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Sammanfattning: 

Ungdomar som gått ut särgymnasiet vill idag mer med sina liv än att leva på 
existensminimum – och den inskränkning av delaktigheten som följer på det. Studiens syfte 
var att visa på hur läraren i särskolan arbetar för att hjälpa eleven till ett så självständigt liv 
som möjligt – både i skolan och i livet som följer efter. Via kvalitativa intervjuer har vi 
undersökt speciallärares strategier. Hur de med utgångspunkt i begreppen kunskap, 
delaktighet, bedömning hjälper eleverna till ett självständigt liv. Vi såg att lärarna vi mötte till 
stor del utgick från aktuell forskning om lärandestrategier i sitt arbete med eleverna. Men 
också att lärarna ibland befann sig i ett individperspektiv med inslag av det relationella 
perspektivet. Vi har även stött på undervisningssituationer som präglades av 
dilemmaperspektivet där elevernas olika förutsättningar krockade med läro- och kursplaner. 
Vårt resultat speglar att tidsaspekten för att genomföra en uppgift var ett område inom 
särskolan som var särskilt laddat då det speglar ett samhällsperspektiv på hur långsam man 
egentligen får vara. Resultatet visar även att lärarna som deltog i studien genomgående 
verkligen ville arbeta med vad som kallas för subjektifikation. Att möjliggöra för eleverna att 
utvecklas till oberoende individer som även ges möjlighet att ta egna initiativ. 
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1.0 Inledning  
Vår studie handlar om särskolan och lärande. Den handlar om kunskap, delaktighet och 

bedömning och hur lärare får dessa tre områden att hänga ihop. Målet för allt lärandet bör 

vara att få eleverna att utvecklas till vuxna självständiga individer  

Studien är viktig för att läraren i särskolan ska kunna hjälpa eleven att, både nu och i 

framtiden, leva så självständigt som möjligt.  

1.1   Bakgrund och studiens problemformulering 

Den 20:e november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter av 

generalförsamlingen i FN. Konventionen som trädde i kraft den 2:a september 1990 slår fast 

att: “Barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar”. 

Konventionen innehåller 54 artiklar, alla lika viktiga, men fyra av dessa kallas grundläggande 

och vägledande principer vilka alltid ska beaktas i frågor som rör barn (Unicef, 2017). 

1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. 

2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. 

3. Alla barn har rätt till liv och utveckling. 

4. Alla barn har rätt till att uttrycka sin mening och få den respekterad.   

Liksom barnkonventionen är även Salamancadeklarationen är ett viktigt dokument för barns 

utveckling.  Salamancadeklarationen antogs 1994 i Salamanca och anordnades av Spanien 

och Unesco. Deklarationen bygger på överenskommelser om att elever i behov av särskilt 

stöd ska få utbildning och delaktighet tillsammans med andra barn (Salamancadeklarationen 

och Salamanca, 2006). 

Nyligen kunde man i Dagens Nyheter läsa om en manifestation som hölls i Stockholm där 

elever, lärare och vårdnadshavare krävde rätt för unga människor som gått klart särgymnasiet 

att få leva ett liv med drömmar och mål. I manifestationen protesterade unga människor med 

utvecklingsstörning mot det liv de ser framför sig med ekonomisk otrygghet och inskränkt 

delaktighet. Nu vill de ha rätt till delaktighet och till och med till högskoleutbildning (Eklund, 

2017)!  

Forskningen visar nämligen på att medan de flesta unga människor som går från att vara barn 

till att bli unga vuxna utvidgar både sin bekantskapskrets och självständighet, så tenderar unga 

individer med utvecklingsstörning istället att få krympande nätverkscirklar i samma viktiga 

skede i livet (Wilder & Granlund, 2015). 
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Även Skolinspektionen (2014) belyser detta område i sin rapport. De har sett att det i 

grundsärskolan finns risk för att undervisningen blir för omsorgsinriktad istället för 

kunskapsutvecklande med utmaningar och riklig språklig lärmiljö. I och med att Lgr 11 kom 

så har grundsärskolan fått ett mer kunskapsinriktat arbetssätt. 

Elever med funktionsnedsättning har lite eller inget inflytande i sitt skolarbete (Skolverket, 

2010). Samtidigt menar skolverket (2010) att eleverna har en betydelsefull roll att själva 

utifrån mognad och ålder kunna ta eget ansvar för sitt lärande genom att bedöma sina egna 

resultat och kunskaper. Därför väcktes frågan hos oss: Hur kan läraren hjälpa elever att bli 

mer självständiga och klara vardagen?  

I läroplanen för grundsärskola (2011) står det att eleven och läraren ska: 

Utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning 
och för sitt arbete i skolan. 

Att elever får inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens 
innehåll och att detta ökar med stigande ålder och mognad”. 

Att tillsammans planera och utvärdera arbetssätt och arbetsformer. 
 

Utifrån citatet ovan ser vi att det är av stor vikt att lärarna i särskolan intresserar sig för hur 

den enskilde eleven förstår dessa rader och vilka strategier lärarna använder för att förklara 

sambanden mellan kunskaper, mål, bedömning, betygsättning och undervisning.  

Helena Wallberg är specialpedagog och bloggar om specialpedagogik. I ett av hennes 

blogginlägg (2014) refereras till en föreläsning som David Mitchell höll på SPSM 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten) 2014. Mitchell berättar där att han har diabetes och att 

han såklart är tacksam för vården som kommer honom till del, men att han även förväntar sig 

att läkaren håller sig à jour med den senaste forskningen inom diabetes. Mitchell ställer sig då 

frågan: Hur är det med lärare, håller de sig à jour med forskning inom pedagogik så att barnen 

får rätt metoder och rätt råd för att utveckla lärandet? Vår studie kommer bland annat att 

undersöka ifall lärarnas pedagogiska arbete i särskolan kan kopplas ihop med nu gällande 

forskning kring lärande och strategier för lärande. Detta blir desto viktigare när vi har i åtanke 

ett allt hårdare klimat när det gäller LSS (lagen om stöd och service). 
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1.2   Vår förförståelse  

Vi är tre studenter som skriver studien. Vår gemensamma nämnare är att vi i grunden är 

utbildade lärare och att vi har valt att vidareutbilda oss på Speciallärarutbildningen med 

inriktning mot utvecklingsstörning vid Mälardalens Högskola i Västerås. Våra 

grundutbildningar och arbetslivserfarenheter skiljer sig dock åt. Tina Karphed är 1–7, SV/SO 

- lärare och utbildad lärare sedan 2002. Hon arbetar nu på en resursskola för barn inom 

autismspektrumet. I skolan går eleverna både efter grundskolans- och grundsärskolans 

läroplan. Anneli Ringkvist är förskollärare och har arbetat sedan 1992 som lärare och 

elevassistent för med barn med olika funktionsnedsättningar. Anneli arbetar nu inom 

grundsärskolan som speciallärare i årskurs 1 - 3. Sara Meschke tog bildlärarexamen 1998 och 

har under flera år arbetat i både grundskolan och gymnasieskolan, men arbetar sedan fem år 

tillbaka som pedagog i förskolan med ansvar för att skapa inkluderande lärmiljöer där barnen 

kan utvecklas utifrån sina unika utgångspunkter. Våra olika erfarenheter, avseende utbildning 

och arbetsliv, ger oss en bred gemensam förförståelse, vilket vi ser som en styrka och en 

framgångsfaktor. Vårt personliga motiv är att i första hand ta reda på om - och i så fall hur - 

lärare arbetar i särskolan för att göra elever delaktiga i sitt eget lärande. I andra hand hoppas 

vi att studiens resultat ska bidra till att göra särskolans lärare medvetna strategier för att hjälpa 

eleverna bli mer delaktiga i sitt eget lärande.  

 1.3   Studiens syfte  

Vår studie är ett småskaligt forskningsprojekt inom det specialpedagogiska området. 

Syftet med studien är att undersöka lärares arbete i särskolan för att utveckla elevens 

lärandestrategier. 

1.4   Forskningsfrågor 

För att fördjupa vårt syfte lyfter vi fram följande forskningsfrågor: 

● Hur arbetar några lärare inom särskolan med kunskap, delaktighet och bedömning? 

● Hur arbetar lärarna för att göra eleverna självständiga? 

 

1.5   Särskolans styrdokument 

Särskolan är en egen skolform som erbjuder en individuell anpassad utbildning för elever med 

utvecklingsstörning. Placering i särskolan kräver vårdnadshavares godkännande och 

utredningar som visar att eleven har en utvecklingsstörning. Grundsärskolans uppdrag är att 

ge elever med utvecklingsstörning utbildning efter varje elevs förutsättningar. Utbildningen 

ska ge kunskap och värden som bidrar till ett aktivt deltagande i samhället och utvecklar 
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elevens förmåga till social gemenskap. Det finns två olika former av särskola, grundsärskola 

och träningssärskola. I träningsskolan återfinns elever där en utredning visar på en så pass 

omfattande utvecklingsstörning att eleven inte kan gå i grundsärskolan. I träningsskolan har 

undervisningen fokus på social träning och praktiska färdigheter. Grundsärskolan omfattar 

utbildning i ämnen eller inom ämnesområden. Utbildningen inom särskolan kan även omfatta 

grundskolans kursplaner (Skolverket, 2013). 

Elevgruppen i särskolan är heterogen. Det finns ett brett spann mellan olika omfattningar av 

utvecklingsstörning. Av det följer även att elevernas individuella förmåga att nå de nationella 

målen skiftar varierar kraftigt. Kraven på lärarna blir därför stora. Pedagogerna i särskolan 

behöver kunna möta varje individ och utmana denne efter just hans eller hennes 

förutsättningar.  Skolverket skriver i sin publikation “Kunskapsbedömning i särskolan och 

särvux” (2009): 

En förutsättning för att skolan ska kunna genomföra sitt kunskapsuppdrag 
är att det finns en förståelse för sambanden mellan kunskaper, mål, 

bedömning, betygsättning och undervisning. 
 

Skolverket (2010) menar att skolans viktigaste uppgift är att främja lärandet och stimulera 

kunskapsutvecklingen. De tar även upp såväl generell kunskap som tyst kunskap, där tyst 

kunskap är personlig och knuten till speciella situationer. Generell kunskap fungerar som ett 

redskap om vilka kompetenser människor behöver för sitt framtida liv. Elever i särskolan kan 

ha svårt att berätta vad de tycker och anser, i och med detta blir föräldrarnas roll viktig. 

Kanske helt avgörande för elevens lärande och utveckling. Viktiga förutsättningar för elevens 

lärande är: elevens eget ansvar och att elev, föräldrar och lärare är överens. Målen för 

undervisningen ska vara konkreta för att eleven ska förstå vad som krävs för att kunna uppnå 

dem. IUP, individuell utvecklingsplan, och utvecklingssamtal spelar en avgörande roll för att 

skapa konkretion och samsyn. (Skolverket, 2009). 

Skolverket (2011) menar därför, att det är i undervisningen som tillfälle bäst ges att utveckla 

dessa förmågor. Det krävs även kontinuerliga diskussioner kring hur man bäst arbetar med 

fortsatt utveckling. 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) betonas att kursplanen bör anpassas 

till elevernas behov och inte tvärtom. 
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1.6   Definition av relevanta begrepp  

I det här avsnittet vill vi ringa in och förklara några viktiga begrepp som vi bygger vår 

forskning kring. 

●  Utvecklingsstörning är den benämning som används inom riksförbundet FUB, en 

intresseorganisation som arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska kunna 

leva ett bra liv. Riksförbundet FUB (föreningen för utvecklingsstörda barn) använder 

begreppet utvecklingsstörning därför att ordet utvecklingsstörning används i lagar som 

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och även i Skollagen. Mer 

och mer övergår samhället till att istället använda benämningen intellektuell 

funktionsnedsättning i vardagstal. Orsaken att vi i den här texten väljer 

utvecklingsstörning är att både FUB och skollagen använder sig av det.  

● I studien används begreppet särskola eftersom vi utför vår studie inom både 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan.  

● Intelligenskvot (IK och IQ) är, enligt Nationalencyklopedins definition, ett mått på en 

individs intelligens efter utförd intelligenstest. Vi vill även genom Axelsson (2016) 

påpeka att intelligensbegreppet är ett ifrågasatt begrepp. 

● Adaptiv förmåga beskriver vardagliga färdigheter, exempelvis hur en person klarar av 

vardagliga företeelser som att till exempelvis handla, åka buss. Granlund (2012) 

menar att adaptiva färdigheter hör starkt ihop med individens förmåga till 

självbestämmande och autonomi. 

 

1.7   Studiens upplägg och struktur 

Inledningsvis presenteras studiens syfte. Genom vår förförståelse, är vi medvetna om att 

särskolans elever är en heterogen grupp. Det finns en enorm mångfald både av behov och 

förmågor hos eleverna. Vi upplever att det inom särskolan finns ett behov av att konkretisera 

olika strategier för att kunna förmedla kunskap, skapa delaktighet, samt att lättare kunna 

bedöma den enskilde elevens prestationer.  

Under tidigare forskning och teoretisk referensram redogör vi för forskning och teorier som är 

relevanta för studien. Vi presenterar även specialpedagogiska perspektiv som är relevanta för 

undersökningen. 

 Därefter presenterar vi och motiverar metodval samt berättar om urvalet av kommuner och 

informanter. I samma avsnitt kommer vi in på genomförandet där vi beskriver vårt arbete 

utifrån olika svårigheter och val. Sedan beskriver vi resultatets tillförlitlighet, det vill säga 

validiteten. Vi avslutar metodavsnittet med etiska överväganden och beskriver därefter hur 
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vår databearbetning och vår metod för resultatanalysen gick till.  

Efter denna redogörelse för genomförandet presenteras studiens resultat och därefter följer 

diskussion där vi kopplar samman resultatet med den tidigare forskningen.   

I det avslutande avsnittet knyter vi an till vår forskningsfråga och till vår förmodan att det 

finns ett behov av att konkretisera olika strategier.  

Inom hela studien kommer vi att återkomma till våra tre huvudområden kunskap, delaktighet 

och bedömning.  

2.0 Tidigare forskning 
Genom att leta i referenslistor i framförallt tidigare forskning och litteratur har vi funnit en del 

av vår litteratur. Detta kallas referenssökning (Lööf, 2005).  Vi sökte även efter litteratur i 

olika sökmotorer. De sökord vi använde var intellektuell funktionsnedsättning, 

utvecklingsstörning, bedömning, formativ bedömning, undervisning, autonomi, delaktighet 

och grundsärskola. 

