
 
 

 

  

 

      Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

  

  

  

  

  

  

  

“Det är lätt att man tänker för stort” 

En kvalitativ studie om hur några speciallärare främjar elevernas autonomi i träningsskolan 

  

  

Kristina Alricson 

Helen Brandehav 

  

  

  

  

  

  

Självständigt arbete i specialpedagogik-  Handledare: Tom Storfors 

speciallärare inriktning utvecklingsstörning  

Avancerad nivå     

15 högskolepoäng                                            

  

Vårterminen 2017       Examinator:  

         Margareta Sandström 

  

 

  

     

 

 

  



2 

 

Mälardalens Högskola 

Akademin för utbildning, 

Kultur och kommunikation 

  

Självständigt arbete i specialpedagogik- Speciallärare, 

15 högskolepoäng Specialisering: Utvecklingsstörning 

Sammanfattning 

Författare: Kristina Alricson och Helen Brandehav 

Titel: Det är lätt att man tänker för stort - En kvalitativ studie om hur speciallärare främjar 

elevernas autonomi i träningsskolan 

  

År: 2017 Antal sidor: 52 

I svenska och internationella styrdokument framhålls elevens rätt till inflytande och 

medbestämmande och att dessa är avgörande för elevens hälsa. Syftet med studien var att 

beskriva och analysera hur lärare utformar gynnsamma lärmiljöer som främjar elevernas 

autonomi i träningsskolan. Vad är det som befrämjar elevens möjlighet att påverka, ha 

inflytande och medbestämmande som i sin tur medverkar till friskare elever? Den kvalitativa 

studien byggde på elva observationer och elva intervjuer med lärare i träningsskolan. 

Resultatet analyserades ur ett relationellt- och systemteoretiskt perspektiv. Sammantaget 

visade resultatet att förutsättningarna i lärmiljön har starka samband med speciallärarnas 

förståelse både för utformningen av lärmiljön och för att skapa relationer med och runt 

eleven. Resultatet tyder också på att utformningen av lärmiljön och samspelet påverkas av 

speciallärarens sensitivitet, lyhördhet, nyfikenhet och uppfinningsrikedom. De slutsatser som 

vi utifrån studiens resultat drog, visade att det är lätt att man tänker för stort när man arbetar 

för att främja elevernas autonomi i träningsskolan. 

 

Nyckelord: autonomi, utvecklingsstörning, träningsskola, lärmiljö, delaktighet, relationellt- 

och systemteoretiskt perspektiv. 
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dag finns det en ökad ohälsa bland unga i samhället. Folkhälsomyndigheten (2016) hävdar 

att delaktighet, självbestämmande och inflytande är en grundläggande förutsättning för att 

hälsan i samhället ska öka. Tidigare studier lyfter också vikten av individens möjlighet att 

påverka sina livsvillkor och menar att avsaknaden av delaktighet leder till ohälsa och 

sjukskrivning (Antonovsky, 1991). I FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (UNICEF, 2009) och i Läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 

2011) framhålls vikten av delaktighet och medbestämmande. I citatet nedan framgår det att 

det är vuxnas ansvar att beakta och lyssna på barns uppfattningar. 

Konventionsstaterna skall säkerhetsställa att barn med funktionsnedsättning har rätt 

att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör dem, varvid deras åsikt skall 

tillmätas betydelse i förhållande till deras ålder och mognad på samma villkor som 

för andra barn och erbjudas stöd anpassat till funktionsnedsättning för att utöva 

denna rättighet (FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. Artikel 

7:3). 

Vi har valt att studera hur autonomi kan främjas i träningsskolan. Autonomi är ett begrepp 

som kopplas samman med inflytande; att kunna bestämma över sitt handlande och ha 

inflytande över vad man gör, hur man gör det och tillsammans med vilka (Szönyi & 

Söderqvist Dunkers, 2015, s. 29). För eleverna i träningsskolan som oftast inte kan föra sin 

egen talan ställer det höga krav på hur omgivningen tolkar och skapar förutsättningar för 

delaktighet och inflytande (Kylén, 2012; Szönyi, 2012; Wilder, 2008). Enligt Allodi (2011) är 

förutsättningarna i lärmiljön avgörande för elevers hälsa och för att undvika exkludering av 

elever. Vi anser därför att det är viktigt att undersöka träningskolans lärmiljöer ur ett 

specialpedagogiskt perspektiv då skolans uppdrag handlar om mer än enbart mätbara 

kunskaper. Forskningen visar att relationerna mellan individerna i klassrummet är avgörande 

för att kunskapen ska bli varaktig (Aspelin, 2013; Wilder & Granlund, 2015). 

 

Sammanfattningsvis visar forskning att lärmiljön är viktig för elevers hälsa. Forskningen 

visar också att delaktighet och inflytande/autonomi är viktigt för hälsan. Det finns få studier 

som är direkt kopplade mot träningsskolan, vilket gör det angeläget att studera träningsskolan 

både ur ett forsknings- och ur ett specialpedagogiskt perspektiv. Den här studien avser att 

lyfta fram hur lärmiljöns möjligheter kan förbättra elevernas delaktighet. Vi kommer belysa 

sambanden mellan elevernas hälsa och lärmiljön i skolan. Vårt övergripande syfte med 

studien är att ge ökad kunskap om hur elevernas autonomi kan främjas i träningsskolan. 
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1.2 Vår väg in i studien 

Intresset för denna studie väcktes då vi båda upplever att elevinflytande och 

medbestämmande är en viktig men otydlig del av vårt arbete. I Läroplanen (Skolverket, 

2011), Unesco (Svenska Unescorådet, 2006) och Barnkonventionen (Unicef, 2009) läggs 

tonvikt på elevers rätt att kunna påverka sitt liv och skola. Trots detta är våra erfarenheter att 

det på studiedagar, konferenser och möten ägnas lite tid åt ämnet. Vi vill veta mera om hur 

och vad vi i skolan kan göra för att stödja elevernas rätt till medbestämmande. I vårt arbete 

möter vi båda elever med funktionsnedsättningar, en av oss i grundskolan (resursklass) och 

en av oss i träningsskolan. Vi anser att det finns behov av forskning i hur vi kan stödja 

elevers möjlighet till självbestämmande. Vår upplevelse är att det finns skillnader i hur detta 

uppfattas, förstås och förklaras och att det i sin tur får betydelse för hur lärare arbetar med 

eleverna i skolan. Målen efter speciallärarutbildningen är att vi kritiskt och självständigt ska 

medverka till att främja lärmiljöerna i skolan genom att driva utvecklingen av det 

förebyggande arbetet i skolan. Vi önskar att arbetet med studien kommer att stödja oss i vårt 

framtida yrke och bidra till att vi får upp ögonen för faktorer i miljön som kan förebyggas. 

   

1.3 Studiens syfte 

Syftet med studien är att beskriva och analysera hur några lärare utformar gynnsamma 

lärmiljöer som främjar elevernas autonomi i träningsskolan. 

  

1.4 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna ligger till grund för att nå studiens syfte: 

● Vilka möjligheter och begränsningar exemplifieras i träningsskolans lärmiljö med 

avseende på att främja elevernas autonomi? 

● Hur befrämjar speciallärarna elevernas autonomi? 

 

1.5 Definition av centrala begrepp 

Nedan följer beskrivningar av de centrala begrepp som förekommer i studien. 

 

1.5.1 Grundsärskolan 

Här följer en kort beskrivning av grundsärskolan. Elever som bedöms att inte nå upp till 

grundskolans kunskapskrav ska erbjudas plats i grundsärskolan (SFS 2010:800, 2011). Ett 

kriterium för att vara inskriven i grundsärskolan är att eleven har en dokumenterad 



7 

intellektuell funktionsnedsättning. Inför eventuell inskrivning görs en pedagogisk, medicinsk, 

psykologisk och en social bedömning för att få en helhetsbedömning. Vårdnadshavare måste 

godkänna att denna utredning ska ske. Om bedömningen visar att eleven har rätt till 

grundsärskola är det upp till vårdnadshavaren och ofta i samråd med skolan, att avgöra om 

eleven ska skrivas in i grundsärskolan eller gå kvar i grundskolan. En del elever går kvar på 

sin hemskola men läser efter grundsärskolans kursplaner (Skolverket, 2011). Grundsärskolan 

och grundskolans läroplan är lika men kursplanerna ser olika ut. Den är anpassad efter 

elevernas förutsättningar men undervisningen följer de ämnen som grundskolan har. Eleverna 

som går i träningsskolan är mellan 0-16 år. Vilken typ av funktionsnedsättning de har varierar 

stort. Eleverna kan vara diagnostiserade med enbart utvecklingsstörning, men många har 

även andra diagnoser t ex autism eller Downs syndrom. Elever med en omfattande 

intellektuell funktionsnedsättning och som också ibland har en flerfunktionsnedsättning har 

oftast sin placering i grundsärskolan med inriktningen träningsskola. Vi beskriver mer om 

eleverna i träningsskolan under kapitlet Tidigare forskning. 

  

1.5.2 Lärmiljö 

Här redogör vi för skillnader på hur begreppet lärmiljö definieras då det har betydelse för 

förståelsen av begreppet i vår studie och vilken tolkning som vi har valt att använda. 

Lärmiljön är den miljö elever möter under sin skoldag till exempel, lektioner, raster, 

studiebesök, verksamhet i förskoleklass och fritidshem (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). 

Här utelämnas relationer och det sociala sammanhanget. Författarna diskuterar utifrån den 

fysiskt synliga miljön och har valt att diskutera den sociala och kulturella delen med andra 

begrepp. I läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011) används begreppet skolmiljö. 

Där delas skolmiljön upp i tre skilda delar; den fysiska, sociala och kulturella miljön. I en 

annan definition ersätts begreppet skolmiljö av begreppet lärmiljö men indelningen är 

densamma (Allodi, 2010a). I vår studie använder vi begreppet lärmiljö för att förklara den 

miljö som eleverna och personalen på skolorna ingår i. Där inkluderas den fysiska, kulturella 

och sociala miljön. 

  

1.5.3 SPSM 

Specialpedagogiska skolmyndigheten förkortas SPSM och är en myndighet som bevakar 

barnets rätt i skolan. Alla barn ska ha rätt att nå målen i skolan oavsett deras 

funktionsförmåga. SPSM:s funktion är att stödja personal som arbetar inom förskola, skola 

och vuxenutbildningar som exempelvis extra anpassningar. 
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1.5.4  Specialläraren och personalen 

Vi har valt att använda begreppet specialläraren, men ibland används begreppet läraren. Då vi 

talar om specialläraren kan det också vara så att intervjupersonen är utbildad till 

specialpedagog. Vi har valt att inte göra skillnad på utbildningen i studien. När begreppet 

personalen används är det mera generellt för alla vuxna som finns runt eleverna vid t.ex 

samlingen.  

 

1.5.5  KASAM 

KASAM är ett begrepp som har sitt ursprung från Antonovskys (1991) tankar om vikten av 

att en människa upplever och har en Känsla Av SAMmanhang i livet. Känslan av ett 

sammanhang har hälsofrämjande effekter på människan enligt Antonovsky (1991).  

 

1.6   Studiens struktur och innehåll 

I Inledningen presenterades studiens bakgrund, syfte, frågeställningar och vår förförståelse 

beskrivs under rubriken; Vår väg in i studien. Inledningen redogör också för de centrala 

begrepp som är relevanta för studien. I kapitel 2, Tidigare forskning berör vi forskning om 

elever och specialläraren i träningsskolan, den fysiska, sociala och kulturella lärmiljön. Här 

behandlas även forskning om autonomi som begrepp och dess betydelse kopplade till 

lärmiljön. I kapitel 3, Teoretisk referensram redogörs för de relationella och systemteoretiska 

perspektiven som studien utgår från. Därefter presenterar vi studiens metodologiska ansats 

samt förklarar och motiverar vårt val under kapitel 4, Metod. I samma kapitel redogör vi 

också för hur datainsamlingen och analys genomfördes samt vilka etiska aspekter som ingår i 

studien. Här förklaras även urval och deltagare, hur observationer och intervjuer genomförts, 

studiens reliabilitet och validitet. Under kapitel 5, Resultat beskrivs och förklaras vår tolkning 

utifrån ett relationellt och systemteoretiskt perspektiv. Studien avslutas med kapitel 6, 

Diskussion. Där ingår det en resultatdiskussion, en metoddiskussion och avslutande 

reflektioner. Slutligen presenteras också förslag på vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 

Här redovisas den forskning som anknyter till uppsatsens forskningsfält och som kan förklara 

och stödja studiens undersökta område. Elevernas autonomi är beroende av hur den fysiska, 

sociala och kulturella miljön är utformad. Flera faktorer inverkar på denna utformning vilket 



9 

vi med stöd av aktuell forskning kommer att belysa i följande kapitel. Inledningsvis 

diskuterar vi runt begreppen flerfunktionsnedsättning och utvecklingsstörning. Kapitlet 

avslutas med att koppla samman vad forskningen säger utifrån Antonovskys (1991) begrepp 

KASAM. 

2.1  Lärmiljö 

Här förklarar vi begreppet lärmiljö. 

