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Abstract 

The purpose of this study is to acquire knowledge about the functioning of support 

for  learning  among  people  with  disabilities.  Structured  interviews  with  open 

questions were conducted among people with cerebral palsy, congenital myopathy 

and spina bifida. Three of the respondents were interviewed at their workplace and 

two of  them  in  their homes.  The material was  then processed  in  a hermeneutic 

research  tradition  and  divided  into  two  qualitatively  different  categories.  The 

approach highlights activity  theory and a sociocultural perspective by support  for 

learning  through  spoken  language  and  hands  on  instruction. Understanding  of  a 

focused phenomenon among people with disabilities suggests  that  learning  takes 

place  through  spoken  language  and  practical  action.  Respondents  who  learn 

through oral discourse have few cognitive difficulties. They benefit from acquiring 

knowledge  by  talking.  Respondents  with  cognitive  deficits,  mainly  short‐term 

memory, assimilate information and acquire knowledge through practical action. 

Keywords: Activity  theory, cerebral palsy, congenital myopathy,  learning at work, 

sociocultural perspective, spina bifida. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att erhålla ökad kunskap om  funktionsnedsattas stöd  för 
lärande i arbetet. Strukturerade intervjuer med öppna frågor genomfördes med 
personer med  cerebral  pares,  kongenital myopati  och  ryggmärgsbråck,  tre  av 
dessa  på  respektive  arbetsplats  samt  två  i  hemmiljö. Materialet  bearbetades 
sedan  utifrån  en  hermeneutisk  forskningstradition  i  två  kvalitativt  skilda 
kategorier.  Ansatsen  belyser  allmän  verksamhetsteori  och  ett  sociokulturellt 
perspektiv på  lärande via talspråk och praktisk handling. De  funktionsnedsattas 
uppfattning  av  fenomenet  visar  att  lärande  sker  via  talspråk  och  praktisk 
handling. Respondenter som lär via talspråk har få allvarliga kognitiva svårigheter 
vilket gör att de kan tillgodogöra sig kunskap via talspråk. Respondenter som har 
allvarliga  kognitiva  svårigheter,  då  främst  med  närminnet,  tillgodogör  sig 
information via praktisk handling. 

Nyckelord:  Allmän  verksamhetsteori,  cerebral  pares,  kongenital  myopati, 
lärande i arbete, ryggmärgsbråck, sociokulturellt perspektiv.  



   

Innehållsförteckning 

1 Bakgrund ......................................................................................................................................... 1 

1.1 Definition av funktionsnedsättning ......................................................................................... 2 

1.2 Problemformulering ................................................................................................................ 2 

1.3 Syfte ......................................................................................................................................... 3 

2 Tidigare forskning ............................................................................................................................ 3 

2.1 Cerebral pares ......................................................................................................................... 3 

2.2 Ryggmärgsbråck ...................................................................................................................... 5 

2.3 Kongenital myopati ................................................................................................................. 6 

3 Teori................................................................................................................................................. 6 

3.1 Sociokulturellt perspektiv ........................................................................................................ 6 

3.2 Allmän verksamhetsteori ........................................................................................................ 7 

4 Metod .............................................................................................................................................. 8 

4.1 Ansats ...................................................................................................................................... 8 

4.2 Etik ........................................................................................................................................... 9 

4.3 Urval ...................................................................................................................................... 10 

4.4 Datainsamlingsmetod ............................................................................................................ 10 

4.5 Metod för analys av data....................................................................................................... 11 

4.6 Metod för tolkning av data .................................................................................................... 11 

4.7 Tillförlitlighet ......................................................................................................................... 12 

5 Resultat och analys ........................................................................................................................ 13 

5.1 Talspråk som stöd för lärande ............................................................................................... 13 

5.1.1 Ryggmärgsbråck ............................................................................................................ 13 

5.1.2 Cerebral pares ............................................................................................................... 14 

5.1.3 Kongenital myopati ....................................................................................................... 14 

5.2 Praktisk handling som stöd för lärande ................................................................................. 14 

5.2.1 Ryggmärgsbråck ............................................................................................................ 14 

5.2.2 Cerebral pares ............................................................................................................... 15 



   

5.2.3 Kongenital myopati ....................................................................................................... 15 

5.3 Resultatsammanfattning ....................................................................................................... 15 

6 Tolkning ......................................................................................................................................... 16 

7 Diskussion ...................................................................................................................................... 18 

7.1 Förslag på vidare forskning ................................................................................................... 20 

8 Referenser ..................................................................................................................................... 21 

 



1 

1 Bakgrund 

Idén  till  denna  undersökning  kommer  av min  erfarenhet  av  att  ha  ett  syskon med 

ryggmärgsbråck  och  de  kognitiva  svårigheter  och  begränsningar  som  funktionsned‐

sättningen medfört i såväl skolsammanhang som i arbetsliv. Forskningen kring cerebral 

pares och ryggmärgsbråck har fokuserat på barn och ungdomar, vilket gjort det svårt 

för dessa personer att få stöd och extra resurser i vuxen ålder (Bax, et al, 1988; Höglin, 

2011). Det har framkommit hos personer med cerebral pares och ryggmärgsbråck att 

de  förutom  den  motoriska  funktionsnedsättningen  även  har  kognitiva  svårigheter. 

Dessa  försvårar vid  inlärning och utförande av uppgifter  (Esben, 2005; Höglin, 2011; 

Peny‐Dalstrand, 2011). 

Hos  personer med  cerebral  pares  ska  funktionsnedsättningen  ses  som  ett  livslångt 

handikapp, där stöd och extra resurser behövs även  i vuxen ålder för att uppnå själv‐

ständighet.  Detta  har  inneburit  svårigheter  för  dessa  personer  att  integreras  i  det 

normala  samhälls‐  och  arbetslivet  (Thomas  et  al.  1988).  En  stor  undersökning  i 

Danmark av Ishøj Michelsen et al (2003) visar att endast 29 procent i en grupp på 819 

personer  (födda mellan 1965 och 1978) med  cerebral pares  var  självförsörjande. 70 

procent av dem befann sig i den lägsta inkomstgruppen.  Även för gruppen med rygg‐

märgsbråck har de vuxna kommit  i skymundan, då den generella uppfattningen är att 

forskningen kring ryggmärgsbråck är utredd och klar (Höglin, 2011).  

Detta har medfört att vuxnas problematik vävts  in studier om barn  för att på så sätt 

belysa  att  svårigheterna  som  finns  hos  barn  kvarstår  även  i  vuxen  ålder.  Genom 

utvecklingen av  fosterdiagnostik erbjuds  idag blivande  föräldrar abort om  fostret har 

en  funktionsnedsättning. Detta medför att  färre barn  föds med  funktionsnedsättning 

idag än för trettio år sedan. Det gör gruppen vuxna med ryggmärgsbråck är större än 

gruppen barn (Höglin, 2011). 

Personer med funktionsnedsättning påverkas olika beroende på om funktionsnedsätt‐

ningen enbart är motorisk, som kongenital myopati, eller om det även finns en hjärn‐

skada som medför kognitiva svårigheter, som hos cerebral pares och ryggmärgsbråck. 

Detta  innebär  att  lärande  får  olika  förutsättningar  samt  att  det  behövs  individuellt 

utformat  stöd  för personer med  kognitiva  svårigheter.  I  tidigare  forskning har  fram‐

kommit att funktionsnedsättningarna cerebral pares och ryggmärgsbråck även innebär 

någon  form  av  kognitiv  svårighet  (Esben,  2005,  Höglin,  2011).  Detta  faktum  har 

emellertid  kommit  i  skymundan  då  fokus  i  stället  varit  på  den motoriska  funktions‐

nedsättningen.  För  drabbade  personer  har  detta  inneburit  att  de  inte  fått  relevant 

hjälp genom  skoltiden och efter avslutad  skolgång har de  lämnats utan möjlighet  till 

vidare stöd ut i arbetslivet.  
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Dessa  fakta  gjorde  mig  intresserad  av  att  undersöka  hur  vuxna  med  funktions‐

nedsättning lär i arbetslivet. 