2.1 Utvecklingsstörning 

Det finns olika definitioner av utvecklingsstörning beroende på hur man väljer att definiera 

intelligens. Är det förmågor som är testbara eller möjliga att observera som avses mätas eller 

är det den adaptiva förmågan? Att ha funktionsnedsättningen utvecklingsstörning innebär att 

man har en bestående funktionsnedsättning. Granlund (2012) menar att definitionen av 

utvecklingsstörning handlar om en individs svårigheter att ta in och bearbeta information och 

genom det utveckla kunskap och därefter tillämpa kunskap. Utvecklingsstörning kan 

definieras både av en individs adaptiva förmåga och intelligenskvot. Båda dessa kriterier 

påverkar individen samtidigt.  

Den senaste definitionen av utvecklingsstörning är från 2002 och utgår från American 

Association on Mental Retardations (AAMR) definition, vilken beskriver av 

utvecklingsstörning som ett funktionshinder med en nedsättning i intelligens och en 

nedsättning av adaptiva färdigheter inom minst två av följande tre områden: praktiska 

färdigheter, akademiska färdigheter och sociala färdigheter (Granlund, 2012; Ineland, Molin 

& Sauer, 2013). 

Intelligens mäts genom IQ-test, även benämnt som IK-skattning, medan den adaptiva 

förmågan behöver beskrivas av närstående till personen samt genom samtal med personen 

själv där denne få beskriva hur denne fungerar i vardagen (Granlund, 2012). 
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Axelsson (2016) menar att när vi beskriver begreppet IQ är det viktigt att komma ihåg att 

begreppet är ifrågasatt därför att bedömningen av en persons intelligens svårligen kan 

särskiljas från kulturella sammanhang i vilken den existerar i. Axelsson (2016) menar vidare 

att vad som anses som intelligent är konstruerat med hjälp av den tiden och det samhälle vi 

lever i. Därför måste vi fråga oss om det inte är viktigare att istället fråga: hur uppstår 

definitioner av intelligens eller, vad är agendan för att definiera vissa människor som 

intelligenta eller tvärtom (Axelsson, 2016)? 

Även Granlund (2012) är inne på samma linje och pekar på att det råder en paradox i 

begreppet utvecklingsstörning eftersom definitionen är att utvecklingsstörning både kan ses 

som en social konstruktion och en personegenskap. Utifrån att den klassiska IK-skattning 

ligger till grund för definition av graden av utvecklingsstörning frågar sig Granlund (2012) 

om adaptivt beteende kan särskiljas från intelligensbegreppet eller om det ska betraktas som 

”praktisk vardagsintelligens”. 

Det finns olika teoretiska perspektiv genom vilka man inom forskningen försöker definiera 

utvecklingsstörning. Medicin- och individperspektiv definierar utvecklingsstörning som ett 

resultat av sjukdomar eller skador. Som en motpol till dessa definitioner finner vi det sociala 

perspektivet eller som vi även kan kalla det “Den sociala modellen”, vilken hävdar att 

funktionshindret ligger i samhälleliga barriärer. Ytterligare ett perspektiv är den miljörelativa 

modellen vilken är en kombination av de två ovanstående. Utifrån hur vi diagnostiserar 

utvecklingsstörning uppfylls olika kriterium. Relevant är att studera processer mellan miljö 

och individ eftersom funktionshindret uppstår i mötet mellan individen och miljön (Ineland et 

al., 2013). 

Forskning om utvecklingsstörning är ett tvärvetenskapligt fält eftersom funktionshinder är ett 

komplext fenomen. Även om det finns olika perspektiv på utvecklingsstörning är alla 

discipliner överens om att en person med utvecklingsstörning har svårt att ta in kunskap, 

bearbeta samt att tillämpa kunskap. Personer med diagnosen utvecklingsstörning har IQ under 

70 samt en nedsättning av den adaptiva förmågan. Det finns även ålderskriterier vilket innebär 

att nedsättning och förekomst av adaptiv förmåga samt av nedsatt intellektuell förmåga måste 

ha inträffat innan 16-års ålder (Ineland et al., 2013).  

 

Kylén (1979, 2008) menade att för att man ska förstå en person med utvecklingsstörning är 

det viktigt att vi känner hela människan. Med hela människan avses inte bara personens 

psykiska och fysiska egenskaper utan även miljön och det samspel som uppstår i miljön 
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tillsammans med lärare personal och den utvecklingsstörde själv. Den utvecklingsstördes 

vilja, åsikter och erfarenheter är viktiga. Kylén befarade att barn med utvecklingsstörning får 

en sämre möjlighet att göra sina röster hörda och därmed sämre möjlighet att påverka beslut 

som rör dem själva. Därför utarbetade Kylén ett material, ett slag schema, till lärare, personal 

och anhöriga. Schemat skulle hjälpa till att genom struktur skapa bättre livsbetingelser för 

personen med utvecklingsstörning. Människor runt personen skulle då lära lära känna hela 

människan (Kylén, 1979, 2008). 

2.2 Kunskap 

Kunskap är ett laddat begrepp som ofta används som ett slagträ i skoldebatten. Vi behöver 

fråga oss vad vi menar med kunskap och vad det är för kunskaper som ska förmedlas i skolan.  

(Carlgren, 2015). 

Vad som menas med kunskap i olika samhällen och vid olika tidpunkter skiftar. Att kunna 

hantera en pilbåge, tova ull är kunskap som har varit nödvändiga kunskaper. I dagens 

samhälle är inte sådan kunskap nödvändig. Urvalet av kunskap som eleverna ska tillägna sig i 

skolan såväl som syftet med skolan förändras över tid. Vad vi ska lära oss i skolan och syftet 

med att lära sig just det finns nu formulerat i läro- och kursplaner (Carlgren, 2015). 

Med tyst kunskap brukar ofta avses den praktiska kunskapen vi bär med oss. Tyst kunskap 

kan även avse den kunskap en elev bär med sig, trots att personen saknar ord, förmåga eller 

förutsättningar att förmedla sin kunskap till omvärlden, menar Gustavsson (2002).  

Gustavsson betonar vidare kunskapens dynamiska karaktär. Att varje gång vi lär oss nya saker 

eller får nya perspektiv förändras vår kunskap. Det är först när vi förstår och sätter in ny 

information i ett sammanhang som vi kan tala om kunskapsbildning. Kunskap kan därför ses 

som en pågående process mellan det färdiga resultatet och nya intryck. Gustavsson (2002) 

menar också att frågan som ställs för att söka kunskap kan möjligtvis vara viktigare än själva 

svaret. Innan frågan har formulerats har en process redan skapats i medvetandet som blir 

grunden till den nya kunskapen. Skolverket (2010) beskriver att när man diskuterar vad som 

är kunskap bör man ha som utgångspunkt och ta ställning till vilka kunskaper som är särskilt 

viktiga, vad de ska användas till och att man ser kunskap som ett verktyg för att kunna hantera 

sin tillvaro och förmåga att klara sitt dagliga liv.  

“Spelar det någon roll hur eleverna ser på kunskap?” undrar forskarna Hofer och Pintrich 

(1997) och försöker svara på den frågan i en publicerad artikel som har fått stort inflytande på 

fältet om kopplingen mellan motivation och lärande. Studien visade bland annat att elevers 
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syn på kunskap kan påverka deras motivation och självförtroende. Allt påverkar i slutändan 

deras resultat. 

En ambition har varit att skolan inte ska vara något för sig, utan stå i relation till samhälle och 

liv. ”Vi lär inte för skolan, utan för livet”. Med en sådan kunskapssyn finns alltid vårt 

grundläggande sätt att se på tillvaron, dess syfte och mening, inbyggt i de gemenskaper och 

traditioner vi tillhör. Den allmänna kunskap vi har tillgång till finns att hämta bakåt i tiden, 

från traditionerna. Men hur den kunskapen ska tillämpas är alltid en fråga om hur det konkreta 

fallet eller situationen ter sig (Gustavsson, 2002). 

Människan lär sig och utvecklas i samspel, eleverna måste vilja samspela med andra för att 

kunna utvecklas, menar Bruner (1996), Vidare menar han att lärarens roll blir att stötta 

eleverna och bygga på de kunskaper som eleverna har för att kunna skapa ny kunskap. Även 

Atjonen (2014) lyfter fram vikten av att eleverna lär sig tillsammans med andra genom 

samspel och dialog med övriga elever och framförallt måste läraren utmana och undervisa så 

att eleven kan utvecklas och fördjupa sin kunskap. 

2.3 Delaktighet  

Det här stycket handlar om delaktighet, men för att vara delaktig behöver man även kunna 

vara självbestämmande, för att på så sätt kunna välja när man vill vara delaktig. Vi väljer 

därför att beskriva vad olika forskare kommit fram till om självbestämmande och autonomi.  

Självbestämmandet för personer med intellektuella funktionsnedsättningar beror inte enbart 

på personen själv och dennes IQ. Detta har Wehmeyer och Garner (2003) visat i sin 

forskning. De har även kunnat visa att det är viktigare hur miljön är utformad kring dessa 

personer. Vidare menar Wehmeyer och Garner (2003) att samhällets syn och fördomar 

påverkar en persons villkor för självbestämmande mer än vad man tidigare trott. De menar att 

trots att en person med intellektuellt funktionshinder kan ha svårighet att själv klara av 

vardagsbestyren så behöver inte personens möjlighet till självbestämmande förminskas. 

Mitchell (2015) förespråkar att både barn och vuxna behöver träna upp sin kunskap att fatta 

beslut. Han visar på en undervisningsstrategi där åtta förmågor innefattar det som behövs för 

att kunna vara självbestämmande.  

 

För det första behöver personen vara självmedveten om att han eller hon är en unik person 

med egna tankar och känslor. Personen behöver även vara motiverad för att kunna besegra 

eventuella uppkomna hinder eller svårigheter. Känslomässig kontroll och målformulering är 

ytterligare förmågor att besitta. Personen behöver kunna övervinna olika känslor inför en 
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uppgift och han/hon behöver kunna sätta upp mål, både kort- och långsiktiga.  

Då målformuleringen är klar behövs det fatta beslut över hur personen ska nå målen. På väg 

mot målen uppstår det oväntade händelser då problemlösningsförmåga behövs. Slutligen 

behövs det att personen kan observera sina framsteg och även belöna sig själv.  

Det är därför viktigt att göra eleverna delaktiga i lärandeprocessen, vilket stöttas även av 

Cowie och Moreland (2015). De menar på att läraren behöver skapa lärandesituationer där 

samarbete är i fokus och att få eleverna att förstå vilken kunskap man behöver och vad man 

ska använda den till. Cowie och Moreland, (2015) menar vidare att delaktighet ökar elevernas 

förståelse och motiverar det egna lärandet. 

Ett gott klassrumsklimat skapas genom att eleverna lär sig att göra sina röster hörda och 

argumentera för sin sak och vara öppna för andras åsikter, detta menar Elvstrand (2009) som 

även kommit fram till att goda relationer i klassrummet ger möjligheter för eleverna att vara 

delaktiga och påverka sin undervisning. Ett gott klassrumsklimat är alltså inget som kommer 

av sig självt, det krävs medvetet arbete för att skapa detta. 

En viktig punkt i det medvetna arbetet är att undervisningen utgår från elevernas frågor, 

intressen och erfarenheter och att man skapar strategier för undervisningen, detta kan uppnås 

av att eleverna får valmöjligheter i undervisningen. Om skolarbetet upplevs meningsfullt för 

eleverna motiverar det deras lärande (Eriksson & Bostedt, 2011). När “svagpresterande” 

elever får ta ansvar kan de med tiden nå framgångar i sitt lärande. Detta visar Jenner (2004) 

och menar vidare att alla elever har möjligheter att ta ansvar för sitt lärande om de får stöd av 

läraren. Lärarens roll blir att uppmuntra elevens intressen och nyfikenhet och lust att lära på 

ett konkret sätt då ges möjligheter att vara delaktiga och agera självständigt Jenner (2004). 

 

2.3.1 Delaktighetsmodellen 

Texten i det här avsnittet beskriver SPSMs delaktighetsmodell (2015) vilken är indelad i sex 

aspekter för att skapa delaktighet. De sex aspekterna, vilka alla är sammanlänkade med 

varandra, är, tillgänglighet, tillhörighet, engagemang, samhandling, autonomi och 

erkännande. Modellen kan kortfattat beskrivas så här: Eleven befinner sig i en omgivning och 

i ett sammanhang av olika aktiviteter. Genom att titta närmre på i vilken omgivning och i 

vilket sammanhang eleven befinner sig i, kan arbetet med att öka kunskapsutveckling 

påbörjas. En effekt av modellen blir även att utsatthet kränkningar och mobbning kan 

förebyggas. Modellen är tänkt att skapa delaktighet både på organisationsnivå och på 

individnivå. I fall någon hävdar att en elev är delaktig kan man med fördel checka av det med 

nedanstående frågor (Szönyi, Söderqvist Dunkers, 2015): 
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● Hur vet du det? 

● I vilket sammanhang är eleven delaktig? 

● Med vem är eleven delaktig? 

Szönyi, Söderqvist Dunkers (2015) menar genom SPSM att delaktighet sker i en aktivitet 

tillsammans med andra i ett sammanhang. Beroende på aktiviteter och sammanhang ställs 

olika slags krav både på individen och omgivningen. På så sätt skiljer sig elevers villkor för 

delaktighet åt beroende på i vilket sammanhang aktiviteten äger rum i. SPSM benämner 

sammanhang som “kulturer”. Exempel på tre olika är: undervisningskultur, kamratkultur och 

omsorgskultur.  

Den aspekt som kan sägas vara en central fråga i särskolan är tillhörighet. För de som tillhör 

någon av de tre skolformerna: grundsärskolan, specialskolan, sameskolan kan tillhörighets 

aspekten bli mer komplex än för de som tillhör den reguljära grundskolan.  

2.4 Bedömning  

Genom målstyrda betyg har den pedagogiska bedömningen blivit en del av lärandeprocessen. 

Christian Lundahl (2011) menar samtidigt att betyg i sig inte bidrar till ett ökat lärande. Fokus 

måste istället ligga på hur bedömningarna genomförs. Bedömningar ska vara framåtsyftande 

och fokusera på vad eleven ska lära sig för att utveckla sitt lärande. Den här synen på lärande 

leder till en starkare betoning av elevers delaktighet och medverkan i bedömningsprocessen 

(Skolverket, 2009). För att eleven ska förstå och kunna påverka sitt eget lärande behöver 

denne lära sig att värdera sina egna kunskaper. Förväntningar är kopplade till resultat. Elever 

med utvecklingsstörning bemöts ofta inom det traditionella utbildningsväsendet av negativa 

förväntningar när det gäller lärande, vilket i sig leder till en rädsla hos lärare att ställa krav. 

