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Studiens syfte var att beskriva och analysera hur undervisande lärare i grundskolan och 

grundsärskolan beskriver sitt agerande för att stärka kunskapsutvecklingen hos elever med en 

lindrig utvecklingsstörning. Intresset riktades mot faktorer i den egna undervisningen som 

lärarna ger uttryck för leder till stärkt kunskapsutveckling. Även kompetenser och förmågor 

som lärarna ser som viktiga att utveckla för elever med en lindrig utvecklingsstörning var av 

intresse.  Studien utgår från en syn på kunskapsbildning som bygger på sociokulturellt 

perspektiv. En kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer valdes som 

datainsamlingsmetod. Elva intervjuer genomfördes och transkriberades. Intervjuernas fokus 

var infomanternas beskrivningar av egen undervisning. Lärarna i studien gav uttryck för åtta 

olika faktorer för stärkt kunskapsutveckling. Dessa är Styrdokument, Organisation, 

Förväntningar och livskompetenser, Inventera elevernas kunskapsnivå, Skapa socialt samspel 

och förtroendefulla relationer, Skapa sammanhangsförståelse, lust och meningsfullhet, 

Varierade metoder och arbetssätt samt Skapa struktur och tydlighet. De centrala kompetenser 

och förmågor lärarna framförallt betonar att eleverna utvecklat utifrån kunskapskraven är 

vardagsnära förmågor som syftar till självständighet. Grundsärskolan erbjuder en trygg och 

tillitsfull lärandemiljö men med en tendens att förskjuta tyngdpunkten mot värnandet om 

eleven i stället för mot utmaning och kunskapsutveckling. Studien har fördjupat vår förståelse 

för de dilemman som lärarna i grundsärskolan står inför, att både ta hänsyn till den svårighet 

som elevernas funktionsnedsättning innebär och rätten till att utvecklas så långt som möjligt. 
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1. Inledning 

Skolan har uppdraget att stimulera till ett lustfyllt lärande och att alla elever når så långt som 

möjligt. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. (SFS 2010:800, kap. 1, 4 §) 

 

Elever som bedöms att inte nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en 

utvecklingsstörning har rätt till plats i grundsärskolan. Eleven kan efter vårdnadshavares 

önskemål placeras i grundsärskolan eller som integrerad särskoleelev i grundskolan. Det 

medför att som lärare kan man möta dessa elever både i grundskolan och i grundsärskolan. 

Historiskt sett har särskolan präglats av större fokus på omsorg än kunskapsinlärning och 

kunskapsutveckling (Frithiof, 2007). Särskolan har tidigare haft landstinget som huvudman 

och kommunaliserades under slutet av 1990-talet. Trots byte av huvudman och nya läroplaner 

på 2000-talet menar Skolinspektionen i sin kvalitetsgranskning (2010) att det fanns risk att 

undervisningen i grundsärskolan skulle förbli för omsorgsinriktad. Berthéns (2007) forskning 

om undervisningen i särskolan bekräftar bilden av verksamheten i särskolan som mer 

omsorgsinriktad än kunskapsutvecklande. Grundsärskolan regleras av sin egen läroplan Lgr 

11 (Skolverket, 2011b).  

 

Utifrån vår erfarenhet, tidigare som undervisande lärare i grundskolan och nu som lärare i 

gymnasiesärskolan och specialpedagog i grundskolan, är vår uppfattning att lärare ges alltför 

lite tid för pedagogiska diskussioner kring kunskapsutveckling för de elever vi möter med 

lindrig utvecklingsstörning. Vår upplevelse är att det finns en komplexitet i lärandesituationen 

kring dessa elever. En komplexitet som ställer höga krav på lärares kompetens vilket 

bekräftas av kravet på en speciell behörighet för speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning för att få undervisa i särskolan. Det har under 2000-talet kommit en mer 

omfattande forskning som synliggör lärandestrategier och faktorer som bidrar till stärkt 

kunskapsutveckling hos elever. En utgångspunkt är att den didaktiska förmågan och den tysta 

kunskapen som läraren har återspeglar hur de tänker, planerar och genomför undervisningen 

för att stärka elevers kunskapsutveckling. I den här uppsatsen utgår vi ifrån en syn på 

kunskapsbildning som bygger på ett sociokulturellt perspektiv om hur lärande sker i samspel 

med andra och utmaningen i att ta tillvara elevernas potentiella utvecklingszon. Utifrån vårt 

professionsperspektiv och intresse för att fördjupa vår förståelse för lärandeprocesser finner vi 

det spännande att ta oss an uppgiften att studera hur lärare i grundsärskolan beskriver sitt 

agerande och ser på sitt didaktiska ledarskap för att stärka kunskapsutveckling hos elever med 

lindrig utvecklingsstörning. För att belysa detta har vi valt forskning och studier som handlar 

om faktorer som påverkar förutsättningarna för lärande samt ledarskap, organisation och 

kunskapsutveckling i skolan.  
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2. Bakgrund 

I det här avsnittet tar vi först upp olika syn på kunskapsbildning för att sedan tydliggöra 

begreppen lindrig utvecklingsstörning och grundsärskola. Vi fortsätter med vad 

styrdokumenten tar upp kring förutsättningar för lärande och undervisning av elever med 

utvecklingsstörning. Avsnittet avslutas med genomgång av empirisk forskning och 

forskningsöversikter som tar upp förändringsprocesser, samhällets syn på särskola, 

kunskapsutveckling, skolans organisation samt hur lärare bäst skapar förutsättningar för 

lärande och utveckling. 

Tre teorier om kunskapsbildning  

Att befrämja och underlätta lärande och kunskapsutveckling tillhör utan jämförelse skolans 

huvudsakliga uppgift (SOU 1992:94). Synen på lärande har förändrats under åren, från att se 

kunskapsutveckling som individuell mognad och utveckling till en fråga om medverkan i 

sociala sammanhang och vara situationsbunden. Under senare del av 1900-talet kan 

framförallt tre lärandeteorier urskiljas: behaviorismen, kognitivismen och sociokulturell teori 

(Skolverket, 2009). Här beskrivs delar av lärandeteorierna, avgränsade och starkt förenklade. 

 

I behavioristisk teori innebär inlärning att det finns en generellt accepterad kunskap som 

förmedlas från lärare till elever och som sker oberoende av vilken kontext den skapas i. För 

elevens kunskapsutveckling innebär det att komma ihåg och reproducera kunskap, ju mer som 

lärts in och som eleven kommer ihåg, desto mer har eleven utvecklats (Carlgren, 1999). Det 

så viktiga sociala samspelet inom sociokulturell teori reduceras inom behaviorismen till att 

gälla mellan lärare och elev och handlar mer om att se ”eleven som ett tomt kärl som ska 

fyllas” (Skolverket, 2009, s. 16). Enligt den kognitivistiska teorin innebär tillägnandet av 

kunskap i korthet att inlärning sker stegvis och att eleven blir medskapare av sin egen 

utveckling. Det som sätter gränser för vad som kan läras in, och när, är elevens mognad 

(Carlgren, 1999; Skolverket, 2009). Inom kognitivismen är det inte samtal och reflektion som 

bidrar till lärande, något som står i stark kontrast till sociokulturell teori där språk och 

kommunikation är centralt och bärande för hela teorin. Centralt i sociokulturell teori är att 

lärandet är en social process där eleven först utvecklas i en social gemenskap för att senare 

kunna utvecklas individuellt. I samspelet är språk och kommunikation de mest betydelsefulla 

redskapen för utveckling (Imsen, 2006). Det finns en stark koppling mellan begreppet 

proximal utvecklingszon och kunskapsutveckling. Begreppet förklaras mer ingående i kapitlet 

om teoretiskt perspektiv men innebär i korthet att ha kunskap om vad en elev kan göra med 

hjälp av andra och vad det kan göra på egen hand (Skolverket, 2009). 