1.1 Definition av funktionsnedsättning 

Socialstyrelsens  (2007)  definition  av  funktionsnedsättning  innebär  nedsättning  av 

fysisk, psykisk‐ eller  intellektuell  funktionsförmåga. En  funktionsnedsättning kan upp‐

stå  till  följd  av  sjukdom  eller  till  följd  av  en medfödd  eller  förvärvad  skada.  Sådana 

sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Den 

avgränsning  jag gjort  för min studie är att  funktionsnedsättningen ska vara medfödd 

och ej förvärvats senare  i  livet. Respondenterna  i denna studie har någon av följande 

funktionsnedsättningar. 

Cerebral pares (CP) innebär förlamning genom hjärnskada, det är ett samlingsnamn för 

en  rad olika symptom där den gemensamma nämnaren är  rörelsehinder. Dessa upp‐

står  under  fostertiden,  under  förlossning  eller  under  de  två  första  levnadsåren  då 

hjärnan står under utveckling (Vårdguiden, 2011). 

Kongenital  myopati  (KM)  är  en  medfödd  muskelsjukdom.  Den  karaktäriseras  av 

muskelsvaghet och visar sig under det första levnadsåret. Sjukdomen kan vara av vari‐

erande svårighetsgrad men i motsats till andra muskelsjukdomar sker ingen försämring 

med åren (Socialstyrelsen, 2010).  

Ryggmärgsbråck (RB) är en medfödd missbildning av ryggmärgen. Felet uppstår tidigt 

under graviditeten och innebär att delar av ryggmärgen med nerver och hinnor lämnas 

öppna  i  en  bråcksäck utanför  ryggraden. Beroende på  läge och  skada  innebär  rygg‐

märgsbråck  olika  grader  av  förlamning.  Vidare  får  många  barn  vattenskalle.  Felet 

åtgärdas  med  en  shunt  som  reglerar  överflödig  ryggmärgsvätska  till  bukhålan 

(Vårdguiden, 2011). 

Gemensamt  för dessa  tre  funktionsnedsättningar  är en  varierande  grad  av motorisk 

begränsning  men  för  cerebral  pares  och  ryggmärgsbråck  finns  det  även  kognitiva 

svårigheter  som  påverkar  den  drabbades  förmåga  att  hantera  vardagsbestyr  och 

arbetsliv. 

1.2 Problemformulering 

Enligt  Statiska  centralbyråns  (SCB)  rapport,  ”Funktionsnedsattas  situation  på  arbets‐

marknaden – 4:e kvartalet 2008”, finns det drygt 900 000 människor i Sverige som har 

någon form av funktionsnedsättning. I undersökningen framkommer att 66 procent av 

de  funktionsnedsatta  var  i  ”riktigt”  arbete  jämfört  med  79  procent  av  hela  be‐

folkningen. Vidare var 62 procent av de funktionsnedsatta i sysselsättning jämfört med 
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75 procent av den  totala befolkningen. Funktionsnedsatta hade  lägre utbildningsnivå 

än  befolkningen  totalt  och  större  behov  av  arbetsplatser  som  har  anpassat  arbets‐

tempo, arbetsuppgifter, hjälpmedel med mera.      

I vårt moderna samhälle borde det finnas förutsättningar för de som har en funktions‐

nedsättning att  integreras  i arbetslivet då utvecklingen  strävar mot  tillgänglighet  för 

alla människor  i samhället. Att ha en funktionsnedsättning borde  inte vara ett hinder 

för integrering på arbetsmarknaden, då ett arbete stärker människovärdet och ger en 

känsla av tillhörighet. Ändå hamnar denna grupp ofta utanför gemenskapen på grund 

av  bristande  förståelse  och  kunskap  för  personernas motoriska‐  och/eller  kognitiva 

svårigheter och vad dessa kan  innebära för deras deltagande  i arbetslivet. Det saknas 

forskning  kring  gruppen  vuxna  med  cerebral  pares  och  ryggmärgsbråck  samt  vad 

funktionsnedsättningen innebär för aktivt deltagande i arbetslivet.  

1.3 Syfte 

Peny‐Dalstrand (2011) beskriver hur barn med ryggmärgsbråck behöver en startmotor 

för att komma  igång med en uppgift, att de behöver hjälp av en annan person för att 

förstå vad de ska göra. Esben (2005) beskriver kognitiva svårigheter hos personer med 

cerebral pares som utgör ett hinder för lärande i arbetslivet. Den här studiens syfte är 

att undersöka hur  funktionsnedsatta upplever  stöd  för  lärande på arbetsplatsen.  Jag 

har använt följande frågeställning: 

 Hur utformas det kommunikativa stödet för lärande på arbetsplatsen? 

Med problemformuleringen hoppas jag kunna besvara min forskningsfråga.  

 

2 Tidigare forskning 

Tidigare  forskning  behandlar  svårigheter  hos  personer  med  fysiska  och  mentala 

handikapp. Genom att belysa dessa svårigheter skapas en grund  för hur  lärande kan 

ske hos dessa personer samt förståelse för vikten av stödjande metodval och hur man 

kan utforma detta stöd. 

2.1 Cerebral pares 

Spastikerforeningen i Danmark genomförde 1999 ett modellförsök under beteckningen 

CP:Center.  Uppgiften  var  att  genom  utredning,  tester  och  rådgivning  klarlägga 

insatsmöjligheterna  för  vuxna med  cerebral  pares  (Esben,  2005).  Slutsatserna  från 
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dessa studier visar att det generellt finns en  individuell påverkan av de perceptuella/ 

kognitiva funktionerna hos personer med cerebral pares och att hela den psykologiska 

aspekten  på  funktionsnedsättningar  varit  nedprioriterad  i  förhållande  till  den  totala 

insatsen. CP:Centers resultat visar annat än de hittills kända definitionerna av cerebral 

pares som endast innebär en fysisk/motorisk funktionsnedsättning (SCPE, 2000). 

 I denna studie gjordes även en klargörande studie för att se hur CP:Centers forskning 

stod sig gentemot annan forskning på området. Det visade sig att nämnda kunskap om 

funktionsnedsättningar  bredde  ut  sig  såväl  geografiskt  som  historiskt  och  att  flera 

nutida  forskare  stöttade de nya upptäckterna. Den definition  av  cerebral pares  som 

varit aktuell de senaste  femtio åren har alltmer  likställts med en motorisk  funktions‐

nedsättning,  vilket motsäger  nutida men  även  historisk  forskning  och  visar  på  nöd‐

vändigheten av ett paradigmskifte gällande diagnosdefinitionen. De specifika kognitiva 

svårigheter som CP:Centers studie visar på är följande. 

Koncentration.  Koncentrationssvårigheter  innebär  bristande  förmåga  att  hålla  upp‐

märksamheten på en föreliggande uppgift, som kan vara en muntligt eller skriftligt för‐

medlad  instruktion eller  individuell  insats. Handikappet uppträder  i  sociala  samman‐

hang  såsom  samtal,  gemensamma  upplevelser  eller  grupparbeten.  Denna  brist  på 

koncentrationsförmåga visar sig även i vanliga sysslor som läsning eller träning. 

Kombinationsförmåga, strukturering och överblick märks särskilt  i skol‐, utbildnings‐ 

och  arbetssammanhang. Det  är  i  situationer där uppgifter  ska planeras, utföras och 

redigeras inom ramen för en självständig arbetsform som de kognitiva svagheterna hos 

en person med cerebral pares visar sig. Uppgiften kan innebära stora svårigheter som i 

värsta fall leder till att personen får ge upp. Vidare kan det i föreläsningssammanhang 

vara svårt att få överblick av ämnet för att sedan föra anteckningar som gör innehållet 

användbart. 

Slutförande av ett förlopp är generellt nedsatt hos personer med cerebral pares och 

innebär att personen har svårt att behålla uppmärksamhet och intresse för en uppgift 

tillräckligt  länge  för  att  slutföra och uppnå  resultat. Detta  visar  sig  lika ofta  i  längre 

uppgifter som i små enkla och personen säger ofta att det beror på bristande intresse 

för uppgiften som gör att den inte slutförs.  