Bedömning ska ha sin utgångspunkt från elevens starka sidor och lärare behöver ha elevers 

starka sidor i åtanke när man skapar strategier i sin undervisning (Skolverket, 2009). 

Skolverket (2010) skriver att självklart ska elever i grundsärskolan ha samma rätt till 

inflytande och delaktighet som elever i grundskolan, men i olika former beroende av 

elevernas förutsättningar och ålder. William (2007) anser att när elever får och tar en aktiv del 

i sitt lärande så ökar graden av lärande. Bedömning kan vara summativ eller formativ. 

Summativ bedömningen är en fast bedömning såsom poäng på ett prov eller betyg. 

Bedömning handlar både om att kunna visa vad eleven kan, och var eleven befinner sig i sin 

lärandeprocess. Skolverket (2015) menar att summativ bedömning handlar om bedömning av 

lärande. 
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2.4.1 Formativ bedömning  

Skolverket (2015) beskriver formativ bedömning att det kan betraktas som ett redskap för 

lärande både för elever och för lärare. Ett aktivt arbete med formativ bedömning handlar om 

att sträva efter en lärandekultur och ett klassrumsklimat där elever vill lära och får möjlighet 

att lära sig. Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och känna sig delaktiga i detta. 

Målen måste vara tydliga och begripliga för eleverna. 

Hattie (2008, 2012) har i metaanalysen Visible Learning, kommit fram till vilka faktorer som 

har effekt på lärandet. Bedömning handlar enligt Hattie om att tillsammans med eleverna 

identifiera de faktorer som utgör kvalitet. Därmed förskjuts lärarens arbete från att hitta på 

uppgifter och betygsätta dem till att mer fokusera på hur eleven ska lyckas med att klara 

uppgifterna. Ju mer eleverna kan om lärandemålen och vägen till framgång desto mer 

kommer de att engagera sig i skolan, understryker Hattie. Undervisningen ska vara på rätt 

nivå och målen ska vara utmanande och hela tiden över elevens aktuella kunskapsnivå för att 

eleven ska engagera sig (Hattie, 2008, 2012). 

Tanken med formativ bedömning är kunna visa på vad nästa steg i utvecklingen är. Att 

kontinuerligt ta beslut som är bättre grundade än om det formativa momentet hade uteblivit 

(Black & Wiliam, 2009). Wiliam (2013) menar att hela avsikten med återkoppling är att öka 

elevernas förmåga till lärande samtidigt som återkopplingen leder till tänkande. Dessutom får 

lärarna information om hur effektiv undervisningen är genom regelbunden och kontinuerlig 

bedömning. Denna information används sedan för att förbättra undervisningen i syfte att öka 

elevernas lärande. Eleverna behöver lektionstid för att aktivt kunna använda feedbacken. 

Black & Wiliam (2009) poängterar att effektiv formativ respons kräver att läraren i varje 

ögonblick är beredd att: reflektera, formulera rätt fråga och göra rätt bedömning - och på sätt 

få korrekt information om hur eleven tänker eller har löst en uppgift.  

Mitchell (2015) beskriver formativ bedömning som ett sätt att främja målen genom att stötta 

lärande och vägleda undervisningen. Att återkoppling, i syfte att främja undervisningen, 

kommer både eleverna till pedagogerna till godo. Genom systematisk användning av formativ 

bedömning får läraren en bättre uppfattning om elevernas behov och kan finjustera 

undervisningen. Som lärare avgör du när du behöver informationen. Det kan vara före en 

lektion eller när du gör en diagnos av eleverna för att fastställa vad de redan vet om ämnet. 

Mitchell (2015) menar att det är viktigt att läraren förmedlar en förståelse för att 

återkopplingen är avsedd att vara till hjälp. 
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2.4.2 Bedömning för lärande  

Östlund (m.fl, 2016) har under en längre tid försökt belysa just det praktiska arbetet som görs 

i särskolan för att ge eleverna kunskap och förståelse om skolans mål och vad bedömning 

innebär. I en rapport om en praktiknära insats som genomförts gemensamt med Malmö stad 

visar Östlund (m.fl., 2016) på hur lärare praktiskt kan arbeta med, vad de benämnde som, 

bedömning för lärande (BFL). De utarbetade en mall tillsammans med pedagogerna där de 

använde sig av stegen “Jag kan”, “vägen till målen”, “jag har lärt mig” och slutligen 

“mål/förmåga”. Det visade sig vara svårt för eleverna att förstå meningen med mallen till en 

början men efter att ha arbetat med den en tid i alla ämnen kände sig eleverna mer positiva. 

De kände nu till målen och vilka förväntningar skolan hade på eleven. Mallen blev även ett 

stöd vid sambedömning mellan flera pedagoger.  

Szönyi och Tideman (2011) menar att förutsättningar som särskolan ska ge sina elever är en 

miljö som innebär samhörighet, trygghet, omvårdnad och möjligheter till inlärning i små 

klasser med hög personaltäthet och möjlighet att göra individuella anpassningar. 

 En grundläggande etisk förpliktelse är att eleverna ska ha likvärdiga möjligheter att visa vad 

de lärt sig, att man hela tiden tillämpar samma typ av prov med “penna och papper”. Detta är 

svårt att förverkliga då man till exempel har elever som föredrar en muntlig inlärningsstil. En 

enkel lösning på detta är att man varierar bedömningsmetoderna och beaktar varje elevs 

metod i detta (Atjonen, 2017). 

2.5 Sammanfattning 

Utvecklingsstörning definieras av båda av den adaptiva förmågan och av en individs 

intelligenskvot, båda dessa kriterier påverkar individen samtidigt (Granlund, 2012). Begreppet 

IQ, är starkt ifrågasatt bland annat genom Axelsson (2016) som menar att vad som anses som 

intelligent är konstruerat med hjälp av den tiden och det samhälle vi lever i. Vad som menas 

med kunskap i olika samhällen och vid olika tidpunkter skiftar (Carlgren, 2015). Kunskap kan 

ses som en process mellan motivation och lärande (Atjonen, 2017). Skolverkets (2010) syn på 

kunskap är att som lärare ta ställning till vilka kunskaper som är särskilt viktiga och vad de 

ska användas till. Kunskaper ska vara ett verktyg för att kunna hantera sin tillvaro och 

förmåga att klara sitt dagliga liv. Delaktighet sker i en aktivitet tillsammans med andra i ett 

sammanhang (SPSM, 2015). Forskningen (Cowie & Moreland, 2015) visar att lärarna 

behöver skapa lärandesituationer där delaktighet är i fokus för att kunna öka elevernas 

förståelse och motivation till sitt eget lärande. Bedömningar som är framåtsyftande leder till 

en starkare betoning av elevers delaktighet och medverkan i bedömningsprocessen 
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(Skolverket, 2009). Formativ bedömning är även ett redskap att använda för att ta reda på vad 

nästa steg är i elevens utveckling och att öka elevernas förmåga att påverka sitt lärande (Black 

& Wiliam, 2009; Wiliam, 2013).  

3.0 Teoretisk referensram 
Vår tanke är att lärande framför allt uppstår i ett samspel med andra individer, därför kan vi 

säga att vår studie tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv. Men vi vill även kunna 

presentera vår studie utifrån andra olika specialpedagogiska perspektiv och Wiliams 

nyckelstrategier (2014). Vi kommer även att belysa vår frågeställning utifrån Biesta (2015) 

Bronfenbrenner (1979) och Dewey (2004).  

3.1 Skolans uppdrag 

Skolans två huvuduppdrag är kunskapsuppdraget och det demokratiska uppdraget. 

Kunskapsuppdraget kräver en diskussion om vilken kunskap som är viktig nu och för 

framtiden och hur skolan bör agera för att skapa möjligheter för kunskapsutveckling.  

Skolans andra uppdrag är det demokratiska, vilket innebär att fostra eleverna till 

samhällsmedborgare och att föra vidare normer och värden (Skolverket, Lgr11). 

 

Biesta (2003, 2015) talar istället om tre områden - socialisation, kvalifikation och 

subjektifikation -som är viktiga inom skolans uppdrag. Han menar att skolan behöver lära 

eleverna normer och värden så att de kan medverka i de sociala förhållandena i vardagen. Det 

kan innebära religiösa, kulturella eller politiska traditioner som är viktiga för just det 

samhället eleven växer upp i - dvs socialisation. Fortsättningsvis menar Biesta att skolan 

behöver förbereda eleverna på att bli medborgare i ett modernt samhälle - ett slags 

kvalifikation. De behöver kunskaper för att kunna kvalificera sig i samhället.  

Det sista området, subjektifikation, innebär skolans uppdrag med att utveckla eleverna till 

oberoende individer som tar egna initiativ och ansvar istället för att endast se dem som objekt. 

Subjektiviteten kan sägas enbart ligga i vårt handlande. Det vill säga i vår samvaro där vi 

handlar tillsammans med andra. 

Det är tre olika områden som påverkar varandra, och är därför viktigt att de utvecklas 

parallellt hos eleven.   

Biesta (2003) lyfter också fram John Deweys sociala konception där kontextens 

betydelse framträder. Biesta beskriver vidare att Dewey menade att samspel mellan 

olika grupper är att föredra framför en social grupp som endast hålls samman av ett visst 

antal gemensamma nämnare. Att kunna tänka och reflektera är något som Dewey 
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betecknade som intelligens och att detta har ett socialt ursprung. Biesta (2003) menar då 

att även Dewey visar på en social uppfattning av subjektivitet. 

3.2 Teorier och perspektiv   

Inom det teoretiska fältet finns olika perspektiv som tolkande analys kan utgå ifrån. Ett 

fenomen kan visas på olika sätt beroende på vilka perspektivglasögon en forskare använder 

sig av. Ahlberg (2013) talar om olika perspektiv såsom kategoriskt -som även kan benämnas 

individ, relationellt, organisatoriskt-system och slutligen samhälls-och strukturperspektivet. 

Nilholm (2004) visar på ytterligare ett perspektiv, dilemmaperspektivet, som är av stor vikt då 

skolan har i uppdrag att undervisa elever med olika förutsättningar. Vygotskij talade mer om 

ett sociokulturellt perspektiv där utveckling och lärande sker i samspel med andra (Thornberg, 

2006).  

3.2.2 Bronfenbrenners utvecklingsekologi.  

Nedanstående text är en tolkning av Bronfenbrenner (1979). Bronfenbrenner beskriver ett 

system av olika nivåer som alla påverkar människans utveckling. Omgivningen närmast 

barnet benämns som microsystem inom detta ryms barnets relationer och aktiviteter. Inom 

microsystemet sker interaktionen mellan individer. För att påverka barnets utveckling i positiv 

riktning är det är det viktigt att värna och utveckla barnets relationer, roller och aktiviteter. 

Barnet påverkas av de aktiviteter som barnet deltar i. Ett aktivt engagemang ger större 

påverkan än att barnet är åskådare. Bronfenbrenner talar om en dyad när två människor agerar 

ömsesidigt. Systemet utanför microsystemet kallas för Mesosystem. Inom detta finns flera 

microsystem. Förhållandet mellan hem och skola kan sägas vara ett mesosystem. Både micro 

och mesosystemet innesluts av ytterligare ett system kallat exosystem. Inom exosystemet 

befinner sig inte barnet, dock påverkar det barnet utifrån att föräldrar befinner sig i det. Till 

exempel är risken stor att arbetslöshet eller ökad arbetsbelastning hos föräldrarna påverkar 

barnet. Systemet utanför benämner Bronfenbrenner som Macrosystemet vilket är det största 

och mest abstrakta systemet för barnet i så mån att det påverkar barnet i högsta grad medans 

barnet har en mycket liten chans till ömsesidig påverkan. Macrosystemet kan till exempel 

vara finanskris, krig eller konsekvenserna av alla övriga system sammantaget.  

3.2.3 John Dewey 

John Dewey 1859 - 1952 var verksam inom utbildningsfilosofiska frågor. Han skrev 

pedagogiska texter som ville koppla praktik till pedagogiska frågeställningar på 1900-talet. 

Deweys betonade vikten av autentiska lärandeupplevelser och menade att dessa var beroende 

praktiskt arbete. Det sägs att Dewey myntade begreppet Learning by doing, men istället var 
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det ett längre begrepp som ännu bättre beskriver hans teori "Learn to do by knowing and to 

know by doing" (Dewey, 2004). Dewey var motståndare till den traditionella 

undervisningskulturen som han menade byggde på att fylla eleverna med en oändlig mängd 

fakta som de sedan snabbt glömde bort. Dewey (2004) menade att skolan var isolerad från 

verkliga livet. Genom det ville han betona att kunskapen måste ha verklighetsanknytning. 

Crain (2005) beskriver att Dewey förespråkade konkreta projekt som till exempel 

trädgårdsarbete, matlagning och snickeri. Genom aktiviteter hävdade Dewey att elever till 

exempel kunde tillgodogöra sig matematik. Barnets kreativa impulser och intresse möjliggör 

kunskapsinhämtningen (Crain, 2005) 

3.2.4 Perspektiv 

Utifrån vilken teoretisk utgångspunkt en forskare väljer leder det till ett visst sätt att se på 

problemet. I och med det uppkommer det därför olika perspektiv inom det specialpedagogiska 

området. De olika perspektiven leder till olika konsekvenser för hur en specialpedagogisk 

verksamhet ska organiseras vilket visar på vikten av att diskutera vilka grundläggande 

perspektiv som väljs (Nilholm, 2004). Skolverket (2009) väljer att utgå från det kategoriska 

och relationella perspektivet medan Ahlberg (2013) talar om individ, organisations/system, 

samhälls- och struktur och slutligen relationella perspektiven. Nilholm (2004) hävdar att 

ytterligare ett perspektiv, dilemmaperspektivet, är relevant inom utbildningssystemet.  

I nästa avsnitt redogörs kort för varje perspektiv.  

3.2.4.1 Kategoriskt perspektiv 

Kategoriskt perspektiv kallas även individperspektiv eftersom svårigheterna anses ligga hos 

individen själv. Perspektivet har sina rötter i det medicinska perspektivet där individen 

beskrivs som ett objekt med fysiska och intellektuella svagheter. Det är elevens avvikelser 

från normen som gör att det uppstår problem.  Därför är det individen som är i behov av stöd. 

