

alla. Syftet med min studie är inte att den ska vara generaliserbar utan den ska beskriva 

pedagogers uppfattning av kunskapsbedömning av elever med flerfunktionsnedsättningar. 
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Däremot är min förhoppning att kunna bidra med kunskap inom träningsskolans verksamhet, 

eftersom den forskningen är begränsad.   

 

3.7 Etiska reflektioner 
 

Jag har följt Vetenskapsrådets riktlinjer för forskningsetiska principer (Codex 2011) i min 

studie. Dessa är; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Informanterna blev inför intervjun informerade om studiens syfte, och konfidentialitetskravet 

i missivbrevet (Bilaga 1). Jag inledde varje intervju med att förtydliga de etiska 

förhållningssätten i min studie och informerade om att deltagandet är frivilligt. Informanterna 

kunde när som helst under studiens gång avbryta sin medverkan. Jag informerade 

informanterna om att ljudfilerna och transkriptionerna enbart skulle användas som 

arbetsmaterial och sedan förstöras. För att uppfylla konfidentialitetskravet har jag 

avidentifierat pedagogerna genom att i min studie benämna pedagogerna som pedagog A 

(PA) osv. Elevgruppen med flerfunktionsnedsättning på tidig utvecklingsnivå är begränsad. 

Jag har därför medvetet varit sparsam i min presentation av skolor, informanter och urval med 

hänsyn till sekretessen.   
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4. Resultat 
 

I detta avsnitt presenterar jag mitt resultat utifrån den fenomenografiska analysmodell som 

Dahlgren & Johansson (2011) illustrerar. Analysarbetet genererade tre kategorier; 

kommunikation, kunskap och lärande och bedömning. Kunskap och lärande och bedömning 

presenteras med underkategorier för att fånga variationen mellan pedagogernas uppfattningar. 

Dessa är; vardagskunskaper, kunskap utifrån aktuella styrdokument, relationellt perspektiv på 

kunskap, kategoriskt perspektiv på bedömning, relationellt perspektiv på bedömning och 

kollegial bedömning. Inledningsvis ger jag en bild av träningsskolans pedagoger och elever i 

de verksamheter jag besökte. Jag anser att det ligger till grund för att förstå resultatet av hur 

pedagoger uppfattar kunskap och kunskapsbedömning i träningsskolan.  

 

4.1 Allmänt om träningsskolans pedagoger och elever  
 

Tre av informanterna var specialpedagoger.  En av specialpedagogerna hade en examen som 

både specialpedagog och speciallärare inriktning utvecklingsstörning. Två av informanterna 

kombinerade sin tjänst med studier till speciallärare inriktning utvecklingsstörning. 

Pedagogerna var i sitt arbetslag ensam pedagog med fyra till åtta assistenter. Assistenternas 

anställning varierade, en del var anställda av skolan och en del assistenter anställda i olika 

assistansbolag kopplade till enskilda elever. Detta gav olika förutsättningar till pedagogiska 

diskussioner inom arbetslagen om vad kunskap och kunskapsbedömning inom träningsskolan 

är.   

Det är inte lätt att få till. Alltså de kan ju aldrig sätta sig tillsammans med mig utan de är ju alltid 

med elev (PB) 

 

Vi har ju på arbetsplatsen två timmar i veckan som vi träffas och diskuterar (…) Då är det ju jag 

som pedagog och så åtta assistenter, då går vi igenom alla elever och processar, då bearbetar vi 

dem och så (PD).    

 

Elevgruppen i de olika verksamheterna läser efter träningsskolans kursplaner och eleverna 

befinner sig på en tidig utvecklingsnivå med flerfunktionsnedsättningar.  

 

Mm alla är synskadade eller blinda, alla har autism, alla har utvecklingsstörning, två har ADHD, 

och två stycken har en CP-skada och så sitter de i rullstol (PA).  

 

De har flerfunktionsnedsättningar, synskada, rörelsehinder och utvecklingsstörning kan man säga. 

Och sen finns det olika typer av syndrom till det (PB). 

 

Det är utvecklingsstörning, rörelsehinder, synskada, dövhet, flerfunktionsnedsättningar alltså (PC). 
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Ja förutom utvecklingsstörning så har de olika diagnoser inom autismspektra och en del fysiska 

funktionsnedsättningar (PF). 

 

Elever med flerfunktionsnedsättning är ingen homogen grupp. Flera av pedagogerna lyfter 

betydelsen av att ha relevant kunskap och utbildning om utvecklingsstörning och 

funktionsnedsättningar, för att kunna möta elever i träningsskolan. Även egenskaper som att 

vara uppfinningsrik, förtroendeingivande, trygg och flexibel nämndes för att ha den 

kompetens som krävs för att möta den elevgrupp träningsskolan har.   

 

4.2 Kommunikation 
 

Enligt pedagogerna som jag intervjuat kommunicerar eleverna i min studie på olika sätt. 

Variationen emellan eleverna är stor, från att använda enstaka verbala ord till att söka 

kommunikativ kontakt med ögonblinkningar. Pedagog A har en elev som utvecklar sin 

kommunikation med verbalt tal.  

 

De kommunicerar mestadels med kroppsspråk, är de glada och nöjda så skrattar de och är de 

missnöjda så är de ledsna eller skriker. Jag har en som kommunicerar med enstaka ord (PA).  

 

 

Resterande pedagoger har elever med en icke-verbal kommunikation. Detta betyder att 

kroppsspråk, mimik och gester utgör en stor del av elevernas kommunikativa uttryck. 

Pedagogerna använder sig både av visuell och av taktil kommunikation tillsammans med 

eleverna.  

 

Gester, mimik och kroppsspråk. Jag kommunicerar med tecken och konkreta föremål, bilder, 

fotografier. Två av eleverna har pratapparater (PE).  

 

Vi kommunicerar med hela, alltså både med kroppsspråk och med bilder, och med tecken genom 

att ta med och visa. Så vi använder oss av hela registret för att tydliggöra och försöka nå fram med 

kommunikationen (PF).  

 

Alla pedagoger ser ämnesområdet kommunikation som det viktigaste ämnesområdet då det 

genomsyrar alla ämnesområden på träningsskolan.    