Hur definieras lindrig utvecklingsstörning? 

Granlund & Göransson (2011) anser att ”Ett funktionshinder uppstår då miljön inte är 

anpassad efter personens förutsättningar” (s. 13). De menar att utvecklingsstörning inte är ett 

entydigt begrepp utan kan ges olika betydelser och har definierats olika över tid och i olika 
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kulturer. Gemensamma nämnare för flera olika definitioner av utvecklingsstörning är 

personens svårigheter att ta in och bearbeta information, bygga upp egen kunskap samt 

tillämpning av kunskap. Det innefattar en nedsättning i intelligensen och svårigheter att 

självständigt klara vardagslivet. För att diagnostiseras med en utvecklingsstörning, ska 

personen ha en intelligenskvot under 70, en nedsättning av adaptiv förmåga samt att dessa har 

inträffat innan 16 års ålder (Granlund & Göransson, 2011). Diagnostisering föregås av en 

utredning som innehåller flera olika delar och ska genomföras av olika yrkesprofessioner. Om 

en diagnos fastslås kan personen ha rätt till olika stödinsatser såsom särskola och stöd enligt 

LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). 

Utredningsförfarande och berättigande till särskola 

För att erhålla rätten att gå i grundsärskola ska eleven bedömas inte ha förmåga att nå målen 

för grundskolan samt ha en utvecklingsstörning. I samråd med vårdnadshavare föregås 

tillträdet av en genomgripande utredning som elevens hemkommun ansvarar för (SFS 

2010:800). För att få en samlad bedömning ska utredningen innefatta en pedagogisk, 

psykologisk, medicinsk och social utredning samt tvärfackliga bedömningar. Personer som 

genomför de olika utredningarna ska ha relevant kompetens och utbildning (Skolverket, 

2013). Syftet med pedagogisk bedömning är att skolan ger en realistisk bild av elevens 

förutsättningar att nå kunskapsmålen för grundskolan. Den psykologiska bedömningen testar 

elevens adaptiva och kognitiva förmåga med avsikt att kunna fastställa om eleven har en 

utvecklingsstörning. Den medicinska bedömningen görs av läkare med syfte att redovisa 

eventuella medicinska faktorer som indikerar en utvecklingsstörning. Den sociala 

bedömningen görs av kurator eller annan likvärdig profession som bedömer om det finns 

sociala orsaker och bakgrundsfaktorer som är av sådan karaktär att de kan förklara elevens 

svårigheter (ibid.).  

Integrerad särskoleelev i grundskolan, uppdrag och förutsättningar 

Om vårdnadshavare så önskar och berörda huvudmän är överens kan en elev inskriven i 

grundsärskolan ges möjlighet att gå i grundskolan som integrerad elev (Skolverket, 2013). 

Eleven följer då de bestämmelser som gäller för grundsärskolan och läser efter 

grundsärskolans kursplaner. I samband med mottagandet poängterar Skolverket (2013) vikten 

av att rektor informerar både den integrerade elevens lärare och vårdnadshavare om de 

bestämmelser och kursplaner som gäller för den skolform eleven är mottagen i. Dock får 

rektor utifrån nämnda bestämmelser besluta om undantag som krävs med hänvisning till en 

fungerande undervisning och verksamhet, exempelvis justering av tim- och kursplaner. För att 

utbildningen ska bli optimal för eleven krävs samarbete och samverkan mellan de båda 

skolformerna (ibid.).  

 

Skolans sätt att möta och ta tillvara olikheter har betydelse för kunskapsutvecklingen. Molin 

(2004) menar att den integrerade elevens kunskapsutveckling stärks om eleven känner sig 

accepterad och delaktig i den gruppkonstellation där undervisningen sker. Begreppet 
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inkludering kan enligt Nilholm & Göransson (2013) ha tre olika inriktningar och definitioner. 

Författarna menar att den gemenskapsorienterade definitionen innebär att alla elever har en 

självklar plats i ett skolsystem där olikheter ses som en tillgång och alla elever känner sig 

socialt och pedagogiskt delaktiga. Den individorienterade definitionen fokuserar på behovet 

av anpassningar i undervisningen för att eleven skall nå måluppfyllelse, trivsel och en social 

gemenskap.  Den placeringsorienterade definitionen ser inte till elevens behov utan har som 

utgångspunkt var undervisningen fysiskt sker, vilken lokal eleven undervisas i (ibid.). 

Styrdokument som reglerar skolans verksamhet 

Skollagen (SFS 2010:800) föreskriver att alla elever, oavsett skolform, ska erbjudas en 

utbildning som är anpassad efter varje individs förutsättningar samt ligga till grund för fortsatt 

utbildning och utveckling. All utbildning inom varje skolform ska vara likvärdig oberoende 

var i landet den bedrivs. Minst en gång per termin åläggs skolan att ha utvecklingssamtal 

tillsammans med eleven och elevens vårdnadshavare för att tala om hur elevens 

kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan bistås. Dessutom ska en skriftlig 

individuell utvecklingsplan upprättas där det redovisas vilka insatser som behövs för att 

eleven ska utvecklas så långt som möjligt utifrån målen i läroplanen.  

 

Skolans uppdrag är att främja lärande där varje elev stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden samt i samarbete med hemmet understödja deras harmoniska 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Eleven ska mötas med 

respekt för både sin person och för sitt arbete och skolan ska ha ett klimat och en miljö där det 

finns en levande social gemenskap som ger trygghet samt lust att lära. Läraren ska erbjuda en 

undervisning som är strukturerad, organiserad och med variation av metoder och arbetssätt så 

att eleven upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt (Skolverket, 2011a). 

 

Elever med utvecklingsstörning läser enligt grundsärskolans läroplan Lgr 11 (Skolverket, 

2011b). Det innebär att värdegrund, uppdrag, övergripande riktlinjer är gemensamma med 

grundskolans läroplan men att det finns en gradskillnad i kursplaner och kunskapskrav. 

Särskolan har samma krav att främja elevernas kunskapsutveckling och att ge eleverna 

redskap för att förstå och hantera omvärlden. Särskolan, liksom alla skolformer, ska sträva 

efter att eleverna utvecklar de generella kunskapskvaliteter och förmågor som går igen i alla 

skolämnen såsom att kunna generalisera, se sammanhang och mönster, tolka och förstå, vara 

kreativ, dra slutsatser och lösa problem (Skolverket, 2013). 
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2.1 Tidigare forskning 

Kunskapsutveckling i särskolan 

Kritiken som riktats mot grundsärskolan om att vara för omsorgs- och fostransinriktad har 

genom Berthéns avhandling (2007) förstärkts. Berthén fann i sin studie att särskolans historik 

och rötter fortfarande genomsyrar särskolan och drar slutsatsen att det särskilda för 

grundsärskolans pedagogiska arbete är en dominans av förberedelse, fostran och omsorg. 

Mineur (2013) kom i en studie fram till att det i gymnasiesärskolan finns ett uttalat trivsel- 

och omsorgstänkande. Hon beskriver att det ofta skapas en positiv ”vi” känsla mellan elever 

och personal i gymnasiesärskolan som för eleverna skapar trygghet. Men Mineur menar att 

denna trygghet kan leda till ett ökat beroende av stöd och mindre självständighet.  