Det medför att diagnostisering av personer blir en central del inom detta perspektiv. Forskare 

försöker hitta likheter mellan olika grupper för att kunna hitta metoder och åtgärder som kan 

hjälpa individerna. Det kategoriska perspektivet riskerar leda till att vissa barn undervisas 

med speciella metoder av en specialpedagogisk expertis. Därmed blir barnen exkluderande 

från övrig undervisning.  Kritiker mot individperspektivet menar att insatser endast riktas mot 

individen och inte mot den skolsituation som eleven befinner sig i, eller hur och när 

svårigheterna blir synliga (Ahlberg, 2013; Nilholm, 2004; skolverket, 2009).  
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3.2.4.2 Relationella perspektivet 

 Det relationella perspektivet härstammar från handikapprörelsen och kan ses som ett 

demokratiskt medborgarperspektiv (skolverket, 2009). Det relationella perspektivet syftar på 

att svårigheterna uppstår i relation mellan individ och omgivningens krav. En elev är i 

svårigheter vilka uppstår i mötet mellan olika företeelser och miljöfaktorer (Ahlberg, 2013).    

3.2.4.3 Organisations- och systemperspektivet 

Detta perspektiv lägger fokus på skolan och dess organisation och verksamhet. Det är hur 

skolan planerar och organiserar som kan vara avgörande om det uppstår problemsituationer 

eller inte. Det är viktigt att lärare intar ett kritiskt förhållningssätt inför sin undervisning och 

reflekterar kring sin planering för att undvika att undervisningen utgår enbart från traditioner 

(Ahlberg, 2013). 

3.2.4.4 Samhälls-och strukturperspektiv 

På senare tid har ett mer samhällsperspektiv utvecklats och forskare talar då om individers 

jämlikhet och delaktighet i skolan. Empowerment är ett viktigt begrepp inom detta perspektiv 

och innebär personers möjlighet att påverka sitt eget liv. Det är inom detta perspektiv skolan 

och samhällsstrukturer bör förändras. Det skulle kunna innebära att det är samhället som bör 

diagnostiseras och ändras och inte eleven (Ahlberg, 2013). 

3.2.4.5 Dilemmaperspektiv 

Detta perspektiv (Nilholm, 2004) tar sin utgångspunkt i skolans uppdrag i att undervisa elever 

med olika förutsättningar. Samtidigt som skolan ska se till att eleverna tillgodogör 

gemensamma erfarenheter och kunskap har skolan även i uppdrag att bemöta eleven utifrån 

deras olikheter och olika behov. Det kan då krävas sociala, politiska eller etiska 

ställningstaganden som inte sällan motsätter varandra. Utöver det tillkommer olika 

värderingar så som social rättvisa och individens självständighet. Dessa områden är komplexa 

och dessutom tolkningsbara vilket ytterligare spär på dilemmat.  Diskussioner inom 

specialpedagogiska kretsar till stor del om olika dilemman. Risken inom detta perspektiv är 

att endast utgå ifrån en aspekt (Nilholm,2004).  

3.2.4.6 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij- såsom Thornberg (2006) tolkar honom- menar att all social utveckling och lärande 

sker i samspel med andra människor och talar då om ett sociokulturellt perspektiv på lärande.  

Enligt den sociokulturella teorin bör skolan arbeta på ett sådant sätt att det främjar elevers 
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möjlighet att lära sig i samspel med andra. Vygotskij talar om Zone of proximal development 

(ZPD) eller i svenska tal Proximala utvecklingszonen vilket innebär att med hjälp klarar 

personen lite mer än om han eller hon varit ensam med uppgiften (Mitchell, 2015). 

3.3 Strategier för lärande 

Wiliam (2014) vill genom fem nyckelstrategier hjälpa lärare att utveckla sin klassrumspraktik. 

Strategierna handlar om formativ bedömning och hur man kan synliggöra lärandet för sina 

elever men även för sig själv som lärare. I denna studie redogörs för Wiliams strategier i och 

med att vi ser att dessa kan kopplas till vår studie genom den praktik våra informanter är 

aktiva i. I Wiliams nyckelstrategier används ordet feedback som på svenska översätts med 

återkoppling. Vi väljer att använda ordet feedback för att det är ordet som används även i 

översättningen av (2014). Även Mitchell (2015) är förespråkare av nyckelstrategierna som en 

viktig del av att föra lärandet framåt. Mitchells bok (2015) Inkludering i skolan, bygger på 

evidensbaserade undervisningsstrategier som visat sig vara framgångsrika för elever i olika 

typer av skolsvårigheter. Mitchells huvudfrågor i boken är:  

1.     Hur gör elever för att bearbeta, lagra och ta fram kunskap? 

2.     Hur kan elever med inlärningssvårigheter få hjälp att på ett mer effektivt att lösa uppgifter?  

Sammanlagt beskriver Mitchell 27 strategier för att skapa en undervisningssituation med 

förutsättningar för lärande. Strategierna inkluderar både arbete kring elevernas egna lärande 

men också samarbete skola-familj och organisatoriskt.  

Mitchells (2015) modell beskriver en karta över faktorer för lärande och faktorernas inbördes 

relationer. Om vi utgår från att dessa faktorer är allmängiltiga, dvs gäller i lika hög 

utsträckning på barn med utvecklingsstörning som på barn utan utvecklingsstörning, ser vi att 

en av pedagogens viktigaste uppgifter är att skapa en tilltro till den egna förmågan hos barnet. 

Lyckas pedagogen med det ökar möjligheten att eleven når, vad Mitchell kallar för, den 

interna responsen som bygger självreglerat lärande, vilket är strategi 7. Här i korthet: 

Pedagogen hjälper eleven att formulera sina egna mål, kontrollera sitt eget beteende, samt att 

välja åtgärder som syftar till att eleven når sina mål. Magneten i självreglerat lärande är 

motivation. Självreglerat lärande är en strategi som bland annat bygger på självkontroll. För 

att målet ska finnas inom räckhåll blir pedagogens uppgift att hjälpa eleven att göra en 

avvägning av hur målet ska formuleras. 

Mitchell (2015) beskriver följande faktorer som kan dra ner elevens prestationer i lärande: 

Biologiska strukturer och funktioner, motivation, kognitiva strategier, minne. Mitchell 



 
 

23 
 

beskriver även hur viktigt det är att använda alternativa verktyg och teknikstöd som en del av 

inlärningsstrategierna. För att verktygen ska fungera krävs det ett lagarbete av elev, 

vårdnadshavare, lärare, läkare, specialpedagoger och eventuellt övrig expertis inom området. 

Wiliam (2014) visar på det vanligaste sättet att undervisa över hela världen. Nämligen att 

läraren ställer en fråga, de elever som kan räcker upp handen och utifrån dessa väljer läraren 

en elev som svarar på frågan. Utifrån detta ska läraren få vetskap om vilken kunskap klassen 

har. Wiliam menar på att genom att ändra på tre undervisningssätt kan det förändra en lärares 

information om vilken kunskap en hel klass besitter. Dessa tre strategier är - inga händer upp, 

information från alla elever och att planera de frågor som ska ställas under lektionen.  

Wiliam föreslår att istället för att låta eleverna räcka upp handen så bör lärare använda sig av 

att dra namn slumpvist genom att t ex använda sig av glasspinnar med elevernas namn på och 

istället låta alla elever först få tänka ut ett svar. Detta gör att alla elever behöver aktivera sig. 

Viktigt att även skapa ett tillåtande klimat i klassen där misstag ses som en möjlighet att lära 

sig mer. Fortsättningsvis menar Wiliam att lärare behöver få vetskap om vilken kunskap som 

fastnat efter en lektion från varje elev. Det kan göras genom att låta eleverna få skriva en kort 

mening om lektionens innehåll. Flervalsfrågor kan även vara till hjälp för att snabbt skapa sig 

en uppfattning.  

Flervalsfrågor är att föredra framför att varje elev skriver ett svar på egen whiteboard. Vid 

egna formuleringar krävs det mycket att ta in för lärare istället för att snabbt kunna avläsa tex 

A, B, C, D. Slutligen menar Wiliam att frågorna som ställs i ett klassrum bör redan vara 

planerade för att kunna få fram den information som egentligen är av vikt för en lärare. De 

frågor som alla elever svarar rätt på menar Wiliam är ett slösande av tid. Frågor ska kunna 

visa på vilka elever som tänker rätt och vilka som tänker fel men trots allt får rätt svar för att 

kunna förhindra felinlärning.  

3.3.1 Fem nyckelstrategier 

I den första strategin finns två begrepp som är viktiga att förklara. Det första begreppet är 

lärandemål. En metafor till lärandemålet kan vara resmål. Det andra begreppet är 

framgångskriterier och kan beskrivas som kartan som visar vägen till resmålet. Läraren ska 

för sina elever, klargöra, delge och skapa förståelse för lärandemål och kriterier för framsteg 

(Wiliam, 2013). 

Strategi två om att ta reda på var eleven just nu befinner sig i sitt lärande. Läraren kan göra 

det genom att skapa och leda effektiva diskussioner, uppgifter eller aktiviteter. Wiliam menar 

att läraren måste leta efter belägg för lärande. En teknik för det kan vara att utforma frågor så 
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att alla eleverna kan känna engagemang. Gärna korta eftertänksamma frågor. Låta eleverna ta 

tankepauser. Läraren bör ha med frågor redan i sin planering som utgår från lärandemålen. 

Vidare handlar strategi tre om att ge återkoppling, ge feedback för att lärandet ska föras 

framåt. Här är det viktigt att återkoppla feedbacken till lärandemål, det vill säga göra eleverna 

delaktiga i feedbacken. Genom att skilja på beröm och feedback fokuserar läraren på 

uppgiften och inte på eleven. 

Fjärde strategin vill aktivera eleverna som läranderesurs även kallat egna lärande situationer. 

Det blir ett kooperativt lärande, styrt lärande, där elever arbetar tillsammans för att uppnå 

gemensamma lärandemål. Ett exempel kan vara att låt eleverna använda anonyma elevarbeten 

och utgå från dessa i en lärandesituation.  

Sista strategin, den femte, innebär att aktivera eleverna som ägare över sitt lärande genom 

självbedömning. Se till att ingen elev lämnar skolan med törsten efter kunskap utsläckt. Målet 

med strategin är att lära eleverna att lära sig på egen hand. 

3.4 Sammanfattning 

Skolans huvuduppdrag är dels ett kunskapsuppdrag och dels ett demokratiskt uppdrag 

(Skolverket, Lgr11). Biestas syn på skolans uppdrag är istället tre områden - socialisation, 

kvalifikation och subjektifikation, vilket handlar om normer och värden och delaktighet i 

sociala förhållandena i vardagen (Biesta, 2015). Barn utvecklas i positiv riktning genom 

relationer, roller och i aktiviteter (Bronfenbrenners utvecklingsekologi, 1979). Dewey 

förespråkade autentiska lärandeupplevelser och menade att dessa var beroende av praktiskt 

arbete. Vilket perspektiv specialpedagogisk verksamhet organiseras genom får konsekvenser 

på vilka åtgärder som väljs att sättas in (Nilholm, 2004). 

Wiliam (2014) fem nyckelstrategier är avsedda att hjälpa lärare att utveckla sin 

klassrumspraktik. Strategierna handlar om hur man kan synliggöra lärandet för sina elever 

men även för sig själv som lärare. Beskrivna perspektiv och teorier används i studiens 

tolkande analyser.  

4.0 Metodologi 
I det här avsnittet beskriver vi val av metod och tillvägagångssättet för vårt urval. Ett särskilt 

avsnitt ägnas sedan åt etiska aspekter. Under genomförande förklarar vi det digra arbetet med 

att få tag i informanter till studien. I nästa avsnitt vill vi förklara hur begreppen reliabilitet och 

validitet påverkat vårt arbete. I den avslutande delen för metodologi beskriver vi val av 

analysmetod och hur vi tolkade analysen.  
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4.1 Metodval  

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer för att få en fördjupad förståelse. Efter att vi förkovrat 

oss i tidigare forskning på området valde vi studiens forskningsansats som är kvalitativ vilket 

innebär att vara fokuserad på bestämda teman genom öppna frågor. Vi ville samtidigt 

generera ny kunskap. Vi valde denna metod för att vi ville hitta och beskriva informanternas 

uppriktiga mening (Kvale, Brinkmann, 2014) 

4.2 Datainsamling 

Vi har använt oss av halvstrukturerade forskningsintervjuer i och med att vi ville lägga vikt 

vid informantens upplevelse av hur denne arbetar med lärandestrategier. Då vi är tre personer 

som har genomfört intervjuerna behövde vi göra en intervjuguide (se bilaga 2). En 

intervjuguide är ett manus med frågor på de ämnen som ska täckas. En fråga bör då vara 

konstruerad så att den kan bidra till tillfällen för följdfrågor och spontana beskrivningar 

(Kvale, Brinkmann 2014). Frågorna i intervjuguiden var mer tänkta för oss, intervjuare, så att 

vi fick svar på liknande områden. Eftersom intervjun mer liknade ett samtal kom 

informanterna ofta in på frågorna av sig själva och intervjuguiden användes mer som ett stöd 

på slutet så att någon fråga inte förblev obesvarad.  Vi ville styra intervjun i samma håll men 

ändå låta informanten berätta det som hen anser vara viktigt att få fram. För att skapa ett 

positivt samtalsklimat behövde vi använda oss av projektion, det vill säga presentera 

frågeställningen för informanten i för denne kända ordalag (Fejes,Thornberg, 2015; Kvale, 

Brinkmann 2014) till exempelvis, istället för att fråga: “Hur arbetar du med lärandemål och 

framgångskriterier?”, sa vi: “Kan du beskriva hur du gör för att dina elever ska förstå vad du 

förväntar att de ska lära sig". Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt.   

4.3 urval 

I urvalet kontaktades speciallärare vid ett antal särskolor från elva olika kommuner genom ett 

missivbrev. Kommunerna valdes ur ett strategiskt perspektiv, det vill säga vi anpassade valet 

av informanter efter syftet med studien. Vår referensgrupp är lärare inom särskolan. Vi har 

inte lagt någon vikt eller värdering gällande kön och ålder på våra informanter. I missivbrevet 

framgick det vilka vi var, att vi ville få till ett personligt möte samt att vi berättade om syftet 

med vår studie. Studien var till en början tänkt att enbart innefatta grundsärskola men 

utvidgades även till gymnasiesärskolan då det var svårigheter att få tag i deltagare och det 

även fanns ett intresse hos oss att få ta del av hela åldersspannet. Det utvidgade urvalet 

påverkade studien i så måtto att istället för att få ett underlag att jämföra fick vi nu ett 

underlag som visade på stegring i arbetet med elevernas självständighet.  
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4.4 Etiska aspekter 

Forskningsetik omfattar frågor kring relation mellan etik och forskning, hur de personer som 

medverkar i forskningen behandlas (Vetenskapsrådet, 2011). Vi har valt att utgå från 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer i genomförandet av denna studie. 