2.1.1 Elever i träningsskolan 

Alla elever i träningsskolan har en diagnostiserad utvecklingsstörning men med olika 

variationer. Flera elever inom träningsskolan kan också ha flerfunktionsnedsättningar. En 

flerfunktionsnedsättning innebär enligt Wilder (2014) att barnet eller ungdomen har både en 

svårare grad av intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och en fysisk 

funktionsnedsättning ofta med stora medicinska behov. Hon skriver att det också vanligt att 

eleverna med en flerfunktionsnedsättning har syn- och hörselnedsättningar, ibland i en 

kombination. Träningsklasser kan vara sammansatta utifrån elevernas ålder eller vilka 

funktionsnedsättningar eleverna har (Wilder, 2014). Detta innebär att klasserna ofta består av 

en heterogen grupp. Där finns det en hög andel elever som behöver mycket stöd för att 

kommunicera. De är beroende av en omgivning som är lyhörda och som ser personen bakom 

deras diagnos utvecklingsstörning. Begreppet utvecklingsstörning används idag inom både 

Skolverket och vår nuvarande utbildning med inriktning utvecklingsstörning. I vår studie har 

vi valt att använda det vedertagna begreppet utvecklingsstörning. Vi vill belysa att 

användandet av begreppet inte är problemfritt. Diagnosen i sig innehåller en dikotomi då den 

å ena sidan berättar att personen har behov av stöd och omsorg för att klara sin livsföring. Å 

andra sidan visar flera studier att begreppet skapar en stigmatiserande bild av personen 

bakom diagnosen. Ineland (2004) menar att ordet i sig skapar förväntningar på personen och 

avvikelsen befästs. Diagnosen har därmed blivit personens identitet. Begreppet 

utvecklingsstörning ska inte ses som en personegenskap utan det är i mötet i den sociala 

miljön som begränsningarna skapas (Schalock, 2011). Miljön påverkas av flera faktorer 

exempelvis förväntningar och krav, vilket vi också lyfter fram fortsättningsvis i de 

kommande styckena. 

2.1.2 Fysisk lärmiljö 

Till den fysiska lärmiljön räknar vi i denna studie, den miljö som eleverna stöter på under 

skoldagen. Såsom skolgård, klassrum, korridorer och utformningen av dessa. I den fysiska 
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miljön ingår även rullstolar och ramper. Miljön påverkar elevernas möjlighet till delaktighet 

genom dess utformning. Om inte eleven kan ta sig fram med rullstolen så begränsar den. Det 

finns ett stort antal hjälpmedel som främjar elevernas möjlighet till bland annat 

kommunikation vilket ger bra förutsättningar för att öka elevernas självständighet och på så 

vis minskas beroendet av omgivningen (Brodin, 2010). Det är troligt att känslan av att klara 

saker på egen hand är mäktig. Wilder (2014) nämner i sin kunskapsöversikt hur 

organisationen av klassrummen och klasserna är uppbyggda inverkar också på elevernas 

möjligheter till samspel. 

 

2.1.3 Social och kulturell miljö 

I en nyligen genomförd studie visas en negativ utveckling inom skolan där effektivisering, 

mätning (PISA) och resultat kommit att styra över värden som relationer, socialisering och 

medmänsklighet. Utbildning handlar om är mer än enbart kunskaper och färdigheter. Genom 

utbildning för vi över värden, traditioner och sätt att vara (Biesta, 2015). Detta bekräftas även 

av Allodi (2011) som menar att samhällets syn på vilka mänskliga aspekter och värden som 

är viktiga är att beakta i vårt arbete med eleverna. I läroplanen (Skolverket, 2011) framgår det 

att utbildning och fostran i en djupare mening är en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till en annan. Allodi 

(2010b) problematiserar hur lärmiljön påverkas när kunskaper och resultat dominerar och 

placeras som överordnad gentemot relationer och emotioner. Faran består i att vi skapar en 

skolkultur som medverkar till exkludering av redan utsatta grupper. Denna utveckling visar 

sig även inom särskolan och blir tydlig i Skolinspektionens (2010) rapport. I rapporten 

kritiseras särskolan för att vara allt för omsorgsinriktad på bekostnad av 

kunskapsinhämtningen och framhåller att eleverna begränsas i en omsorgskultur. 

Kännetecken för en utpräglad omsorgskultur är att den ges från en person till en annan, har 

ett individualistiskt sätt att se på lärandet, eleven är passiv och påverkansmöjligheterna 

minskar (Östlund, 2012). Där omsorgskulturen får övertaget riskeras lärandet, gemenskapen 

och utvecklingen i skolan (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). Det är en diskussion som å 

ena sidan belyser hur elevens möjlighet att påverka minskas på grund av att personerna runt 

dem inte är tillräckligt lyhörda för behoven. Å andra sidan sätts omsorg mot kunskapen. Om 

det i lärmiljöns kultur skapas olika nivåer där kunskap värderas högre än omsorgen, hur 

påverkar det relationen till eleven, är frågorna vi ställt oss. Det är viktigt att förhålla sig 

kritisk till forskning om metoder och arbetssätt som visar positiva resultat vad gäller elevers 
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kunskapsutveckling, då det samtidigt kan innebära negativa effekter på andra mål och värden 

i skolan (Nilholm & Göransson, 2013).  

Aspelin (2013) belyser vikten av förtroendefulla relationer och att de inte ska stå i något 

motsatsförhållande till att kunskap utvecklas. Han framhåller, för att varaktig kunskap ska 

utvecklas, förutsätter det att elever har goda relationer till sina lärare. Denna studie bekräftar 

också att det sociala klimatet i skolan medverkar till elevernas lärande, motivation och 

välbefinnande genom relationer i undervisningssituationer mellan lärare-elev och elev-elev. 

Det sociala klimatet kan också beskrivas som samspelsprocesser för relationer (Allodi, 

2010a). Skolan ska inte enbart handla om lärande utan även om barns rätt att vara med 

varandra, lära genom att vara. En social gemenskap öppnar upp för lärandet (Andersson & 

Wilders, 2015). Forskningen visar på vikten av att i det förebyggande arbetet skapa 

inkluderande lärmiljöer i skolan som motverkar skolsvårigheter och exkludering (Allodi, 

2010a; Andersson & Wilder, 2015). De menar också att personal på olika nivåer inom skolan 

är tvungna att arbeta med hela lärmiljön för att göra den mer inkluderande. 

 

Den psykosociala delen av lärmiljön är avgörande och det behövs mera forskning om hur 

lärare kan utveckla sin undervisning för att förbättra miljön (Allodi, 2010b). En god 

lärandemiljö kännetecknas av olika aspekter såsom, kreativitet, stimulans, lärande, 

kompetens, trygghet, kontroll, samarbete, delaktighet, ansvar, och inflytande. Dessa aspekter 

utgår från de grundläggande mänskliga behoven och värderingarna. Aspekterna medverkar 

också till elevernas välbefinnande. Samhällets syn på vilka mänskliga aspekter och värden 

som är viktiga är att beakta i arbetet med eleverna (Allodi, 2011). 

 

2.1.4 Specialläraren i träningsskolan 

I träningsskolan arbetar speciallärare och assistenter i ett nära samarbete med varandra och 

eleverna. Tydlighet och struktur i klassrummet påverkar både elever och personal. Vet 

assistenterna vad de ska göra är det troligt att chanserna ökar för dem att stödja eleverna. 

Specialläraren i klassrummet har flera viktiga uppdrag. Ett av dem är att utforma 

undervisningen. Thornberg (2013) menar att didaktiken i klassrummet bör präglas av både 

struktur och sensitivitet. I ett klassrum där läraren skapar struktur vet eleven vad den ska 

göra, när, hur och med vem. Där sensitivitet råder är läraren stöttande, lyhörd och ställer höga 

krav, det vill säga tror på deras förmåga (Thornberg, 2013). Lärarens föreställning om eleven 

inverkar på förväntningarna på eleven. Det innebär att våra föreställningar om till exempel 
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elever med utvecklingsstörning kan leda till att vi har för låga förväntningar på eleven. Vi 

kategoriserar en grupp och “mallar” dem efter olika kännetecken (Thornberg, 2013). Flera 

andra studier visar också hur lärarens krav och förväntningar inverkar både på elevernas syn 

på sig själva och på deras motivation. Lärarens krav och förväntningar kan i sin tur leda till 

både lägre och högre utbildningsinsatser (Giota, 2013; Mitchell, 2015; Tiekstra, Hessels & 

Minnaert; 2009). Lärares förhållningssätt gentemot eleven har betydelse för hur man hittar 

lösningar och präglas av kunskapsnivån hos läraren (Ahlberg, 2013). 

En annan sida utifrån det etiska uppdraget i speciallärarens arbete exemplifieras också i 

Salamancadeklarationen (UNESCO, 2006). Det är en överenskommelse som Sverige antog 

redan 1994 och är tydlig; varje land bör sträva efter att forma en inkluderande skola där alla 

elever ska få ingå i samma skolsystem. Sivertun (2010) lyfter fram detta uppdrag och 

benämner det som bevakningsuppdraget och är en viktig uppgift för de som arbetar inom det 

specialpedagogiska fältet. Bevakningsuppdraget innebär att utsatta elevgrupper behöver 

språkrör eller kritiska röster som för gruppens talan. Ahlberg (2013) benämner det istället 

som ett samhällsuppdrag inom specialpedagogiken där det ingår att värna om social rättvisa 

och ökad jämlikhet för alla elever i skolan. Avslutningsvis åskådliggör det hur mångfacetterat 

specialläraruppdraget är. 

 

2.1.5 Autonomi och lärmiljö 

Autonomi är ett begrepp som kan förklaras och tolkas på flera sätt. Här följer flera 

förklaringar som stöd för att konkretisera ordet autonomi. I Nationalencyklopedin (2017) 

definieras begreppet autonomi som självständighet och oberoende. Inflytande över 

beslutsprocesser och elevers delaktighet i aktivitet är en annan tolkning (Thomas, 2007). I 

(Clark, Olympia, Jensen, Heatfield och Jenson (2004) förklaras att autonomi kan främjas 

genom en persons möjlighet till meningsfulla livsval i aktiviteter. Aktiviteterna bör omfattas 

av följande delar; målsättning, problemlösning samt känslan av kontroll. Dessa delar i 

aktiviteten är betydelsefulla för att autonomi ska kunna ske. Molin (2004) förklarar autonomi 

som en form av delaktighet och betonar individens möjlighet till självständiga val och 

möjlighet att bestämma. Även han belyser att självständiga val inte automatiskt behöver 

betyda att individen ska kunna utföra sysslan på egen hand. Det stärks även av Pless & 

Adolfsson (2011) som menar att en person kan uppleva delaktighet trots att personen själv 

inte utför aktiviteten. Almqvist, Eriksson & Granqvist (2004) förklarar autonomi utifrån en 

persons tro på sina egna färdigheter och förmågor i relation till att hantera en viss situation (s. 

140). De tolkningar och formuleringar som angivits skiljer sig åt något.  
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Både internationell och nationell forskning visar att delaktighet är viktig för lärandet 

(Andersson & Wilder, 2015; Nilholm & Göransson, 2013; Mitchell, 2015). Trots omfattande 

forskning är det inte självklart hur vi ska gå tillväga för att främja delaktighet, varken i 

samhället eller i skolan. Fastän skolans styrdokument (Skolverket, 2011) betonar elevernas 

aktiva medverkan och möjlighet att påverka och chans till inflytande. I specialpedagogiska 

skolmyndighetens stödmaterial om delaktighet SPSM (2015), som ska stödja skolpersonal i 

arbetet med att skapa delaktighet i skolan ryms sex delaktighetsaspekter. Dessa aspekter är 

tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. Aspekterna 

finns alltid i en kontext. Delaktighet ligger som ett paraply över de sex aspekterna och visar 

på det inbördes förhållandet mellan dem. Stödmaterialet visar också på komplexiteten som 

innefattas i begreppen. Almqvist, Eriksson & Granqvist (2004) menar att delaktighet är ett 

multidimensionellt fenomen som berörs av flera faktorer såsom personen själv, samspelet och 

miljön. Lärares attityder och förmåga att samspela inverkar på lärmiljön och det i sin tur 

påverkar möjligheten till autonomi för eleverna i skolaktiviteter. Att det finns ett inbördes 

förhållande mellan lärmiljö, delaktighet och autonomi blir tydligt utifrån ovanstående 

resonemang. Det bekräftas delvis i en internationell studie från Australien (Gilmore, Ryan, 

Cuskelly & Gavidia-Payne, 2016).  I den framhålls vikten av att stödja självständighet tidigt 

hos barn med diagnosen Down syndrom. Där belyses samband mellan mammans autonomi 

och barnets autonomi. Studien visar att det finns vissa belägg för att mammor till barn med 

diagnosen Downs syndrom är mer omhändertagande och styrande än mammor till barn utan 

diagnos. I de familjer vars barn hade autonomistödjande föräldrar kunde egenskaper noteras 

som att de väntade in och inte ingrep på en gång, barnet fick be om hjälp, de gav heller inte 

hjälp eller tips på en gång. Man kunde också se att dessa föräldrar uppmuntrade barnet att 

välja och att delta i aktiviteter. Ett flertal vuxna med Downs syndrom har beteende- och 

psykiatriska problem. Därför finns det ett behov av att studera faktorer som kan öka deras 

autonomi tidigt (Gilmore m.fl., 2016). Även om resultatet i denna studie är riktat mot barn 

med Downs syndrom tror vi att de främjande faktorerna runt barnet kan överföras till 

träningsskolans vardag. 