 

Berthén (2007) fann att lärare anser att grundsärskoleelever inte bör utsättas för alltför höga 

krav i teoretiskt lärande. Detta menar Berthén speglar lärares syn på kunskapsutveckling och 

att elever med en utvecklingsstörning inte i någon egentlig mening ses ha möjlighet att lära 

sådant som kan räknas som teoretiska kunskaper. Mineur (2013) påvisar att det inom 

gymnasiesärskolan finns en rädsla hos personalen att utsätta eleven för risken att misslyckas 

vilket gör att lärandeprocessen därför hålls tillbaka genom lågt ställda krav, få utmaningar och 

låga förväntningar. Denna missriktade omsorg menar Mineur kan ge upphov till en osäkerhet 

i elevers identitetsskapande och till en minskad kunskapsutveckling. Detta fenomen 

uppmärksammas även av Keil, Miller & Cobb (2006) som i sin artikel menar att det i 

ramverket runt specialpedagogik finns en inbyggd intellektuell trygghetszon. Den gör att 

elever i behov av stöd inte utmanas och heller inte har samma förväntningar på sig som andra 

elever. De menar vidare att den här gruppen elever inte ses som individer utan mer som en 

homogen grupp, vilket de anser påverkar kunskapsutvecklingen negativt. Göransson (1999) 

menar att utveckla lärandet är en central angelägenhet för undervisning i särskolan och ett 

utvecklingsområde som bör uppmärksammas mer.  

Lärares didaktiska kompetens 

Lärares didaktiska kunnande är en faktor som skapar förutsättningar för lärande. Nind et al. 

(2004) visar i en internationell kunskapsöversikt att undervisningsmetoder i teoretiska ämnen 

som möjliggör och underlättar samarbete och interaktion mellan elever även är effektiva när 

det gäller att skapa social delaktighet och stimulera elevers positiva attityder till sitt lärande. 

Deras studier visar att ett lärande som sker i samspel med andra ger positiva effekter på 

kunskapsutveckling och underlättar den sociala acceptansen eleverna emellan. Även Dyson, 

Howes & Roberts (2002) fann i en kunskapsöversikt att en faktor för ökad elevdelaktighet är 

lärares förmåga att skapa undervisningssituationer där interaktion kan äga rum och 

elevsamarbete uppstå.  

 

Rix, Hall, Nind, Sheehy & Wearmouth (2006) lyfter fram i en kunskapsöversikt att lärares sätt 

att använda språket har betydelse för utbyte och delaktighet. En medveten vokabulär och ett 
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genomtänkt sätt att kommunicera med eleven har visat sig ha betydelse för elevens självbild 

och den intellektuella kunskapsutvecklingen. Studien visade även att elever i behov av särskilt 

stöd gynnas i sin utveckling av täta enskilda samtal och handledning med lärare. Göransson 

(1999) anger lärares förmåga att skapa tidsstruktur och regelbundenhet med återkommande 

inslag i undervisningen som värdefullt och något som ger eleven förutsättning att få kontroll 

över lärandesituationen.  

 

Berthéns (2007) studie uppmärksammar att grundsärskolans elever inte möter och använder 

texter i någon större omfattning och att de alltför sällan erbjuds att delta i skriftspråkliga 

sammanhang och aktiviteter. Detta gör att det inte skapas förutsättningar för eleven som leder 

till en funktionell läskompetens. Samtidigt påvisar Lundberg & Reichenbergs (2013) studie 

att ungdomar med en lindrig utvecklingsstörning har förutsättningar att delta i litterära samtal 

och utveckla sin läsförståelse. Författarna anser att läsning och läsförståelse möjliggör ett fullt 

och mer aktivt deltagande i dagens samhälle. 

 

Wetso (2014) har sett på yttre och inre motivation i förhållande till lärandesituationer. 

Aktiviteter styrda av yttre motivation motiveras av olika former av belöningar såsom positiv 

uppmärksamhet, bekräftelse på att man lyckas eller undvikande av straff. Inre motivation har 

koppling till känslan av lust att lära och viljan att utmana egna gränser. Enligt Ames (1992) är 

lärares undervisningsstil, uppfattning om elevens förmåga, skolaktiviteter med utmanande och 

meningsfulla uppgifter, en varierad undervisning samt positiv och stödjande återkoppling 

faktorer som bidrar till inre motivation och lärande i klassrummet. Även Göransson (1999) 

lyfter fram liknande faktorer som gynnar elevens inre motivation i lärandesituationen. Hon 

framhåller bland annat tydliga mål och utmanande uppgifter, elevens möjlighet att stilla sin 

nyfikenhet samt meningssammanhang. Andersson, Hamilton & Hattie (2004) menar att ett 

gott klassrumsklimat där alla elever känner tillhörighet och gemenskap gynnar 

studiemotivationen och ett samverkande lärande. 

 

Black & Wiliam (1998) framhåller att det finns stöd i forskningen för att formativ bedömning 

leder till en stärkt kunskapsutveckling. Resultatet i deras studie visade att lågpresterande 

elever stärkte sin kunskapsutveckling genom engagemang från både lärare och elever 

tillsammans med återkommande feedback. Hattie & Timperley (2007) har i en artikel visat att 

feedback som används vid rätt tillfälle och på rätt sätt är ett effektivt och kraftfullt verktyg för 

att stärka kunskapsutvecklingen hos eleverna. Den återkoppling som ges ska vara 

meningsfull, tydlig, på rätt nivå samt innehålla var eleven kunskapsmässigt befinner sig och 

hur eleven ska nå nästa nivå i sin kunskapsutveckling.  

 

Mitchell (2008) lyfter i sin forskningsöversikt fram lärandestrategier som gynnar elevers 

lärande inom special- och inkluderande undervisning. Där betonas att formativ bedömning 

och feedback är en kraftfull strategi som med övertygande vetenskapliga belägg stärker 

elevers kunskapsutveckling. Återkommande elevsamtal med fokus på elevens framsteg och 

utveckling leder till en ökad medvetenhet om det egna lärandet. Elevsamtalen leder även till 
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att lärarens förståelse om eleven ökar vilket underlättar en individanpassning av 

undervisningen (ibid.).  

Lärares tysta kompetens och ledarskap 

För att skapa lärande för elever i behov av särskilt stöd lyfter Rix et al. (2006) fram 

kopplingen mellan samspelet i klassrummet och elevers kunskapsutveckling. De fann att 

lärares roll som samtalspartner och ledare i klassrummet är av betydelse för skapandet av ett 

tillåtande klimat som gynnar olikheter och skapar förutsättningar för samarbete elever 

emellan. Rix, et al. (2006) menar att lärares förmåga att skapa förutsättningar för 

elevsamarbete med diskussioner och problemlösning är en faktor som både leder till 

kunskapsutveckling och social utveckling hos eleverna. Att lärares positiva inställning och 

attityd är betydelsefullt för elever med en funktionsnedsättning bekräftas i flera internationella 

studier (Combs, Elliott & Whipple, 2010; Evans & Hwang, 2011; Flem, Moen & 

Gudmundsdottir, 2004). Studierna framhåller även vikten av lärares förmåga att förstärka 

styrkorna som elever med funktionsnedsättning har. Detta är samstämmigt med Hattie (2009) 

som kommit fram till att låga förväntningar på elevers studieframgång har en tendens att bli 

självuppfyllande profetior. Även Rubie-Davies, Hattie & Hamilton (2006) framhåller i en 

studie från Nya Zeeland att det finns koppling mellan elevers studieresultat och lärares 

förväntningar. Hattie (2009) ser att förtroendefulla relationer mellan lärare och elever skapar 

förutsättningar för lärande samt framhåller lärares förmåga att lyssna, visa empati, värme och 

omtanke vid relationsskapande som viktiga egenskaper.  Goda relationer mellan elever och 

lärare poängteras av Flem et al. (2004) som positivt för inlärning. Rix et al. (2006) betonar 

lärares kunskap om elevers olika inlärningsbehov och förutsättningar. För att skapa 

förutsättningar till kunskapsutveckling bör lärare ha förmågan att ta fram elevers motivation, 

erfarenheter och kunskaper och ställa upp realistiska kunskapsmål (ibid.). Vilket kan 

sammanfatta vad vi i vår genomgång av tidigare forskning funnit och som ses vara 

verksamma faktorer för att skapa god lärandemiljö och förutsättningar för barn, unga och 

elever i grundsärskolan på en individnivå. 