Vid första kontakten, före intervju med eventuella informanterna, berättade vi om 

forskningsprojektets syfte samt beskrev vilken metod vi avsåg att använda (Kvale & 

Brinkman, 2014). Förutom syftet informerade vi om och förklarade Vetenskapsrådets samtliga 

forskningsetiska principer: Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra principer innebar att vi informerade 

om syftet med studien, deltagarnas uppgift och vad det innebär att vara med i studien, Vi 

behövde även informanternas godkännande att vara med i studien och det var viktigt att de 

visste att de kunde när som helst välja att dra sig ur studien. All information vi fick in har 

avkodas så att inget som sagts av informanterna kan spåras till en individ. Under studien har 

insamlad data förvarats på ett säkert ställe så att obehöriga inte kunnat få tillgång till den. All 

insamlad data kommer dessutom, efter studiens avslut, att förstöras.  All data kommer endast 

att användas till denna studie.  

Under hela forskningsprocessen har vi som forskare behövt ha ett transparent förhållningssätt 

gentemot våra informanter, det vill säga: vara uppriktiga i vårt arbete gällande resultat och 

analys, vara observanta på informanternas kroppsspråk, mimik och tystnad (Vetenskapsrådet, 

2011 och Creswell, 2013). 

4.5 Genomförande 

I november 2016 utförde vi en pilotstudie med hjälp av kollegor. Vi insåg att vi behövde 

precisera frågorna och att vi behövde dela upp intervjun i tre huvudteman. I januari 2017 fick 

vi klartecken för vårt missivbrev och kunde börja ta kontakt med olika skolor. Vi kontaktade 

skolledare för särskolor i 11 olika kommuner. Kontakten togs både genom telefonsamtal och 

email. Totalt kontaktade vi 67 olika skolor och samtligas skolledning. Vi fick svar från 

sammantaget 21 skolor, fem av dessa tackade nej och övriga tackade ja. Vi hade då sexton 

olika informanter inbokade. Tre av dessa kom dock att avboka samma dag som intervjun 

skulle äga rum bland annat på grund av sjukdom eller sjuka barn. Efter att ha fått klartecken 

från vår handledare att antalet informanter, 13 stycken, var tillräckligt bestämde vi oss för att 

fokusera på vårt insamlade resultat samt att ha återkoppling med två av våra informanter. De 

informanter som deltog i intervjuerna hade alla utbildning inom specialpedagogik. 11 av 

lärarna var i grunden lärare mot yngre åldrar, medan två från början var lärare mot 

gymnasieskolan. Vår tanke var att hålla oss inom samma ålderskategori på klasserna för att 
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sedan ha lättare att sammanställa och framför allt ett mer jämförbart sätt. Det visade sig vara 

svårt att enbart få tag i informanter från ett visst stadium därför utvidgade vi urvalet och sökte 

informanter från alla stadier inklusive gymnasiesärskolan.  

Under arbetets gång har vi delat ett dokument på Google där vi alla tre har skrivit i samtliga 

stycken. I slutet av arbetsprocessen, då textmassan var stor använde vi oss av olika färger för 

att visa på ny text.  

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Med utgångspunkt för att det inom den kvalitativa forskningen finns begrepp som är bättre 

lämpade att beskriva hur noggrann och systematisk forskaren varit i sin process än reliabilitet 

och validitet väljer vi att använda de begrepp som genom Fejes och Thornberg (2015) 

framhålls för att beteckna kvalitet: trovärdighet och tillförlitlighet. 

Redan vid vår första kontakt med skolor har vi beskrivit syftet med studien. Vid varje träff 

med en informant har vi utgått från samma intervjuguide. Genom vår pilotstudie förstod vi att 

det var nödvändigt att utforma en tydligare intervjuguide för att skapa mer renodlade frågor 

som var lätta att förstå och därför inte beroende på hur vi som intervjuare förklarade. Efter att 

vi har transkriberat intervjuerna har vi tillgängliggjort texten för varandra. Vi har därför 

kunnat gå in i varandras material för att ytterligare stärka tillförlitligheten. Antalet informanter 

blev färre än vi räknat med men då vi kunde se en samstämmighet i informanternas svar drog 

vi slutsatsen att resultatet inte skulle påverkas i större utsträckning även om det tillkommit 

några fler. Det är dock av betydelse för validiteten och studien bör därför ses som ett tillägg 

till tidigare forskning.  

4.7 Analys av data 

Man kan beskriva att bearbetning av data är ett arbete i olika nivåer där man utgår från den 

breda massan av data för att sedan bryta ned och organisera den i mindre enheter för vidare 

analys eller genom att man går från en tolkning inom ett område mot en djupare tolkning och 

förståelse av fenomenet (Cresswell,2013 och Kvale & Brinkmann, 2014). I missivbrevet ville 

vi förmedla att intervjun var en intersubjektiv handling där två människor samtalar om ämnen 

som båda är intresserade av (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter fortsätta dialogen 

tillsammans med intervjupersonen även efter transkribering och genomläsningen av intervjun. 

Analys betyder att separera eller fördela i element. Genom ett narrativt förhållningssätt 

behåller man den intentionen som intervjupersonen hade under intervjun. Hur kan jag 

rekonstruera den historia som intervjupersonen berättade för mig, hur kan jag återberätta den 

för framtida läsare (Kvale & Brinkmann, 2014)? 



 
 

28 
 

4.7.1 Fenomenografisk analys 

Fenomenografisk analys innebär (Fejes,Thornberg 2015) att forskaren vill ta reda hur 

informanterna uppfattar ett fenomen. Framför allt är målet med denna analys att få syn på 

variationerna inom området som kan bidra till en djupare förståelse. Vårt mål med denna 

studie är att ta reda på hur våra informanter uppfattar och arbetar med våra tre områden 

kunskap, delaktighet och bedömning. Vi ansåg att en fenomenografisk analys skulle skapa 

rätta förutsättningar för vårt arbete och inspirerades av den analysmodell som Fejes och 

Thornberg (2015) beskriver. Denna analys består av 7 steg.  

Steg 1 -  För att bekanta oss med texterna och för att skapa oss en helhetsbild började vi med 

att läsa igenom allt vårt material, vilket bestod av textmassor från våra transkriberade 

intervjuer, 

Steg 2 - Kondensation, själva analysarbetet började. Materialet kodades med tre olika färger 

för att urskilja våra tre huvudområden delaktighet, kunskap och bedömning. Delaktighet 

markerades med gul, kunskap med rosa och slutligen bedömning med blå färg. Dessa olika 

färgmarkeringar klipptes till remsor och samlades i tre grupper.  

Steg 3 - jämförelse. Inom de olika grupperna - kunskap, delaktighet och bedömning jämfördes 

de olika remsorna för att hitta likheter och skillnader. Tillsammans diskuterade vi de svar som 

vi uppfattade olika. Det visades sig att informanterna ofta talade om samma sak men använde 

olika benämningar.  

Steg 4 - gruppering. Remsorna delades därefter in i mindre grupper utifrån likheter i 

utsagorna. Det blev 4–6 grupper inom de olika områdena. Dessa grupper presenteras under 

Resultat.  

Steg 5 - artikulera kategorierna. Utifrån våra olika grupperingar försökte vi hitta essensen i de 

olika utsagorna.  

Steg 6 – Innebar att namnge kategorier. Efter diskussioner såg vi att samtliga utsagor antingen 

handlade om strategier eller dilemman för lärande. Det var genomgående för alla tre 

huvudområden.  Dessa valde vi därför att, i resultatet, ha som underrubriker för att få ett 

tydligt sammanhang mellan de olika områdena.  

Steg 7 - Kontrastiv fas. Den sista fasen kallas kontrastiv och innebär att man jämför 

passagerna mot varandra. Syftet är att upptäcka om passagerna ryms under flera kategorier 

samtidigt. Inom våra tre huvudområden hade vi skapat olika underkategorier vilka vi döpt till 

exempelvis formell delaktighet, lära för livet, miljö etc. Som vi tidigare beskrivit var vi måna 
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om att ha ett tydligt sammanhang mellan dels våra olika områden men även mellan våra olika 

kategorier. Resultatet blev att vi förde ihop kategorierna till ett färre antal kategorier samtidigt 

som vi bytte namn på kategorierna för att de skulle täcka in ett större område.  

4.7.2 Tolkande analys  

För att kunna tolka vårt resultat använde vi oss av våra utkristalliserade teman och kopplade 
samman dessa mot vår teoretiska referensram. 
 

5.0 Resultat 
Forskningsfrågor:  

Hur arbetar några lärare inom särskolan med kunskap delaktighet och bedömning? 

Hur arbetar lärarna för att göra eleverna självständiga? 

Med forskningsfrågorna som bakgrund presenterar vi här resultatet av vår studie.  

För att få en röd tråd i resultatet presenteras materialet utifrån våra huvudkategorier: 

1. Kunskap 

2. Delaktighet 

      3.  Bedömning.  

Våra huvudområden får därefter underrubrikerna strategier och dilemman. 

Underrubrikerna processades fram utifrån essensen av de kategorier som framkom under 

kondensationsfasen i analysarbetet. Kategorierna är följande:  

● Kunskap: ”Lära för livet”, Strategier för ämneskunskap, styrdokument, begränsningar.  

● Delaktighet: Intresse, val, att kunna lita på sig själv, formell delaktighet, dilemma. 

● Bedömning: Strategier, formativ bedömning, matriser, svårbedömda elever, summativ 

bedömning och det obligatoriska kunskapsinnehållet. 

 

Varje område avslutas med en analys. Efter att vi har presenterat resultatet under varje område 

avslutar vi med en sammanfattning av alla tre områdenas resultat. I resultatet finns citat från 

informanterna med. Dessa valdes för att exemplifiera och befästa resultaten. Däremot kommer 

vi inte att visa på vilken informant som sa vad i och med att det då skulle gå emot 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011), vilket anger att informanterna inte ska kunna 

härledas i studien.  
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5.1 Kunskap 

Nedan presenterar vi resultatet för området kunskap utifrån de olika rubrikerna: Strategier, 

dilemman och analys. 

I samtalet kring kunskap framhöll flera informanter att det är viktigt att ha en balans mellan 

kunskap och omsorg. Några informanter menar att meningsfulla kunskapsstrategier inte bara 

bör tillämpas i skolmiljö utan även behöver innefatta kunskap som kan användas i många 

miljöer och situationer. Därför är det viktigt att fundera på vad kunskapen ska användas till 

och hur kunskapen kan stärka förmågan att skapa ett socialt samspel. Informanterna 

återkommer till, som excerptet nedan visar, att den viktigaste kunskapen ligger i att eleven i 

framtiden ska klara sig självständigt i livet - praktisk kunskap för livet.  

Och jag tänker att det är ju någonting för att få utveckla sig själv, i sitt liv, 
en kunskap som man kan, som gör att man kan…. Ja utvecklas och komma 

vidare i det man gör, att man måste förstå. 
 

5.1.1 Strategier 

Informanterna uttrycker att fokus ska vara på särskolans uppdrag, att lära eleverna 

tillvägagångssätt och strategier för att klara sig själv ute i det verkliga livet. Etablera grunden 

för ett livslångt lärande. Strategierna för kunskaper är individuella, både utifrån elevens 

förkunskaper och utifrån vilket ämne man undervisar i, anser informanterna. 

Informanterna upplever att eleverna befinner sig på väldigt olika kunskapsnivåer och att 

helhetsbilden tenderar att bli spretig och dra åt olika håll. De menar vidare att det ligger en 

stor utmaning i att försöka hitta och skapa undervisningsstrategier som gör att eleverna 

utvecklas och får förståelse för när och hur kunskapen ska användas. Informanterna beskrev 

olika strategier som till exempel: att åka buss och samtidigt bli självständig, handla efter 

handlingslista, baka, klä på sig, sköta sin hygien. Samt på gymnasienivå i möjligaste mån ta 

körkort.  

Informanterna återkom ofta till att elever i särskolan behöver längre tid för sin 

kunskapsinhämtning. Dessutom underströk de vikten av att gå tillbaka och repetera kunskap 

för att se om den verkligen är befäst. Detta visar nedanstående citat från två av informanterna.  

Vi bygger på det dom kan och så går vi vidare därifrån. 

…dom tusen gångernas pedagogik. 
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Det gäller därför för läraren att lägga sig på “lagom nivå”, och att varsamt gå framåt med små 

steg för att skapa och behålla elevernas tillit och att ta till vara på deras intresse. 

Att man skapar mera tid för inlärning och göra mer konkreta 
arbetsuppgifter och på olika sätt 

 

Utifrån elevernas intressen skapas möjligheten att göra mer konkreta arbetsuppgifter. Några 

av informanterna, som citatet nedan visar, beskriver att goda relationer mellan lärare och 

elever ökar den egna motivationen och viljan att lära sig mer.   

Det viktigaste är att ge dem kunskap om socialt samspel med andra samt en 
förmåga att klara det dagliga livet. Också att ha roligt tillsammans med 

andra. När man känner glädje tillsammans med andra, då ökar även deras 
intresse för skolan och det egna lärandet 

Tankar kring organisationsnivå uppkom även i samtalen. En vanlig uppfattning är att 

ledningen ska ge förutsättningar för att få till pedagogiska diskussioner och utbyte av 

kunskap. 

 5.1.2 Dilemman 

Alla informanter kommer på olika sätt in på omsorgsbegreppet. Några menar att det inte går 

att ta bort orden omsorg och omvårdnad eftersom de är grunden till välmående och trygghet. 

När eleverna inte mår bra så hämmar det deras lärande. Men om särskolan istället blir för 

omsorgsinriktad så leder det till att elevens initiativförmåga försvinner - är ett 

motsatsförhållande som flera informanter tar upp. En informant uttryckte en motvilja mot 

ordet omsorg. Det ville informanten inte befatta sig med. Informanten uttryckte att särskolan 

har en kursplan med styrdokument som ligger till grund för undervisningen och att det 

ankommer på särskolans lärare att följa dessa samt att detta är viktigt. Informanten uttryckte 

även att omvårdnad kommer in då det gäller elever i mycket tidiga utvecklingsnivåer.  

Ett gemensamt dilemma informanterna beskrev var att delge kunskap var när 

kommunikationen försvårades av språkstörningar eller av att pedagogen saknade tillräckliga   

förkunskaper i exempelvis tecken. Ett annat dilemma informanterna tar upp är att särskolans 

lärmiljö riskerar att bli alltför tillrättalagd. Att eleverna “bäddas in” in i en miljö där många 

vuxna runt eleverna är alltför snabba på att ständigt hjälpa till. Kanske inte låter eleven nå 

kunskapen på egen hand. 