Närminne. Hos personer med cerebral pares kan närminnet vara dåligt eller  fungera 

mindre bra  vilket  ger  stora  konsekvenser  för helt  vanliga  funktioner. Detta  visar  sig 

genom svårigheter att komma  ihåg  instruktioner, anvisningar eller besked.   Men det 

som  ofta  förvånar  är  att  personen  kan  följa  en  anvisning  en  gång men  inte  vid  en 

senare  upprepning  av  samma  uppgift.  Personer med  cerebral  pares måste  upprepa 

nytt  innehåll  flera gånger  innan  förståelse, upplevelse och  inlärning kan ske  i direkta 

inlärningssituationer.  
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2.2 Ryggmärgsbråck 

Dennis (Höglin, 2011) menar att forskning så sent som för tio år sedan har byggt på fel 

förutsättningar  vad  gäller  svårigheter  för  personer med  ryggmärgsbråck.  Då  trodde 

man att problemen hade med ryggraden och shunten att göra, men man missade hur 

otypisk hjärnan är hos dessa personer. De senaste fem åren har forskning visat att man 

tidigare inte förstått de rätta sambanden i hjärnan; fram till dess kunde man inte ringa 

in  de  unika  problem  som  barn  med  ryggmärgsbråck  har  vad  gäller  att  fungera  i 

vardagsliv och lärosituationer. Nyare forskning har möjliggjort en djupare förståelse av 

inlärningsproblemen hos dessa personer, hur det kommer sig att de kan  läsa en text 

och förstå orden men inte innehållet, varför de har problem med matematik. 

Den senaste  forskningen om hjärna och beteende har gett mer än de tidigare trettio 

åren, men det  finns  fortfarande mycket att  förstå, exempelvis begränsade kunskaper 

om 30‐, 40‐ och 50‐åringar med ryggmärgsbråck. Dennis (ibid) poäng är att idag förstår 

man att det är något i hjärnan som gör det svårt för personer med ryggmärgsbråck att 

uppfatta  kontext,  men  det  återstår  fortfarande  mycket  forskning.  Det  man  med 

säkerhet  vet  idag  är  att  läs‐  och  skrivsvårigheter  blir  stora  problem  som  i  sin  tur 

påverkar hur långt barnet når i skolan. Den rehabilitering och specialundervisning som 

finns idag är inte skapad utifrån dessa behov.  

Barn med ryggmärgsbråck har ofta svårt att ta  initiativ och genomföra uppgifter mot 

ett  bestämt mål  och  denna  svårighet  påverkar  autonomin  i  vardagslivet men  även 

delaktighet  i skolan (Peny‐Dalstrand, 2011). Barnen kan många gånger rent motoriskt 

utföra  uppgiften men  det  blir  inte  gjort,  vilket  gör  att  barnens  beteende  ofta miss‐

förstås som ovana eller ovilliga.  

Tidigare  forskning  har  visat  att  barnen  också  har  kognitiva  funktionsnedsättningar. 

Dessa beskrivs  just som svårigheter med allt som personen själv ska förutse, konstru‐

era och initiera. Det har även framkommit att unga vuxna ofta hamnar utanför arbets‐

marknaden. Deras nedsatta förmåga att  initiera och ”få något gjort” är det som mest 

hämmar  självständighetsutvecklingen.  Peny‐Dahlstrands  (ibid)  slutsats  är  att  stöd  i 

form av en ”startmotor” samt hjälp med problemlösning är vad många barn och vuxna 

med ryggmärgsbråck behöver.  

Det som framgår  i dessa studier är att personer med cerebral pares samt ryggmärgs‐

bråck har kognitiva svårigheter  i olika stor utsträckning, vilket beror på var  i hjärnan 

skadan sitter  (ibid). Det  innebär att personerna behöver  individuellt  format stöd. Det 

stöd som hittills har erbjudits har grundats på fel förutsättningar och därmed snarare 

stjälpt  än hjälpt  individen. Då denna  forskning  är  så pass ny har den  ännu  inte  fått 

slagkraft  i  det  praktiska  arbetet  och  det  finns  därmed  inga  studier,  som  visar  vad 

forskningen innebär för den enskilda individens livssituation. 
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2.3 Kongenital myopati 

Jag  har  sökt  efter  artiklar,  uppsatser  och  avhandlingar  om  kongenital myopati men 

endast funnit medicinska sådana som förklarar/undersöker hur musklerna påverkas då 

det  handlar  en  motorisk  funktionsnedsättning  utan  kognitiva  svårigheter.  Denna 

uppsats  handlar  om  funktionsnedsattas  stöd  för  lärande  i  arbetet,  hur  kognitiva 

svårigheter  påverkar  läroprocessen  och  där  finns  ingen  tidigare  forskning  kring 

kongenital  myopati  som  belyser  detta  fenomen.  Jag  saknar  uppgifter  och/eller 

exempel  på  tidigare  forskning  kring  kongenital  myopati.  Men  mina  intervjuer  och 

analyser omfattar trots denna brist nämnda funktionsnedsättning. 

 

3 Teori 

I detta avsnitt redogör jag för valda teorier, det sociokulturella perspektivet och allmän 

verksamhetsteori, med  utgångspunkt  i  studiens  syfte  att  belysa  stöd  för  lärande  i 

arbetslivet hos  funktionsnedsatta med  cerebral  pares,  kongenital myopati  och  rygg‐

märgsbråck. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Wertsch  (1998)  beskriver  ett  sociokulturellt  perspektiv  som  en medelväg  där  hela 

individen i förhållande till miljön studeras och där flera perspektiv länkas samman utan 

att förminska ett enskilt perspektiv. Detta innebär att det är mänskliga handlingar som 

ska  ligga  till  grund  för  den  sociokulturella  analysen.  Handlingarna  kan  vara  både 

externa och  interna och utföras  individuellt eller  i grupp. Wertsch (ibid) anser att det 

talade språket är vårt mest relevanta kulturella verkyg. 

Även  Säljö  (2000)  beskriver  kommunikation  som  centralt  tema  i  ett  sociokulturellt 

perspektiv på  lärande och utveckling hos människan. Det vanligaste sättet att  lösa ett 

problem är att  individen  frågar någon mer kunnig, vilket visar hur viktig kommunika‐

tionen som stöd för lärande och utveckling. Detta illustrerar Wertsch (1985) i citatet. 

... människor  lär  genom  att delta  i praktiska och  kommunikativa  samspel med 

andra. De  sätt  att  resonera  och  tolka  verkligheten  som  vi möter  i  interaktion, 

använder  vi  senare  som  resurser  för  att  förstå  och  kommunicera  i  framtida 

situationer. (s. 105)  

Wertsch  (ibid)  menar  att  det  specifika  begrepp  som  studeras  är  den  medierade 

handlingen, vilket  innebär att  fokus  läggs på agenten och dennes kulturella  redskap. 

Det  grundfenomen  som  studeras och  analyseras  är människans handlingar. Wertsch 
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(ibid) menar att vi ska se helhetsbilden av människans handlingar när vi talar om varför 

människor säger och gör som de gör. 

Burke´s (1969a i Wertsch 1998) och Burke’s (1966) pentad består av fem komponenter 

som gör att man kan analysera mänskliga handlingar och mindre verksamhetssystem. 

Act – som är själva handlingen, alltså det som utförs. 

Scene – är omgivningen/bakgrunden där act (handlingen) sker. 

Agent – individen som utför handlingen. 

Agency – vilket instrument/verktyg som användes av agenten. 

Purpose – syftet med handlingen. 

Dessa  fem komponenter svarar på  frågorna Vad var det som hände? Var hände det? 

Vem utförde handlingen? Hur gjorde han/hon? och Varför gjorde han/hon det? 

3.2 Allmän verksamhetsteori  

Engeström  (1993)  beskriver  allmän  verksamhetsteori  utifrån  ett  dubbelsidigt 

perspektiv.  Å  ena  sidan  betonar  han  teorins  unika,  självmedvetna  och  oberoende 

karaktär med rötterna i en sovjetisk kulturhistorisk tradition (Leontév, 1978; Leontyev, 

1981, Wetsch, 1981). Å andra sidan menar Engeström (ibid) att denna tradition inte är 

någon fast och färdig struktur med strikt definierade påståenden utan ett framväxande 

internationellt ”flerstämmigt” verksamhetssystem.  