  

I stödmaterial SPSM (2015) framhålls flera faktorer som har betydelse för elevernas 

autonomi det vill säga inflytande och kunna bestämma över vad man gör och med vilka. Den 

fysiska miljön, tid och handlingsutrymme som tiden skapar, att få tillgång till information 

eller att kunna avstå eller välja bort. I materialet finns det även begränsande faktorer som till 
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exempel när resurspersoner inte ger eleven chans till egna val, till information eller att 

omsorgen som ges minskar möjligheterna att vara med kamrater. Konkret så innebär det att 

lärmiljön bör utformas så att eleverna kan få information både muntligt och synligt via 

anpassat bildstöd eller på annat vis om så krävs. Tidsaspekten är också betydelsefull. Dels bör 

eleverna ha tid att utföra moment, dels bör det finnas tålamod hos personalen att vänta in. 

Möjlighet till egna val och mötas av respekt när de vill avstå är även viktiga delar för 

autonomi. 

  

Eriksson (2006) har i sin avhandling om delaktighet i skolan för elever med funktionshinder 

funnit att graden av funktionshinder inte var avgörande för om en elev känner sig delaktig. 

Visserligen så har elever med funktionshinder en lägre grad av delaktighet utifrån sitt 

funktionshinder (Eriksson, 2006). Det beror på att faktorer som självständighet, samspel med 

andra och förmåga att ta initiativ ofta är svårare för elever med funktionshinder. Men det var 

andra faktorer som spelade en mer avgörande roll. Det framkom tre viktiga dimensioner - 

upplevelser, interaktion och kontext. En förutsättning för delaktighet var att eleven måste 

känna sig inkluderad och själv kunna bestämma om den vill delta eller ej. Det möjliggörs om 

eleven finns med i ett sammanhang med andra elever och inte särskiljs. 

I en studie av Chou, Wehmeyer, Palmer & Lee (2016) belyses en annan faktor som inverkar 

på möjligheten till delaktighet och självbestämmande. Det är elever som befinner sig inom 

autismspektrumet, vilka kan ha svårare att kommunicera och göra sig förstådda. Det blir 

svårigheter om inte pedagoger ger förutsättningar för kommunikation på alternativa sätt. 

Forskningen belyser sambanden mellan typ av funktionsnedsättning och möjligheten till 

självbestämmande för elever. Resultatet utifrån denna studie visar att det finns flera faktorer 

som hindrar elevers möjlighet till delaktighet bland annat personalens bristande kunskaper 

om kommunikation samt typ av funktionsnedsättning.  

  

2.1.6 Sammanfattning 

Trots att forskningsfältet är relativt begränsat avseende elever inom träningsskolan har vi 

ändå funnit forskning med god relevans till studiens undersökningsområde. 

Sammanfattningsvis visar flera studier att omgivningen, kontexten och samspelet påverkar 

elevernas chanser till autonomi. Det stämmer även väl överens med Antonovskys (1991) 

forskning. Han kom fram till att när människor upplever meningsfullhet, begriplighet och 

hanterbarhet i sina liv får det positiva effekter och leder till ett både fysiskt och psykiskt 
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friskare liv. Utifrån forskningen formades begreppet KASAM, som innebär att uppleva en 

Känsla Av SAMmanhang är grunden för fysisk och psykisk hälsa. Begreppet KASAM binder 

ihop forskningen i detta kapitel. Känsla av meningsfullhet kan kopplas till att eleven har 

inflytande, blir lyssnad på, kan göra egna val, har mål och uppgifter. Meningsfulla livsval i 

aktiviteter enligt Clark m.fl., (2004). Känsla av begriplighet nås om den fysiska miljön är 

utformad så att eleven kan förflytta sig och om de får information om dagens aktiviteter eller 

förbereds inför en utflykt med bildstöd (Brodin, 2010). Detsamma gäller om de har en tydlig 

lektionsstruktur där de vet vad som ska hända, med vem, hur länge och så vidare och om det 

finns förutsägbarhet i lärmiljön (Thornberg, 2013; Wilder, 2014). Känsla av hanterbarhet nås 

om eleven har krav och förväntningar som är anpassade utifrån deras egen nivå och känner 

självförtroende. Eriksson (2006) menar att elevens upplevelse av vilka förväntningar andra 

har medverkar till känsla av hanterbarhet, vilket även styrks i studien av Gilmore m.fl., 

(2016). Elevens utbildningsinsatser påverkas om lärarens krav är för höga eller för låga 

(Giota, 2013; Mitchell, 2015; Tiekstra, Hessels & Minnaert; 2009). Att uppleva en känsla av 

sammanhang stämmer väl överens med Allodis (2010a,b) forskning. Där framhålls att 

förutsättningarna i lärmiljön är avgörande för elevers hälsa och även för att undvika 

exkludering. Det finns en social gemenskap (Andersson och Wilder, 2015) som kopplas till 

delaktighet, vilket eleven får om den känner att den har en plats i klassen. En tillhörighet som 

är saknad för eleven, om den är borta. Det finns en social gemenskap i lärmiljön (Andersson 

& Wilder, 2015). 

 

Både Antonovskys (1991) och Allodis (2010a; 2010b; 2011) forskning lyfter fram att ohälsa 

uppstår i miljön och det stämmer väl överens med studien av Schalock (2011) som visar att 

det är i mötet i den sociala miljön som begränsningarna skapas. Detta innebär att om det inte 

skapas tillräckliga villkor i lärmiljön för eleverna så leder det till utanförskap och ohälsa. 

  

Vi har sammanfattningsvis funnit att ämnet för vår studie, hur elevernas autonomi främjas i 

träningsklasser, är ett komplext system där flera olika komponenter medverkar. I kapitlet har 

även samhällets- och lärarens kunskapssyn belysts.  Kunskapssynen inverkar både på hur vi 

utformar lärmiljöerna och inverkar på våra krav och förväntningar på eleverna. 
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3. Teoretisk referensram 

Studiens fokus är att skapa ökad kunskap om hur lärmiljön i träningsskolan kan främja 

elevernas möjlighet till inflytande. Vilka möjligheter ges eleverna att bestämma över sitt 

handlande? För att åskådliggöra det har vi i vår referensram tagit stöd av det relationella och 

systemteoretiska perspektivet. 

  

3.1 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet har sitt ursprung i handikapprörelsen och växte fram i Sverige på 

1960-70 talet inom den sociologiska och psykologiska forskningen (Ahlberg, 2013). De 

senaste tjugo åren har perspektivet vuxit sig allt starkare även inom den specialpedagogiska 

forskningen (Aspelin, 2013). I det relationella perspektivet finns det alltid en samverkan 

mellan två människor eller fler. Kärnan består i vad som sker människa till människa. Vi kan 

inte se människan som skild från omgivningen utan på det sammanhang människan befinner 

sig i. Relationerna sker i en process som ständigt är föränderliga (von Wright, 2002). Överför 

vi det till träningsskolan och det sammanhang som elever och personal befinner sig i innebär 

det att relationerna påverkas av de beslut som fattas runt dem. De ingår i ett sammanhang, 

relationerna berörs också av vad som till exempel händer på morgonen i hemmet eller taxin 

på väg till skolan. 

  

Aspelin (2013) beskriver denna process och vad som händer mellan människor utifrån tre 

sammanhängande aspekter. Den första, och mest väsentliga aspekten är relationen. Den andra 

aspekten handlar om att samspelet i miljön alltid ska uppfattas som rörlig och föränderlig. 

Den tredje och sista aspekten lyfter fram sammanhanget och nivån som betydelsefulla 

avseende kontexten som relationen sker i. Ett relationellt perspektiv i detta sammanhang 

känns givet utifrån att delaktighet förutsätter att elever befinner sig i ett sammanhang med 

andra (Ahlberg, 2013; Aspelin, 2013). 

  

I ett relationellt perspektiv innebär det att det är lärmiljön som ska stödja eleven och som bär 

ansvaret för om eleven befinner sig i svårigheter (Aspelin, 2013). Inom specialpedagogiken 

har det funnits en tradition där man har sett elevers svårigheter utifrån ett kategoriskt 

perspektiv. Om personal i skolan placerar elevernas svårigheter, problem eller 

funktionsnedsättningar hos eleven tenderar det snabbt att bli en del av elevens identitet 

(Rosenqvist, 2013). Det innebär att de svårigheter som uppstår helt ligger på elevens brister 
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(Persson, 2005; Helldin, 2010). Relationella perspektivet tar ett ställningstagande då 

förklaringarna söks i lärmiljön. Det innebär också att det är lärmiljön som borde studeras 

istället för elevernas svårigheter, problem eller funktionshinder.  

  

3.2 Systemteoretiskt perspektiv 

Vi finner det relevant att belysa studien ur ett systemteoretiskt perspektiv då det på olika 

nivåer finns faktorer som påverkar elevens möjlighet till delaktighet och inflytande. 

 

Elevernas lärmiljö ingår som en del i skolans system, där de olika delarna i systemet påverkar 

varandra och även av strukturen som helhet. Skolans system är komplext och det är viktigt att 

se på helheten. Helheten måste betraktas som mer än summan av delarna och därmed kan inte 

delarna studeras var för sig. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan resultatet i en 

organisation förklaras som konsekvenser av interaktionen mellan delarna samt mellan delarna 

och helheten. Systemet vill nå jämvikt och det är speciallärarens roll i skolverksamheten att 

sträva efter balans (Öquist, 2008). Skrtic (1991) är en förespråkare av ett dynamiskt 

organisationstänkande som innebär en flexibel organisation i skolan. Han påstår att det har 

skapats särskilda utbildningssystem, t ex den svenska grundsärskolan, pga byråkratin i 

utbildningssystemet. 

Det systemteoretiska perspektivet belyser hur eleven påverkas av samspelet som sker på olika 

nivåer i lärmiljön (Almqvist, Eriksson & Granlund, 2004). En elevs situation påverkas av 

många olika faktorer. Elever som återfinns i träningsskolan är extra beroende av 

omgivningens stöd. Det är elevens familj, skola, habilitering och eventuellt andra stödinsatser 

som ska samverka. De kan ha olika syn, mål och uppdrag utifrån sin professionella roll, men 

alla ska samverka för elevens skull (Björck-Åkesson, 2010). Även samhällets värderingar och 

syn på normalitet styr vilka resurser som sätts in för individer med en funktionsnedsättning. 

(Ineland, Molin & Sauer, 2013; Rosenqvist & Tideman, 2000). På en annan nivå befinner sig 

skolans huvudman som i sin tur kan vara mer eller mindre restriktiv i att tillföra resurser för 

elever i behov av särskilt stöd. 

Flera forskare (Kylén, 2012; Szönyi, 2012; Wilder, 2015) framhåller svårigheten för barn att 

vara delaktig i en värld där de är beroende av andras beslut. För att öka förståelsen behöver vi 

lära känna hela miljön runt barnet. I den utvecklingsmodell som Bronfenbrenner (1979) 

skapade, delade han in nätverket runt en individ i mikro-, meso-, exo- och makrosystem. De 
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olika systemen påverkar varandra och förändras något i dem påverkas alla. Hur stor inverkan 

samspelet i den nuvarande miljön eller styrkan i det får är också avhängigt på den miljö och 

det samspel som eleverna befunnit sig i tidigare. Det tidigare samspelet eller miljön skulle till 

exempel kunna innebära tidigare skolor eller tiden innan eleverna anländer till skolan. Hur en 

elevs familj ser ut är också en del i systemet, vilket räknas in i mikro- och mesosystemet. I 

mesosystemet finner vi också elevens skola och lärmiljö. Wilder & Granlund (2015) redogör 

för hur en elevs stödsystem medverkar till hög eller låg hållbarhet. När det är hög hållbarhet 

så har eleven ett större socialt skyddsnät än vid låg hållbarhet. En hög hållbarhet i 

stödsystemet understödjer en ökad självständighet och delaktighet som ökar möjligheten till 

lärande (Wilder & Granlund, 2015). 

 

3.3 Sammanfattning och relevans 

Det relationella perspektivet lyfter fram relationer och handlingar mellan människorna i 

systemet. Det systemteoretiska perspektivet visar nivåer och roller i ett system. Båda 

perspektiven medverkar till att se på resultatet ur olika synvinklar så att vi utifrån det kan se 

samband och dra slutsatser. Sammanfattningsvis anser vi att de relationella- och 

systemteoretiska perspektiven stärker varandra. 

  

4. Metod 

I följande kapitel beskrivs hur vi gick tillväga för att besvara våra forskningsfrågor. Kapitlet 

innehåller också en diskussion om såväl de etiska forskningsaspekterna som diskussion om 

reliabilitet och validitet. Kapitlet avslutas med analys av våra data. 