Skolans organisation och ledarskap - faktorer som påverkar förutsättningar för lärande 

Dyson et al. (2002) fann att avgörande för en skolas utveckling av inkluderande värden är 

kopplat till ett starkt och tydligt ledarskap. Den agenda som skolledaren driver måste vara 

tydlig samt förankrad hos den personal som ska genomföra den. De uppmärksammade även 

en komplexitet i skolornas strukturer och kulturer samt att uttalade värderingar inte behöver 

vara samstämmiga med vad som faktiskt sker i verkligheten. För att främja och möjliggöra 

elevdelaktighet poängterar forskarna vikten av de värderingar och attityder som innehas av de 

personalkategorier som finns på skolan liksom viljan och förmågan till samarbete dem 

emellan. De menar vidare att för att nå större elevdelaktighet kan en omstrukturering av 

elevgrupper och lärartjänster vara nödvändiga (ibid.).  Lindqvist, Nilholm, Almqvist & Wetso 

(2011) påvisar att olika professioner inom skolans organisation kan ha olika uppfattningar om 

vad som är bäst för eleven och vem som har ansvaret för olika åtgärder inom verksamheten. 
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De anser därför att det i organisationen måste skapas utrymme för gemensamma diskussioner 

som har för avsikt att leda till ett gemensamt förhållningssätt och samsyn. 

 

Även Hattie (2009) poängterar skolledarens roll som central. En framgångsfaktor för elevers 

lärande är skolledarens förmåga att skapa ett tillåtande skolklimat. Misstag ska i det klimatet 

ses som en del av lärprocessen där det ges tillåtelse att tryggt förkasta kunskap och lära igen. 

För att skapa en skola där alla elever är lika viktiga och ges samma förutsättningar till 

kunskapsutveckling menar Flem et al. (2004) att olikheter hos elever och elever i behov av 

särskilt stöd inte ska döljas utan ska vara en naturlig del i skolkulturen och ses som en tillgång 

och resurs.  

 

Trenden har gått mot att regeringar världen över arbetar för att öka standarden på lärandet 

genom att genomföra olika reformer med fokus på resultat och tester (Black & Wiliam, 1998). 

Forskarna menar att i den strävan glöms det mest väsentliga bort, nämligen att lärandet sker 

och beror på vad elever och lärare gör i klassrummet. De menar att standarden på elevers 

lärande endast höjs om det som tillförs har direkt koppling till undervisningen och förvaltas 

och utförs av lärare och elever i klassrummet (ibid.).  

 

2.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet i den här studien har varit att beskriva och analysera hur undervisande lärare i 

grundskolan och grundsärskolan beskriver sitt agerande för att stärka kunskapsutvecklingen 

hos elever med en lindrig utvecklingsstörning. 

 

För att närmare kunna besvara syftet har följande frågeställningar valts:  

 

 Vilka faktorer i den egna undervisningen ger lärarna uttryck för leder till stärkt 

kunskapsutveckling? 

 

 Vilka centrala kompetenser och förmågor ser lärarna som viktiga att utveckla för 

elever med en lindrig utvecklingsstörning?   

 

 Hur ställer sig lärarnas beskrivning av eget agerande i förhållande till ett 

sociokulturellt perspektiv på kunskapsbildning? 
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3. Teoretisk referensram 

I studien valdes sociokulturellt perspektiv som utgångspunkt för vår analys av insamlade data. 

Valet motiveras dels av att vi sympatiserar med de antaganden om hur lärande sker och kan 

ske utifrån ett sociokulturellt perspektiv och dels för att det inspirerat svenska läroplaner 

(SOU 1992:94). 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I korthet innebär det sociokulturella perspektivet att människans lärande framförallt är socialt 

och sker i sammanhang och samspel med sin omvärld. I samspelet är språket och 

kommunikationen centralt för att vi ska kunna ta del av tidigare generationers kulturella 

erfarenheter vilket är utgångspunkten för vårt lärande (Dysthe, 2003; Carlgren, 1999; Säljö, 

2005). För att analysera sambandet mellan undervisning, lärande och sociokulturell teori har 

vi inspirerats av Dysthes (2003) sex sociokulturella aspekter som bör beaktas i relation till 

lärande. Dessa är: att lärande är situerat, socialt, distribuerat, medierat, att språket har stor 

betydelse i lärandeprocesser samt att lärande sker genom deltagande i praxisgemenskap. I 

analysen beaktas även Partanens (2007) tolkning av proximal utvecklingszon. 

Aspekter på sociokulturellt perspektiv  

Ett situerat lärande innebär att omgivningen där lärandet sker och sammanhanget som 

används är av stor betydelse för kunskapsutvecklingen. Lärande baseras till stor del på hur 

människan lär och situationen var hon lär, lärandet är således situationsbundet. Att både det 

fysiska och sociala sammanhanget spelar stor roll för lärandet medför konsekvenser för 

eleven i lärmiljön. En autentisk lärmiljö innebär att skolmiljön och världen utanför så långt 

som möjligt liknar varandra eller att elever utrustas med tänkande och förmåga till 

problemlösning som är giltig utanför skolan (Dysthe, 2003). Att lärandet är socialt har i 

perspektivet av kunskapsutveckling två betydelser. Den ena betydelsen omfattar att vårt 

lärande tar sin utgångspunkt ur den tillhörighet och de traditioner vi har via vår kultur och 

historia. Den andra betydelsen av socialt lärande handlar om vikten av människors samarbete 

och interaktion som är starkt förknippat med sociokulturellt perspektiv (ibid.). 

 

I en grupp är alla individer bärare av olika kunskap. Det är viktigt att all samlad kunskap 

distribueras mellan människorna för att skapa en helhetsförståelse. Förutsättningen för 

distribuerad kunskap mellan människor är att lärandet planeras och utförs socialt (Dysthe, 

2003). För att förstå vår omvärld och utvecklas i lärprocesser tar vi hjälp av tidigare 

förvärvade kunskaper och erfarenheter vilka kan vara såväl praktiska som intellektuella. 

Denna form av hjälp eller stöd kallas mediering. Inom sociokulturellt perspektiv har språket 

en särställning som medierande verktyg (ibid.). 
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Språk och kommunikation är centralt inom sociokulturellt perspektiv. Det är både en 

förutsättning och medel för lärandeprocesser. Att kunna tala och skriva är en förutsättning för 

att kunna lära och utvecklas, men även kommunikation mellan människor behövs för lärandet 

(Dysthe, 2003). Lärande är inte avgränsat till att ske bara i organiserad miljö som skolor till 

exempel. Det är ett socialt fenomen som pågår hela tiden när man deltar och agerar 

tillsammans i olika former av praxisgemenskaper (ibid.).  

Proximal utvecklingszon 

En kärna i den sociokulturella teorin är begreppet proximal utvecklingszon eller som det 

ibland översätts, närmsta utvecklingszon (Dysthe, 2003; Partanen, 2007; Säljö, 2000). 

Begreppet avser att förklara lärande utan att ta hänsyn till vilken nivå eleven befinner sig. 