 

Figur 3.1 Engeströms modell av ett verksamhetssystem (1993)  

Engeströms  (1993)  verksamhetsteori  analyserar  en  aktivitet  utifrån  dess  kontext. 

Verksamhetsteori  i Engeströms  tappning  använder  sju  komponenter  för  att beskriva 

och analysera mänskliga verksamhetssytem. Den första komponenten är subjektet och 

avser  den  individ  eller  grupp  av  individer  vars  handlingar  analysen  behandlar.  Den 

andra  komponenten, objekt,  refererar  till det problemområde  som aktiviteten  riktas 
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mot och som omvandlas till ett resultat med hjälp av fysiska och symboliska, externa 

och  interna  instrument, så kallade medierande redskap. Gemenskapen består av flera 

individer och/eller undergrupper som delar samma målsättning. Arbetsdelning står för 

både  den  horisontella  arbetsfördelningen mellan medlemmarna  i  omgivningen  och 

den  vertikala  maktstrukturen.  Slutligen  regler  som  hänvisar  till  de  explicita  och 

implicita  rutiner,  normer  och  konventioner  som  begränsar  handlingar  och  inter‐

aktioner inom verksamhetssystemet. Mellan komponenterna i ett verksamhetssystem 

pågår ständigt nya konstruktioner. Människor använder  inte bara  instrument utan de 

förnyar  och  utvecklar  dessa  kontinuerligt, medvetet  eller  omedvetet.  De  lyder  inte 

bara regler och bestämmelser utan ändrar och omformulerar dessa efterhand.  

Burke´s  (1966;  1969)  och  Engeströms  (1993)  teorier  innehåller  flera  gemensamma 

begrepp, samband och kategorier. I tolkningsavsnittet kommer jag att kombinera dem 

när de  talar om  samma  sak. De begrepp  som kommer att  skrivas  ihop är agent och 

subjekt som står för den person som utför aktiviteten, act och objekt som innebär den 

handling  eller  det  problemområde  mot  vilket  aktiviteten  riktas  samt  agency  och 

instrument som beskriver vilket redskap som agenten/subjektet använder.  

4 Metod 

I detta avsnitt  redogör  jag  för  studiens hermeneutiska ansats och kvalitativa metod, 

etik  för  studien,  urval  av  respondenter,  intervjuer  som  datainsamlingsmetod  samt 

studiens tillförlitlighet.  

4.1 Ansats 

Undersökningens syfte är att belysa funktionsnedsattas stöd för lärande. För att få till‐

gång till respondentens perspektiv har jag valt en kvalitativ metod med hermeneutisk 

ansats.  

Bryman  (1989) menar  att  ett  viktigt  särmärke  i  kvalitativ metod  är  att utgå  från de 

studerade subjektens perspektiv. Vid kvantitativa metoder utgår man  från  forskarens 

idéer  om  vilka  dimensioner  och  kategorier  som  är  centrala.  Vidare  kommer,  som 

Denzin och Lincoln (2005) beskriver, tonvikten på min roll som forskare vara tydlig vid 

intervjuer  i  en  för  respondenten  naturlig miljö.  Vid  tolkningsarbetet  vill  jag  förstå 

respondenternas mening och betydelse av fenomenet lärande.  

Sjöström (1994) menar att den kvalitativa analysens mål i hermeneutisk forskning inte 

är ett sökande efter mätbara kvaliteter, egenskaper och innebörder. Istället söker man 

kunskap på grundval av en syn på människan som handlande varelse. Detta kommer 

jag  att  anamma  i  undersökningen,  då  jag  söker  kunskap  om  respondenternas 

upplevelser av läroprocessen.  
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Larsson (1994) menar att kvalitativ metod uppmärksammar, tolkar, karaktäriserar eller 

gestaltar något, alltså systematiserad kunskap om hur man går tillväga för att gestalta 

beskaffenheten  hos  något.  En  kvalitativ  studie  ska  ge  ett  kunskapstillskott  genom 

själva  gestaltningen,  beskaffenheten  eller  den  inre  kvaliteten,  en  lyckad  analys  som 

resulterar i ett nytt sätt att se verkligheten. Nya kategorier för tänkande, vilka kan vara 

begrepp, mekanismer  eller  att  företeelser,  har  relaterats  till  sammanhang  som  gör 

något obegripligt rimligt.  

Tidigare  forskning  kring  ryggmärgsbråck  och  cerebral  pares  har  utgått  från  barn, 

medan  denna  studie  fokuserar  på  vuxna med  funktionsnedsättningarna  ryggmärgs‐

bråck,  cerebral  pares  och  kongenital  myopati  och  deras  läroprocess  i  arbetslivet. 

Genom att belysa en ny kategori inom forskningen kan studiens resultat bidra med en 

ny syn av verkligheten för funktionsnedsatta och ge en rimlig bild av hur det kommuni‐

kativa stödet för lärande bör utformas.  

Vidare  är,  enligt  Sjöström  (1994),  den  hermeneutiska  forskningens  mål  att  förstå 

handlingar  och  företeelser  sedda  som  helheter  och  i  relation  till  allt  som  är  känt 

runtomkring dem. Genom denna kunskap erhålls möjligheter att förstå och förhålla sig 

till  andra människor  och  företeelser  i  deras  unika  sammanhang.  Bjereld, Demker & 

Hinnfors, (2009) menar att hermeneutikens  intresseområde är människans  livsvärldar 

och hur människan upplever  sin  situation. Allwood och Erikson  (2011) beskriver den 

hermeneutiska  filosofin  som  en  lära  om  tolkning  där  syftet  är  att  förstå  och  skapa 

mening. Ett centralt begrepp  inom hermeneutiken är den hermeneutiska cirkeln som 

finns  i  flera  versioner, men det  gemensamma  för dessa  är  att man  går  från del‐  till 

helhet.  För  att  kunna  förstå  helheten måste man  alltså  förstå  delarna  och  tvärtom 

(ibid).  I  studien  kommer  helheten  i  den  hermeneutiska  cirkeln  att  utgöras  av 

respondenternas berättelser. Delarna kommer att bestå av valda  teorier och  tidigare 

forskning  vilka  förstås  i  relation  till  helheten,  respondenternas  berättelser,  och  vice 

versa.  På så sätt kan fenomenet belysas och förstås både genom helheten men också 

genom  delarna.  Studiens  syfte  är  att  få  en  förståelse  för  utformningen  av  det 

kommunikativa stödet för lärande hos funktionsnedsatta.  

4.2 Etik 

De  etiska  principerna  i  Bryman  (2011)  är  fyra  stycken.  Den  första  är  informations‐

kravet, vilket  innebär att forskaren  informerar om syftet med studien, att deltagande 

är  frivilligt  samt  att  respondenten  närsomhelst  kan  avbryta  sitt  deltagande. 

Respondenten ska även få reda på de olika moment som ingår i studien. Det andra är 

samtyckeskravet,  vilket  ger  respondenten  rätt  att  själv  styra  över  sin medverkan  i 

studien. Det tredje är konfidentialitetskravet, som innebär att respondenter som ingår 

i studien behandlas konfidentiellt och att personuppgifter förvaras på så sätt att obe‐

höriga  inte kan komma åt dem. Det  fjärde och sista är nyttjandekravet, som  innebär 
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att  uppgifter  som  samlats  in  om  enskilda  respondenter  endast  får  användas  för 

forskningsändamålet.  

Samtliga  respondenter  i  studien  har  informerats  enligt  ovanstående  innan  intervjun 

började. Jag  informerade även om att  inspelning av  intervjun kommer att ske och att 

samtliga ljudfiler raderas efter att uppsatsen är färdig.  

4.3 Urval  

Urvalet  för studien har gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval enligt Wardhaugs  (1996) 

definition. Urvalet är resultatet av  faktorer som styr  tillgängligheten  till  individer.  Jag 

har använt mig av mitt kontaktnät för att hitta respondenter, vilket även medförde att 

de  fanns  i min närhet geografiskt. Urvalet är även målinriktat då respondenterna har 

valts ut för att överensstämma med forskningsfrågan (Bryman, 2011).  Bekvämlighets‐

urvalet medförde att bara män  som  intervjuades. Antalet  respondenter blev  till  slut 

fem personer. Trots allt möjliggjorde det begränsade antalet ändå att en viss teoretisk 

mättnad uppstod och jag kunde skönja vissa mönster eller teman.   