  

4.1 Metodval 

För att besvara syftet med studien har en kvalitativ forskningsansats valts. Vi valde att 

kombinera två metoder; observation som deltagare med låg grad av struktur samt 

semistrukturerade intervjuer (Björndal, 2005; Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Kombinationen av metoder passade väl för vår studie eftersom det gjorde 

det möjligt att nå en djupare förståelse både för verksamheten som präglar träningsskolan och 

för lärarna som arbetar där. Det är betydelsefullt att forskaren har kännedom och förståelse 

om organisationen där forskningen sker (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; Kvale & 

Brinkmann, 2014). Genom observationerna fick vi en inblick i lärarens arbete som vi senare 
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kunde följa upp under intervjuerna. Kombinationen av de två metoderna bidrar till en större 

bredd av det som studeras (Björndal, 2005). 

4.2 Tillvägagångssätt 

Under denna rubrik beskriver vi våra två datainsamlingsmetoder; observationer och 

intervjuer. Vi beskriver också hur vi har genomfört dessa och hur vi har gått tillväga för att 

dokumentera observationerna samt hur intervjuerna har transkriberats. Här diskuterar vi även 

några av de etiska ställningstaganden vi ställdes inför i samband med våra roller som 

observatörer och intervjuare. 

4.2.1 Pilotstudie 

I november 2016 genomförde vi varsin pilotstudie där vi fick chansen att prova syftet och de 

tre forskningsfrågorna som låg till grund för studien. Pilotstudien fungerade som ett stöd inför 

datainsamlingen och när metoderna prövats gavs information om vilka svårigheter som kan 

uppstå under insamlingen av data (Creswell, 2013). Pilotstudien delades upp mellan oss 

vilket innebar att en av oss bara observerade och den andre bara intervjuade. Utifrån dessa 

erfarenheter beslutade vi att var och en skulle göra observationer med uppföljande intervju. 

Vi gjorde detta i de olika verksamheter vi besökte. Dessutom förbättrade vi intervjuguiden 

(bilaga 3) och upprättade en observationsstruktur (bilaga 4) som stöd efter observationerna.   

4.2.2 Observationer 

Valet av observation som en av våra datainsamlingsmetoder medverkade till en större bredd 

och förståelse av undervisningssituationen i träningsskolan och det sammanhang som lärarna 

vistades i. Genom observationer ges information om interaktionen mellan människor 

(Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). Vi upplevde att de frågor som uppstod under 

observationerna också kunde följas upp i samband med intervjuerna. 

Observationerna hade låg struktur. Den låga strukturen bidrog till att vi aktivt både kunde se, 

lyssna och koncentrera oss på att samla utförlig information genom att föra löpande 

anteckningar under observationerna. Vi hade inte i förväg bestämt vilka situationer som var 

relevanta under observationen utan antecknade så mycket vi kunde för att sedan föra in det i 

vår observationsstruktur. Observation med låg grad av struktur kan med fördel användas om 

studien är utforskande och om forskaren detaljerat vill försöka förstå och skaffa information 

kring forskningsfrågorna (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013). 
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Vid observationen var vi passiva i grupperna där vi observerade, det vill säga vi deltog inte i 

aktiviteter. Däremot hade elever och personal kännedom om att vi deltog i klassen och varför 

vi var där. Observation som deltagare betyder att observatörerna inte deltar i verksamheten, 

men är kända för gruppen (Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; Bjørndal, 2005). Vid 

observationer finns det en grundläggande regel och det är att värna och se till att personerna 

som observeras inte utsätts för kränkning eller skada (Björndal, 2005). Ur ett etiskt perspektiv 

var det viktigt för oss att reflektera över både elevernas medgivande vid observationerna samt 

vår roll som observatörer. Trots att vi informerade både elever, föräldrar och personal om vårt 

syfte och vår medverkan i klasserna är det svårt för eleverna i träningsskolan att protestera 

eller säga nej. Ineland m.fl., (2013) belyser vikten av att de professionella runt personer med 

utvecklingsstörning skapar det “goda mötet” genom att reflektera över det egna 

förhållningssättet både det etiska och moraliska dilemmat. 

Hammar Chiriac & Einarsson (2013) påtalar att forskaretik behandlar både forskarens 

förhållningssätt och forskaruppdraget. De menar att det i forskarens uppdrag också ska ingå 

att värna om kunskapsproduktionen. Vår önskan är att studien ska komma till nytta och bidra 

till ökad kunskap om vad som främjar och hindrar elevers inflytande och självbestämmande i 

träningsskolan. Vi anser att forskaruppdraget motiverade vår närvaro i klasserna och inte 

inverkade negativt på elevernas mående. 

Under observationerna antecknade vi nyckelord i loggböcker. För att sammanställa 

anteckningarna efter observationerna användes en enkel observationsstruktur (bilaga 3) med 

öppna kategorier som bland annat innehöll tid, plats, episoddatum, antal och närvarande 

personer. Observationsstrukturen kan fungera som ett stöd och förenkla bearbetningen av 

anteckningarna efter observationerna (Bjørndal, 2005). 

  

4.2.3 Intervjuer 

I studien använde vi oss av semistrukturerad intervju med olika teman. Under intervjuerna 

användes intervjuguiden (bilaga 4) som ett stöd. Våra tre forskningsfrågor låg till grund för 

utformandet av intervjufrågorna. Intervjufrågorna utgick från tre teman i guiden. Dessa var 

lärmiljö, delaktighet och självbestämmande. Vi ansåg att det var betydelsefullt att följa våra 

intervjupersoners tankar och upplevelser och inte helt låta oss styras av guiden. Intervjuer 

lämpar sig bra om syftet är att ta del av intervjupersonernas synvinkel, utveckla ny kunskap 

ur berättelserna och beskriva deras livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). Det innebar också 
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att vi ställde nya frågor som inte stod i guiden, men som knöt an utifrån intervjupersonernas 

berättande. Vid intervjuer möts man “öga mot öga”, vilket gör att man kan ställa följdfrågor 

och förtydliga för att försäkra sig om att man uppfattat essensen i berättandet (Bjørndal, 

2005). Den här typen av intervju har låg grad av struktur och är flexibel i sin form (Kvale & 

Brinkmann, 2014; Bjørndal, 2005). 

Intervjuprocessen är att betraktas som en relation, där intervjuaren och intervjupersonen 

tillsammans skapar kunskap (Kvale & Brinkmann, 2014). För oss var det betydelsefullt att 

inleda intervjuerna med frågor om till exempel hur länge de arbetat, för att skapa en 

avslappnad stund. Vi var medvetna om att det fanns en maktasymmetri mellan oss som 

intervjuade och intervjupersonerna, därför bör inte en intervju betraktas som en dialog mellan 

två jämlika (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi valde exempelvis att inte använda ord vid 

intervjuerna som var allt för teoretiska för att inte öka ojämlikheten mellan oss. Om forskaren 

använder ett mer vardagsnära språk under intervjuerna medverkar det till att känslan av 

maktasymmetri minskar hos intervjupersonen (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Nio av de undervisande lärarna intervjuades direkt efter observationstillfället. Två av 

intervjuerna skedde senare under dagen. Intervjuernas längd varierade mellan 35-60 minuter 

per intervju. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriberingen underlättades av 

att vi skrev ut våra egna intervjuer. Intervjuerna skrevs ut ordagrant däremot utelämnade vi 

pauser, upprepade ord som exempelvis mm och hm eftersom vår intention inte var att göra en 

språklig analys. Avsikten med studien styr hur detaljrika utskrifterna bör vara (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

  

4.3 Urval och deltagare 

Under denna rubrik beskriver vi hur urvalet, tidpunkt och var datainsamlingen 

genomfördes. Vi beskriver också åldersspridningen i klasserna där observationerna 

genomfördes samt fördelningen mellan oss som genomfört studien. 

  

Vi valde inledningsvis att göra ett bekvämlighetsurval eftersom det både underlättade och 

besparade oss tid. Fördelarna med ett bekvämlighetsurval är att den kan förenkla både vad 

gäller tid, närhet, kostnad och dessutom vara lämplig vid småskaliga forskningsprojekt 

(Bryman, 2011). Vid första kontakten med två för oss kända rektorer fick vi hjälp att knyta 

kontakt med skolor. 
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Urvalet av intervjupersoner styrdes av naturliga skäl av studiens syfte eftersom vi avsåg att 

studera hur vi kan utveckla vårt arbetssätt med att skapa undervisningssituationer som främjar 

elevernas autonomi i träningsskolan. Totalt genomfördes elva observationer och elva 

intervjuer i träningsskolor med undervisande lärare fördelade jämnt mellan två kommuner i 

Sverige. Här är även pilotstudien inkluderad. Största delen av datainsamling gjordes under 

februari 2017. För att underlätta genomförandet valde vi att utföra fem observationer vardera 

och fem intervjuer vardera på olika orter dels för att det geografiska avståndet mellan oss var 

långt och dels för att spara tid. Antalet och omfattningen av intervjuer och observationer 

hänger ihop med studiens syfte (Creswell, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). 

  

De elva observationerna utfördes under lektionstid i elva olika träningsklasser från årskurs ett 

till årskurs nio. Vi valde att utföra observationerna under dagens första lektioner i samtliga 

klasser för att kunna göra jämförelser och se mönster. Elevernas åldrar varierade mycket, i 

någon klass var eleverna från fem år upp till tolv år för att i en annan klass vara från åtta år 

upp till sexton år. Observationernas längd varierade den kortaste var 60 minuter och den 

längsta 90 minuter. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Under studiens gång har vi strävat efter att beskriva vårt tillvägagångssätt på ett tydligt och 

strukturerat sätt för att öka tillförlitligheten och för att studien ska hålla hög kvalitet. I en 

transparent studie har metod och tillvägagångssätt beskrivits på ett tydligt och öppet sätt 

vilket ökar trovärdigheten (Kvale & Brinkmann, 2014). I forskningsprocessen är det viktigt 

att stanna upp och reflektera över om studien verkligen undersöker det den avser att 

undersöka, valideringen är något som bör fortgå under hela arbetet, vilket vi gjort fortlöpande 

(Fejes & Thornberg; 2015; Kvale & Brinkmann, 2014). 

                    

Genom att inta ett vetenskapligt förhållningssätt där vi diskuterar och är kritiska till hur vår 

egen roll påverkar forskningsprocessen, menar vi att tillförlitligheten ökar. Forskarrollen 

inverkar på tillförlitligheten och det är viktigt att vara medveten om dessa inbördes 

förhållande (Creswell, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). Reliabiliteten och validiteten i 

studien ökar genom att forskaren kombinerar flera metoder (Bjørndal, 2005). Valet att 

använda oss av två datainsamlingsmetoder i studien har medverkat till att öka studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. 
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4.5 Etiska aspekter 

I den här småskaliga forskningsstudien har vi följt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav; 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Inledningsvis kontaktades 

tio skolor för att informera om studiens syfte samt höra oss för om det fanns ett intresse av att 

delta. Nästa steg var att skicka ut missivbrev (bilaga 1 och 2). I missivbrevet förklarades det 

att vi följer vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Där informeras om; studiens syfte, 

ljudinspelningen och hur vi i studien kan säkra konfidentialitet. 

 

I situationer där man aktiverar sin etik försöker man således betrakta och fundera över vilka 

värderingar, regler och normer som styr hur man agerar som forskare. Forskaren bör använda 

det etiska ögat (Bjørndal, 2005, s. 138). Vi var noga med att informera om vår studie både via 

missivbrev, men även före observationen och innan intervjun. Vi var också tydliga med att 

studien var frivillig. Kvalitativ forskning har tagit sin grund ur fenomenologin där fokus 

ligger på att försöka förstå det som ska studeras och också speglar förhållningssättet, ett etiskt 

forskningsbeteende (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

 Det fanns flera etiska aspekter att ta hänsyn till runt intervjupersonernas konfidentialitet 

innan transkriberingen bland annat hur rådata ska hanteras och avidentifieras. Redan vid 

transkriberingen är det viktigt att värna om intervjupersonernas anonymitet genom att 

avidentifiera dem (Kvale & Brinkmann, 2014). Nyttjandeaspekten beskrivs också detaljerat; 

att vi hanterar rådata och använder materialet enbart för studien och att materialet förvaras på 

ett säkert ställe. I studiens slutskede förstörs materialet (Vetenskapsrådet, 2002; 2011). Det 

finns svårigheter med att säkra anonymitet eftersom miljöer och personer kan bli tydliga för 

de som känner personer som genomför studien (Östlund, 2012). Vi har valt att inte skriva ut 

skolornas namn, orter eller personens namn för att säkra anonymitet. Vi är ändå medvetna om 

att det trots detta finns en risk att någon kan göra kopplingar till en skola eller specifik 

person.  