En informant hade en önskan att omgivningen och samhället skulle få ökad förståelse och 

kunskap om olika funktionshinder. På så sätt skulle särskolans elever få ökade möjligheter att 

bli mer integrerade i samhället. 
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Svårt pga. språket och måste hitta elevens specifika kommunikation… 

Risken att vi bäddar för mycket och inte skapar förutsättningar att klara sig 
själva. 

 5.1.3 Tolkande analys 

Informanterna vi träffade ansåg liksom Biesta (2015) att skolan behöver lära eleverna normer 

och värden så att de kan medverka i sociala sammanhang i vardagen. Samtidigt är det av lika 

stor betydelse att eleverna får möjlighet att kvalificera sig som medborgare och på så sätt får 

möjlighet att inhämta kunskap som har betydelse för dem i deras vardag. Biesta menar att 

omsorg och kunskap är lika viktiga för eleverna för att kunna bli självständiga och 

subjektifiera sig i samhället. Informanterna visade på ett liknande synsätt. 

När informanterna talar om vikten av gå i små steg och lägga sig på rätt nivå ser vi kopplingar 

till Vygotskijs Zone of proximal development (ZPD) eller som det heter på svenska den 

Proximala utvecklingszonen (Thornberg, 2006).  I särskolan finns det många vuxna som har 

möjlighet att utmana eleverna på rätt nivå samtidigt som informanterna underströk att det 

omfattande vuxenstödet kan hindra elevernas utveckling genom att de vuxna lotsar för mycket 

(Mitchell, 2014).  

Genom informanternas svar kan vi se Deweys tes om att elever lär sig genom aktiviteter lever 

vidare inom särskolan där praktiskt arbete traditionellt ses som en viktig strategi för 

inhämtning av kunskap. Genom att koppla teori och praktik befäster och utvecklar eleverna 

sin kunskap. Ett exempel är matematik och bakning. På så vis tas elevens kreativa impulser 

och intresse i anspråk och möjliggör på så sätt kunskapsinhämtningen (Crain, 2005). Även 

Bronfenbrenner (1979) menar att ett aktivt engagemang ger större påverkan än att barnet är 

åskådare till en aktivitet. Wiliams (2014) beskriver i sin strategi 2 att engagemang som en 

viktig komponent för lärande. Bronfenbrenner talar om en dyad när två människor agerar 

ömsesidigt.  

Inom kunskapsområdet ser vi att informanterna ofta anammar det relationella perspektivet, 

vilket innebär att svårigheterna uppfattas uppstå i relation mellan individ och omgivningens 

krav (Ahlberg, 2013). Men i och med att studiens helhetsresultat visar på att det finns flera 

olika dilemmafrågor kring begreppen omsorg, kunskap och kommunikationen är det även 

viktigt hålla fast vid dilemmaperspektivets (Nilholm, 2005) utgångspunkt - uppdraget att 

undervisa elever med olika förutsättningar.  
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5.2 Delaktighet 

Vi presenterar resultatet för området delaktighet utifrån de olika rubrikerna: Strategier, 

dilemman och analys. I samtalet om delaktighet framhöll flera informanter att förutsättningen 

för att kunna vara delaktig i sitt lärande är att läraren förstår vad eleven vill. 

Grundförutsättning för detta är att eleven kan kommunicera och därmed göra sin röst hörd. 

Citatet nedan är valt för att det beskriver kort och koncist vad informanterna menar 

Kommunikation är nödvändig för delaktighet! 

5.2.1 Strategier 

Flertalet av informanterna lyfter fram att eleven måste lära sig hur man är delaktig och att 

vägen dit är repetition samt att kommunikationen är nödvändig för att skapa delaktighet. 

Vissa elever är tysta därför använde sig en del informanter av strategier som till exempel 

glasspinnar eller klossar med alla elevers namn på som dras slumpmässigt för att skapa 

delaktighet. En annan strategi som två informanter använde sig av är samtalsmattan där man 

arbetar med bilder för att synliggöra en kommunikation. Kunskap i TAKK (tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation) både hos eleven och hos personer runt eleven 

främjar delaktighet. Informanterna menade att eleverna ibland kan vara delaktiga ett kort 

ögonblick i form av nickande eller genom att skaka på huvudet, det gäller då att som lärare 

vara observant och ta tillvara på dessa tillfällen. Informanterna berättade att digitala verktyg 

som Ipad och smarta telefoner erbjuder stöd i att vara delaktig både vad gäller val av appar 

och att att det som digitalt verktyg kan underlätta kommunikation. Flera informanter återgav 

hur de ofta gör utflykter och studiebesök och att vid dessa tillfällen är eleverna delaktiga i att 

välja resmål. Den kunskap skolan ska förmedla kan upplevas som abstrakt. För att få eleverna 

delaktiga är flera informanter inne på att koppla intresse till delaktighet och kunskap. 

Nedanstående citat är avsett att för att beskriva den kopplingen: 

Men helt klart skapar inflytande intresse och intresse ger kunskap vilket 
leder till ökad självständighet... så ser jag det ungefär… 

 

Att kunna välja är en aspekt av delaktigheten. Det är svårt att välja därför blir valsituation 

begränsad med utvalda valmöjligheter inför raster och pauser under lektionstid. 

Valmöjligheterna kan även innefatta att välja en läxa, en redovisningsform samt 

examinationsform. Alla informanter beskriver vikten av att pedagogen skapar en situation 

med ett begränsat antal valmöjligheter.  
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Alla val har föregåtts av att pedagogen introducerar och lär ut olika arbetssätt för att eleven 

ska ha möjlighet att göra ett val som passar denne bäst. 

Att lita på sig själv, att våga och skapa en bra och nära relation mellan elever och pedagoger 

är grunden för delaktighet. Metoden dit ligger i att öka eleven självkänsla genom att lyfta vad 

denne säger och gör. Att vara delaktig är ett sätt att beskriva hur ett demokratiskt samhälle 

fungerar, att känna att min röst räknas, detta ansåg informanterna vara grundläggande.  

Nedanstående citat speglar informanternas syn på delaktighet i ett vidare perspektiv. 

Eleverna ska känna att det finns inga dumma frågor – då blir man delaktig. 

Jag tycker som helhet att man ska låta dom komma till tals mer och mer det 
är viktigt för hela samhället. 

Att man känner att man är grupp och att man får vara som man är. 

5.2.2 Dilemma 

Informanterna beskrev hur allting tog lång tid utifrån vilket moment man arbetar med samt 

utifrån elevernas olika utvecklingsnivåer. Informanterna angav också en svårighet i att göra 

eleverna delaktiga utifrån den enskilde elevens begränsningar. Planeringen blir då mycket på 

individnivå. Informanterna beskriver också att det stora antalet vuxna i särskolan kan göra 

elevernas hindras i sin delaktighet utifrån att den vuxne är för snabb med att hjälp och erbjuda 

alternativ.  

Informanterna talade om att svårigheterna med tillgänglighet för delaktighet var att lokalerna 

låg avsides och inte var anpassade för elevernas behov samt att dessa aspekter försvårar 

inkludering med andra verksamheter till exempel grundskolan och samhället i stort.  

Informanterna menar att en förutsättning för delaktighet är en fungerande organisation där det 

finns tillgänglighet av stöd från vuxna.  

Även i särskolan arbetar man med klassråd och elevråd vilket ett antal informanter menar är 

svårt eftersom det är mycket eleverna egentligen inte kan påverka på organisationsnivå. 

Informanterna som jobbar med äldre elever pratar mer om elevdemokrati.  

Ett annat formellt tillfälle som framkom under intervjuerna är under IUP-samtal där eleverna 

är med och bestämmer målen.  

Hos mig blir delaktigheten att man får välja utifrån två val. 

För det första handlar det om vilken elev jag har framför mig, elevens 
förmågor och jag anser att man kan vara delaktig med endast ett litet 

ögonblick eller nickande eller skakande på huvudet. 
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5.2.3 Tolkande analys 

Omgivningen närmast eleven kan enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologi (1979) 

benämnas som ett microsystem, inom detta ryms elevens relationer och aktiviteter. Vi tolkar 

informanternas åsikter som att skolans viktigaste uppgift är att göra eleverna självständiga och 

på så sätt kunna gå vidare och vara delaktiga i fler system än endast micro. En informant kom 

in på att denne arbetade med delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015) i sitt 

arbetslag. Modellen hade enligt informanten visat sig fungera väl.  

Informanterna vi träffade arbetade alla i en miljö som kan beskrivas som väl anpassad efter 

elevernas olika behov.  Det kan därför uppfattas som att det är bäddat för att elevens ska få 

möjlighet att vara delaktig. Vi ser då att vi kan koppla Deweys sociala konception (Biesta, 

2003) till just tillhörighet. Därför kan vi befara att gruppen som eleverna i särskolan är 

delaktiga med, är det utifrån sin grupp att tillhöra särskolan. Våra informanter arbetar mycket 

med att stärka elevernas praktiska förmågor. Informanterna återkommer till att göra 

studiebesök i för eleverna valda utflyktsmål och att kunna vara delaktig i att kunna åka buss 

med andra istället för att åka taxi. Vi kan då koppla till Dewey som menade att praktik och 

lärande är nära sammanbundet. Vi ser här att lärandet leder till delaktighet.  

5.3 Bedömning 

Nedan presenterar vi resultatet för området bedömning utifrån de olika rubrikerna: Strategier, 

dilemman och analys. 

Bedömning det är ju ett sätt att komma vidare, man måste ju veta var eleven 
befinner sig att klättra vidare…. 

Det visade sig i resultatet att bedömning i särskolan inte är helt lätt. Dock fanns det ett stort 

intresse av att arbeta vidare kring detta och utveckla arbetet inom området. Bedömning, enligt 

informanterna, handlar om att synliggöra lärandet för eleverna och på ett sätt som gör det 

förståeligt. Citatet ovan visar på ett sätt att tänka kring bedömning, att det är mer till för en 

hjälp för eleverna än att ha det som ett avcheckningssystem.  

5.3.1 Strategier 

Resultatet visar på olika strategier som informanterna använder för att synliggöra lärandet. 

Flera använde sig av att filma eleverna i en viss situation, till exempel redovisningstillfälle 

eller lästillfälle. Detta gjordes både för att själva kunna bedöma men i de flesta fall för att 

tillsammans med eleven kunna synliggöra en utveckling eller kunna ge formativ feedback. 

Det visade sig att i de fallen där de hade arbetat mycket med filmning så kunde eleverna 
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själva bedöma sig själva och vid vissa gånger själva komma fram till att de behöver göra om 

för att det skulle bli bättre.  

Informanterna ansåg att formativ bedömning handlar om att medvetandegöra förväntad 

kunskap och tydligt kunna visa på vad eleven redan kan. Det är inte alltid enkelt att få 

eleverna att visa all sin kunskap. Det handlar då om att pusha och “lyfta” eleverna, för att 

eleven ska försöka. Formativ bedömning innebär att ge respons på den kunskap som eleven 

visar. 

Flera av informanterna uppgav att formativ bedömning var något som skedde under hela 

dagen och av olika vuxna. I och med att det i särskolan både finns lärare och elevassistenter 

kring eleverna så finns det stora möjligheter att ge eleverna formativ bedömning eller 

feedback på ett mer spontant och naturligt sätt.  

Det framkom även i resultatet att matriser är en strategi som kan vara till hjälp och skapar ett 

tillfälle till att vara konkret på ett sätt som visar eleven vad han/hon redan kan. Många 

informanter uppger att de arbetar med matriser och att de även har gjort egna sådana. De har 

brutit ner kunskapsmålen för att synliggöra för eleven vad denne förväntas kunna. Men som 

nedanstående citat visar, finns en önskan om att det ska finnas enkla matriser som alla kan ta 

del av och att inte alla behöver uppfinna nya hela tiden.  

Jag kan väl efterfråga nån slags matris eller bra stödmaterial eller ett bra 
stödmaterial som passar elever i särskolan, då man kan tydligt följa elevens 

utveckling och få vidare vägledning. 
 

Trots att de flesta av informanterna gav en positiv syn på matriser så ställde sig dock några av 

informanterna kritiska till matriser och frågade sig, för vem dokumenterar man?  

Matriser är en visuell strategi för att visa på utveckling. För att ytterligare visa på ett konkret 

sätt vad det är som efterfrågas av lärarna används i många fall olika bilder. Det kan vara i 

form av en trappa där trappstegen kan symbolisera din egen arbetsinsats eller stegen för att nå 

ytterligare mål. En bild på en hjärna symboliserade tänkandet och ville visa eleverna på att det 

är svårt att se vad någon tänker och att det därför är viktig att prata och berätta för resten av 

klassen. Från och med januari 2017 finns det ett obligatoriskt bedömningsstöd för åk 1 i 

svenska och matematik.   

De informanter som arbetade med elever i årskurs 1 tyckte att det var positivt att det 

överhuvudtaget fanns som citatet nedan visar på.  
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Mycket, mycket bra, det kommer att höja kvaliteten på undervisningen 
mycket, leda till likvärdighet. 

 

Trots att flera inte hade elever i årskurs 1 hade de ändå börjat använda sig av stödet för att 

kunna se vilken kunskap som möjligtvis saknas. Flera återkom under intervjuerna till 

tydligheten, både för de själva som pedagoger och för eleverna, vilket citatet nedan vill visa 

på.  

                       Om jag gör en bra planering har jag större chans att bedöma dom 

5.3.2 Dilemman 

Många upplever att elevgruppen inom särskolan är svårbedömd. Det är otroligt viktigt med 

dagsform och miljö. Det kan även vara svårt att avgöra om eleven förstår det talade språket 

och då behöver teckenstöd eller om de förstår svenska i de fall då eleven kommer från 

mottagningsklass.  

Det upplevs även svårt att bedöma elever med autism då eleven kanske inte alltid visar vad 

han/hon kan.  

Ett dilemma som informanterna återkom till ofta var det med tiden. För eleverna i särskolan 

tar allt så mycket längre tid vilket kan bidra till svårigheter i bedömningen. Trots att en del 

elever kämpar och arbetar under hela terminen så visar det sig ibland att framstegen inte har 

blivit så stora. Det blir då svårt att visa på en utveckling för eleverna.  

 

Utöver formativ bedömning finns även summativ bedömning vilket betyg är en form av. 

Många av informanterna som arbetar med betyg ifrågasätter varför det ska finnas betyg då 

inte gymnasiesärskolan kräver det.  

Jag förstår inte överhuvudtaget varför man ska ha betyg, det behövs inte för 
våra elever. Det blir ofta väldigt väldigt fel, jag upplever att de inte förstår 
innebörden med betyg, bara att de har hört, är matade från omgivningen, 

betyg, betyg. 
 

Betyg är dock valfritt i särskolan och föräldrarna har möjlighet att önska omdöme istället. 