 

Jag ser det ju som att kommunikation som ett paraply, som är över allt annat (…) det ingår ju allt, 

vad man än gör så ingår ju det (PD).  

 

Jag ser det som det allra viktigaste och det bästa uppdraget och det roligaste (…) Jag tänker att 

ämnesområdet kommunikation är störst av omfattning och av vikt, båda delarna. Eleverna har ju 

mål i sina ämnesområden men det är via kommunikation allting måste gå (PE).  
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Utifrån läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011) anser pedagogerna att uppdraget i 

ämnesområdet kommunikation är att vara lyhörd inför elevernas kommunikativa uttryck. 

Kommunikation ses av pedagogerna som tätt sammankopplat med identitetsskapande, 

självständighet, delaktighet och handlar om att samspela och kunna uttrycka sina känslor. 

Dessa utgångspunkter låg till grund för vilka mål pedagogerna formulerat för sina elever i 

ämnesområdet kommunikation. Pedagogerna är överens om att det ligger i deras uppdrag att 

hitta och förstärka elevens kommunikation. Hur pedagogerna arbetar med att förstärka 

elevens kommunikativa uttryck varierar. En av pedagogerna lyfter vikten av att inte ställa för 

många frågor till eleven, utan att se hur eleven själv väljer att kommunicera. Samtalet börjar 

utifrån elevens initiativ och inte vad pedagogen väljer att samtala om.  

 

Jag följer alltid barnet i den horisontella nivån, jag står inte uppifrån och tittar på barnet för att jag 

känner att jag missar så mycket i det. Jag försöker alltid dra till mig en stol, så jag kommer i 

samma nivå som barnet, för då kan jag se vad barnet vill säga (PB).  

 

En pedagog menar att det handlar om att övertolka elevens kommunikativa uttryck genom att 

benämna och lyssna in dessa uttryck, komplettera med taktila tecken, mimik, gester och 

kroppsspråk för att på så sätt överföra uttrycken till att bli elevens språk. En pedagog arbetar 

med att locka fram kommunikation genom rutiner under skoldagen för att ta reda på vad 

eleven tycker är kul och få dem motiverade utifrån det. Uppdraget utifrån läroplanen uppfattas 

av pedagogerna som att följa elevernas intresseområden. Kunskapsmålen som pedagogerna 

formulerat till eleverna i ämnesområdet kommunikation såg olika ut beroende på vilka 

kommunikativa uttryck och förutsättningar eleverna hade.  

 

4.3 Kunskap och lärande 
 

4.3.1 Vardagskunskaper 

 

Av de sex pedagoger som intervjuades så var det ingen som tyckte att frågan om vad kunskap 

i träningsskolan innebär var lätt att besvara. Gemensamt för alla informanter i frågan var 

relaterade till vardagskunskaper. De gav flera infallsvinklar och beskrivningar på att arbeta 

med vardagliga händelser för att eleverna ska bli så självständiga som möjligt. Såsom att 

utvecklas motoriskt för att kunna vara delaktig i förflyttningar, blöjbyten och av- och 

påklädning och att åka buss. Tre av pedagogerna nämnde att kunskap i träningsskolan innebär 

att tydliggöra så mycket som möjligt för elevens närmsta värld, att ge eleven erfarenheter för 

att kunna få ett rikt liv utifrån den person man är.  
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Eh mm, möjligheter att kunna ta tillvara på sina förutsättningar (...) Men jag tycker att kunskap är 

så mycket mer än faktakunskapen förstås (PE).  

 

En annan pedagog lyfter det vardagliga arbetet, att utnyttja det eleven gör varje dag för att 

kunna kommunicera kring. Kunskap för den pedagogen innebär att hen får eleven till att 

kunna svara på enkla saker.  

 

Som Hugo idag, att han säger huh, på samlingen när vi hälsar eller Kalle som säger woooo, att jag 

tolkar det som ett hej, och att jag gör det varje gång, så till slut tänker jag att huh är hej för Hugo. 

Så att man benämner och utökar barnets kommunikation, så att när jag säger huh, då är det ett 

uttryck för hej och de andra barnen vet om att när jag säger huh så är det hej (PB).  

 

 

En av pedagogerna lyfter svårigheten för elever med utvecklingsstörning att generalisera sin 

kunskap. För hen handlar kunskap om allt eleverna får med sig under sin skolgång, som de 

kan använda i andra sammanhang.  

 

Om man lär sig något solitärt vid ett arbetsbord så är det inte reell kunskap om man inte kan bruka 

det någon annanstans (…) jag menar att det har ju inte blivit en kunskap hos eleverna om de inte 

kan använda den i olika sammanhang, det är först då vi kan se det och då spelar det ingen roll vad 

jag tänker, ehm, att man kan sitta och träna på olika saker om det liksom inte är användbart i andra 

sammanhang eller om eleven kan överföra det i andra sammanhang (PF).  

 

 

4.3.2 Kunskap utifrån aktuella styrdokument 

 

Det är en pedagog som kopplar innebörden av kunskap i träningsskolans verksamhet till 

aktuella styrdokument.  

 
Det finns ju mål som man ska uppnå utifrån sina förutsättningar. Så utifrån styrdokument är det ju 

det som är vårt uppdrag, att uppnå målen som står i kursplanen (PC).   

 

 

Alla pedagoger undervisar elever på tidig utvecklingsnivå med flerfunktionsnedsättningar. De 

beskriver att kunskap i träningsskolan är tätt sammankopplat med elevens kommunikativa 

uttryck, att kunna uttrycka vem man är, vad man önskar, vill och tänker på utifrån 

ämnesområdet kommunikation. Detta framhävs vara ett detektivarbete att få fram.  

 

4.3.3 Relationellt perspektiv på kunskap 

Relation, miljö och omgivning genomsyrar alla tre teman, kommunikation, kunskap och 

bedömning i intervjuguiden. Pedagogerna menar att eleverna i samspel med andra utvecklas 

men att det främst är relationen mellan elev och pedagog som är avgörande för att tolka 
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elevens kommunikativa uttryck. En av pedagogerna framhäver tillitens betydelse för elevers 

kunskapsutveckling. 

 

Att de är trygga är en form av kunskap, att de är trygga och självständiga. Och inser att det vi säger 

funkar, att de inte behöver ifrågasätta utan att de litar på oss. Det handlar ju om tillit, det är ju 

jätteviktigt (PA).  