  

4.6 Analys av data 

I en kvalitativ studie sker analysen fortlöpande och medverkar i såväl skrivandet, som vid 

observationer och intervjuer (Fejes & Thornberg, 2015; Creswell, 2013; Kvale & Brinkmann, 

2014). Det stämmer väl överens med arbetet vid denna studie. Vi har omväxlande analyserat 
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våra frågeställningar mot litteraturen, vid skrivprocessen samt under våra observationer och 

intervjuer. Vårt tillvägagångssätt kommer att beskrivas utifrån fem steg. 

  

Vid analysen av våra rådata har vi främst använt två metoder: kategorisering och 

modellering. När forskaren använder två eller flera metoder och kombinerar dem kallas det 

för Ad hoc metod (Fejes & Thornberg, 2015). Det första steget som vi tog vid analysen av 

data var att bekanta oss med utskrifterna genom att läsa igenom dem flera gånger. Under 

genomläsningen använde vi överstrykningspenna, markerade vissa delar av textstycken och 

skrev nyckelord i marginalen. Att skriva noteringar i samband med genomläsningen hjälper 

forskaren att upptäcka och utforska det insamlade dataunderlaget (Creswell, 2013). I det 

andra steget sammanställde vi nyckelord, sökte efter mönster, likheter och skillnader. Dessa 

kodades och fördes in i olika kategorier. Vid steg tre upprättade vi en mall för att organisera 

och hantera vårt datamaterial. Vi delade in den i de fem huvudkategorier vi hittat, där vi la in 

korta meningsbärande textstycken under passande kategori. Där kunde vi se vilka av 

kategorierna som ofta förekom. Mallen hjälpte oss att skapa överskådlighet och förenklade 

arbetet när vi kategoriserade datan. Vid fjärde steget så skapade vi en till mall med tre 

kategorier för att smalna av det ytterligare. I vårt femte steg använde vi modellering som 

analysmetod för att resonera kring begrepp och relationerna mellan dem. Modellering 

fungerar som en teoretisk modell och förklarar hur saker hänger samman och varför det som 

inträffar i datamaterialet inträffar (Fejes & Thornberg, 2015). Utifrån modelleringen kunde vi 

tolka, knyta samman och dra slutsatser kopplade till det relationella och systemteoretiska 

perspektiven. 

 

5. Resultat 

I följande kapitel redogör vi för resultatet av vår studie. Syftet med studien var att beskriva 

och analysera hur speciallärare utformar gynnsamma lärmiljöer som främjar elevernas 

autonomi i träningsskolan. Vi kommer att belysa det utifrån ett relationellt- och 

systemteoretiskt perspektiv. Våra frågeställningar lyder: 

● Vilka möjligheter och begränsningar finns i träningsskolans lärmiljö med avseende på 

att främja elevernas autonomi? 

● Hur befrämjar speciallärarna elevernas autonomi? 
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Resultatet kommer vi att presentera utifrån våra forskningsfrågor, där Lärmiljö och Autonomi 

blir våra huvudrubriker. Under rubriken Lärmiljö lyfter vi fram de möjligheter och 

begränsningar vi fann i studien. Det resulterar i underrubrikerna Personal, Trygghet och  

relationer, Struktur och slutligen Utmaningar. Hur speciallärare befrämjar elevernas autonomi 

samlas under rubriken Autonomi. Underrubrikerna blir där Självbestämmande och 

Kommunikation. Slutligen redovisas vår tolkning utifrån våra perspektiv i studien under 

rubriken Sammanfattning utifrån det relationella och systemteoretiska perspektivet. 

  

5.1 Lärmiljö 

Lärmiljö består av den fysiska miljön, såsom skolans lokaler och dess utformning. Den 

innefattar också de personer som ingår i skolverksamheten och som eleven möter där. Vi 

kommer att redogöra för vilka möjligheter och begränsningar i lärmiljön som vi 

uppmärksammat utifrån observationerna och som framkom under intervjuerna. 

  

Möjligheter: 

● Hög personaltäthet 

● Kunnig personal som är lyhörd och inkännande 

● Personal som strävar mot samma mål och är samspelta 

● Lugn och trygg personal 

● Tillåtande klimat 

● Struktur och förutsägbarhet 

● Ordning och reda 

● Avskalad miljö 

● Visuellt stöd för att främja kommunikationen 

● Valmöjligheter 

  

Begränsningar: 

● Orutinerad personal 

● Ouppmärksam personal 

● Schemaändringar och andra förändringar 

● Teknikstrul 

● Trångboddhet eller ej ändamålsenliga lokaler 

● Tidspress  
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De här ovanstående punkterna återkom under intervjuerna och vi kunde också skönja dem 

under observationerna. Nedan binds innehållet ihop under rubrikerna Personal, Trygghet och 

relationer, Struktur och utmaningar. 

  

5.1.1 Personal 

Personalen i de flesta klasser bestod av en speciallärare och elevassistenter och ibland 

personliga assistenter. Att ha kunnig personal framkom som en viktig faktor vid intervjuerna 

med speciallärarna. Vad som kännetecknar kunnig personal enligt speciallärarna är att vara 

lyhörd för elevernas sätt att kommunicera, behärska många olika sätt att kommunicera och 

använda sig av de verktyg som finns, t ex visuella stöd av olika slag. Att det är hög 

personaltäthet framhöll lärarna som viktigt. Detta för att hinna uppmärksamma 

kommunikationen från eleverna som ibland kan visa sig endast som små subtila rörelser i 

form av blickar, handrörelser eller ljud. Då behöver det vara en personal per elev för att det 

ska kunna ske. Lärarna tryckte på vikten att vara lyhörda på elevernas behov i övrigt och vara 

inkännande och ta hänsyn till elevernas dagsform för att kunna avgöra vad som är rimligt att 

förvänta sig av eleven. 

  

Det är viktigt att man i arbetslaget kan samarbeta med varandra på ett sätt som bidrar till ett 

positivt klimat i klassen. Att vara flexibla och snabbt kunna improvisera vid behov. När det 

brister upplever lärarna att det blir oroligt för eleverna. Speciellt när det kommer orutinerade 

vikarier som är osäkra på sin uppgift. En lärare uttryckte det så här: 

  

Man måste vara otroligt lyhörd hela tiden och det är svårt med vikarier som inte har den här 

fingertoppskänslan (Lärare A). 

  

Oron hos eleverna uppstår också när schemaändringar behöver göras med kort varsel, ofta vid 

ordinarie personals frånvaro. Vi observerade även personal som hade sina privata mobiler på 

och svarade både genom samtal och sms. Det kändes störande för oss som observerade, men 

vi uppfattade också att eleverna blev störda av det. Vid observationerna upplevde vi att 

personalen ibland inte var tillräckligt lyhörda på elevernas signaler. Vi kunde också vid 

notera vid några tillfällen att personalen pratade över huvudet på eleverna eller att de pratade 

mer med varandra än med eleverna. 

  

Lärarna uppger att de försöker möta eleverna på deras nivå och anpassar undervisningen 

utifrån deras förutsättningar och dagsform. De försöker bygga på barnens intresse för att 
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väcka intresset. De beskriver att det var svårt att hitta gemensam planeringstid. Speciallärarna 

uppgav att det är viktigt att vara tighta i arbetslaget. En del av assistenterna jobbar på fritids, 

vilket innebär att alla i arbetslaget inte alltid kan vara med samtidigt. En enhet hade flera tider 

i veckan i olika konstellationer för planering, vilket de värdesatte högt. Det gör att man kan få 

till de pedagogiska diskussionerna, vilka ofta kommer i skymundan för allt praktiskt som 

behöver ordnas. Lärarna ansåg att samarbetet mellan arbetslagen och ett gott arbetsklimat i 

personalgruppen är viktigt, eftersom de flesta eleverna lätt känner av stämningen som råder 

och blir oroliga när personalen inte är samspelta eller strävar åt samma håll. Andra hinder 

som nämndes var när de inte hunnit förbereda sig riktigt pga att tekniken strular, att de inte 

hunnit stämma av med varandra i personalgruppen eller när något oförutsett händer. 

  

5.1.2 Trygghet och relationer 

Behovet av trygghet framhöll alla som vi intervjuade, som en förutsättning i deras 

skolverksamhet. En av förutsättningarna som lärarna nämnde var att personalen behöver ha 

möjlighet att vara ordentligt förberedda inför dagens aktiviteter, så de själva känner sig 

avslappnade och därmed lättare kan inge trygghet hos eleverna. Elever som möter ett glatt 

och välkomnande klassrum får en positiv start på dagen och det sprider ett lugn och harmoni i 

gruppen, uttrycker flera av lärarna. 

  

Elevernas stora behov av att känna trygghet gör att relationerna med personalen är viktiga. 

De vill skapa goda relationer och att eleverna ska känna att det är en positiv och tillåtande 

atmosfär där eleverna känner sig trygga med varandra och personalen. Det uttrycks i de flesta 

av intervjuerna att det krävs en trygg och tillåtande omgivning och att ha roligt tillsammans, 

göra roliga saker under lektioner. Som en lärare uttryckte det: 

  
Jag är helt övertygad, om jag så bara är helt övertygad för mig själv, så är jag övertygad att man 

behöver ha roligt för att lära sig saker. Så när jag planerar min vecka, så planerar jag, givetvis utifrån 

läroplan och styrdokumenten, men jag försöker se till att vi har roligt på nåt vis (...). Nånting måste 

göras, jag tror inte jag lär mig nåt, om jag inte är glad eller har roligt (Lärare G). 

 

Eleverna har också relationer med sina klasskamrater och ytligt kan det ibland framstå som 

de inte är speciellt intresserade av de andra eleverna i klassrummet. Men de kan betyda mer 

än vad de till synes ser ut att göra. En lärare uttryckte: 

  
När man gör trivselenkät där vi använder samtalsmattor och alla möjliga sätt, kan de ju verkligen visa 

där att klasskompisar är viktiga. fast i den fria leken så är man inte med dem. De är viktiga att de finns 

där och hen uttrycker att de är mina vänner. Men man ser det inte. Det är som att de är delaktiga i en 

grupp. Det kan vara viktigt, fast man inte visar det (Lärare F). 
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5.1.3 Struktur 

Flera av klassrummen är relativt avskalade och har en tydlig struktur med ordning och reda, 

för att göra det enkelt och förutsägbar. I de flesta av klasserna sitter alla tillsammans vid ett 

större bord vid samlingen på morgonen för att de ska känna sig delaktiga i gruppen. Där får 

eleverna hålla i samlingen själva. I de flesta klasser har de varsin dag och läraren finns hela 

tiden med som stöd. Det användes i hög grad visuella stöd, som bildstöd, stödtecken och 

Activeboard för att främja kommunikationen. Det kunde vi se under observationerna och 

lärarna påtalade det under intervjuerna också. Vi såg också att det visuella stöd som fanns 

tillgängligt inte alltid användes, kanske skulle det hjälpt en del av eleverna för att kunna 

kommunicera. Det fanns i regel en tydlig och konkret struktur som eleverna var välbekanta 

med och där fanns ett schema som de verkade bekanta med. En lugn lärmiljö med tydlighet 

som skapar struktur för eleverna och gör det förutsägbart skapar denna trygghet, ansåg de 

flesta av lärarna. Samlingarna vi besökte följde oftast en tydlig struktur, men innehållet kunde 

variera ganska mycket. Bland annat var ett besök på en fredagsmorgon där det var en 

discosamling med både dans och sång vilket eleverna var vana med och verkade tycka var 

roligt. Att få använda många sinnen och uttrycksformer ansåg läraren vara viktigt. Flera av 

lärarna uttryckte liknande. 

  

Många olika uttryckssätt använder läraren under samlingen såsom sång, dans, bilder och stödtecken 

(Lärare A). 

  

Vissa övergångar till nya aktiviteter var inte alltid tydliga för oss som observerade och vi 

upplevde att det inte verkade vara det för eleverna heller. En enhet hade mycket trånga 

lokaler, vilket gjorde att det upplevdes rörigt i klassrummet. Vi observerade att det var små 

rum och smala passager att förflytta sig i. Det innebar att det var svårt att strukturera 

lärmiljön på ett funktionellt sätt. Det innebar också att elevernas hjälpmedel inte kunde tas 

fram på ett enkelt sätt när de behövde dem vilket exkluderade vissa elever i några av 

aktiviteterna. 

  

5.1.4 Utmaningar 

Tidsaspekten är något som ofta nämns och påverkar på många plan då den är en kritisk 

faktor. Dels för att tiden i sig inte går att styra över och att yttre omständigheter inte heller 

gör det. Det kan vara att lärarna uppger att det finns behov av tid till förberedelse så att 
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lektionerna kan flyta på som planerat. Både för att man som personal ska vara väl förberedd 

och ha en beredskap för improvisationer om oförutsedda saker inträffar, vilket de angav att 

det ofta sker. Men även att ta sig tid när man jobbar med eleverna, att vänta in och ge elever 

den tid de behöver för de uppgift de jobbar med. Så här uttryckte en lärare: 

  

Hinder, det är nog om man har för bråttom själv. man kanske inte väntar ut tillräckligt mycket man går 

för fort fram. Att jag måste tänka jag måste faktiskt vänta ut (Lärare F). 