4.4 Datainsamlingsmetod 

För att få möjlighet till en inblick i respondenternas livsvärld har jag valt att göra inter‐

vjuer strukturerade med öppna frågor. Metoden innebär att ordningen på frågorna är 

förutbestämd men  respondenten  formulerar  sina  egna  svar  (Carlström &  Carlström 

Hagman,  2006). Respondenterna  är män mellan  25  och  45  år med medfödda  funk‐

tionsnedsättningar. De  har  fått  fingerade  namn  i  undersökningen. David  (RB1))  och 

Filip  (RB2)  har  ryggmärgsbråck.  David  (RB1)  uppger  problem med minnet  och  Filip 

(RB2) har en neurologisk diagnos som påverkar korttidsminnet. Lukas (CP1) och Niklas 

(CP2) har  cerebral pares. Niklas  (CP2) uppger  att han har  inlärningssvårigheter. Karl 

(KM) har kongenital myopati vilket inte medför några kognitiva svårigheter utan endast 

en fysisk funktionsnedsättning. 

Respondenterna har alla olika yrken: David (RB1) är skolvärd och Filip (RB2) paketerar 

kosmetika. Lukas (CP1) är kanslist och Niklas (CP2) arbetar som alltiallo inom skola och 

äldreomsorg. Karl  (KM) är arbetsledare  inom personlig assistans. Tre av  intervjuerna 

har skett på respektive arbetsplats och två hemma hos respondenten; valet har varit 

respondentens  eget  liksom  tidpunkt  för  intervjun.  Detta  har  gjorts  för  att  respon‐

denten  ska  känna  trygghet  och  möjliggöra  att  förtroende  uppstår  för  mig  som 

intervjuare.  

Jag  har  funderat  kring  mitt  eget  agerande  i  intervjusituationen  och  hur  min  för‐

förståelse  eller mina  fördomar  kunnat påverka  resultaten.  Jag upplever  att min  för‐
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förståelse har bidragit till att jag kunnat anpassa mig i varje intervjusituation och gjort 

mig trygg i rollen som intervjuare. Jag har i varje intervju låtit respondenten svara fritt 

och endast vid förfrågan styrt med mer precisa frågor, t ex. då respondenten haft svårt 

att förstå innebörden i frågorna. 

4.5 Metod för analys av data 

Lofland  och  Lofland  (1995)  har  formulerat  tio  frågeställningar  vid  utvecklingen  av 

koder för kvalitativ dataanalys. Jag har valt att utgå från några av dem vid min analys 

av  data.  Dessa  är:  Vilken  generell  kategori  är  informationen  ett  exempel  på?  Vad 

representerar  och  handlar  informationen  om?  Vad  är  det  som  händer  här  och  vad 

säger människor att de gör?  

Jag  har  i  denna  studie  läst  de  transkriberade  intervjuerna  för  att  förstå  och  skapa 

mening  i  respondenterans berättelser. Därefter har  jag  gått  tillbaka  för  att hitta ge‐

mensamma beröringspunkter i deras berättelser för att på så sätt skapa kategorier av 

intervjuerna.  Till  en  början  var  det  fyra  kategorier,  vilka  jag  upplevde  som  spretiga. 

Efter  ännu en  genomgång  av  resultaten  kom därför  fyra  kategorier  att bli  två,  vilka 

inkluderar  de  två  tidigare  borttagna.  De  två  slutliga  kategorierna  har  kommit  fram 

genom jag att först benade ut de olika delarna i varje respondents läroprocess för att 

få fram helheten hur deras unika lärande sker. Därefter har jag försökt att hitta likheter 

och olikheter mellan respondenterna för att på så sätt bilda mig en uppfattning om hur 

stödet bör utformas för att ge ett bestående resultat. Min förförståelse har på så sätt 

förnyats  och  jag  har  kunnat  särskilja  fler  beröringspunkter  än  innan,  det  finns  fler 

likheter mellan  funktionsnedsättningarna än olikheter. Detta har  lett  till en samman‐

hängande bild av vilka talspråkliga uttryck och interaktioner respektive vilket praktiskt 

stöd som behövs vid respondenternas läroprocess. I kapitlet Resultat och analys ger jag 

först  en  allmän  beskrivning  av  de  två  kategorier  som  beskriver  funktionsnedsattas 

uppfattning  av  stöd  för  lärande  på  arbetsplatsen  för  att  sedan  redovisa  resultatet 

utifrån de tre funktionsnedsättningarna. 

4.6 Metod för tolkning av data 

När man ska tolka en handling eller utsaga är det nödvändigt att kunna gå tillbaka till 

materialet  och  kontrollera  vilket  sammanhang  den  kom  ifrån  (Sjöström,  1994). När 

man som forskare går in i ett material för att analysera är det viktigt att söka fram alla 

utsagor, handlingar och  sekvenser  som  rör det undersökningen  söker  svar på. Detta 

görs systematiskt, så att en utsaga eller sekvens  inte väljs godtyckligt för att överens‐

stämma med  forskarens  förväntningar. Alltså bör man  systematiskt pröva olika  tolk‐

ningar tills man  funnit den mest rimliga tolkningen av den tillgängliga  informationen. 

Då vi aldrig möter någon eller något förutsättningslöst är det nödvändigt att klargöra 
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vad man  i hermeneutisk forskning kallar förförståelse. Som forskare måste  jag synlig‐

göra mina förväntningar och farhågor, känslor och värderingar, åsikter och fördomar. 

Genom att medvetandegöra dem  så  långt  jag  förmår, kan  jag aktivt pröva hur mina 

tolkningar påverkats och därmed söka andra möjliga tolkningar. 

Jag har tolkat data utifrån de tre  funktionsnedsättningarna. Genom att ta varje  funk‐

tionsnedsättning  för  sig belyses hur olika  respondenternas  stöd  för  lärande  är  inom 

samma funktionsnedsättning. Det blir även synligt vilka likheter som finns mellan olika 

funktionsnedsättningar. Min förförståelse har givetvis påverkat mig men genom att jag 

gått  tillbaka  till  resultatet  och  systematiskt  tolkat  det  anser  jag  att min  tolkning  är 

rimlig. 

4.7 Tillförlitlighet 

Inom  kvalitativ  forskning  används  fyra  delkriterier  för  att  bestämma  en  studies  till‐

förlitlighet  (Bryman,  2011). Det  första  kriteriet,  trovärdighet,  är  en motsvarighet  till 

intern  validitet  och  innebär  att  det  kan  finnas  flera  olika  beskrivningar  av  en  social 

verklighet;  det  är  forskarens  roll  att  presentera  ett  så  trovärdigt  resultat  att  det 

accepteras även i andra människors ögon. Detta innebär att forskningen utförts enligt 

de  regler  som  finns och  vidare  att  forskaren  rapporterar  resultaten  för de personer 

som ingått i den sociala verklighet som studerats för att därmed bekräfta att forskaren 

uppfattat och beskrivit deras verklighet på rätt sätt. Det andra kriteriet, överförbarhet 

(lika med extern validitet och handlar om generaliserbarheten hos resultaten) är ofta 

svårt i kvalitativa studier då man undersöker en liten grupp eller enskilda individer.  

För att stärka överförbarheten menar Guba och Lincoln (1985) att forskaren kan förse 

läsaren med en fyllig och tät beskrivning av datamaterialet så att denne kan bedöma 

generaliserbarheten hos undersökningen. Det  tredje  kriteriet är pålitlighet och  relia‐

bilitet. För att studien ska vara pålitlig ska forskaren noggrant redogöra för alla faser av 

forskningsprocessen  för  att  därigenom  kunna  visa  vilka  teoretiska  slutsatser  som  är 

berättigade. Det fjärde och sista kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera, vilket 

står  för  objektiviteten  i  studien  och  innebär  att  forskaren  inte  låter  sin  teoretiska 

inriktning  eller  personliga  värderingar  påverka  utförandet  av  studien  eller  dess  slut‐

satser.  