Resultatet visade på att det fanns både de föräldrar som föredrog betyg och de föräldrar som 

ville ha omdöme. Summativ bedömning förekommer oftast efter prov. Informanterna ansåg 

att även här fanns det både positiva och negativa aspekter av att ha prov. Citatet nedan får 

sammanfatta vad många av informanterna upplevde.  

Vissa elever kunde bli nervöa andra kände mer att Yes jag får visa vad jag 
kan! 
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Trots att de flesta av informanterna menade på att det gick att göra bedömningar utan att 

genomföra prov så visade det sig att det fanns en poäng med att genomföra prov. Då, mera för 

att faktiskt träna sig på att göra prov. I vissa sammanhang i samhället behövs det göra prov t 

ex vid körkortstagning.   

5.3.3 Analys  

Dilemmat kring tid kan ses ur flera perspektiv. Sett från det kategoriska perspektivet är det 

eleven som är långsam och behöver lära sig att bli snabbare. Men informanterna talade mer ut 

ett relationellt perspektiv, dvs att det uppstår svårigheter i relationen mellan eleverna och 

omgivningens krav (Ahlberg, 2013). Men kan det möjligtvis vara så att det är samhället som 

har satt normen på hur snabb en person behöver vara eller tänka. Är det vi i dagens samhälle 

som är så stressade att vi har satt en gräns på hur långsam man tillåts vara? Då talar vi istället 

om dilemmat tid ut ett samhälles och strukturperspektiv (Ahlberg, 2013). Även under denna 

analys är det av vikt att lyfta fram dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005). Elever som kommer 

till skolan med olika förutsättningar ska undervisas och förväntas kunna samma kunskap vid 

en och samma tidpunkt enligt läro- och kursplaner.  

Studien visar på att informanterna använde sig av flera strategier vid bedömning. De bröt ner 

kunskapskraven i matriser för att tydligt visa på förväntad kunskap. De filmade elever för att 

gemensamt ge feedback och komma fram till nästa utvecklingssteg och genom detta få 

eleverna till att vara ägare över sitt lärande. Genom dessa strategier samlar eleverna kunskap 

till att kvalificera sig i samhället (Biesta, 2015)  

5.4 Sammanfattning Resultat 

Studiens resultat visade att eleverna behövde lära sig hur man rör sig i samhället, som till 

exempel att åka buss och göra studiebesök. Under dessa tillfällen skapas tillfällen att träna 

eleverna på att socialisera sig i samhället och lära sig normer- till dessa svar kopplar vi 

Biestas tre begrepp -socialisation, kvalifikation och subjektifiering. Vi förstår att samtliga 

områden visar på hur dessa tre områden tillsammans är väldigt viktiga för en elevs utveckling 

mot att bli en självständig individ.  

Genom studiens resultat förstår vi också att elever får lära sig att baka, sköta städuppgifter och 

resa med kollektivtrafiken. Strategin för att lära sig detta kan vi koppla till Deweys (2004) 

lärande genom praktik. "Learn to do by knowing and to know by doing".  

Utifrån Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologi kopplar vi våra områden till behovet av 

att eleven i särskolan, genom kunskap och delaktighet ges möjlighet att vara delaktig i flera 

system än i endast sitt microsystem. Vidare ser vi att en individ måste få tillräckligt med 
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kunskap annars är risken stor att individen alltid stannar i sitt micro utan möjlighet att påverka 

övriga system. Studiens resultat visar även att vårdnadshavare till barn med 

utvecklingsstörning kan ha en svårighet att ta till sig att barnen blir självständiga genom 

kunskap vilket också i sig riskerar att leda till att barnen även i vuxen ålder stannar kvar i 

mikrosystemet.  

De lärare som deltog i vår studie tillhör både ett sociokulturellt perspektiv och ett 

individperspektiv eftersom mycket av undervisningsstrategierna går ut på anpassningar för 

den enskilde individen.  

Det sociokulturella perspektivet ligger i att alla informanter arbetar med att genom olika 

kommunikationsstrategier få eleverna delaktiga både med pedagogerna men även med sina 

skolkamrater. Deltagarna i studien var noga med att påpeka att det kommer en dag när deras 

elever ska gå vidare till annat stadium i skolan och att de därefter ska flytta hemifrån. 

Trots att det finns en önskan att utgå ifrån ett relationellt perspektiv när man pratar om 

undervisningen så fanns det ett visst inslag av det kategoriska perspektivet. Det framkom att 

svårigheterna berodde mer på elevernas funktionshinder snarare än undervisningens 

utformning och planering. I och med att vi har de styrdokumenten som vi har kanske det är 

svårt att undgå att ibland finns det vissa begränsningar pga. elevernas funktionsnedsättning. 

Alla våra tre områden kunskap, bedömning och delaktighet går att koppla till Wiliams fem 

nyckelstrategier.  

Genom studiens resultat, gällande kunskap, ser vi att stor vikt läggs vid Strategi 2 som 

handlar om att ta reda på var eleven just nu befinner sig i sitt lärande vilket vi kopplar till att 

läraren letar efter belägg för lärande (William, 2014).  

Studien visar vidare hur lärare försöker koppla uppgifter till elevernas intresse och att lärarna 

strävar efter att eleverna ska känna engagemang. Wiliam lyfte även vikten av att låta eleverna 

ta tankepauser. Studien visar att flera lärare känner en viss frustration över tidsaspekten. Även 

inom området delaktighet ser vi en koppling till strategi 2, genom att koppla sin undervisning 

till elevernas intresse. Resultatet av studien visar att delaktighet kan ske genom en nickning 

eller att skaka på huvudet. Vi ser genom det att läraren på samma sätt som att leta efter belägg 

för lärande, behöver leta efter belägg för delaktighet. Inom området bedömning ser vi att film 

(digitalt verktyg) och matriser används för att synliggöra lärandet för eleven.  
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6.0 Diskussion  
I vårt avslutande avsnitt av vår studie tolkar vi vårt resultat mot forskningen kring 

utvecklingsstörning, kunskapsbegreppet, bedömning samt delaktighet. Vi kommer också 

diskutera vårt val av metod.  

6.1.1 Kunskap 

Skolans viktigaste uppgift är att främja lärande och att stimulera kunskapsutveckling 

(skolverket, 2010)   

Gustavsson (2002) talade om i sin forskning att vi lär för livet, vilket vi även kan se på 

studiens resultat. Vilken kunskap som då är viktigt beror på i vilket slags samhälle vi lever i, 

med vilka traditioner och vilka olika gemenskaper en person befinner sig i (Axelsson, 2016; 

Gustavsson, 2002). Studien visar att elever fick lära sig normer och värden. Kunskap behöver 

vara meningsfull och kunna användas i andra sammanhang än endast i skolans miljö för att 

öka elevernas motivation (Carlgren, 2015; Hofer & Pintrich, 1997). 

Studiens resultat visar att stor vikt läggs vid det Granlund (2012) betecknar som adaptiv 

kunskap, dvs förmågan att klara vardagsbestyr. 

Resultatet visar även att den kunskap som ansågs som ansågs som den viktigaste, var den 

kunskap eleverna hade nytta av senare. Kunskap som t ex handlade om att självständigt kunna 

använda sig att kollektivtrafiken, kunna handla eller gå på restaurang eller kunskap som 

hjälper dem till att ha ett socialt liv. 

Men studien visar även att teoretisk kunskap är av stor vikt för eleverna. Kunskapen behöver 

då sättas in i en verklighet och ge meningsfullhet. Det är också då, enligt Gustavsson (2002) 

som vi kan tala om kunskapsbildning. Dessutom visade resultatet, att för att kunna skapa ny 

kunskap behövde de utgå från den kunskap som redan fanns för att därefter kunna bygga på 

ny kunskap (Bruner, 1996).   

Elevgruppen har en ojämn kunskapsfördelning vilket enligt studien kan visa på en svårighet i 

en lärandesituation. Det som är gemensamt för elevgruppen är att personer med 

utvecklingsstörning har svårt att ta in kunskap, bearbeta den och att tillämpa kunskapen. 

(Ineland et al., 2013) Utöver det har alla elever olika behov och behöver olika kunskapsmål. 

Studiens resultat visar att det är en av de stora utmaningarna i särskolan, att hitta och skapa 

olika undervisningsstrategier som gör att eleverna kan utvecklas där de själva ligger. Trots det 

är det av stor vikt att eleverna lär sig genom samspel med andra elever (Atjonen, 2014).   
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6.1.2 Delaktighet 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2015) visar på sex aspekter som alla är lika 

viktiga för att en elev ska kunna uppleva sig som delaktig - Tillhörighet, tillgänglighet, 

samhandling, erkännande, engagemang, och autonomi. Det är en komplex uppgift som även 

resultatet i vår studie visade. Kylén (2008) befarade att barn med utvecklingsstörning får en 

sämre möjlighet att göra sina röster hörda och därmed sämre möjlighet att påverka beslut som 

rör dem själva. Det är därför av stor vikt att eleverna får känna sig delaktiga både i 

skolsituationer och i sociala situationer.  

Man kan vara delaktig på flera olika sätt och alla sätt är lika viktiga. Delaktighet är därför en 

betydande del för de vuxna i särskolan att arbeta med, vilket studiens resultat gav många 

exempel på. Vikten av att få tillhöra en grupp, tillhörighet, var något som enligt resultatet 

ansågs som grundläggande. Att få känna att man tillhör ett sammanhang där man kan 

utvecklas och inspireras av andra. 

Wehmeyer och Garner (2003) menar på att förmågan att vara delaktig inte enbart beror på 

personens funktionsnedsättning utan även kan ses som en social konstruktion utifrån vilken 

miljö personen vistas i, denna inställning stöds även av Axelsson (2012). 

 

Den andra aspekten, enligt SPSM (2015), är tillgänglighet. Resultatet visar också att 

placeringen av skolan inte ingav så stor delaktighet i samhället då skolan på vissa platser låg 

avskilt från samhällsfunktioner såsom bibliotek och museum eller inte var anpassade efter 

verksamheten. Det synsättet visar på fysisk tillgänglighet. SPSM (2015) talar även om 

meningstillgänglighet, att eleverna förstår syftet med det som sägs eller händer och 

sociokommunikativ tillgänglighet, kunna de sociala regler och normer som gäller i 

klassrummet. Studien visar att delaktighet är något som man behöver träna på och repetera. 

Studien visar vidare att klassråd och elevråd är exempel på vad som kan upplevas svårt för 

eleverna att förstå själva meningen med. Eleverna behöver först och främst förstå vad de kan 

vara med och påverka och de behöver träna på demokratiska normer. Resultatet pekar också 

på svårigheten som många elever hade vid valsituationer. För att kunna vara delaktig och 

kunna känna att man får vara med att påverka behöver man kunna göra olika val. Mitchell 

(2014) visade på att det krävs åtta förmågor att kunna fatta beslut, kunna genomföra och hålla 

fast vid det beslutet.  
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Många av eleverna i studien hade svårt att själva göra sig hörda på lektioner eller i större 

grupper. Det är därför viktigt att läraren är lyhörd och förstår elevernas olika sätt att 

kommunicera på. Studiens visade på elevers olika sätt att kommunicera. Det kunde till 

exempel vara vanligt tal, med stöd av bilder eller endast med små nickningar som en 

utomstående kanske har svårt att uppfatta. 

Resultatet visar på olika strategier för att göra alla elever delaktiga som t ex att använda 

glasspinnar med namn för att slumpvis ge ut frågor. Detta är även något som Black och 

Wiliam (2009) menar på kan skapa en mer delaktig och kunskapsinhämtande undervisning. 

Resultatet visar att kommunikation är grundläggande för att vara delaktig. Wilder & Granlund 

(2014) menar att när ett barn med utvecklingsstörning blir äldre tenderar barnets 

nätverkscirklar att minska istället för att som hos andra barn öka. För att inte detta ska ske 

menar författarna att det är av betydelse att förbättra kommunikationen mellan fler människor 

som träffar barnet.  

Den tredje aspekten i delaktighetsmodellen är samhandling. Resultatet pekar på, liksom 

Szönyi, Söderqvist Dunkers (2015), att delaktigheten sker i en aktivitet tillsammans med 

andra i ett sammanhang. Delaktighet ökar elevernas förståelse och motiverar det egna lärandet 

(Cowie, Moreland, 2015). Men resultatet visar även på svårigheten med delaktighet i grupp 

för eleverna på grund av elevernas olika begränsningar. I och med att eleverna i en 

särskoleklass oftast ligger på olika kunskapsnivåer, är åldersblandade och eleverna har olika 

behov kan det vara svårt att planera undervisningen i grupp. Vidare visar resultatet att det var 

vanligare att planeringen utgick från elevernas individuella mål och att gemensamma 

aktiviteter förekom vid t ex högläsning, studiebesök eller liknande.  

Engagemang i delaktighetsmodellen kommer från eleven själv och påverkas av graden av 

tillhörighet, tillgänglighet och samverkan. Utifrån den aspekten hade det varit av intresse att 

även ha elevernas synsätt på delaktighet med i studien.  

Erkännande handlar om hur eleverna uppfattas av omgivningen. Studiens resultat pekar på att 

eleverna behöver få känna att alla är bra som de är. Ytterligare en aspekt av erkännande 

handlar om att eleven måste även känna att det inte finns några dumma frågor, det är då man 

känner att man är delaktig. Man är en grupp och får vara som man är (Elvstrand, 2009). 

Resultatet beskrev att delaktighet är ett sätt att beskriva hur ett demokratiskt samhälle 

fungerar, vikten av att känna och förstå att varje röst räknas, även min egen. 

Den sista aspekten i modellen är autonomi. Studiens resultat visar att det var viktigt att 

eleverna lärde sig det sociala samspelet och fick kunskaper så att de kunde uppleva sig som 
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självständiga. Även här kommer valsituationen in. För att eleverna skulle känna sig 

självständiga skapade lärarna valsituationer. Lärarna planerade valsituationer utifrån de 

områden som eleverna tidigare visat sig intresserad av. Självständighet eller autonomi, är 

viktigt att utveckla inför vuxenlivet (Eriksson & Bostedt, 2011).  

6.1.3 Bedömning 

Bedömning handlar om att kunna visa på vad eleven kan, befinner sig och vad nästa steg i 

utvecklingen är. Bedömning kan delas in i summativ och formativ bedömning, där summativ 

bedömning är en fast bedömning såsom poäng på ett prov eller betyg. Liksom Lundahl (2011) 

visar resultatet att bedömningen måste ligga på det formativa, dvs framåtblickande, vad nästa 

steg i lärandet är för varje individ. I och med att eleverna i grundsärskolan inte söker 

gymnasium utifrån sina betyg upplevde inte lärarna i studien någon mening med dessa. Dock 

upplevde de att eleverna och en del av föräldrarna var färgade av samhället, att betyg är något 

som man bör ha och att det är viktigt. 