  

Det kritiska läget som kan uppstå är när en elev behöver mycket tid och det finns en tid att 

passa, t ex att taxin kommer, idrottshall som är bokad, mattider att passa och liknande. Under 

intervjuerna var lärarna medvetna om dessa och försökte att parera det så bra det gick. Flera 

uttryckte att det är bättre att stryka en aktivitet än att stressa en elev in i något. Det är 

lyhördheten för elevernas dagsform som är viktigast, sades under intervjuerna. 

  

Merparten av lärarna upplever att det är utmanande att ha heterogena grupper och att det 

berikar gruppen. Elever kan vara modeller för varandra. Några uttryckte; 

  

Att man får in de här på tidig nivå samtidigt som man måste utmana de här andra. Det har ju varit 

jätteroligt och jag har fått prova mig fram (Lärare J). 

  

(...) att finna de här fem, som befinner sig på så otroligt olika nivå , det har varit en speciell utmaning. 

Men då tänker jag så här att det är ju det som är grejen på nåt vis. Det kittlar ju att få utmaningar 

(Lärare G). 
  

I flera av klasserna vi besökte, upplevde lärarna att det fanns för få grupprum i anslutning till 

klassrummen vilket de önskade ha för att kunna få stunder med elever enskilt ibland. De 

tyckte också att det kunde vara svårt att få till gemensamma stunder i klasserna om det var 

stor nivå- och/eller åldersspridning i klassen och att det kunde vara bra att dela upp dem 

ibland i grupprummen. 

  

Under intervjuerna nämndes, att om det uppstått jobbiga situationer för eleverna kan påverka 

dem lång tid framöver. Om eleverna inte förstått vad som hände skapar det stor osäkerhet 

som i sin tur leder till otrygghet. När eleverna blir oroliga är det ett stort hinder för inlärning 

och utveckling, för all energi går åt till att hantera den jobbiga situationen som uppstått. 
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5.2 Autonomi 

Med autonomi menar vi elevernas möjlighet till att kunna välja och bestämma. Här nedan 

sammanfattar vi vad som framträdde utifrån observationerna och intervjuerna.  

 

● Konkreta och valbara alternativ 

● Kunna kommunicera sin vilja 

● Ha en känsla av att kunna bestämma 

● Tillåtande miljö 

● Tillgänglig miljö med kommunikationsstöd 

  

I studien framkom det att flertalet av lärarna ansåg det viktigt att skapa möjligheter till 

elevernas självbestämmande. Det kan ske när eleverna känner att de kan styra och välja själva 

och att de ges valmöjligheter anpassade utifrån deras förutsättningar. Lärarna uttryckte också 

att det är viktigt att ha konkreta alternativ att välja mellan eftersom det kan vara svårt att välja 

fritt för många av eleverna i träningsskolan. De behöver exempel som de känner igen och kan 

värdera utifrån dem och därmed avgöra vad de vill ha eller göra. Det kan vara alltifrån att de 

får möjlighet att välja vad de dricker till maten, till vad de kan jobba med i skolan. Att känna 

att de är med och kan välja och bestämma är viktigt uttryckte flera under intervjuerna. 

  

De ska ju kunna ha lite valmöjligheter. De kan ju inte välja om de ska vara på skolan eller inte. men de 

kanske kan välja på det pusslet eller det pusslet. Att de känner att de har möjlighet att påverka 

(Lärare 1). 

  

Vi försöker utvärdera arbetsområden med two stars and a wish. Det är lite klurigt faktiskt. alla elever 

pratar ju inte och hur ska man då få fram vad som har varit bra. Vi får gissa lite. Några kan ju säga att 

det har varit tummen upp eller tummen ner. Mina elever har faktiskt klarat tummen upp och tummen 

ner på samtalsmattan (Lärare F).  

  

Vilka förväntningar lärarna har på eleverna speglar utformandet av nivån och de 

valmöjligheter de ger eleverna. Det som lärarna överlag var medvetna om, var att det är 

viktigt att se de små steg som det ofta är och att det är framsteg som är realistiskt att förvänta 

sig utifrån de elever de har. Som en lärare uttryckte det: 

  

Å vara med och välja, dels är det ju på samlingen å turas om. På iPaden har de rastbilder där de kan 

välja vad de ska göra nu och när det är paus. Sen tänker jag att man försöker få in de här små för just 

det är inte jättelätt de här små. Det är lätt att man tänker för stort tycker jag. Man får plocka ner vad 

delaktighet för den här eleven kan vara. Du får välja på röd eller grön färg å då har man varit delaktig. 

Att hitta de där små tillfällena liksom (Lärare A). 
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Att vara delaktig handlar främst om att man känner sig delaktig eller att vilja känna sig det. 

Ibland kan det vara ett aktivt val att inte göra något heller. Att kunna uttrycka att man vill 

avstå. 

  

Att eleverna själva känner att de är det. Det behöver inte vara att personen varit med och fattat beslut, 

utan kan välja att vara med eller ej. Väljer jag att vara med så tar jag ju ställning för (Lärare D). 

  

Vid observationerna noterade vi att personalen ibland inte väntade in eleverna, de var lite 

snabba att hjälpa dem fysiskt, men även verbalt genom att fylla i ord som de trodde att de 

skulle säga. 

  

Flera av lärarna påtalade att det är viktigt att eleverna känner att deras tyckande är viktigt, att 

deras åsikt har betydelse. Något som flera också uttryckte var att det stärker en människa att 

kunna påverka, det ökar självkänslan. 

  

Få en bra känsla att det här klarar jag. Jag är bra på (…) jag är någon att räkna med (Lärare F). 

  

Att kunna bli hörd...att nån förstår mig på något vis. Spelar ingen roll hur men att man hittar 

olika sätt. Att man blir lyssnad på att få känna sig bra på saker (Lärare H). 

  

Vissa elever fastnar för viss personal. Det kan vara ett träningstillfälle att ibland 

så byter vi personal men det kan också vara vara ett tillfälle att visa –vi 

respekterar det du faktiskt vill också (Lärare A). 

  

Det är viktigt att kunna känna att kan jag påverka mitt liv (...) min dag. Alltså det är viktigt det jag gör 

och betyder någonting. Det jag gör är viktigt för alla (Lärare A). 
  

Att ha tillgång till lämpliga hjälpmedel för kommunikation är en förutsättning att autonomi 

ska kunna uppnås. Både för att kunna förstå omgivningen, men också för att kunna uttrycka 

sin vilja. Möjlighet att kunna säga ifrån om något inte känns bra var också något flera av de 

intervjuade ansåg vara viktigt, speciellt eftersom det är elever som kan ha svårt att 

kommunicera och är beroende av de människor som finns i deras närhet och som de kan lita 

på. Lärarna sa att de behöver hitta former för hur elever kan kommunicera vad de vill ha sagt 

och kanske speciellt kunna uttrycka ett nej. 

  

Det jag tycker är viktigt är att deras åsikt är rätt och riktig, man får tycka olika. 

Att man kan säga, Nää, jag vill faktiskt inte. Att man kan säga ifrån (Lärare I). 

  



32 

Däremot kan negativa incidenter som hänt i vissa situationer eller med en person kan skapa 

osäkerhet. Det kan i sin tur hämma elever så att de inte törs påtala det som de egentligen vill. 

  

Negativa incidenter med vuxna som hänt tidigare som blivit så starkt kopplat med en osäkerhet och 

olust och rädsla, som skapar motstånd (Lärare D). 

  

5.3 Sammanfattning ur det relationella och systemteoretiska perspektivet 

Det som framträder tydligt är hur viktigt det är med trygghet och relationer i träningsskolan. 

För att skapa denna trygghet behöver personalen vara medveten om vikten av att skapa 

relationer och hitta former för hur eleverna ska känna sig trygga. 

Ur ett relationellt perspektiv är det speciallärarens uppgift att ordna lärmiljön så att den 

fysiska omgivningen kan möta eleven där den är. Medvetenheten om att det är lärmiljön som 

behöver anpassas verkade tydlig för lärarna. Det verkade inte vara lika tydligt att koppla sig 

själva som en del av lärmiljön, utan fokus var på hjälpmedlen och hur klassrummet var 

strukturerat. Om vi belyser det ur ett systemteoretiskt perspektiv såg vi att relativt små 

förändringar påverkar helheten för eleverna. Det blir tydligt när oro uppstår och att den har en 

tendens att breda ut sig och påverka på flera plan. När det blir oro i elevgruppen beror det i 

hög grad på att det är oro i personalgruppen för att det har hänt något oförutsett, t ex att 

ordinarie personal är borta eller andra störande moment för eleverna. Hela klassen påverkas 

även om något som kan tyckas perifert, händer. Det kan också vara incidenter som hänt en 

elev hemma, under sin väg till skolan, taxisituationen eller en stundande korttidsvistelse som 

kan ligga och oroa. Ringar på vattnet avspeglar sig även när det finns ett gott arbetsklimat i 

personalgruppen eftersom arbetsglädjen spiller över till eleverna. Personalen är goda 

förebilder för eleverna och att ha roligt uttryckte flera av lärarna som en viktig komponent för 

att skapa en positiv och tillåtande lärmiljö för att göra eleverna trygga. Att eleverna känner 

sig delaktiga i en gemenskap med andra trodde lärarna var viktigt och att det var skolans 

ansvar att möjliggöra det. Att hela systemet runt eleven påverkas är något som alla runt 

eleven bör ta hänsyn till och skapa samarbete för att skapa trygghet för eleven. Ofta är flera 

instanser inblandade kring eleven i träningsskolan och lärarna uttryckte att det är viktigt att 

alla tillsammans strävar mot att få till det så bra som möjligt för eleven. 

Resultatet visar att undervisningssituationen i klassrummet är ett komplicerat system som är 

sammanlänkade med relationerna i klassrummet. Med stöd av vår förklaringsmodell i Figur 

1, vill vi tydliggöra resultatet. 
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Figur 1. En systemteoretisk & relationell förklaringsmodell (Egen konstruktion). 

 

I resultatet har vi funnit att relationerna är viktiga och fungerar som ett sorts kitt mellan 

lärmiljö och delaktighet. Lärmiljö och delaktighet är viktiga komponenter och där dessa 

främjas uppstår autonomi. Alla delar i systemet är beroende av varandra och om en av 

delarna fallerar drabbas även de andra. Uppfyller vi elevens behov av lärmiljö och möjlighet 

till delaktighet med att ha kompetent personal som bygger goda relationer, ser vi en möjlighet 

till att elevernas autonomi kan främjas. 

 

6. Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva och analysera hur lärare utformar gynnsamma 

lärmiljöer som främjar elevernas autonomi sett ur ett relationellt och systemteoretiskt 

perspektiv. De tre tydligaste komponenterna som vuxit fram ur resultatet är relationer, 

inflytande och delaktighet. Tillsammans samverkar de och bidrar till att eleverna ska kunna 

bli så autonoma som möjligt. Komponenterna påverkar varandra i ett sammansatt system och 

vi diskuterar det här nedan under rubrikerna Relationer, Inflytande, Delaktighet. 

  

6.1 Resultatdiskussion 

Under följande rubriker diskuterar vi resultatet utifrån Relationer, Inflytande och Delaktighet. 
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6.1.1 Relationer 

Det som framkom tydligt var att relationen är en bärande byggsten i lärmiljön. Speciallärarna 

beskrev att elevernas mående kunde påverkas av exempelvis taxiresan, vikarien eller att de 

själva inte varit tillräckligt tydliga. Detta visar också på en förståelse och insikt hos läraren att 

det är runt eleverna och ofta i relationerna på olika nivåer i miljön som begränsningar 

uppstår. I flera av de studier vi har tagit del av konstateras relationer som en bärande faktor i 

miljön (Aspelin, 2013; Allodi, 2010a; Andersson & Wilder, 2015). Det tyder också på att om 

specialläraren har förståelse och insikter om relationerna och de begränsningar som dessa kan 

innebära, medverkar det i sin tur till både medkänsla och sensitivitet hos specialläraren 

(Thornberg, 2013). 

  

Trygghet var ett begrepp som återkom i samtliga intervjuer och sågs som betydelsefull för 

relationen med eleven. Eleverna hade ett stort behov av att känna trygghet. Vi frågar oss om 

vi skulle fått samma resultat om vi intervjuat speciallärare i annan verksamhet än inom den 

verksamhet som träningsskolan ingår i. Är trygghet något som är mer utmärkande inom 

träningsskolan? Av studiens resultat går det inte att dra några generella slutsatser utifrån den 

frågeställningen dels på grund av att vi i våra avgränsningar inte berört frågan, dels för att vi 

inte undersökt vad som ingår i begreppet eller undersökt vad trygghet står för. 