Jag  ställer mig kritisk  till  trovärdighetskriteriet och har därför  funderat kring att  låta 

respondenterna  läsa  uppsatsen.  Men  då  flera  av  har  svårt  att  tillgodogöra  sig 

information från text valde jag bort det alternativet. Däremot har jag genom en tät och 

fyllig  beskrivning  av  datamaterialet  gett  läsaren möjlighet  att  bedöma  generaliser‐

barheten hos undersökningen samt att jag redogjort för faserna i forskningsprocessen 

för att läsaren även där ska kunna bedöma vilka slutsatser som är berättigade. 
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Genom att jag undvikit att berätta om mitt teoretiska perspektiv före intervjuerna, har 

respondenten  inte  kunnat  anpassa  sina  svar  utifrån  vad  de  tror  är  de  rätta  svaren. 

Vidare har  jag  försökt  att hålla mig objektiv under  intervjun  genom  att  låta  respon‐

denten svara fritt på frågorna och styra svaren utifrån sin livsvärld. Under intervjuerna 

har jag vid tillfällen använt följdfrågor samt förtydliganden då respondenten så önskat. 

Jag har genom min förförståelse för funktionsnedsättning, i form av mångårig erfaren‐

het  av  ett  syskon  med  ryggmärgsbråck,  haft  lätt  att  möta  respondenten  där  den 

befinner sig och relatera till dennes  livsvärld, vilket  i mina ögon skapat förtroende för 

mig som intervjuare. Min förförståelse har även använts i diskussionen där den berikat 

diskussionen. 

5 Resultat och analys 

Den  första  kategorin är  talspråk  som  stöd  för  lärande och  visar hur  respondenterna 

David  (RB1),  Lukas  (CP1) och Karl  (KM)  lär  i  arbetet.  I denna  kategori  finns  även en 

underkategori  som  beskriver  hur  de  lär  andra  på  arbetsplatsen  genom  sin  egen 

kunskap och erfarenhet  inom det aktuella området. Den andra kategorin är praktisk 

handling  som  stöd  för  lärande  och  visar  hur  handledare  eller  chef  på  arbetsplatsen 

visar arbetsuppgifter för Filip (RB2), Niklas (CP2) och Karl (KM) för att de därefter ska 

arbeta självständigt.  

5.1 Talspråk som stöd för lärande  

Talspråk som stöd för lärande beskrivs som en komponent vid lärande hos David (RB1), 

Lukas (CP1) och Karl (KM). Det framkommer att talspråk som stöd för lärande används 

dagligen för att  lära  i olika situationer av kollegor på arbetsplatsen, vilket sker genom 

telefonsamtal  eller  genom  ett  direkt  möte  med  en  kollega.  Dessa  resondenter 

beskriver lärande via talspråk som informellt lärande kollegor emellan. 

5.1.1 Ryggmärgsbråck 

David  (RB1) beskriver hur han  frågar kollegor när han ska  lära sig nya uppgifter som 

exempelvis meddelats vid ett personalmöte och där han behöver stöd för att lära. 

”då frågar jag hur var det jag gjorde det här och då får jag ett svar” 

David (RB1) använder  ibland mobiltelefonen för att spela  in föreläsningar och möten. 

Han  kan  sedan  i  lugn  och  ro  ta  del  av  den  nya  informationen.  Den  kunskap  som 

respondenten förmedlar till sina kollegor och chef handlar mycket om hur det är att ha 

en funktionsnedsättning. Han upplever att kollegor och chef många gånger inte tänker 

på hur det är att sitta i rullstol idag och vilka begränsningar det kan innebära. Han får 
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ofta  påminna  om  vikten  av  att  det  är  anpassade  lokaler  när  de  har möten  utanför 

arbetsplatsen. 

5.1.2 Cerebral pares 

Lukas  (CP1)  beskriver  hur  han  ringer  till  kassören  när  han  får  svårigheter med  bok‐

föringen. 

”är man osäker på vissa saker och då ringer jag till kassören” 

Genom  att  ringa  kassören  löser  respondenten problemet med  arbetsuppgiften,  som 

han därefter kan slutföra. Den kunskap han förmedlar till sin kollega är förtydliganden 

via talspråk kring företagets hemsida. Han har mer erfarenhet än sin närmsta kollega 

och kan förklara hur arbetsuppgiften utförs. 

5.1.3 Kongenital myopati 

Karl (KM) beskriver hur han ringer en kollega när den egna kompetensen inte räcker till 

och  han  behöver  lära  sig mer  om  exempelvis  blanketter  till  Försäkringskassan  eller 

olika kundkontrakt.  

”genom att ta hjälp av kollegor, man får ringa och fråga” 

Genom  att  ta  hjälp  av  en  kollega  där  den  egna  kompetensen  inte  räcker  till  kan 

respondenten  lära mer och öka den  egna  kompetensen. Han beskriver hur  kollegor 

rådfrågar honom  för att  få bättre  förståelse, när beslut om anpassningar  ska  fattas. 

Genom  sin  funktionsnedsättning  kan han bistå med  viktig  information  kring  anpass‐

ningar som är lämpliga utifrån en funktionsnedsatts perspektiv. 

5.2 Praktisk handling som stöd för lärande  

Praktisk handling som stöd för lärande beskrivs av Filip (RB2) och Niklas (CP2) och Karl 

(KM)  som den  läroprocess  som på  sikt  ger bestående  kunskap. Respondenterna be‐

skriver hur de  lär  sig olika arbetsuppgifter genom att handledaren eller  chefen visar 

hur de ska göra.  

5.2.1 Ryggmärgsbråck 

Filip (RB2) beskriver att handledaren visar honom hur varan ska paketeras och sedan 

utför han arbetsuppgiften själv. 

”han visar först och sen gör jag” 
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Genom att handledaren visar respondenten hur varan ska paketeras kan han förstå på 

vilket sätt arbetsuppgiften ska utföras. För att befästa kunskap behövs visuellt lärande 

för att sedan kunna arbeta självständigt.  

5.2.2 Cerebral pares 

Niklas  (CP2)  beskriver  att  hans  handledare  ger  honom  arbetsuppgifter,  vattna 

blommor och bära kartonger med papper, vilka han har kapacitet att  lära sig utifrån 

sina kognitiva svårigheter. 

”min handledare hon ger mig uppgifter som jag klarar av” 

Respondenten  uppger  att  han  lär  sig  bäst  då  hans  handledare  visar  honom  arbets‐

uppgifter. För en befäst kunskap behövs visuellt lärande för ett självständigt utförande 

av arbetsuppgiften. 

5.2.3 Kongenital myopati 

Karl (KM) arbetar som arbetsledare inom personlig assistans och beskriver hur han har 

fått sitta med och lyssna när chefen gör anställningsintervjuer för att sedan med hjälp 

av  denna  kunskap  utforma  sin  egen modell  för  att  utföra  anställnings‐intervjuer  av 

personal.  

”så fick man sitta med, ... hur gör du dina anställningsintervjuer så fick man lyssna med 

och höra vilka frågor, sen kan ju jag vidareutveckla det så att det passar utifrån hur jag 

vill jobba” 

Genom  att  observera  sin  chef  vid  anställningsintervjuer  lär  sig  respondenten  hur 

arbetsuppgiften ska utföras. Samtidigt som han  formar den efter sitt eget arbetssätt. 

Att  lära andra genom praktisk handling som stöd  för  lärande är det  ingen av respon‐

denterna som uppger som ett sätt att förmedla kunskap till kollegor, handledare eller 

chefer. 

5.3  Resultatsammanfattning  

Det som framkommit i resultatet är att talspråk som stöd för lärande används/fungerar 

bäst  för David  (RB1),  Lukas  (CP1) och Karl  (KM)  som har mindre eller  inga  kognitiva 

svårigheter, vilket gör att de kan tillgodogöra sig information genom diskussioner med 

kollegor.  Filip  (RB2)  och Niklas  (CP2)  har  kognitiva  svårigheter  och  behöver  praktisk 

handling  som  stöd  för  lärande. När  handledaren  visar  deras  arbetsuppgifter  kan  de 

förstå och komma ihåg hur de ska göra på egen hand. Även Karl (KM) ingår i kategorin 

praktisk handling som stöd för lärande. Han utvecklar dessutom den kunskap hans chef 

förmedlar så att den passar hans eget arbetssätt.  
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6 Tolkning 

I detta avsnitt tolkas de två kategorierna, talspråk och praktisk handling som stöd för 

lärande, utifrån de valda teorierna sociokulturellt perspektiv och allmän verksamhets‐

teori. Då  Burkes  (1966)  och  Engeströms  (1993)  teorier  innehåller  liknande  begrepp, 

samband och kategorier har jag valt att kombinera dessa när de talar om samma sak.  