Resultatet visar att lärarna istället ansåg att formativ bedömning handlar om att 

medvetandegöra förväntad kunskap och tydligt kunna visa på vad eleven redan kan för att 

sedan, för att använda en av lärarnas ord, klättra vidare. 

Till hjälp för bedömning och för att kunna synliggöra för eleverna vilken kunskap eller 

förmåga de förväntas utveckla använder sig lärarna i studien sig av matriser eller andra bilder 

för att synliggöra lärandet (Black & Wiliam, 2009; Wiliam, 2013, 2014, 2015). Liksom 

Östlund (m.fl. 2016) visade lärarna i studien att dessa arbetade mycket med att få eleverna att 

förstå vilka kunskaper som förväntades inhämtas och att de kunde påverka undervisningen 

genom att sätta upp egna mål, vilket varken Östlund eller lärarna upplevde som ett enkelt 

arbete. Ett arbete som, enligt skolverket (2009) bör leda till större delaktighet och 

medvetenhet hos eleverna i bedömningsprocessen. 

 

Hattie (2008) menar att formativ bedömning handlar om att tillsammans med eleverna visa på 

vilka faktorer som innebär kvalitet. Lärarna i studien gav exempel på då de filmade elever vid 

lästillfällen eller presentationer och sen tillsammans diskuterade vad som var bra eller kunde 

göras bättre. Vidare kunde lärarna berätta hur förståelse kring kvalitén hade ökat efter att ha 

använt denna arbetsmetod.   

De olika valen för redovisning eller andra uppgifter var något som stöds av studien då lärarna 

uppgav att de arbetade mycket med för att kunna skapa olika bedömningstillfällen och för att 

eleverna skulle ha möjlighet att hitta det sättet som passade dem bäst. Något som alla i 
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särskolan återkom till – att hela tiden hitta elevernas bästa sätt att prestera på och tillgodogöra 

sig kunskap. (Atjonen, 2017) 

Studiens resultat pekar på att elevgruppen i särskolan är svårbedömd. Den kunskap som 

eleverna visar kan variera beroende på situation, dagsform eller humör. Därför är det viktigt 

att särskolan kan skapa en miljö för eleverna som innebär trygghet, omvårdnad och 

samhörighet för att förutsättningarna för lärande ska optimeras (Szönyi och Tideman, 2011). 

Upplevelsen av svårbedömda elever uppfattades även av lärarna bero på tiden. Att all 

inlärning oftast tog lång tid för denna elevgrupp. Jenner (2004) visar på att om 

”svagpresterande” elever trots allt får ta ansvar och stöd av lärare så har alla elever möjlighet 

att ta ansvar för sitt lärande. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer för att få en fördjupad förståelse kring våra tre 

områden. Eftersom vi var tre som genomförde intervjuerna var för sig, använde vi oss av 

semistruktuerade frågor. Med hjälp av dessa hade vi en mall att följa samtidigt som det fanns 

ett utrymme till att ställa följdfrågor. När vi har analyserat har vi tänkt bort våra egna 

förförståelser och fokuserat på vad resultatet egentligen visade. Vi fick kloka och bra svar från 

våra informanter och samtliga verkar arbeta medvetet med lärandestrategier. I efterhand kan 

vi tänka att observationer och intervjuer med elever givit vår studie ytterligare en dimension.  

Men utifrån den tidsramen vi hade för studien så anser vi att vi fick ett tillräckligt stort 

material att arbeta vidare med.  

6.3 Avslutande reflektioner 

I samtliga resultatområden tas begreppet tid upp, vilket visar på att det är en stor påverkande 

faktor i undervisningen. Det tar tid för eleverna att tillägna sig och visa sin kunskap. Det tar 

tid för dem att hitta redskap för att visa på sin utveckling och därmed göra en tydlig 

bedömning. Det tar tid för eleverna att ta in kunskap och det krävs repetition om och om igen 

för att befästa den. Det är viktigt att lyfta perspektivet från det kategoriska, exempelvis att 

eleverna beskrivs som är långsamma, till ett relationellt eller möjligtvis till ett 

samhällsperspektiv. Vi lever i ett hektiskt samhälle där det inte ges plats att vara långsam. 

Resultatet av studien skapar dock funderingar. Varför framkom det så många tankar om tid, 

när den tidigare forskningen (Granlund, 2012) just visar på att utvecklingsstörning handlar om 

en funktionsnedsättning med svårighet att ta in, bearbeta information och kunna tillämpa 

kunskapen?  
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En slutsats blir att det är viktigt att skolan på alla nivåer är organiserad så att det finns 

tillräckligt med tid för alla elevers kunskapsinhämtning.  

I inledningen beskrev vi att vi intresserar oss av vad lärare använder sig av för olika strategier 

i sin undervisning. Resultatet visade på att det förekommer olika undervisningsstrategier 

(Mitchell, 2015). Det visade sig i de flesta fall inte vara en specifik strategi som användes 

renodlat. I stället var det oftast en blandning av flera olika strategier som användes. Detta för 

att det skulle passa hela elevgruppen och för att läraren skulle kunna hantera den komplexa 

situation ett klassrum i särskolan utgör. Utifrån Mitchells (2014) strategi 7, självreglerat 

lärande, visar resultatet att lärarna delvis arbetar med den strategin utan att vara medvetna om 

det. Lärarna talar ofta om hur viktigt det är att bygga goda relationer, att ställa krav efter 

förmåga samt arbeta efter elevernas motivation.  

Informanternas första reaktion då de hörde om våra begrepp - kunskap, delaktighet och 

bedömning - var att det var “stora” och att de undrade “var skulle de börja”. Men allt eftersom 

samtalen pågick tonade en bild fram hos informanterna av hur de tre begreppen befinner sig 

en relation till varandra och kontinuerligt påverkar varandra.  Detta även som en 

möjliggörande faktor att kunna ge eleverna förutsättningar att kunna socialisera sig, 

kvalificera sig och slutligen subjektifiera sig i samhället. Eller med andra ord - om vi liksom 

Biesta (2003) betänker betydelsen av att kunna utvecklas till oberoende individer som utifrån 

sin egen förmåga tar självständiga beslut. 

Studien visar att lärarna som deltog i intervjuerna genomgående verkligen ville arbeta med 

det som Biesta (2003) kallar för subjektifikation - att utveckla eleverna till oberoende 

individer som ska ges möjlighet att ta egna initiativ. 

Studien visade även att de lärare som arbetade med de äldre eleverna arbetade tydligare med 

att eleverna skulle bli självständiga. Även om det hos alla lärare var viktigt, hade lärarna på 

högstadiet och gymnasieskolan ett tydligare fokus på att till exempel: flytta hemifrån, 

eventuellt ta körkort, vilka jobb som kunde vara aktuella.  

Skolinspektionen (2010) beskrev särskolan som för omsorgsinriktad till bekostnad på 

kunskapsuppdraget. Vår studie visar att särskolan inte längre kan beskyllas för att vara det. 

Risken finns att man förväxlar lärande om adaptiva kunskaper med en omsorgsstämpel. Detta 

är i så fall olyckligt eftersom Granlund (2012) menar att det finns klara samband mellan ett 

självständigt liv och en förmåga att klara sig själv i vardagen.  

I inledningen talade vi om Mitchell som frågade sig huruvida lärare håller sig uppdaterade 

med dagens forskning. Utifrån vårt resultat kan vi positivt visa på att de lärare vi träffade var 
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väl uppdaterade med dagens forskning och hade ett genomtänkt arbetssätt som kunde kopplas 

ihop med de rådande teori inom specialpedagogiken. Kunskap, delaktighet och bedömning är 

alla centrala begrepp som kan sägas vara parallellt flätade med varandra. Genom att göra en 

kvalitativ studie med vår teoretiska referensram och tidigare forskning som grund, har vi 

strävat efter att få fram essensen i både författarnas och våra informanters tankar.  

Resultatet beskriver vikten av att som lärare i särskolan fortsätta på den inslagna vägen med 

att synliggöra lärandet och att arbeta aktivt med delaktighet. Kanske är det tack vare det 

förbättrade arbetet inom särskolan, sedan Skolinspektionen 2010 larmade om att särskolan var 

för omsorgsinriktade, som vi 2017 ser unga människor göra manifestationer för ett bättre liv?  

Vi har genom denna studie velat visa att delaktighet och inflytande ökar motivationen att lära. 

Bedömning hjälper både läraren och eleven att lägga fokus på hur man kommer vidare och 

ökad kunskap leder till ökad självständighet och ett bättre liv.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

När vi började med ett så brett ämne som kunskap, delaktighet och bedömning så kom vi in 

på att kunskap är mycket intressant och ju mer vi läste desto mer ville vi lära oss. Vilka 

kunskaper ska vi ge våra elever för att få ett självständigt liv?  Precis som vi berättade i 

inledningen av studien börjar ungdomar som gått klart gymnasiesärskolan att göra sina röster 

hörda och vill möjlighet att studera vidare på högskolan. Även Riksdagen riktade fjärde maj 

2017 ett tillkännagivande till regeringen om att särskilt se över hur tillgången till 

eftergymnasial utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning kan förbättras. 

Som vidare forskning vill vi därför se anpassningar som utvecklas för att gälla strategier för 

kunskap, delaktig och bedömning inom anpassningar i vidareutbildningar som till exempel 

inom högskolan (Riksdagen, 2017). 

Funderingar kring hur man kan gå vidare och forska kring och ur andra infallsvinklar är stora. 

Det är lätt att som lärare hamna i ett synsätt som innefattar ett kategoriskt perspektiv eller 

möjligtvis ett relationellt.  Vi tycker att det skulle vara intressant att se hur ett klassrum ser ut 

när man enbart utgår från ett samhälls- eller organisatoriskt perspektiv.  

En studie med en frågeställning liknade vår, men som även innefattar observationer skulle 

vara intressant.  

En stor diskussionsfråga i resultatet var även bristen på tid. Vidare forskning skulle vara 

intressant kring hur lärarna kan organisera undervisningen så att tiden upplevs att räcka till så 

att eleverna blir mer delaktiga.  
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Januari 2017  

 

Hej! Vi är tre lärare som läser på speciallärarutbildningen vid Mälardalens Högskola i Västerås.  

Vi arbetar just nu med förberedelserna inför vårt examensarbete. 

Vi vill gärna möta dig för en intervju där vi tillsammans samtalar om frågor som rör dina och 

särskolans erfarenheter om olika lärandestrategier. Genom intervjun får du möjlighet att dela med dig 

av dina strategier på vad som fungerar, men kanske också ge oss exempel på vad som inte fungerat.  

 

Vid intervjuerna kommer vi att beakta Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det betyder i 

korthet att deltagandet är frivilligt och att du som deltar i en intervju kan avbryta när du vill. Ditt 

deltagande är konfidentiellt och resultaten kommer att vara avidentifierade, det vill säga inte möjliga 

att koppla till dig som person eller den verksamhet du jobbar i. Vi behandlar också vår information 

och dokumentation med sekretess. Du har även möjlighet att efter intervjun lägga till eller ändra 

information som inte uppfattats korrekt. Vi behöver spela in intervjuerna, detta gör vi för att kunna 

transkribera vårt samtal, det vill säga översätta talet till skrift. Det inspelade och transkriberade 

materialet kommer att bevaras varsamt under den tid vi skriver uppsatsen, därefter raderas alla 

ljudfiler och används inte i annat syfte än i denna studie.  

 

Den färdiga studien kommer senare att publiceras i Diva och om intresse finns från din sida, kan vi 

även maila eller skicka studien till dig. 

Du som yrkesverksam lärare i särskolan är vår viktigaste resurs i forskningen för att utveckla 

särskolans lärandestrategier. Vi tänker oss vara redo att genomföra intervjun i slutet av januari eller i 

början av februari och räknar med att intervjutillfället tar ca 45 - 60 min. 

Om du vill medverka, skriv ett kort svar på mail eller sms så återkommer vi när, och om det passar 

dig. Vi tror att det blir enklast för dig om vi besöker dig på din arbetsplats. 

 

Din medverkan är betydelsefull för oss! 

Med vänliga hälsningar  

Anneli, Sara och Tina  

Anneli Ringkvist         art14002@student.mdh.se 

Sara Meschke    sme14001@student.mdh.se 

Tina Karphed    tkd14002@student.mdh.s 

Handledare:  
Tom Storfors    tom.storfors@mdh.se   
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Bilaga semistruktuerade intervjufrågor 

Den här intervjun kommer att vara uppbyggd i tre avsnitt.  

● Kunskap: 

● Delaktighet: 

● Bedömning: 

Som en inledning får du gärna berätta lite om din bakgrund och den verksamhet du 

arbetar i idag.  

Bakgrund 

● Kan du berätta om din yrkesroll som du har idag samt den verksamheten du arbetar i.  

● Vilken ålder du undervisar i?  

● Hur länge har du arbetat i skolan? 

Kunskap 

● Vilken kunskap är nödvändig i grundsärskolan anser du – för att som elev bli en så 

självständig individ som möjligt? 

Delaktighet och elevinflytande 

● Beskriv hur du förstår att eleverna är delaktiga i sitt eget lärande? 

● Vilka strategier använder du dig av för att få eleverna delaktig i sitt lärande? 

● Uppfattar du att det finns hinder för dig som lärare för att skapa delaktighet? 

● Inom särskolan finns det något sätt för att dokumentera elevinflytande? 

● Ges det förutsättningar för att diskutera delaktighet och elevinflytande kollegialt, i så 

fall hur? Ges det utrymme och tid för diskussioner? 

● Uppfattar du att det finns en relation mellan inflytande och självständighet för 

eleverna? 

● Finns det något i din roll som lärare du skulle vilja göra eller ändra på när det gäller 

elevinflytande? 
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Bedömning 

● Vad är det viktigaste att tänka på när det gäller bedömning i särskolan? 

● Vilka strategier använder du för att tydliggöra lärandemålen för eleverna? 

● Beskriv hur du gör för att dina elever ska förstå vad du förväntar att de ska lära sig 

● Upplever du några särskilda utmaningar med att bedöma elevernas 

kunskapsutveckling i särskolan? 

● Hur arbetar du med återkoppling? 

● Vad tycker du är positivt med obligatoriska bedömningsstödet som kom nu vid 

årsskiftet? Är det något du tycker är negativt? 

● Beskriv hur du uppfattar Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd, som kom nu vid 

årsskiftet?  

● Har du och de andra lärarna fått fortbildning i bedömning för särskolan? 

 

 

 

 

 