Partanen (2007) refererar till Lev Vygotskij när han förklarar den proximala utvecklingszonen 

som området mellan vilka uppgifter en elev klarar av på egen hand och vad eleven kan 

åstadkomma med stöd från lärare eller kamrat. I situationer när en elev ska arbeta 

självständigt och på egen hand lösa uppgifter så sker det främst med hjälp av elevens eget inre 

språkliga tänkande. Men genom det stöd som en språklig dialog innebär, ”… vi tänker högt 

tillsammans med någon annan, och lär oss då tänka tyst …” (Partanen, 2007, s. 52) så kan 

eleven lösa uppgifter på en svårare nivå. Centralt för utvecklingen i den proximala 

utvecklingszonen blir den sociala interaktionen och språket (Dysthe, 2003; Partanen, 2007).   

 

Både Dysthe (2003) och Partanen (2007) lyfter fram utmaningen som en viktig del i teorin om 

proximal utvecklingszon. Förutsättning för utveckling är att det finns, inom elevens 

utvecklingsområde, en utmaning. Får en elev bara arbeta med det som eleven redan behärskar 

sker ingen utveckling, det blir tråkigt. Men det sker heller ingen utveckling eller lärande om 

eleven utsätts för överkrav genom att utmaningen hamnar utanför elevens proximala 

utvecklingszon. I utmaningen finns både samspel och motspel vilket leder till utveckling och 

lärande (Dysthe, 2003).  Partanen (2007) problematiserar begreppet proximal utvecklingszon 

genom att synliggöra de svårigheter som kan vara behäftade med att ”mäta” och identifiera 

den proximala utvecklingszonen i det vardagliga arbetet.  

 

För föreliggande studie är detta viktiga utgångspunkter. Det finns svårigheter att identifiera 

var elever befinner sig för att kunna utmana inom proximal utvecklingszon. Viktigt också är 

att i utvecklingens natur finns det inslag av både samspel men även av motstånd och 

utmaning. Det är betydelsefullt för alla barn för möjligheten att utvecklas. Det svåra är att inte 

över- eller underskatta elevens förmågor vilket en genomgång av tidigare studier även pekat 

på. Hur finner man elevens resurser och hur möter och utmanar man dessa i grundsärskolan?    
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4. Metod  

Kvalitativ forskning är riktad mot förståelse snarare än förklaring av företeelser (Fejes & 

Thornberg, 2009; Bryman, 2011). I vår strävan efter djupare förståelse för lärares beskrivning 

av eget agerande för en stärkt kunskapsutveckling hos elever med en lindrig 

utvecklingsstörning valdes kvalitativ ansats med intervju som datainsamlingsmetod.  

4.1 Metodval  

Då intresset i studien är riktat mot förståelse valdes halvstrukturerade intervjuer för att få 

tillgång till lärarnas upplevelser och erfarenheter samt för att ta del av hur de tolkat studiens 

frågeställningar. Kvalitativ forskningsintervju är passande om man vill ge informanterna 

möjlighet att utifrån deras synvinkel berätta och beskriva den egna upplevda livsvärlden 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Cresswell, 2013). Analysen av informanternas utsagor har 

inspirerats av hermeneutisk ansats vilket är lämpligt då vår avsikt är att försöka förstå, tolka 

och förmedla informanternas upplevelser och erfarenheter (Westlund, 2009).  

Urval 

I kvalitativa studier görs oftast urvalet med hänsyn till att de personer som ingår har någon 

form av relevans för frågeställningarna (Bryman, 2011), så även i denna studie. Kriterier som 

valdes för informanters medverkan var att de undervisade elever med en utvecklingsstörning, 

att de genomgått lärarutbildning och erhållit, eller har en pågående ansökan om 

lärarlegitimation. Sammanlagt har 30 förfrågningar gjorts till potentiella informanter. Några 

tackade nej till att intervjuas och ganska många valde att inte svara alls. Att skicka 

påminnelser valdes bort då det skulle kunna uppfattas som påtryckning med hänvisning till 

både informations-, och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011). I samband med en intervju 

reviderades kriteriet om lärarutbildning där informanten har en förskollärarutbildning med 

många års erfarenhet av arbete i skolan, men inte en formell lärarexamen. För att få en 

geografisk spridning skickades förfrågningar till fyra kommuner. De elva informanterna, tre 

män och åtta kvinnor, undervisar i tre kommuner i mellersta Sverige, och på olika 

grundsärskolor eller grundskolor med integrerade särskoleelever. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet (ibid.) har informanterna avidentifierats och kallas L1-L11.  

Se tabell 1. 
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Lärare 

 

Skolform 

 

Grundskol- 

lärarexamen 

 

Antal år i yrket 

Undervisar i 

teoretiska (T) eller 

praktiska (P) ämnen 

 

L1 Grundsärskola 1–6 Ja 24 T 

L2 Grundskola 7-9 Ja 10 T 

L3 Grundsärskola 4-9 Ja 20 T 

L4 Grundsärskola 4-9 Ja 39 T 

L5 Grundsärskola 1-9 Ja 19 T 

L6 Grundskola 1-6 

Nej, 

förskollärarexamen 

20   

13 i grundskolan,  

7 i förskolan 

T 

L7 Grundsärskola 1-3 Ja Ca 35 T 

L8 Grundsärskola 7-9 Ja 15 T 

L9 
Grundskola/grund-

särskola 7-9 

Ja 10 P 

L10 Grundskola F-6 Ja 23 T 

L11 Grundsärskola 1-6 Ja 8 T/P 

Tabell 1. Informanter och basfakta 

Datainsamling och genomförande 

I fyra kommuner kontaktades chef för elevhälsovården eller motsvarande för att få 

information om vilka rektorer som ansvarade för antingen grundsärskolan eller integrerade 

särskoleelever. Nästa steg blev att via mejl kontakta aktuella rektorer (bilaga 2, bilaga 3). De 

kontaktades dels för att delges information om studien och dels för deras kunskap om vilka 

personer ur personalen som bäst motsvarade de uppställda urvalskriterierna angående 

undervisning, utbildning och legitimation. Med hjälp av rektorerna fick vi förslag på 

potentiella informanter samt deras mejladresser. De informanter som senare blev aktuella för 

intervju avslöjades inte för rektorerna med hänvisning till konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Personer som var av intresse för studien fick, i enlighet med 

informationskravet (ibid.) ett informationsbrev (bilaga 4) via mejl om studiens syfte och 

etiska avvägningar (ibid.). Syftet med informationsbrevet var att upplysa informanterna om 

syftet med studien, vilken datainsamlingsmetod som användes, förväntad tidsåtgång, att 

intervjuerna skulle spelas in samt de etiska principer som beaktats under studiens gång och 

inför intervjuerna. Informanterna ombads att om intresse för deltagande kvarstod, besvara 

mejlet med mobilnummer så kontakt kunde tas för att boka intervju. Samtliga informanter 

valde sms som det huvudsakliga sättet att ha kontakt inför intervjuerna, inte telefonsamtal 

som varit vår avsikt. I hög grad gavs informanterna möjlighet att styra dag, plats och tid för 

genomförandet av intervju. Samtliga intervjuer har skett på informanternas arbetsplatser.  



17 

 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (bilaga 1) med frågor grundade i studiens syfte 

och frågeställningar. Syftet med öppna frågor var att få så fylliga och detaljerade berättelser 

som möjligt om informanternas erfarenheter och upplevelser (Bryman, 2011). En pilotintervju 

genomfördes för att få en uppfattning om frågorna motsvarade de kvaliteter som 

eftersträvades. Inga förändringar gjordes i intervjuguiden då frågorna upplevdes vara 

motiverade för studiens syfte och frågeställningar samt att vi erhöll rikliga beskrivningar.  