David (RB1) lär genom talspråk som stöd för lärande. Han agerar i enlighet med Burke 

(1966; Wertsch, 1998) och Engeström (1993) agent/subjekt i de handlingar, act/objekt, 

där  han  behöver  lära  sig  mer  om  nya  arbetsuppgifter.  Han  frågar  kollegor, 

gemenskapen, i närheten som delar samma mål. Arbetsdelningen är jämställd och det 

är de implicita reglerna som styr lärandet av arbetsuppgifter. Hans syfte, purpose, med 

handlingen, act/objekt, är att  lära sig arbetsuppgifter med ett självständigt utförande 

som  resultat.  Vid  möten  eller  föreläsningar  med  mycket  information  på  en  gång 

använder han mobiltelefonen som agency/instrument för inspelning. Därefter kan han 

i  lugn och  ro  lära  in den nya kunskapen. Han beskriver  inte  scene eller miljön  i  läro‐

processen,  vilket  kan  bero  på  att  han  inte  ser  det  som  en  komponent  i  sin  egen 

läroprocess. När  det  gäller  att  lära  andra  om  sin  funktionsnedsättning  framkommer 

tydligt scene eller miljön som en avgörande roll för möjlighet till deltagande i exempel‐

vis möten och  föreläsningar. Även här  agerar han agent/subjekt  för  att  lära gemen‐

skapen, kollegor och chef. De delar förvisso samma mål men arbetsdelningen är ojämn 

då  agent/subjekt  har  en  maktposition  gentemot  gemenskapen  som  inte  har  den 

kunskapen  i ämnet. Det gör  läropocessens regler explicita för både agent/subjekt och 

gemenskapen. Syftet, purpose, med handlingen, act/objekt, är att ge en ökad kunskap 

om hur livet som funktionsnedsatt är idag. De agency/instrument som används är hiss 

eller ramp för att ta sig in i lokaler.  

Filip  (RB2)  lär  genom  praktisk  handling  som  stöd  för  lärande. Han  agerar  i  sin  läro‐

process  gemenskap  gentemot  den  instruerande  handledaren  som  är  agent/subjekt. 

Agentens/subjektets  syfte,  purpose, med  handlingen,  act/objekt,  är  att  genom  den 

praktiska instruktionen lära gemenskapen hur arbetsuppgifter utförs. Resultatet består 

av gemenskapens  självständiga utförande av handlingen, act/objekt. Arbetsdelningen 

är  ojämnt  fördelad,  agent/subjekt  har  en  överordnad  roll  gentemot  gemenskapen  i 

företaget och  läroprocessen. Reglerna är explicita för både agent/subjekt och gemen‐

skapen. Han beskriver  inte vilka agency/instrument som används eller hur scene eller 

miljön  ser  ut,  vilket  kan  bero  på  agentens/subjektets  överordnade  roll,  där 

gemenskapen har mindre betydelse för hur man förstår läroprocessens beståndsdelar.  

Lukas  (CP1)  lär  genom  talspråk  som  stöd  för  lärande.  Han  beskriver  sin  roll  som 

agent/subjekt vid de handlingar, act/objekt, där han har som syfte, purpose, att utöka 
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sin  kompetens.  Han  ringer  exempelvis  kassören,  gemenskapen,  när  han  stöter  på 

svårigheter med  arbetsuppgifter.  Telefonen  är  hans  agency/instrument. Handlingen, 

act/objekt, som han utför sker på hans eget initiativ med resultatet att fortsättningsvis 

utföra  arbetsuppgiften  självständigt.  Kassören,  gemenskapen,  delar  här  samma mål 

arbetsdelningen är jämställd beträffande maktposition. Reglerna som finns är implicita 

och styr sättet arbetsuppgifter  lärs ut kollegor emellan. Han beskriver  inte  i sin  läro‐

process  scene  eller  miljön,  vilket  kan  bero  på  att  han  inte  ser  det  som  en  viktig 

komponent i läroprocessen. Lukas beskriver att han vid förfrågan kan lära kollegor om 

arbetsuppgifter.  Han  agerar  då  agent/subjekt  och  förklarar  för  gemenskapen  hur 

arbetsuppgiften  utförs.  Deras  arbetsdelning  är  även  här  jämlik  och  reglerna  är 

implicita. Agentens/subjektets syfte, purpose, med handlingen, act/objekt, är en ökad 

kompetens  hos  gemenskapen.  Vilket  leder  till  resultatet  att  arbetsuppgiften  utförs 

korrekt och  självständigt. Det agency/instrument  som  används  är datorn. Hur  scene 

eller miljön ser ut beskriver han  inte vilket som  i  läroprocessen  innan kan tyda på att 

han inte reflekterar över denna komponent i samband med lärande av arbetsuppgifter.  

Niklas (CP2) lär genom praktisk handling som stöd för lärande. Han agerar i gemenskap 

och lär genom att handledaren, agent/subjekt, praktiskt instruerar honom hur arbets‐

uppgifter utförs. De har visserligen samma målsättning men arbetsdelningen är ojämn 

och agent/subjekt har en överordnad roll gentemot gemenskapen, vilket gör reglerna 

explicita  i  läroprocessen.  Agentens/subjektets  syfte,  purpose, med  handlingen,  act/ 

objekt, är att  lära gemenskapen utföra arbetsuppgifter med ett självständigt resultat. 

Niklas beskriver inte scene eller mijön i läroprocessen, inte heller framkommer om det 

används  några  agency/instrument.  En  möjlig  tolkning  kan  vara  att  då  han  agerar 

gemenskap med en underordnad roll gentemot agent/subjekt i sin läroprocess ser han 

bara det som handledaren  instruerar, varför han  inte reflekterar över  läroprocessens 

beståndsdelar.  

Karl  (KM)  lär via  talspråk och praktisk handling som stöd  för  lärande. När han  lär via 

talspråk  som  stöd  för  lärande  agerar han  som agent/subjekt  gentemot  kollegor och 

gemenskapen,  för  att  lära  mer  om  arbetsuppgifter.  Karl  ringer  en  kollega  för  att 

rådfråga,  vilket  gör  telefonen  till  det  agency/instrument  som  används. Handlingens, 

act/objekt, syfte, purpose, är att genom ökad kunskap utföra arbetsuppgifter korrekt 

på  egen  hand.  Arbetsdelningen  är  kollegor  som  är  jämställda  i  maktposition  och 

reglerna  är  implicita.  Resultatet  är  självständigt  utförande  av  arbetsuppgifter.  Han 

beskriver  inte  scene  eller  miljön  i  sin  läroprocess,  vilket  kan  bero  på  att  denna 

läroprocess  är mer  informell  och  denna  komponent  förbises.  Karl  (KM)  lär  även  via 

praktisk handling som stöd för lärande. Karl (KM) agerar då gemenskap och hans chef 

agent/subjekt.  Agent/subjekt  visar  handlingen,  act/objekt,  för  gemenskapen  med 

syfte, purpose, att  instruera hur anställningsintervjuer  ska utföras. Karl  (KM)  förfinar 

därefter  kunskapen  för  att  hitta  sitt  eget  arbetssätt.  Arbetsdelningen  är  ojämn  och 

agent/subjekt  har  en  överordnad  roll  i  företaget  och  läroprocessen  gentemot 
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gemenskapen.  Reglerna  är  explicita  för  både  agent/subjekt  och  gemenskapen. 

Resultatet utgörs av Karls (KM) självständiga och individuellt utformade arbetssätt vid 

anställningsintervjuer.  Det  framkommer  inte  hur  scene  eller  miljön  ser  ut  där 

anställningsintervjuer sker, inte heller nämns några agency/instrument. En tolkning av 

detta kan vara att Karl  (KM)  fokuserar på det  som agent/subjekt  instruerar om. Han 

undviker  att  reflektera  över  komponenter  runt  omkring.  När  Karl  lär  av  kollegor  i 

gemenskapen, sker detta via talspråk som stöd för lärande. Handlingen, act/objekt, är 

kunskapsförmedling  kring  funktionsnedsättning  och  han  agerar  då  agent/subjekt. 