 

Vidare resonerar pedagogen om vad som krävs för att skapa trygghet för elever med 

flerfunktionsnedsättning. Hen menar att rutiner och kontinuitet är grundläggande för att skapa 

tillit. Vikten av att arbetslaget arbetar lika och att det inte ska vara för många olika i 

personalen kring eleverna.  

 

4.4 Bedömning  
 

4.4.1 Kategoriskt perspektiv på bedömning 

 

Elevers utveckling ligger till grund för hur pedagogerna bedömer elevens kunskaper. 

Pedagogerna beskriver olika sätt att se elevers utveckling när det gäller ämnesområdet 

kommunikation.  Detta medför att eleverna har olika förutsättningar för att utvecklas. Två av 

pedagogerna framhäver svårigheter att bedöma elever med flerfunktionsnedsättningar.  

Elevens välmående/hälsotillstånd kan ibland bli sämre och utvecklingen stagnerar eller till 

och med går bakåt. Hur en elev håller fokus och gör medvetna val och samspelar med andra 

är för en pedagog ett sätt att bedöma elevers utveckling. En pedagog framhäver vakenhet. Om 

vakenheten på en elev höjs är det en utveckling, somnar en elev tolkar pedagogen det som ett 

sätt för eleven att säga ifrån. Kroppsspråk, mimik och elevens kommunikativa uttryck utgör 

en stor del av hur utveckling sker enligt pedagogerna. Eleverna kan exempelvis använda nya 

ord, taktila tecken, ögonblinkning eller kroppsgester i kommunikationen.  För en annan 

pedagog syns utveckling hos eleverna när kunskaper och lärdomar används i olika 

sammanhang.  

 

En av pedagogerna uttrycker att skrivelsen ”efter elevens förutsättningar” är tydlig när det 

gäller att se elevernas utveckling men att det i bedömningsarbetet är komplext. Då hen inte 

anser att formuleringen i styrdokument är skriven efter hens elevgrupp. 

 

När man skrivit den här texten, alltså kursplanerna så är skrivelsen formulerade att eleven har 

någon funktionsnedsättning men inte att de har flerfunktionsnedsättningar (PE).  
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Pedagogen menar att skrivelserna inte är formulerade efter hur verkligheten i verksamheten 

ser ut. Tolkningen av hur pedagoger bedömer sina elever ”efter elevens förutsättningar” läggs 

på den enskilda eleven, där funktionsnedsättningarna är avgörande för kunskapsbedömningen.  

 

4.4.2 Relationellt perspektiv på bedömning 

 

Vad gäller förutsättningar till utveckling och lärande för elever med 

flerfunktionsnedsättningar, visar studiens resultat på pedagogernas medvetenhet kring sin 

egen roll. 

 

Vad är det jag ska göra för att barn ska använda de förutsättningarna de har? (PB). 

 

Pedagogerna tillskriver sig egenskaper som uppfinningsrika, humoristiska, glada, kreativa och 

intresserade för eleverna och deras behov. Egenskaper som de menar skapar relationer som 

ökar elevens delaktighet för lärandet. Anpassningar i miljön, förhållningssätt, bemötande och 

tillgänglighet är viktiga aspekter för att eleverna ska kunna utvecklas efter sina egna 

förutsättningar. En pedagog menar att det krävs en oerhörd flexibilitet att möta eleven där den 

befinner sig och utmana därifrån. Informanterna är eniga om att det krävs tid, kunskap och ett 

kritiskt förhållningssätt i arbetslagen för att kunna bemöta eleverna på rätt sätt. 

Undervisningen bedrivs och anpassas efter elevens dagsform, funktionsnedsättning och 

kognitiva förmåga. 

 

Det sättet en elev kan uppnå ett kunskapsmål, är det rätta sättet att göra det på (PF). 

 

 

4.4.3 Kollegial bedömning 

 

Pedagogernas uppfattningar om de har rätt förutsättningar i verksamheten för att bedöma 

elevers kunskapsutveckling varierar. Majoriteten av informanterna anser att de har en ledning 

som ger möjligheter till att bedriva pedagogiska diskussioner i arbetslagen. Stöd finns även att 

tillgå från olika professioner i elevhälsovården samt från vårdnadshavare. Pedagogerna menar 

vidare, att pedagogiska diskussioner gällande kunskapsbedömning måste hållas levande under 

terminerna. Diskussionerna ska fungera som ett verktyg för hur pedagogerna kan hjälpa 

varandra med målen. De kan då bli säkrare på hur målen ska skrivas, bedömas och 

dokumenteras.   
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Vi behöver samtala mycket om bedömningarna för där har vi ju inte, det finns inte så mycket 

tradition inom det i träningsskolan (PF).  

 

Alla informanterna i studien lyfter även vikten av diskussioner i arbetslaget tillsammans med 

assistenter och vårdnadshavare för att kunna göra bedömningar i ämnesområdet 

kommunikation efter elevens förutsättningar. Två av informanterna nämner svårigheter att ha 

en diskussion i arbetslagen då de personliga assistenterna inte är anställda av skolan. De 

menar att detta försvårar diskussionerna pga. bristande tid eftersom dessa assistenter har mer 

elevtid.  

 

4.4.4 Bedömningsverktyg 

 

Eftersom pedagogerna inte anser att styrdokumenten är skrivna för deras elevgrupp fann jag 

det intressant att undersöka hur de arbetar med bedömningen av sina elever och vilka verktyg 

som används. Fyra av sex pedagoger använder sig av skolverkets blanketter om den 

individuella skriftliga utvecklingsplanen för att dokumentera elevernas utveckling. I det 

materialet finns en omdömesmatris där ett kryss sätts för otillräckliga, godkända, eller 

fördjupade kunskaper. Till varje omdöme finns utrymme att skriva ämnesspecifika 

kommentarer. De andra två pedagogerna använde kommunens plattformar för att 

dokumentera elevernas utveckling. Gemensamt för pedagogerna var att de ansåg att 

bedömningsmaterialet var lättillgängligt och relativt smidigt att arbeta i. Däremot upplevs 

formuleringen av kunskapsmål och bedömningen av dessa som mer komplexa. De 

bedömningsmaterial/matriser som pedagogerna har att tillgå har bestämts på 

organisationsnivå. År 2011 fick grundsärskolan en ny läroplan och implementeringen av den 

upplevs av pedagogerna på olika sätt. Hälften av pedagogerna ansåg att det funnits utrymme 

att diskutera styrdokumentens innehåll. Denna diskussion har resulterat i en gemensam 

plattform gällande kunskapsbedömning av eleverna. Den andra hälften av pedagogerna anser 

att det har funnits tid till implementeringen av styrdokumenten. De framhäver dock att det 

funnits svårigheter med bedömningsarbetet. Dessa svårigheter består av att få en gemensam 

syn av eleverna då de befinner sig på så olika nivåer, men även att bedömningar görs efter 

pedagogernas egna tolkningar. 