  

En möjlighet eller begränsning i lärmiljön kan vara personalens kunskap och synsätt om 

lärande. Dessa kan i sin tur kopplas till hur väl eller om elevernas autonomi främjas. Vi 

kunde se att kunnig personal är lyhörd, snabbt uppmärksammar subtila signaler från eleverna, 

behärskar och utvecklar olika sätt att kommunicera med eleverna, tar hänsyn till elevernas 

dagsform och använder visuella stöd. Det tyder på en medvetenhet hos speciallärarna om att 

det är i lärmiljön som vi kan understödja elevernas lärande. Vi noterade också att det fanns 

olika grader hos läraren i hur lyhörda och snabbt de fångade upp elevernas signaler. Utifrån 

Wilder & Granlunds (2015) studie har lärarens lyhördhet och närvaro en stor betydelse för 

om en elevs stödsystem medverkar till hög eller låg hållbarhet. När hållbarheten är hög har 

eleven ett större socialt skyddsnät än vid låg hållbarhet. När relationerna i lärmiljön har en 

hög hållbarhet i stödsystemet understödjer det en ökad självständighet och delaktighet som 

ökar möjligheten till lärande (Wilder & Granlund, 2015). I den forskning vi funnit finns det 

starka samband mellan att främja elevernas självkänsla för att de ska kunna bli autonoma 

(Thomas, 2007; Clark m.fl., 2004; Almqvist, Eriksson & Granqvist, 2004). Det 

överensstämmer också med vår tolkning att när man som personal aktivt anstränger sig för att 



35 

hitta verktyg för kommunikation och försöka förstå och stödja eleven förmedlas en syn på 

individen som “vi tror på dig och på att du kan lära dig” (Gilmore m.fl., 2016). Dessutom 

förmedlas en syn på kunskap där relationer är en viktig byggsten för att ett lärande ska kunna 

ske. Ur såväl ett relationellt som ett systemteoretiskt perspektiv kan det kopplas till en 

samhällelig nivå där det idag finns en tonvikt på att mäta och bedöma människor där kunskap 

sätts som överordnad mot omsorg. Utbildning handlar om mer än enbart kunskaper och 

färdigheter. Utbildning handlar om att föra över värden, traditioner och sätt att vara mellan 

människor (Biesta, 2015; Allodi, 2011). 

I resultatet framkom det inte tillräckligt med underlag för att koppla speciallärarens 

kunskapssyn, medkänsla, insikter och sensitivitet till det bevaknings- eller samhällsuppdraget 

som både Sivertun (2010) och Ahlberg (2013) argumenterar för och som de anser bör utgöra 

en del av den specialpedagogiska verksamheten. I det uppdraget ingår att motsätta sig 

åtgärder som missgynnar utsatta elevgrupper och att föra deras talan. Vi funderar över hur 

speciallärarens kunskapssyn och medkänsla på olika nivåer i skolsystemet kan göra skillnad 

för att motverka utanförskap. Grundnivån i systemet skulle kunna ses som klassrummet där 

uppgiften är att främja en lärmiljö som stödjer eleverna. I nästa nivå ingår personalen som där 

verkar för att skapa en tillåtande miljö som medverkar till trygghet, tolerans och samverkan 

mellan relationerna. En ytterligare nivå skulle kunna var elevhälsoteamet (EHT) där läraren 

fungerar som ett språkrör och verkar för förebyggande åtgärder. Vi anar att det idag till viss 

del fungerar så här för många specialpedagoger och speciallärare men det skulle inte skada 

om det uttalas ännu tydligare både från myndighets- och utbildningsinstanser. 

  

6.1.2 Inflytande 

Utifrån resultatet kunde vi notera att det fanns en medvetenhet hos speciallärarna om vikten 

av att eleverna ska kunna välja samt kunna kommunicera sin vilja. För att få information om 

vad eleverna tyckte eller ville nämndes flera metoder exempelvis “samtalsmattor, tummen 

upp, tummen ner eller two stars and a wish”. Detta tyder på att personalen har en önskan om 

att veta mera om elevernas åsikter och att åsikterna i sig är viktiga. Vi tolkar att inflytande 

inte är något som bara sker utan att det är ett medvetet arbete som personalen skapar 

förutsättningar för. Thomas (2007) menar att inflytande nås om eleven får delta i 

beslutsprocesser och kan vara delaktig i aktiviteter. En förutsättning är också att de tar hjälp 

av de fysiska hjälpmedel som finns (Brodin, 2010). När personalen visar intresse att de vill ta 

reda på din/elevernas åsikter då också förmedlar att jag tror att du/ni kan utvecklas. Lärarens 
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krav och förväntningar inverkar både på elevernas syn på sig själva och på deras motivation 

(Gilmore m.fl., 2016; Giota, 2013; Mitchell, 2015; Tiekstra, Hessels & Minnaert; 2009). Det 

innebär utifrån ovanstående resonemang att personalens nyfikenhet och klurighet är en faktor 

som möjliggör eller begränsar elevernas inflytande. Och att personalens krav och 

förväntningar påverkar både självförtroende och motivationen hos eleverna. Ahlberg (2013) 

talar om kunskapsnivån hos läraren och att den påverkar både förhållningssättet och hur 

lösningar hittas i lärmiljön. 

  

Resultatet antyder att det fanns en viss skillnad i förståelsen mellan lärarna när exempelvis 

eleverna inte klarar att välja mellan sex olika alternativ, de behöver då få en möjlighet att öva 

mellan två olika alternativ och kommunicera sitt val. Vi reflekterar över vad det innebär om 

eleven inte klarar av att välja mellan de sex alternativen och då inte ges möjlighet att öva på 

färre val. Det kan tyckas som en självklarhet och vi funderar över vad det är som skiljer sig åt 

mellan hur lärare lyckas befrämja elevernas autonomi. Just denna förståelse om att eleverna 

behöver “öva i det lilla” för att lyckas i valmomentet och inte ge upp utan förmedlar att om 

du övar, så lär du dig, du är viktig. Lärarens föreställning om eleven “jag tror att du kan eller 

jag tror inte du kan, det är inte någon idé”. Thornberg (2013) kallar det för lärarens 

sensitivitet.  

 

6.1.3 Delaktighet 

Den sociala delaktigheten såg generellt likadan ut i de elva träningsklasserna. Samtliga 

klasser inledde dagen med samling och bildstöd över dagens aktiviteter. Bildstödet skulle 

skapa struktur och förutsägbarhet över dagens innehåll. Under samlingen gavs eleverna 

möjlighet till gemenskap. De gavs också under denna stund chans att välja, att vänta på sin 

tur, att lyssna på varandra, hålla i samlingen och att vara aktiva. Aktiviteterna varierade 

mellan klasserna exempelvis discodans, sång och visning av veckans bilder via iPad. 

  

Vi har ju veckans bilder där de får vara med och välja och då får kompisar som inte varit med också se 

(...)  Det gör att man känner sig viktig, det här har vi gjort den här veckan se vad kul vi hade (Lärare F). 

  

Vi såg glädje och gemenskap i lärmiljön. Andersson & Wilder (2015) menar att en social 

gemenskap öppnar upp för lärande, barns rätt att vara med varandra. Lära genom att vara. Det 

sociala klimatet kan beskrivas som en samspelsprocess (Aspelin, 2013; Allodi, 2010a). Att ha 

kul tillsammans och att vara tillsammans i en grupp är betydelsefullt och det gör skillnad för 
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elevernas lärande. Det är dock svårt att utifrån resultatet avgöra huruvida samlingen som 

lärmiljö bidrog till elevernas autonomi. Vissa delar av aktiviteterna medverkade säkert som 

exempelvis att veta varför de var där som är målsättningen med aktiviteten, få chans till 

problemlösning eller känslan av kontroll dessa delar är viktiga för meningsfullheten (Clark. 

m.fl., 2004). 

  

Vi kunde se att personalen ibland var snabba med att fylla i ord innan eleverna hann svara 

och snabba att räcka eleverna till exempel bilden. I Gilmores m.fl. (2016) studie kunde det 

urskiljas en skillnad avseende tidsaspekten när gäller att våga vänta och inte ingripa på en 

gång kopplat till hur autonomi främjas. Under intervjuerna var det även en aspekt som 

framkom att kunna vänta, ge eleven tid att tänka så att de hinner utföra upplevdes som en svår 

men en viktig aspekt. Det finns både yttre och inre tidsaspekter. En yttre tidsaspekt kan vara 

omständigheter som exempelvis om taxin kommer eller skoldagen är slut. Dessa 

omständigheter kan personalen inte påverka så mycket. Medan den inre tidsaspekten när det 

gäller att vänta både för att ge eleven tid att utföra men också för att visa, “jag tror att du 

kan”, försök du kan”, den kan personalen påverka. 

  

Någon av lärarna framhöll att det var eleverna som skulle anpassa sig efter gruppen eftersom 

de lär sig av kamraterna. En lärare uttryckte sig så här: 

  

I den här gruppen så ska vi göra så här tillsammans (...) Gruppen bästa förebilden. Kompisarna bästa 

modellerna (Lärare B). 

  

Vi funderar över om det kan finnas en risk att det uppstår en lärmiljö där det är elevernas som 

ska anpassa sig till verksamheten istället för tvärtom. Eleven ska följa gruppen och så vidare. 

Det kan då finnas en fara i att personalen inte tillräckligt aktivt och lyhört undersöker vad just 

den eleven behöver för sitt lärande. Gruppen och kamraterna är en bra förebild och fungerar 

ofta som modeller för varandra men de ska inte “fostras” till social delaktighet. 

  

En annan aspekt att fundera på är upplevelsen av delaktighet. Forskning visar att en person 

kan uppleva delaktighet trots att personen själv inte utför aktiviteten (Pless & Adolfsson, 

2011; Molin, 2004). Det innebär utifrån ovanstående resonemang att eleven kan uppleva 

självständighet även om någon i personalen utför aktiviteten. Känslan av att vara delaktig i en 

aktivitet är alltså viktig för autonomin. Om det i skolan fattas beslut att inte låta elev delta i 

en aktivitet som den inte kan utföra på egen hand. Eller det kanske inte ens fattas ett aktivt 
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beslut utan personalen tror utifrån eget antagande att detta har inte eleven nytta eller glädje 

av. Det betyder i så fall att om personalen väljer att inte låta eleven utföra aktiviteter så 

främjas inte elevernas autonomi. Detta kan kopplas till resonemanget om omsorgskultur som 

kännetecknas av ett individualistiskt sätt att se på lärandet där eleven är passiv och 

kunskapsinhämtningen lägre (Skolverket, 2010; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015; 

Östlund, 2012). Det är en diskussion som å ena sidan belyser hur elevens möjlighet att 

påverka minskas på grund av att personerna runt dem inte är tillräckligt lyhörda för behoven. 

Å andra sidan sätts omsorg mot kunskapen. Om det i lärmiljöns kultur skapas olika nivåer där 

kunskap värderas högre än omsorgen hur påverkar det relationen till eleven är frågor vi ställt 

oss. 

  

Det är viktigt för oss inom specialpedagogiken att vara medveten om att det kan finnas skilda 

uppfattningar inom forskningen och hur de ser på ett problem och vad det är som påverkar 

delaktighet och medbestämmande. Eriksson (2006) skriver i sin avhandling att elevens 

funktionsnedsättning inte är primär för att påverka elevens möjlighet till autonomi, utan det är 

hur man också organiserar för att undvika särskiljning. Medan Chou m.fl. (2016) forskning 

visar att elevens funktionsnedsättning påverkar i hög grad utsikten till autonomi. När 

funktionsnedsättningen hamnar som överordnad miljön enligt Chou m.fl. (2016) forskning 

riskerar vi att placera problemet hos eleven (Persson, 2005; Helldin, 2010; Rosenqvist, 2013). 

Det kan få till följd att det inskränker elevernas möjlighet till autonomi om vi enbart ser till 

deras svårigheter och inte till miljön. Å ena sidan är eleverna inom träningsskolan redan 

särskiljda i och med deras placering i träningsskolan genom att de har diagnosen 

utvecklingsstörning och det i sig speglar samhällets syn och värderingar (Ineland m.fl., 2013; 

Rosenqvist & Tideman, 2000). Här har systemet redan placerat problemet i eleven (Ineland, 

2004; Schalock, 2011). Å andra sidan är det därför ännu angelägnare att vi som arbetar med 

specialpedagogik fokuserar på miljön och hur vi organiserar för att främja delaktighet.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa ansatsen har stämt väl överens med studiens syfte och frågeställningar. Vårt 

syfte var att beskriva och analysera hur lärare utformar gynnsamma lärmiljöer som främjar 

elevernas autonomi i träningsskolan. Vilka möjligheter och begränsningar finns i 

träningsskolans lärmiljö med avseende på att främja elevernas autonomi samt hur befrämjar 

speciallärarna elevernas autonomi, var de frågeställningar som studien utgick ifrån. Vi valde 

en kvalitativ forskningsansats i form av deltagande observationer med låg grad av struktur 
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och semistrukturerade intervjuer (Björndal, 2005; Hammar Chiriac & Einarsson, 2013; Kvale 

& Brinkmann, 2014). Den datainsamlingsmetoden vi valde bidrog till att vi kunde förstå och 

tolka specialläraren utifrån två olika metoder. Vi kunde observera dem och den verksamhet 

de är en del av. Under intervjuerna kunde vi lyssna och höra speciallärarna beskriva sin 

vardag och följa upp delar vi iakttagit under observationerna. Upplevelsen är att vi tack vare 

kombinationen av metoder fick en god förståelse av verksamheten. Förmodligen hade vår 

förståelse kunnat förbättras ytterligare om vi genomfört observationerna under en längre 

tidsperiod. De observationer och intervjuer som gjordes på de olika enheterna var jämt 

fördelade mellan oss. Vi transkriberade våra egna intervjuer. Detta medverkade till att vi 

kunde se sammanhanget tydligare och gav oss även helhet över datan. 