Arbetsdelningens maktposition är  jämställd och reglerna är  implicita. Syftet, purpose, 

med handlingen, act/objekt, är att ge en djupare  förståelse  för  funktionsnedsättning 

hos gemenskapen  som  resultat. Det  är okänt huruvida han  använder några agency/ 

instrument, men en möjlig tolkning är att han beskriver olika verktyg som används som 

hjälpmedel  i  situationer  där  det  behövs  en  anpassning  för  funktionsnedsatta.  Inte 

heller scene eller miljön beskrivs, vilket kan bero på att Karl ser omgivningen som en 

självklar komponent när det handlar om funktionsnedsättning. 

  

7 Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka funktionsnedsattas stöd för lärande i 

arbetet.  Jag anser att  jag uppnått detta  syfte genom den empiri  som erhölls genom 

intervjuerna med samtliga respondenter och kombinationen av två kompatibla teorier. 

Genom  respondenternas  upplevelser  av  stöd  för  lärande  i  arbetet  kunde  jag  tolka 

empirin utifrån Wertsch (1998) sociokulturella perspektiv, Burke’s (1966) frågeord och 

Engeströms  (1993) verksamhetsteori. Det  finns  två  skilda  läroprocesser  som  stöd  för 

lärande;  talspråk och praktisk handling. Det  som  skiljer dessa  två åt är  förmågan att 

tillgodogöra sig information och instruktioner. Oberoende vilken funktionsnedsättning 

respondenterna har är den  stora  skillnaden, den att graden av kognitiva  svårigheter 

påverkar läroprocessen.  

I  Resultatet  framkommer  några  av  de  kognitiva  svårigheter  som  belysts  i  tidigare 

forskning  av  Esben  (2005),  Dennis  (Höglin,  2011)  och  Peny‐Dalstrand  (2011)  hos 

personer med ryggmärgsbråck och cerebral pares. Flera av respondenterna lyfter fram 

olika grader av svårigheter med minnet vid inlärning, vilka de löser på olika sätt. David 

(RB1) och Lukas (CP1) kan på eget initiativ lösa sina problem med minnet genom att ta 

hjälp av exempelvis en kollega i närheten. Filip (RB2) och Niklas (CP2) har mer kognitiva 

svårigheter  och  trots  att  de  har  olika  funktionsnedsättningar  är  deras  inlärnings‐

problem  liknande. Deras handledare skulle kunna ses som en  form av startmotor  för 

att  de  ska  komma  igång  med  arbetsuppgifter  (Peny‐Dalstrand,  2011).  Vidare  kan 

handledarna  även  stötta  vid  slutförande  av  ett  förlopp,  dvs.  att  slutföra  arbets‐

uppgiften  om  koncentrationen  brister  (Esben,  2005).  Deras  förmåga  att  uppfatta 
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kontext kan ses som begränsad då de endast kan  lära via praktisk handling som stöd 

för  lärande  och  inte  har  förmågan  att  visualisera  instruktioner  via  talspråk  (Esben, 

2005, Höglin, 2011). Det  som  framkommit  i  studien  gällande  Lukas  (CP1) och Niklas 

(CP2) stärker det paradigmskifte av diagnosdefinition som CP:Center (Esben, 2005) för 

fram, att cerebral pares  inte bara är en fysisk/motorisk funktionsnedsättning utan de 

perceptuella/kognitiva  funktionerna har en  stor påverkan hos  individen,  framförallt  i 

läroprocesser.  

Genom  att  jag  valt  flera  funktionsnedsättningar belyses  fenomenet  stöd  för  lärande 

hos funktionsnedsatta  i ett brett perspektiv, vilket stärker mitt resultat då det blir en 

jämförelse mellan funktionsnedsättningar där den gemensamma nämnaren är graden 

av  kognitiva  svårigheter  som  begränsar  förmågan  att  tillgodogöra  sig  kunskap  lång‐

siktigt.  Antalet  respondenter  har  valts  utifrån  de  resurser  jag  haft  att  tillgå.  Det  är 

möjligt att det finns ett samband mellan de svårigheter som framkommit hos respon‐

denterna och deras (bristande) delaktighet i arbetsmarknaden. Med detta i beaktande 

är frågan: hur framgångrik blir en person med funktionsnedsättning på en arbetsplats 

där kunskap saknas kring de kognitiva svårigheter som påverkar  förmågan att  lära  in 

arbetsuppgifter? Idag finns det olika verktyg att tillgå som kan underlätta vid inlärning 

för  en  funktionsnedsättning.  Ett  exempel  som  framkommit  i  studien  är  att  använda 

mobiltelefonen  för  inspelning  av möten  eller  föreläsningar.  Genom  att  tillsammans 

med den funktionsnedsatta hitta det verktyg som passar just denne kan läroprocessen 

göras mer resultatrik. Genom att personer med funktionsnedsättning får vara delaktiga 

i  läroprocessen  kring  arbetsuppgifter  kan  de medverka  till  att  hitta  lösningar  som 

passar  dem  själva  bäst.  Det  finns  ingen  universal  lösning  för  varje 

funktionsnedsättning, varje person är unik i sitt lärande och handledarens roll är viktig 

för hur gynnsam läroprocessen blir. En handledare som ser vilket stöd för lärande som 

behövs  stärker och  för  läroprocessen  framåt med ett  långsiktigt  fokus på bestående 

kunskap.     

Denna studie bygger på respondenternas upplevelser av lärande i arbetet. Syftet med 

studien är att belysa funktionsnedsattas stöd för  lärande  i arbetslivet. Under studiens 

gång har  jag synliggjort hur  funktionsnedsatta upplever stöd  för  lärande  i arbetet  för 

att vidare kunna koppla det till valda teorier och tidigare forskning. Genom kvalitativa 

intervjuer har jag fått del av respondenternas upplevelser för att sedan kunna sätta in 

alla delarna i en helhet som bildar ett sammanhang.  

Jag  anser  att  resultatet  visar  att  graden  av  kognitiva  svårigheter  i  stor  utsträckning 

påverkar  respondenternas  läroprocess.  Det  är  viktigt  att  klargöra  vilka  de  kognitiva 

svårigheterna är och hur stöd för  lärande bör utformas  i arbetet för att uppnå befäst 

kunskap som slutresultat. Vidare anser jag att den aktuella studien som jag använt mig 

av  har  möjliggjort  en  ökning  och  förmedling  av  min  förståelse  och  kunskap  för 

funktionsnedsattas stöd för lärande i arbetet. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Genom  att  tillföra  observationer  av  respondenterna  i  arbetssituationer  skulle 

ytterligare  en  dimension  av  fenomenet  kunna  belysas.  Respondenterna  med  mer 

kognitiva svårigheter svarade fåordigt och kortfattat, vilket kan  innebära att det finns 

ytterligare  information  att  hämta  som  inte  synliggjorts  i  denna  studie.  Av  min 

undersökning  framgår  inte  vilken  roll  scene  (regler  och  rutiner  samt  arbetsdelning) 

spelar för respondenternas  lärande. Om detta har med svårigheter att förstå kontext 

att göra eller om det rör sig om omedvetenhet från respondenternas sida skulle vara 

intressant att forska vidare på. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

Jag  skriver  en  kandidatuppsats  inom  pedagogik  på  Blekinge  tekniska  högskola. Mitt 

syfte med uppsatsen är att ta reda på hur man  lär på arbetet. Jag har valt att endast 

intervjua personer med medfödd funktionsnedsättning. Intervjun kommer att spelas in 

och sedan skrivas ut anonymt, så det är bara jag som kommer att veta vem du är. Du 

kan när som helst välja att avbryta intervjun, den är frivillig. 

Hur gammal är du? 

Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? 

Vad gör du på arbetet? 

Under vilka situationer lär du på arbetet?  

Vad lär du dig av arbetskamrater?  

Vad lär du dina arbetskamrater?  

Vad lär du dig av din handledare?  

Vad lär du din handledare? 

Har du något övrigt att tillägga?  

Tack för din medverkan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