 

Jag tycker att det är svårt att bedöma (…) det är svårt för att man gör sina egna tolkningar (PA).  
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En av informanterna anser att hen borde ha teoretiska kunskaper av bedömning utifrån sin 

speciallärarutbildning. Svårigheten ligger i att omvandla de teoretiska kunskaperna till 

praktiken och anpassa det till elevgruppen.   

 

För fyra av informanterna utgör de pedagogiska planeringarna grunden för arbetet med 

bedömning av eleverna och är enligt dem det viktigaste verktyget för bedömning. 

Pedagogiska planeringarna är ett verktyg för att förtydliga för assistenterna vad eleverna ska 

arbeta med och vart de är på väg. I dessa skrivs elevernas kunskapsmål i olika aktiviteter inom 

ämnesområdena på träningsskolan. Studien visar att dessa fyra pedagoger anser att den 

pedagogiska planeringen underlättar arbetet med kunskapsbedömningen och upplevs också 

som relativt enkel att genomföra.  

 

Alla pedagoger använder sig mer eller mindre av skriftliga anteckningar, videofilm och bilder 

som underlag för bedömningen i ämnesområdet kommunikation. Efterarbetet varierar hos 

pedagogerna. Den pedagog som till stor del har personliga assistenter som inte är anställda av 

skolan, sitter oftast själv och bearbetar film och bilder av elevernas utveckling. Resterande 

pedagoger sitter tillsammans i sitt arbetslag och diskuterar filmsekvenser och bilderna av 

eleverna för att hålla kunskapsmål och utveckling för eleven levande.  

 

Studien visar att pedagogerna uppfattar den formativa bedömningen i träningsskolan som svår 

och anser sig inte ha de rätta verktygen för att genomföra bedömningen.   

 
Inte på den här nivån så är det inte så (…) jag tänker att det bara skulle gå över deras huvuden. Jag 

tänker att de har mer glädje av att vara med i klassrummet och med kamrater och göra andra saker 

(PC).  

 

Från elevernas sida tycker jag att det är lite svårare eftersom vi inte kan kommunicera med våra 

elever på det sättet. De blir inte delaktiga i sina mål. Det känns frustrerande och svårt här i 

verksamheten (PA).    

 

Alla informanter är överens om att det endast finns fördelar med arbetet av 

kunskapsbedömning av elever i träningsskolan. Bedömning är en kvalitetssäkring för att ge 

eleverna det de har rätt till under sin skolgång.   

 

Om man inte gjorde en bedömning så skulle de ju hela tiden kunna misslyckas, nu kan jag göra 

anpassningar i undervisningen så att det blir roligt och utvecklas utifrån det (PD).  

 

Informanterna menar även att bedömningsarbetet bidrar till att höja kvalitén i träningsskolan. 
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Man får ett professionellt språk kring det här i träningsskolan, att vi höjer fokus på kunskap i 

träningsskolan, att det faktiskt är undervisning vi håller på med och inte något vi fått mycket kritik 

i som omsorg till exempel. Träningsskolan har ett kunskapsuppdrag (PF).  
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5. Diskussion 
 

Syftet med min studie var att genom intervjuer undersöka pedagogers uppfattningar av 

kunskap och kunskapsbedömning i ämnesområdet kommunikation i träningsskolan.  För att 

kunna besvara mina frågeställningar har jag kategoriserat mitt resultat utifrån kommunikation, 

kunskap och lärande och bedömning. I analysprocessen har underkategorier trätt fram i 

kategorierna kunskap och lärande och bedömning, underkategorierna har en stärkande roll för 

att påvisa pedagogers variationer av uppfattningar. Dessa är; vardagskunskaper, kunskap 

utifrån aktuella styrdokument, kategoriskt perspektiv på bedömning, relationellt perspektiv på 

bedömning, kollegial bedömning och bedömningsverktyg. Jag valde att inledningsvis 

presentera träningsskolans pedagoger och elever då jag anser att det har betydande roll för hur 

resultatet tolkas. Eleverna till den grupp av pedagoger jag intervjuat är en heterogen grupp 

med utvecklingsstörning i kombination med flerfunktionsnedsättningar. Eleverna stämmer 

överens med den grupp av individer med flerfunktionsnedsättning som Wilders och 

Granlunds (2011) och Wilders (2014) beskriver. Diskussionen inleds med en metoddiskussion 

som följs av en diskussion utifrån studiens resultat. 

 

5. 1 Metoddiskussion 
 

Denna studie visar pedagogers uppfattningar om kunskapsbedömning i ämnesområdet 

kommunikation i träningsskolan. Jag utgick ifrån att studien skulle befästa teorin om att det 

sociokulturella perspektivet och relationell pedagogik genomsyrar pedagogers uppfattningar 

av hur kunskap i träningsskolan utvecklas. Essensen i en fenomenografisk undersökning är att 

fånga variationer av uppfattningar. Mitt resultat visar dock att pedagogerna i många frågor är 

överens. Anledningen kan vara mitt målinriktade urval av pedagoger. Pedagogerna som 

ingick i min studie arbetade inom träningsskolan och uteslutande med elever med 

flerfunktionsnedsättningar. Detta kan ha bidragit till att pedagogerna uppfattar kunskap och 

kunskapsbedömning på liknande sätt. För att öka chanserna till en större variation hade jag 

kunnat vända mig till en bredare grupp av pedagoger inom träningsskolan.  