 

Intervjuerna introducerades med frågor om informanten, dels för att få bakgrundsinformation 

och dels för att försöka skapa en avspänd miljö. Längre fram i intervjun gavs informanterna 

möjlighet att berätta om de olika teman som intervjuguiden innehöll. Intervjuerna varade 

mellan 30 och 75 minuter, de flesta kom att omfatta ca 50 minuter. Vid två tillfällen 

kontaktades vi av informanterna i efterhand. De ville komplettera sina utsagor skriftligt med 

tankar som kommit upp efter intervjun. Det materialet har inte använts i resultatet vilket 

motiveras av att alla informanter inte haft samma möjlighet.  

 

Intervjuerna spelades in på författarnas mobiler och Ipad via den nedladdningsbara appen 

”Quick voice”. Att spela in intervjuer är ändamålsenligt ur flera perspektiv (Bryman, 2011). 

Det inspelade materialet ger möjlighet till en detaljerad analys då det är viktigt att både lyssna 

på hur och vad informanten säger men även på det de inte säger. En inspelning fångar även 

informanternas svar uttryckt med deras egna ord vilket är svårare att komma ihåg om 

anteckningar är det enda sättet som intervjun dokumenterats på. Genom transkribering 

bearbetas intervjun till text som möjliggör tolkning för att uppnå fördjupad förståelse (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Intervjuerna har transkriberats i sin helhet, ett tidsödande men 

betydelsefullt arbete för vår analys. Eftersom syftet med studien var att fånga informanternas 

beskrivningar av eget agerande har det varit nödvändigt för vår tolkning och förståelse att 

kunna lyssna på och läsa varje intervju ett flertal gånger. Informanterna har informerats om att 

det inspelade materialet kommer att förstöras i samband med att uppsatsen godkänts. 

Databearbetning/analys  

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver olika angreppssätt för analys av intervjutexter vilket 

innebär bland annat att organisera intervjutexter och hitta den koncentrerade meningen i det 

som sagts. I analysen av utsagorna har vi inspirerats av Kvale & Brinkmanns (2009) 

meningskoncentrering vilket innebär att omfångsrika intervjuer komprimeras till färre 

meningsenheter eller nyckelord som utvecklas till teman. Dessa ligger till grund för tolkningar 

utifrån syfte och frågeställningar (ibid.). Vi började vår analys med att läsa varje transkriberad 

intervju flertalet gånger, för att få en känsla av helheten (ibid.). Vidare sammanställdes svar 

från varje informant till varje enskild intervjufråga, citat plockades ut, skrevs ned och klipptes 

ut. När citaten jämfördes blev det tydligt att det fanns flera gemensamma nyckelord och 

teman från informanterna. Vid den första genomgången blev det många teman som var starkt 

kopplade till intervjufrågorna. Vid den andra bearbetningen av intervjuerna blev det färre 

teman, mer färgade av våra tolkningar och hur vi uppfattat informanternas utsagor. I den 

tredje bearbetning framträdde ett mönster som låg till grund för tolkning utifrån studiens syfte 
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och frågeställningar och den teoretiska utgångspunkten, sociokulturell teori. I resultatkapitlet 

presenteras dessa teman som rubriker kopplade till lärarnas utsagor om faktorer som leder till 

stärkt kunskapsutveckling för elever.  Alla teman har även analyserats utifrån sociokulturell 

teori. Det motiveras av att vi tror att lärandet i grunden är en social interaktion, att språket har 

stor betydelse och på kraften i utmaningen för kunskapsutveckling (Säljö, 2005). I vår analys 

har vi letat efter faktorer med sociokulturell grund, vi är medvetna om att med annat teoretiskt 

perspektiv är det möjligt att andra faktorer lyfts fram.  

 

I tolkningen av de transkriberade intervjuerna har vi rört oss mellan tidigare forskning, vår 

egen förförståelse och insamlat material. Varje ny artikel som lästs, varje ny intervju som 

gjorts och transkriberats och varje samtal vi haft med varandra har lett oss vidare. Med delvis 

nya ”glasögon” har vi tagit oss an materialet igen men aldrig från samma utgångspunkt som 

innan. Ny förförståelse och kunskap har successivt växt fram under arbetets gång och liknas 

mest vid vad som inom forskning benämns som hermeneutisk spiral (Gustavsson, 2010). 

Ansvarsfördelning under arbetet 

Ansvarsfördelningen för olika kapitel i föreliggande studie delas jämnt mellan oss. Vi har haft 

möjlighet att fysiskt träffas 2-3 gånger per vecka under hela våren för att diskutera litteratur 

och artiklar, texter om sociokulturell teori och tolkningar av transkriberade intervjuer. 

Uppsatsen är till största delen gemensamt författad. De två första intervjuerna genomförde vi 

tillsammans, de resterande nio fördelades jämnt mellan oss. Intervjuerna har transkriberats i 

nära anslutning till intervjutillfället, därefter har vi läst varandras transkriberingar, diskuterat 

och analyserat. Möjligheten att kunna arbeta så tätt tillsammans har varit ovärderligt, inte bara 

för stöd i reflexivitet utan även för att bevara lust och glädje under den tid som arbetet pågått.  

Reflexivitet 

Forskning kan inte vara fri från forskares värderingar, förförståelse eller fördomar. Det är 

viktigt att genom alla val och processer av studien reflektera över vilken inverkan på resultatet 

egen förförståelse, fördomar, erfarenheter och attityder kan tänkas ha. Dessa faktorer påverkar 

både forskarens uppfattningar av företeelser men även vad som uppfattas (Bryman, 2011). Att 

ha ett reflexivt förhållningssätt innebär att konstant ha en aktiv medvetenhet om 

omständigheter och den egna påverkan och vad det kan få för konsekvenser för resultatet 

(Wigg, 2009).  

 

Redan i valet av forskningsområde har val gjorts som grundas i egen erfarenhet och som 

påverkar vad vi fortsättningsvis riktar intresse och uppmärksamhet mot. Ett sätt att försöka 

avslöja vår egen erfarenhet och fördomar för oss själva har varit att ständigt återkomma till 

studiens syfte och frågeställningar. Det har hjälpt oss att återgå till att vara nyfikna och inte 

söka bekräftelse på tidigare erfarenheter. I resultatet av studien finns vår förförståelse och 

våra värderingar uppblandat med ny kunskap och ny förståelse. Perspektivmedvetenheten 

(Fejes &Thornberg, 2009) har tydligt synliggjorts genom kapitlet där faktorerna för stärkt 
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kunskapsutveckling analyseras utifrån sociokulturell teori. Vi är medvetna om att ett annat 

teoretiskt perspektiv sannolikt resulterat i andra slutsatser. Vår egen förförståelse går inte att 

bortse ifrån och behöver inte ses som en nackdel för resultatet. Den nya kunskap och 

förståelse som växt fram är tolkningar inga sanningar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Studiens tillförlitlighet 

Kvalitativ forskning handlar om fokus på djup och det unika i sammanhanget (Bryman, 2011) 

och om den kunskap som produceras i en specifik situation är möjlig att överföra till andra 

relevanta situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Reflektion över studiens tillförlitlighet 

baseras på begreppen tillförlitlighet och giltighet (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

För att öka studiens tillförlitlighet har de val, avvägningar som gjorts genom hela 

forskningsprocessen samt hur analysen av det insamlade materialet gått till, beskrivits så 

tydligt som möjligt för läsaren. Med hjälp av en tydlig och tillgänglig redogörelse av alla faser 

hoppas vi att vi möjliggjort för läsaren att bedöma om de dragna slutsatserna är rimliga (Kvale 

& Brinkmann, 2009). Då antalet intervjuade informanter är begränsade kan det ha påverkat 

studiens tillförlitlighet. Det faktum att informanterna kommer från tre olika kommuner och att 

deras utsagor styrkts med citat från intervjuerna i resultatdelen får anses stärka 

tillförlitligheten.  