Båda datainsamlingsmetoderna styrks även av vår teoretiska referensram, det relationella och 

systemteoretiska perspektivet. Dessa perspektiv avser dels relationerna mellan människorna, 

dels systemet och nivåerna som de ingår i. Vad som sker människa till människa kan inte ses 

utan ett sammanhang, utan behöver ses i den kontexten som relationen sker i (Ahlberg, 2013; 

Aspelin, 2013; von Wright, 2002). I ett system kan inte delarna ses för sig eftersom de 

påverkar varandra (Öquist, 2008). Det systemteoretiska perspektivet belyser hur eleven 

påverkas av samspelet som sker på olika nivåer i lärmiljön (Almqvist, Eriksson & Granlund, 

2004). Specialläraren ingår i ett sammanhang tillsammans med elever, assistenter, föräldrar m 

fl. och påverkas av det som sker i miljön på olika nivåer. Om vi begränsat oss endast med en 

metod, exempelvis intervjuer, riskerar det att minska förståelsen och tolkningen av den 

verksamhet de är en del av eller om vi enbart observerat specialläraren i träningsskolan utan 

att lyssna på dem, följa upp, ventilera och höra deras reflektioner efter observationerna, då 

riskeras studiens tillförlitlighet att minska. När forskaren kombinerar flera olika metoder ökar 

validiteten eftersom de får en större bredd av det som studeras (Bjørndal, 2005). Förståelse 

och kännedom om verksamheten är viktig i en studie där kvalitativ ansats valts (Hammar 

Chiriac & Einarsson, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014). Valet att använda oss av två 

datainsamlingsmetoder i studien har förhoppningsvis medverkat till att öka studiens 

tillförlitlighet och trovärdighet. 

  

Det resultatet som studien mynnade ut i, kunde ha lett till ett annat resultat om vårt syfte vid 

inledningen varit tydligare. Under studiens gång har syftet förändrats något, vilket också 

beskriver processen i vårt arbete. I missivbrevet informerade vi om att studien handlade om 
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hur man i träningsskolan arbetar med elevernas delaktighet. Vilket delvis stämmer med 

studien syfte eftersom delaktighet är en viktig beståndsdel för att främja elevernas autonomi. 

Under intervjuerna valde vi att ställa frågor utifrån intervjuguidens tre teman, lärmiljö, 

delaktighet och självbestämmande vilka medverkar till resultatet. Vårt resultat kanske hade 

sett annorlunda ut om vi istället frågat om hur de arbetar för att främja autonomi. 

Vår förhoppning är att resultatet i denna studie kan bidra till och väcka frågor om hur vi kan 

arbeta för att förbättra elevernas autonomi inom träningsskolan. Då studien är begränsad och 

endast utgår från ett litet urval intervjupersoner och endast elva observationer ska den inte 

generaliseras till ett större sammanhang. 

  

6.3 Slutsatser och reflektioner 

Det vi fann genom vår studie visar att förutsättningar i lärmiljön har starka samband med 

speciallärarens förståelse både för utformningen av miljön men framförallt för att skapa 

relationer runt eleven. Någon av intervjupersonerna uttryckte, “det är lätt att man tänker för 

stort”. Vilket också styrks av resultatet som visar att elevernas autonomi påverkas av många 

små aspekter såsom tid - att vänta in, vänta ut, välja- att kunna välja, att ges chans att få träna 

på att välja, lyssna - vad vill du eller vad tycker du. Detta påverkas i sin tur av personalens 

lyhördhet, nyfikenhet och uppfinningsrikedom. För att eleverna ska kunna nå autonomi är ett 

aktivt och medvetet arbete en förutsättning. Där är speciallärarens insikter och förståelse om 

möjligheterna och begränsningarna i miljön avgörande. Det är ur relationerna som inflytande 

och delaktighet möjliggörs. Vi kunde se hur olika grader av personalens lyhördhet 

medverkade till hur snabbt de uppmärksammade signaler hos eleverna eller hur de gav dem 

respons. Wilder & Granlund (2015) diskuterar utifrån hög eller låg hållbarhet. Hög hållbarhet 

uppmuntrar till ökad självständighet och delaktighet medan låg hållbarhet minskar elevens 

möjlighet till självständighet och delaktighet. Personalens hållbarhet kan variera under en 

dag. Det innebär att personalen vid låg hållbarhet är en begränsning i lärmiljön och vid hög 

hållbarhet en möjlighet i lärmiljön. Vi kan utifrån studiens resultat endast lyfta fram 

betydelsen av personalens hållbarhet och den kan inte generaliseras till ett stort sammanhang. 

Eleverna i träningsskolan är individer som befinner sig i en extra utsatt position i samhället 

och är beroende av sin omgivning och de möjligheter som ges för att kunna kommunicera sin 

vilja, så ett av våra viktigaste uppdrag som blivande speciallärare är att förhindra elevers 

utanförskap. Vi anar en koppling mellan speciallärarens kunskapssyn och medkänsla på olika 

nivåer i skolsystemet för att motverka utanförskap och lärarna kan också verka för att skapa 



41 

en tillåtande miljö som medverkar till trygghet, tolerans och samverkan. I en inkluderande 

lärmiljö erbjuds en gemenskap och där ses olikhet som en tillgång (Nilholm & Göransson, 

2013). 

  

Betydelsefullt för oss som blivande speciallärare är att reflektera över när och hur kunskap 

bildas eftersom det påverkar vilka val vi gör och vilka krav och förväntningar vi har på 

eleverna. Fejes & Thornberg (2015) menar att synen på hur kunskap bildas, epistemologin, 

påverkar vilket lärande som sker. Kanske det är en diskussion som behöver belysas oftare 

inom skolan? Det händer att viss forskning får stort genomslag i skolan till exempel Hatties 

forskning om framgångsfaktorer som påverkar elevers studieresultat. Arbetssätt som visar 

positiva resultat vad gäller elevernas kunskapsutveckling där är det angeläget att förhålla sig 

kritisk till forskning om metoder, då det samtidigt kan innebära negativa effekter på andra 

mål och värden i skolan (Nilholm & Göransson, 2013). Sett utifrån både ett relationellt och 

ett systemteoretiskt perspektiv är det viktigt att vara medveten om att vi på olika nivåer 

påverkas av till exempel de politiska beslut som är rådande och att dessa i sin tur påverkar 

vilka värden som blir tongivande mellan människor. 

  

De slutsatser vi dragit utifrån känslan av att kunna påverka och göra egna val, sammanstrålar 

med Antonovskys (1991) begrepp KASAM. Autonomi stärker självkänslan och den faktorn 

har stor påverkan både på måendet och hälsan. 

  

6.4 Förslag på vidare forskning 

Det är angeläget att göra en mer omfattande studie om hur autonomi kan främjas i 

lärmiljöerna eftersom det finns ett starkt samband kring autonomi och elevers hälsa. En sådan 

forskning skulle kunna bidra till kunskap om hur vi kan stödja all personal så att de förstår 

samspelet mellan autonomi och lärmiljön ännu bättre. Det vore även intressant att i efterhand 

undersöka om de aspekterna vi har sett visar sig i ett sådant resultat. 

Den relativt begränsade forskningen direkt kopplad till träningsskolan gör också att det finns 

ett behov av att bedriva forskning i en större omfattning inom verksamheten. Vi skulle då 

också önska att metodansatsen utgår från både observationer och intervjuer. 
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Samtliga intervjupersoner nämnde trygghet som en viktig faktor i lärmiljön och det vore 

värdefullt att djupare studera vad som ingår i begreppet och hur trygghet tolkas av lärare. Det 

finns säkert en stor spridning kring hur begreppet uppfattas och tolkas. 
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Bilaga 1 

 

 

Information till Vårdnadshavare 

Hej! 

Jag heter Helen Brandehav/Kristina Alricson och läser sista terminen på 

speciallärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vårterminen 2017 skriver jag ett 

examensarbete tillsammans med Kristina Alricson/Helen Brandehav och det handlar om hur 

man i träningsskolan jobbar med elevers delaktighet i skolvardagen. Som en del i detta arbete 

kommer jag att observera lektioner i den klass som ert barn går i. Observationerna kommer 

att vara fokuserade på lärarens arbete med klassen. Det innebär att jag inte samlar någon data 

om barnen över huvud taget. Barnen kommer att förberedas på att vi är med i klassen och 

observerar läraren. 

Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att den som läser det 

färdiga arbetet inte kommer att kunna identifiera vilka personer som deltagit eller i vilken ort 

skolan ligger. Bara jag och Kristina/Helen kommer att ha tillgång till den insamlade 

informationen. 

Om ni inte vill att ert barn finns med vid observationerna eller om ni har några frågor, är ni 

välkomna att kontakta oss för mer information. 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Helen Brandehav                    Kristina Alricson                      Tom Storfors 

hbv14001@student.mdh.se       kan14004@student.mdh.se        tom.storfors@mdh.se 
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Bilaga 2 

 

Brev till Personal 

Hej! 

Jag heter Helen Brandehav/Kristina Alricson och ska läsa min sista termin, vt-17, på 

speciallärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Under terminen skriver jag ett 

examensarbete tillsammans med Kristina Alricson/Helen Brandehav och det handlar om hur 

man i träningsskolan jobbar med elevers delaktighet. Som en del i detta arbete skulle jag 

önska observera lektioner i träningsskolan samt intervjua undervisande lärare. 

Observationerna kommer fokusera på lärarens arbete med klassen under max två timmar. Jag 

skulle också vilja intervjua vid samma tillfälle/dag och beräknar att en intervju kommer att ta 

max 60 minuter att genomföra. För att kunna koncentrera mig på vårt samtal önskar jag spela 

in intervjun. 

För oss är det viktigt att ni känner till att er medverkan behandlas utifrån etiska aspekter. Vi 

kommer att följa Vetenskapsrådets rapport God forskningssed och Codex regler och riktlinjer. 

När analysen av intervjun och observationerna är färdiga kommer inspelningarna att raderas. 

Ingen annan än jag kommer att lyssna på dem. 

Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att den som läser det 

färdiga arbetet inte kommer att kunna identifiera vilka personer som deltagit eller i vilken ort 

skolan ligger. Bara jag och Kristina/Helen kommer att ha tillgång till den insamlade 

informationen. Ert deltagande är naturligtvis frivilligt och ni kan närsomhelst avbryta det. 

Meddela mig om ni önskar ta del av det färdiga resultatet. Studien kommer att presenteras på 

elektroniska databasen DIVA. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare 

Tom Storfors för mer information.  

Med Vänliga Hälsningar 

Helen Brandehav                    Kristina Alricson                              Tom Storfors 

hbv14001@student.mdh.se       kan14004@student.mdh.se                tom.storfors@mdh.se 

 

 

mailto:tom.storfors@mdh.se
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Bilaga 3 

Intervjuguide stödord 

Inledande frågor 
Berätta om ditt yrkesval – hur kommer det sig att du arbetar här i träningsskolan? 

Lärmiljö 

·      Vad främjar elevers lärande? Vilka situationer främjar? 

      ·   Vad hindrar elevers lärande? Vilka situationer hindrar? 

·      När lär sig eleverna? 

·      Hur lär de sig? 

·      Vad lär de sig ? 

·      Villkor i organisationen? 

Delaktighet 

Vad innebär begreppet delaktighet för dig?  

·      Hur arbetar du för att göra elever delaktiga? 

·      Varför är det viktigt att göra elever delaktiga? 

·      Vilka möjligheter finns? 

·      Vilka hinder möter du? 

·      Hur ser/upptäcker du att eleverna deltar? 

Självbestämmande 

       ·      Hur ska elever kunna påverka? 

·      När kan de påverka? När kan de välja? 

·      Vid vilka situationer? 

·      Vad främjar elevers möjlighet att påverka och välja? 

·       Vad hindrar elevers möjligheter att påverka och välja? 

Möjligheter med yrket - svårigheter med yrket? 

Vad anser du som lärare är viktigt att eleven får med sig inför framtiden? 
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Bilaga 4 

Observation i träningsskoleklass                                          2017 

 

 

Index Observation Tolkning 

1. 

Tid, plats, 

episod. 

Uppstart och 

delaktighet 

. 

 
 

2. 

Deltagande 

personer 

  

3. 

Bakgrund 
Är det en vanlig 

dag 

  

4. 

Lärmiljö - 
Möjligheter och 

hinder 

  

5. 

Vad händer, 

vad gör läraren 

för att skapa 

delaktighet?   
Hur 

uppmärksammar 

läraren eleverna? 

Ser de att eleverna 

deltar aktivt? Hur? 
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6. 

Innehåll, 

uppgift och 

syfte 
Vet eleverna vad 

de ska göra? 

Tydliggörande? 

Kan de påverka? 

  

7. 

Reflektion/ 

övrigt 

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 