 

Fler informanter i studien hade eventuellt bidragit till en större variation. Detta hade krävt 

tillgång till mer tid för studien, vilket inte fanns.  Dalen (2013) menar att bearbetning av 

material är en tidskrävande process, därför ska antalet informanter begränsas så tolkning och 

analys kan genomföras inom den angivna tidsramen. Studien är begränsad då den enbart 

bygger på informanternas utsagor. Ett annat metodval, exempelvis fokusgruppsintervjuer hade 
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möjligen breddat variationerna i uppfattningarna. En kombination av intervjuer med 

observationer eller en granskning av bedömningsverktyg som pedagogiska planeringar eller 

elevernas IUP:er (individuella utvecklingsplaner) kunde också ha gett en bredare bild av 

pedagogernas svar. Genom att kombinera olika metoder, triangulering, menar Bryman (2011) 

att studiens resultat i större utsträckning kan säkerhetsställas. Tidsaspekten var även här en 

bidragande faktor till att en triangulering inte kunde genomföras. Under processens gång blev 

jag säkrare i min roll som intervjuare. Däremot fann jag svårigheter i att använda mig av 

”probing”, en fenomenografisk metod för att få så uttömmande svar som möjligt. Detta kan ha 

att göra med min brist på erfarenhet av att göra egna undersökningar. Enligt min mening var 

det svårt att ställa följdfrågor utan att lägga egna värderingar i samtalet.  

 

Studien medför att inga generella slutsatser kan dras, då undersökningsgruppen var begränsad. 

Syftet var att påvisa pedagogers uppfattningar vilket framkommit i studien. Pilotstudien var 

värdefull då den bidrog till att förtydliga och formulera om en del av frågorna. Eftersom 

forskning inom mitt ämnesområde är begränsad har det varit svårt att finna litteratur om vad 

kunskap inom träningsskolan är. Däremot anser jag att jag ringat in relevant forskning om 

kommunikation, kunskap och bedömning för att kunna knyta an till pedagogernas 

uppfattningar.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 
5.2.1Kommunikation  
 

Elevernas kommunikation i studien liknar Bjar och Libergs (2003) definition av 

kommunikation, då den till största delen sker genom icke- verbal kommunikation. 

Kommunikationen utgörs av kroppsspråk och mimik.  Vidare kan detta härledas till den första 

och andra nivån utifrån omedveten eller medveten kommunikation som Winlund och 

Rosenström Bennhagen (2004) ger.  Naturliga reaktioner och handlingssekvenser står för 

elevernas kommunikativa uttryck. Skratt och blinkningar används för att uttrycka känslor och 

behov för att påverka omgivningen. Uttrycken är beroende av en samspelspartner som kan 

tolka och uppmärksamma elevens initiativ till kommunikation. För att vidga elevernas 

kommunikation förstärker pedagogerna sin kommunikation med signaler, som är den tredje 

nivån för omedveten och medveten kommunikation (Winlund & Rosenström Bennhagen, 

2004). Pedagogerna använder sig av signaler som ljud, bild eller tecken för att ge information 

om vad som ska hända. Kommunikationsformerna pedagogerna använder tillsammans med 
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eleven kan beskrivas utifrån användandet av AKK, som används som uttrycksmedel, stöd för 

språkförståelse och för att underlätta tal- och språkutvecklingen (Heister Trygg & Andersson, 

2009).  Eleverna och pedagogerna kommunicerar med manuella kommunikationssätt, genom 

naturliga reaktioner, kroppsspråk, signaler och tecken som stöd. AKK används för att 

komplettera eller ersätta elevens bristande tal. Elevens kommunikativa förmågor avgör enligt 

Heister Trygg och Andersson (2009) vilken form av AKK som ska användas av den enskilde 

individen. AKK kan enligt min mening ses som artefakter, kommunikationsverktyg. 

Pedagogernas användning av artefakter i undervisningen tror jag bidrar till att flytta fram 

elevens proximala utvecklingszon (Vygotskij, 2001). Enligt Säljö (2010) ses användningen av 

artefakter i den sociala omgivningen som en förutsättning för lärande i den sociokulturella 

praktiken.  

 

Pedagogerna i studien är överens om att det ligger i deras uppdrag att hitta och förstärka 

elevernas kommunikation. Utgångspunkten ligger i att se hur eleven själv väljer att 

kommunicera, vilket av en pedagog uppfattas som ett detektivarbete. Grunden för att 

pedagoger ska kunna leva upp till de nationella och lokala styrdokument som 

specialläraruppdraget vilar på, anser jag ligger i den teoretiska medvetenhet 

speciallärarutbildningen ger. Efter avslutade studier ska specialläraren visa fördjupad kunskap 

om lärande och kunskapsutveckling för elever med utvecklingsstörning i relation till 

ämnesområdena (SFS, 2011:186). För att pedagoger ska hitta elevers kommunikation krävs 

det tid. Forskare (Olsson 2006; Brodin, 2008) påpekar även omgivningens och 

relationsskapandets betydelse för att upptäcka kommunikativa uttryck hos elever med 

flerfunktionsnedsättningar. Resultatet visar pedagogernas medvetenhet kring hur eleverna 

kommunicerar och tar tillvara på elevens initiativ till samspel. I enlighet med Hostyn och 

Maes (2009) menar pedagogerna att framgångsfaktorer för samspelssituationer mellan 

individer med flerfunktionsnedsättning och deras partner är när pedagogen svarar på elevens 

initiativ till samspel, delar en gemensam uppmärksamhet och att samspelet upprepas.  