 

Det är även viktigt för studiens giltighet med en transparant beskrivning. För att öka studiens 

giltighet har vi eftersträvat att vara noggranna och systematiska under hela 

forskningsprocessen (Fejes & Thornberg, 2011). För att säkerställa trovärdigheten med 

studien har vi anammat och förhållit oss till de etiska regler och metodologiska krav som 

finns, vilka vi skrivit om i föreliggande uppsats.   

 

Det är tveksamt om studiens resultat är generaliserbara utanför den undersökningsgrupp som 

gäller för studien. Fokus för vår undersökning är enskilda lärares uppfattningar och 

erfarenheter. Vi gör inga anspråk på att presentera en sanning om vilka faktorer som lärare 

lyfter fram för en stärkt kunskapsutveckling för elever med en utvecklingsstörning. Genom att 

skriva fram hela studien så tydligt som möjligt hoppas vi att personer som inte ingått i studien 

kan hitta perspektiv som kanske är överförbara i just deras kontext.  

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) har beaktats och väglett oss för ett etiskt 

agerande gentemot de personer som medverkat i studien och de utsagor som lämnats. Det 

innebär att avvägningar gjorts mellan nyttan av studien och eventuellt obehag hos 

informanterna. Enligt informationskravet har samtliga informanter informerats om studiens 

syfte. Det har skett både skriftligt i form av missivbrev och muntligt i samband med 

intervjutillfället. Samtyckeskravet är uppfyllt då informanterna svarat positivt på förfrågan om 

deltagande och får därför anses ha medverkat frivilligt i studien. De har fått information om 
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frivilligheten att delta samt möjligheten att avbryta sin medverkan närhelst de vill. För att 

tillgodose konfidentialitetskravet har informanterna avidentifierats i resultatet och benämns 

L1-L11. För att ytterligare uppfylla kravet på anonymitet för informanterna kommer alla 

ljudinspelningar av intervjuerna att raderas i samband med att studien färdigställts. Insamlat 

material i form av utsagor från intervjuerna kommer endast att användas i denna studie vilket 

motsvaras av innebörden i nyttjandekravet.  
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5. Resultat och Analys 

Resultat 

Utifrån studiens syfte att beskriva och analysera hur undervisande lärare beskriver sitt 

agerande för att stärka kunskapsutvecklingen hos elever med en lindrig utvecklingsstörning 

presenteras resultatet som två övergripande teman med åtta underteman. Dessa handlar om det 

agerande som lärarna lyfter fram som förutsättningar för en stärkt kunskapsutveckling. 

Övergripande teman är Lärares yttre ramar och förutsättningar och Lärares direkta 

agerande. För att tydliggöra resultatet har citat från informanterna använts (Kvale & 

Brinkmann, 2009). På ställen i citatet där vi utelämnat något från den transkriberade utsagan 

har det markerats med /…/.   När informanten betonar något i utsagan har det markerats med 

understrykning. Om inget annat anges avses de lärare som deltagit i studien när ordet lärare 

skrivs i följande text. 

 

5.1 Lärares yttre ramar och förutsättningar  

I detta tema fann vi tre underteman, faktorer, som vi menar indirekt påverkar och skapar 

förutsättningar för lärarnas agerande i undervisningen. Dessa faktorer är Styrdokument, 

Organisation samt Förväntningar och livskompetenser.   

Styrdokument 

Alla lärare framhåller styrdokumenten och kursplanerna som en viktig och naturlig del i 

planeringen av undervisningen.  

 

Dom [styrdokumenten] är nog med, faktiskt, hela tiden (L4). 

 

Jag måste ju förhålla mig till den så att det blir rätt, jag kan ju inte köra något eget race /…/  

(L9). 

 

Två av lärarna involverar även eleverna i innehållet i kursplanerna och för en diskussion om 

målen. 

 

Ja vi använder dom och visar barnen. Vad är det för nånting, vad är det dom ska lära för 

nånting? Vilka förmågor är det dom ska träna när vi gör det här? /…/ Ja, vi har dom med hela 

tiden (L3). 

 

För att öka måluppfyllelsen i så många ämnen som möjligt framhåller två av lärarna ett 

tematiskt arbetssätt som betydelsefullt. De anser att arbeta tematiskt ger större möjlighet att få 

med så många mål som möjligt, då de upplever att samma mål återkommer i olika ämnen.  

 

I ett tema får du in alla /…/ kursmålen kan ju vara väldigt lika som i svenska och i engelska.  
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/…/ kunna läsa kortare text, du ska kunna muntligt redovisa. /…/ man väver ihop det (L10). 

 

Det är svårt att få in kursplanens alla mål/…/ försökt att hålla det tematiskt/…/ (L5). 

 

En av lärarna, som undervisar i ett praktiskt ämne både i grundskolan och i grundsärskolan, 

gör ingen större skillnad vid planering av sin undervisning eftersom läraren inte tycker att det 

skiljer sig så mycket mellan skolformernas kursplaner. 

 

I intervjusvaren framkommer att lärarna uppfattar kursplanernas svårighetsgrad olika. Tre av 

lärarna anser att det blivit svårare för eleverna att nå målen med de skärpta kunskapskraven 

för särskolan i Lgr 11. De saknar formuleringen att eleverna ska utvecklas efter sina 

förutsättningar. 

 

 /…/ det kändes ju lättare för mig innan när de fick nå målen efter ”vars och ens 

förutsättningar” /…/ det kan ju kännas mer stressande idag/…/ (L7). 

 

Däremot tycker tre andra lärare att kursplanemålen är diffust skrivna med tolkningsbara ord 

som bidra och medverka. De anger även att målen kan tolkas som väldigt enkla och att kraven 

ibland är lågt ställda. En av lärarna talar om de kursmål i svenska som handlar om läsning, där 

det står om avkodning men inget om förståelsen vilket läraren anser är det avgörande om man 

är en god läsare eller inte. 

 

Kraven i kursplanen är ju inte så, vad står det i sexan? Läsa med stöd av bilder. Och det finns 

ju inte något om hur svåra texter är det då? Berättande texter, det kan ju vara en sagobok. 

Alltså en enkel Max-potta med bilder… ja… vem avgör det? (L5). 

 

Organisation 

Samtliga lärare uttrycker att rektors ledarskap är viktigt och påverkar det dagliga arbetet. 

Lärarna anger att i ledarskapet ingår, förutom pedagogisk ledning, även att organisera 

möjligheter till planering, samarbete, pedagogiska diskussioner och handledning. De talar om 

vikten av rektors kunskap om särskolan, om pedagogik men även kunskap om 

utvecklingsstörning. Rektor ska vara medveten om behoven och problematiken som eleverna i 

särskolan har. Alla lärare uttrycker att de saknar någon eller några av dessa delar i rektors 

ledarskap. 

 

Det är väldigt sällan vi talar om det pedagogiska och kunskapsutvecklingen. Och där tänker 

jag att rektor som ledare på mötet skulle kunna vara mycket tydligare och följa upp även i det 

forumet. Det skulle höja nivån mer (L5). 

 

Jag hade önskat att jag skulle fått en handledare. /…/ nu får jag göra precis som jag vill, så sa 

ju våran rektor men för mig är det ”jaha och vad är det?” (L6). 
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/…/ livsviktigt att de som är chefer över oss har insikt i den här verksamheten och förstår vad 

det är vi jobbar med. /…/ jag tror att det tar väldig tid innan man får de (L7). 