 

Utifrån Kyléns (2012) sätt att se på hur individer med utvecklingsstörning kommunicerar, 

befinner sig eleverna i denna studie på en A-, och B-nivå. Elevernas kommunikativa uttryck 

består av ett signal- och kroppsspråk men också till viss del tal och bilder. Bjar och Liberg 

(2003) menar att kunskap, tänkande och identitet utvecklas genom att eleverna ingår i 

kommunikativa sammanhang. 
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5.2.2 Kunskap och lärande  
 

Jag frågade vad pedagogerna ansåg var kunskap i träningsskolan. Pedagog C är den enda som 

kopplar innebörden av kunskap i träningsskolan till aktuella styrdokument. För pedagog C är 

kunskap när eleverna, efter sina förutsättningar når målen i kursplanerna. Pedagog E menar att 

kunskap är så mycket mer än faktakunskaper. Resterande pedagoger lyfter precis som 

pedagogerna i Berthéns (2007) studie, att kunskap i träningsskolan är relaterade till vardagliga 

händelser.  Uppdraget i träningsskolan ses som ett sätt att skapa förutsättningar för eleverna 

att klara ett kommande vardagsliv med kommunikativa och social färdigheter och 

kompetenser. Pedagogernas uppfattning av vad kunskap i träningsskolan är bottnar troligtvis i 

det historiska perspektivet på synen på lärande för elever med utvecklingsstörning (Berthén, 

2007). Gustavsson (2002) menar att synen på kunskap varierat över tid men att den praktiska 

kunskapen alltid varit underordnad den teoretiska kunskapen. Techne, den produktiva 

kunskapen, har historiskt sett enligt Gustavsson (2000) tagit lång tid för att få ett erkännande. 

Inom träningsskolans verksamhet, utifrån min studie och tidigare forskning (Berthén, 2007; 

Östlund, 2012) kan jag se att synen på kunskap är precis tvärtom. Den teoretiska kunskapen är 

underordnad den praktiska kunskapen. Utifrån studiens resultat kan jag se att pedagogernas 

uppfattningar av vad kunskap i träningsskolan är ses utifrån ett kategoriskt perspektiv. Då 

svårigheter med att precisera vad kunskap är för elever i träningsskolan förklaras och inringas 

med hjälp av elevens funktionsnedsättningar. Pedagogernas sätt att se på den praktiska 

kunskapen kan jag härleda till ett av de fyra f:en (Skolverket, 2009). Färdighet som innebär att 

veta hur kunskapen ska utföras. De fyra f:en står för olika aspekter av kunskap som samspelar 

med och förutsätter varandra. Det går därför inte att lära sig en form av kunskap taget utan de 

fyra aspekterna finns med om vartannat men varierar i omfattning och är olika starka vid olika 

stadier i lärandet (Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009). Gustavsson (2000) menar att 

olikheter på hur kunskap kan ses har bidragit till ett nytt sätt att se på kunskap. Detta tolkar 

jag som att det för pedagoger inom träningsskolans verksamhet gäller att hitta strategier för 

hur en elev lär sig på bästa sätt, utifrån sina förutsättningar. Om det är den praktiska 

kunskapen som är ingången till elevens kunskapsinhämtande så är det den, pedagoger ska 

anta.  

 

Pedagogerna jag intervjuat beskriver att kunskap i träningsskolan är tätt sammankopplad med 

elevers kommunikativa uttryck, att kunna uttrycka vem man är, vad man önskar, vill och 

tänker på. I enlighet med Brodin (2008) resonerar pedagogerna i min studie kring vikten av 
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relationsskapande och omgivningens betydelse för att tolka elevens signaler/kommunikativa 

uttryck. Den relationella pedagogiken kan enligt Aspelin (2013) ses som en reaktion mot att 

elevers prestationer i skolan är kunskapsinriktade. Pedagogerna menar att eleverna utvecklas i 

samspel med andra. Relationen mellan elev och pedagog är avgörande för att kunna tolka 

elevens kommunikativa uttryck rätt. Pedagogerna beskriver här ett sociokulturellt perspektiv 

på lärande. Det är enligt Vygotskij (2001) i mötet och i kommunikation med andra som 

människan kan ta till sig nya sätt att tänka, resonera och agera. Pedagogernas resonemang kan 

även härledas till kärnan för den relationella pedagogiken, utbildningens brännpunkt. Där 

lärande sker i samspel mellan elev och pedagog, i en växelverkan mellan en omedveten och 

en medveten aktivitet (Aspelin & Persson, 2011).  Genom att som pedagog vara lyhörd inför 

den omedvetna och medvetna aktiviteten tror jag bidrar till att den proximala 

utvecklingszonen flyttas fram för eleven (Vygotskij, 2001).  Verksamheten inom 

träningsskolan har kritiserats för sin brist på kunskapsinriktad undervisning till förmån för en 

omsorgsrelaterad verksamhet (Skolinspektionen, 2009). Forskning visar att förutsättningar för 

samspelssituationer för elever med flerfunktionsnedsättningar även finns i omsorgsrutiner 

(Wilder, 2014). Pedagogerna i min studie såväl som Berthén (2007) och Östlund (2012) 

menar att omsorg och lärande går hand i hand. 

 
5.2.3 Bedömning 
 

Resultatet i min studie visar en dubbelsidighet i hur pedagogerna kunskapsbedömer elever i 

ämnesområdet kommunikation, detta utifrån ett kategoriskt perspektiv och ett relationellt 

perspektiv inom specialpedagogisk verksamhet. Det är elevernas dagsform, kognitiva förmåga 

och funktionsnedsättning som är avgörande för hur undervisningen bedrivs samt för hur 

eleverna kunskapbedöms. Jag kan härleda pedagogernas uppfattningar om vad kunskap är för 

elever i träningsskolan, till Blooms (Korp, 2003) linjära sätt att se på kunskap. Detta utifrån 

att utvecklingsstörning ses ur ett medicinskt perspektiv. Elevens kognitiva förmåga går att 

ringa in utifrån Kyléns (2012) A-C nivåer eller WHO:s grader (WHO, 2001) av 

utvecklingsstörning och sätter ramarna för vad eleverna kan och inte kan. Pedagogerna i 

studien ser även utvecklingsstörning utifrån den administrativa modellen, att 

utvecklingsstörning både kan förklaras med hjälp av individuella egenskaper och utifrån de 

hinder som finns i samhället (Swärd & Florin, 2014). Resultatet i min studie visar även att 

pedagogerna kunskapsbedömer eleverna utifrån den relationella pedagogiken. Pedagogerna 

menar att relationsskapande ökar elevernas delaktighet för lärande. Anpassningar i miljön, 

förhållningssätt, bemötande och tillgänglighet är viktiga aspekter för elevernas lärande. 



39 

 

Pedagogernas syn överensstämmer med det forskning (Vygotskij, 2001; Aspelin och Persson, 

2011) visar, att den relationella pedagogiken och sociokulturella perspektivet sätt att se på 

lärandet gynnar alla elever. Östlund (2012) menar att det sociokulturella sättet präglar 

träningsskolans verksamhet. Jag finner det intressant att pedagogerna fäster stor vikt vid 

elevers kognitiva funktionsnedsättning, d.v.s. utifrån det kategoriska perspektivet i 

diskussionen om vad kunskap är. Synen på kunskap kan tolkas utifrån vilket sätt pedagogerna 

ser på specialpedagogisk verksamhet. Pedagogerna har en speciallärar- och specialpedagog 

utbildning där det relationella perspektivet på specialpedagogisk verksamhet är aktuell (SFS, 

2011:186). Relationen mellan det kategoriska- och relationella perspektivet vittnar enligt min 

mening om hur svårt kunskapsbegreppet inom träningsskolans verksamhet är. Svårt utifrån 

definitionen av kunskap är tillika hur elever med utvecklingsstörning lär sig. Kylén (2012) 

menar att det finns ett tak för alla begåvningsstadierna, men ingen vet hur taket ser ut för den 

enskilde individen, inte heller var gränsen går.  

 

I läroplanens (Lgrsä 11) kunskapsmål för ämnesområdet kommunikation har pedagogerna 

svårt att hitta sina elever. Kunskapskraven för såväl grundläggande som fördjupade kunskaper 

i Läroplanen för grundsärskolan (2011) bedöms efter elevens förutsättningar. Fem av de sex 

intervjuade pedagogerna anser att formuleringen ”efter elevens förutsättningar” underlättar 

arbetet med bedömningen. En av pedagogerna menar att formuleringen är nödvändig för att 

elever på tidig utvecklingsnivå ska kunna uppnå kunskapsmålen i läroplanen. En annan 

pedagog menar att det krävs en oerhörd flexibilitet att möta eleven där den befinner sig och 

utmana därifrån. En tredje pedagog, resonerar kring betydelsen av sin egen roll för att eleven 

ska använda sig av de förutsättningar eleven har. Pedagogerna är eniga om att det krävs tid, 

kunskap och ett kritiskt förhållningssätt i arbetslagen för att kunna bemöta och bedöma 

eleverna på ett rätt sätt. Skolverket (2009) lyfter vikten av ett kollegialt planerande av 

verksamheten för att möjliggöra och utveckla ett gemensamt språk kring elevens lärande och 

bedömning. Förutsättningarna i studiens verksamheter ser olika ut gällande kollegialt 

planerande. En av pedagogerna arbetar i ett arbetslag med personliga assistenter som inte är 

anställda av skolan vilket medför svårigheter för gemensam planering. Implementeringen av 

Lgrsä 11 uppfattas olika av pedagogerna. Vidare framhåller Skolverket (2009) rektorers roll 

för att utvecklingsarbete på skolor bedrivs för att elever ska nå målen på individ-, grupp-, och 

organisationsnivå. Hälften av pedagogerna anser sig ha haft goda förutsättningar att diskutera 

styrdokumentens innehåll för en gemensam plattform gällande kunskapsbedömning av 

eleverna. Den andra hälften anser att det funnits tid, men svårigheter i en gemensam syn av 
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eleverna då de befinner sig på olika nivåer och att bedömningar görs efter pedagogers egna 

tolkningar. Kunskapsbedömning anses av forskare (Lundahl & Folke – Fichtelius, 2010; 

William 2010; Hattie, 2012) vara ett effektivt didaktiskt verktyg och har en positiv inverkan 

på elevers kunskapsutveckling.  Jag håller därför med Gioka (2009) i hennes resonemang om 

att kompetensutveckling gällande bedömning i klassrummen bör säkerställas på 

utbildningspolitisk nivå.  

 

Min studie visar samma resultat som Alm, Berthén, Bladini och Johanssons (2001) studie, att 

pedagoger i grundsärskolan anser sig ha tillfredsställande bedömningsverktyg. Däremot 

upplevs formulering av kunskapsmål och bedömningen av dessa som mer komplexa hos 

pedagogerna . Goldstein och Behuniak (2010) visar i sin studie på svårigheter med att endast 

använda ett verktyg för kunskapsbedömning av elever med utvecklingsstörning. Pedagogerna 

i min studie använder sig av ett bedömningsdokument men kompletterar bedömningsarbetet 

med fler verktyg. Filminspelning av eleverna för att få en dokumentation, ett underlag till 

bedömningen som Wehner Godeé (2010) förespråkar, anses av pedagogerna vara det 

effektivaste redskapet för att kunna bedöma elevers kommunikation.  Observation av 

filminspelningen gör att pedagogerna kan analysera och reflektera över resultatet fler gånger. 

Pedagogiska planeringar är ett annat verktyg som pedagogerna har betydelse för att kunna 

bedöma eleverna på träningsskolan. Vidare visar studien att pedagogerna är överens om att 

den summativa bedömningen i träningsskolans verksamhet är okomplicerad, men att den 

formativa bedömningen inte existerar. Forskning visar att formativ bedömning medverkar till 

positiva studieresultat (William 2010; Hattie, 2012). Anledningen till att pedagogerna inte 

använder sig av formativ bedömning grundar sig i misstron på att elever kan vara delaktiga i 

sina kunskapsmål, och okunskap kring hur och på vilket sätt eleverna i träningsskolan kan 

vara med och påverka kunskapsmålen. En av pedagogerna framhäver att hen utifrån sin 

speciallärarutbildning inriktning utvecklingsstörning har de teoretiska kunskaperna för att 

kunna bedöma sina elever. En speciallärarexamen inriktning utvecklingsstörning ska ge 

fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor (SFS, 2007:638). Vidare menar hen att det är 

svårt att tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken.  

 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

 
Forskningsområdet inom träningsskolan är begränsad, vilket enligt min mening gör det mer 

spännande. Den här studien speglar pedagogernas egna uppfattningar om kunskap och 
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kunskapsbedömning i ämnesområdet kommunikation, genom intervjuer. Ett förslag till vidare 

forskning är att använda sig av triangulering för en fördjupad studie. Genom att kombinera 

intervjuer med observationer eller med att granska bedömningsverktyg bidrar det till att 

resultatet kan säkerhetsställas i en större utsträckning. Vidare vore det intressant att undersöka 

vårdnadshavares syn på kunskap och vilka kunskaper som anses värdefulla för elever med 

flerfunktionsnedsättningar.  

 

Ett annat område att forska vidare kring skulle kunna vara hur man arbetar med formativ 

bedömning inom träningsskolan.  
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6. Avslutande reflektion 
 

Denna studie har bidragit till att jag har fått en ökad förståelse kring begreppet kunskap och 

kunskapsbedömning inom träningsskolans verksamhet. Min förhoppning är att studien kan 

bidra till att konkretisera komplexiteten med kunskapsbedömning av elever med 

utvecklingsstörning i kombination med flerfunktionsnedsättningar.  En pedagogisk utmaning i 

träningsskolan är att ge elever förutsättningar för att utvecklas så långt som möjligt utifrån 

sina behov och förutsättningar. Undervisningen ska förhålla sig till styrdokumentens innehåll, 

övergripande mål och riktlinjer och kunskapskrav för undervisningen. Elever med 

flerfunktionsnedsättningar är en heterogen grupp där kommunikationen är kontextbunden och 

varierande.  Hur eleven kommunicerar är varierade, det ställer höga krav på pedagogen för att 

dels kunskapsbedöma eleven men även att utveckla elevens kommunikativa förmåga. 

Eleverna lär sig på olika sätt och utvecklas olika. Studien visar vikten av relationsskapande 

och omgivningens betydelse av att tolka elevens signaler.  Genom att ingå i kommunikativa 

sammanhang utvecklas kunskap, tänkande och identitet. Att kunskapsbedöma elever i 

ämnesområdet kommunikation upplevs av pedagogerna som komplext, då elevens 

kommunikativa uttryck kan vara svårt att tolka. Ett hinder för pedagogerna är att deras 

teoretiska grund skiljer sig från praktiken och att traditionen av att diskutera bedömning av 

eleverna saknas. Fördjupade kunskaper om hur barn och elever med utvecklingsstörning lär 

sig samt fördjupade kunskaper inom bedömning förväntas av en pedagog med 

speciallärarexamen (SFS, 2011:186). Det är då viktigt att på utbildningspolitisk nivå 

säkerhetsställa att kompetensutbildning kan bedrivas på ett sätt som ger pedagoger utrymme 

till en samsyn kring vad kunskap i träningsskolan innebär samt hur den ska bedömas. Då vi 

vet att det sociokulturella perspektivet genomsyrar värdegrunden för den läroplan vi har idag 

samt är en allmängiltig syn på kunskapsinhämtning menar jag att det även är så vi pedagoger 

ska lära oss av varandra.  Eftersom ”Det sättet en elev kan uppnå ett kunskapsmål, är det rätta 

sättet att göra det på” (PE).   
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Bilaga 1  
 

Missivbrev 
 

                                                                                                                       Örebro 2015-01-27 

Hej! 

Jag heter SueLing Foo och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet i Linköping. Jag 

kombinerar mina studier med att arbeta på grundsärskolan inriktning träningsskola. I mitt 

arbete på träningsskolan möter och undervisar jag elever på tidig utvecklingsnivå. Detta har 

gjort mig nyfiken på att i kommande examensarbete studera hur pedagoger uppfattar och utför 

sitt uppdrag i träningsskolan. Syftet är att beskriva pedagogers uppfattningar av 

kunskapsbedömning i ämnesområdet kommunikation, när det gäller elever med 

flerfunktionsnedsättning i träningsskolan.  

  

Jag ämnar intervjua pedagoger som verkar i träningsskolan. Det är därför jag vänder mig till 

just dig, jag tror att min studie kommer vara betydelsefull och din uppfattning och din 

erfarenhet värdefull. För att få en bild av hur pedagoger uppfattar kunskapsbedömning i 

träningsskolan. I nuläget finns en begränsad forskning inom specifikt träningsskolan. Din 

medverkan är givetvis frivillig och kommer att behandlas konfidentiellt d.v.s. att din person 

och dina svar kommer att avidentifieras så det inte går att spåra. Intervjun tar cirka en timma 

av din tid, där du bestämmer tid och plats för att det ska vara så smidigt som möjligt för dig 

att delta. Jag bifogar mina frågor. Maila mig gärna en intresseanmälan så snart som möjligt så 

jag kan boka in tid för en träff. Vid frågor, tveka inte att kontakta mig eller min handledare 

vid Linköpings universitet.  

 

Med hopp om positivt gensvar 

 

SueLing Foo 

sueling.foo@spsm.se 

Mobil: 0739-835363 

 

Handledare: Barbro Svensson, barbro.svensson@liu.se  
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Bilaga 2  
 

Intervjuguide 

 

Allmänna frågor  
 Hur länge har du arbetet på särskolan (inriktning träningsskola)? 

 Vilken utbildningar har du? 

 Hur många elever undervisar du?  

 Vilka funktionsnedsättningar har den elevgrupp du undervisar i? 

 

Kommunikation 
 På vilket sätt kommunicerar dina elever? 

 Hur ser du på ditt uppdrag i ämnesområdet kommunikation utifrån Lgrsä 11 Vad är 

ditt uppdrag? 

 Vilka kunskapsmål har du för dina elever i ämnesområdet kommunikation?  

 Hur arbetar du konkret för att uppfylla elevernas kunskapsmål? 

 

 

Kunskap 
 Vad innebär kunskap i träningsskolan? 

 Hur ser du att dina elever utvecklas?  

 Hur tolkar du läroplanens skrivning ”efter elevens förutsättningar”? 

 Vad anser du krävs för att ge elever förutsättningar till utveckling och lärande? 

 

Bedömning 
 Hur arbetar du med bedömning av elevers lärande? Använder ni på skolan ett 

gemensamt arbetsunderlag? Hur har ni kommit fram till detta? 

 Vilka bedömningsredskap använder du?  

 Hur använder du dig av dokumentation för att synliggöra elevers kunskapsutveckling? 

 Vad ser du för fördelar med bedömning? Pedagogperspektiv/elevperspektiv 

 Vad ser du för nackdelar med bedömning? Pedagogperspektiv/elevperspektiv 

 Anser du att du har rätt verktyg för att kunna bedöma dina elevers lärande i 

ämnesområdet kommunikation? (ja/nej – utveckla) 

 