 

Fyra av lärarna berättar om assistenterna som en resurs och tillgång i klassrummet. Lärarna 

ser behov och fördelar med att vara flera vuxna kring eleverna i undervisningssituationen. 

Men att vara flera vuxna innebär för lärarna ett ledarskap på flera nivåer, både som 

pedagogiskt ansvarig för eleverna och som arbetsledare för assistenten. Tre av lärarna menar 

att det kan uppstå svårigheter att få assistenterna att genomföra arbetet på ett sätt så att 

kunskapsutvecklingen stärks för eleverna.  

 

/…/ men sen är det ju en del i mitt … som pedagog i klassrummet att få med assistenterna, att 

dom också vet hur de ska träna med eleven (L1). 

 

Sen leder man ju inte bara barnen när man är i klass. Man leder ju även dom vuxna (L5). 

 

Två av lärarna anser att ha tillgång till assistent snarare förstärker deras möjlighet att 

genomföra undervisningen.  

 

Och det är mycket på initiativ av den här assistenten som tycker att han ska kunna komma 

fram. Så jag ska inte ta åt mig någon ära där /…/ (L2). 

Förväntningar och livskompetenser 

När lärarna talar om sina förväntningar på en stärkt kunskapsutveckling hos eleverna 

uttrycker nio av lärarna att de har höga förväntningar på att eleverna kan utvecklas så långt 

som möjligt.  

 

Det är jätteviktigt att man tror att det ska ske en utveckling och inte nöjer sig med det lägsta, 

bara för att man har en utvecklinsstörning så betyder inte det man inte kan utvecklas (L5). 

 

Sen kanske jag har haft lite för höga förväntningar ibland, om man kan ha det (L11). 

 

En lärare uttrycker att läsa och kommunicera är viktiga förmågor att ha med sig när de slutar 

skolan.  

 

Absolut att kunna läsa /…/ läsa och kommunicera (L5). 

 

Två av lärarna uttrycker att om man utgår från styrdokumenten får eleverna med sig det de 

behöver. 

 

/…/ utgår man ifrån kursplanerna då ser man ju vad det är dom ska lära sig (L3). 

 

Andra kompetenser som lärarna lyfter fram att eleverna förväntas ha förvärvat under sin 

skoltid är mer av social karaktär än kopplade till kursplanernas kunskapskrav. Fyra av lärarna 
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menar att det är viktigt att eleven har utvecklat medvetenhet om sin funktionsnedsättning när 

den slutar skolan. Att de vet vilka hinder och svårigheter de behöver hjälp med men också 

insikten om att de inte är sitt handikapp.  

 

Jag har det här problemet, men att jag inte identifierar mig med mitt handikapp (L3). 

 

Att bli medveten om sina hinder (L1). 

 

En av lärarna lyfter fram självständighet hos eleverna som en viktig förmåga att ha utvecklat 

när de slutar skolan.  

 

Åh då tänker jag just den här självständigheten, att de får känna att de fixar det  /…/ (L11). 

 

Fem av lärarna betonar vardagsnära förmågor som innefattar att kunna klockan, hantera 

pengar, omsätta praktiska ämneskunskaper utanför skolan samt äga någon form av ytlig 

omvärldsuppfattning. Dessa förmågor syftar även de till att göra eleverna mer självständiga.   

 

Att han ska kunna klara av vardagen (L2). 

 

Det är ju samma med pengar, kunna gå och handla i en affär själv då. Och veta ungefär hur 

mycket man ska ha tillbaka. /…/ det finns ju dom som blir lurade /…/ (L8). 

 

Dessutom talar tre lärare om att ge eleverna verktyg att lösa det som upplevs som jobbigt och 

svårt. 

Men att dom ska få veta var dom kan få hjälp och finna svar om dom inte vet vad dom vill veta 

(L10). 

 

Ytterligare kompetenser lärarna anser att eleverna förväntas ha med sig är den personliga 

utvecklingen och den sociala kompetensen. Sju av de elva lärarna anger att det är viktigt att 

eleven har byggt sin självkänsla, att de duger som de är och inte ber om ursäkt för sig.  

 

Att de ska känna att just jag kan det här, jag kan! /…/ jag duger som jag är och jag har 

redskap till att lösa och fixa saker som är jobbiga och jag anser är svårt (L4). 

 

Fyra lärare anser att förmågan till samarbete med andra och fungera socialt i en grupp är 

viktiga kompetenser för eleven att ha med sig. 

 

Mitt mål då var att han skulle bli en del i det sociala sammanhanget (L6). 

 

Självkänsla! Funka i en grupp socialt (L1). 
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5.2 Lärares direkta agerande 

I detta tema fann vi fem underteman, faktorer, som lärarna lyfter fram och anger leder till 

stärkt kunskapsutveckling. Dessa faktorer är Inventera elevernas kunskapsnivå, Skapa socialt 

samspel och förtroendefulla relationer, Skapa sammanhangsförståelse, lust och 

meningsfullhet, Varierade metoder och arbetssätt samt Skapa struktur och tydlighet.  

Inventera elevernas kunskapsnivå 

Hälften av de elva lärarna uttrycker att det finns svårigheter att se och beskriva elevernas 

kunskapsutveckling samt vilken nivå de befinner sig på. De anser att det är lättare att se 

kunskapsutvecklingen i ett längre tidsperspektiv. Med hjälp av skriftlig dokumentation som 

till exempel egna dagboksanteckningar och individuella utvecklingsplaner synliggörs 

elevernas kunskapsutveckling över tid. 

 

/…/ skriver lite dagbok själv /…/ då ser man ju ändå ”nämen oj det här har ju hänt sen sist” 

[här citerar L7 sina egna anteckningar] /…/ (L7). 

 

Jag tycker det är svårt att se hur eleven lär sig. Hur kan jag veta att han lärt sig det här för 

han har ju inte språket (L6). 

 

Lärarna ger uttryck för att de har en upplevelse av var eleverna befinner sig i sin 

kunskapsutveckling. Sex av lärarna menar att särskolans möjlighet till hög personaltäthet 

möjliggör en-till-en-undervisning och därmed många tillfällen till samtal mellan lärare och 

elev. Med en-till-en-undervisning menar lärarna att eleven har tillgång till en vuxen i 

undervisningssituationen. Lärarna uttrycker även att den höga personaltätheten medverkar till 

att de har god personkännedom om eleverna och därför tycker sig veta var eleverna befinner 

sig i sin kunskapsutveckling.   

 

/…/ i den mån det går så försöker jag sitta med honom /…/ (L2). 

 

När man jobbar tätt intill, då vet man vad ungarna behöver träna (L3). 

 

Ja, jag tycker man har det i huvet och man ser och känner. Men ibland har man väl gjort små 

tester. Men det får ju inte bli som ett prov heller (L10). 

 

Två av lärarna uttrycker även att gemensamma samlingar med eleverna är ett tillfälle att se 

och upptäcka var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. Samlingarna kan vara både 

spontana och planerade. I de spontana samlingarna anser lärarna att det uppkommer tillfällen 

där möjlighet ges att ställa frågor som i sin tur synliggör vad eleven kan inom olika områden. 

De menar även att de som åhörare till det samspel som sker mellan eleverna ger möjlighet att 

fånga upp deras kunskapsnivåer. Den planerade samlingen går ut på att inför ett nytt 

arbetsområde inventera elevernas förförståelse. 
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I samlingar och vid runda bordet sitter vi ibland och pratar och jag försöker lyssna på vad 

säger de egentligen (L1). 

 

/…/ att man får någon slags inventering, vad vet de? /…/ började med en mindmap och sen så 

gjorde vi i ordning en frågebank, vad ville vi lära oss då? (L7). 

 

Två av lärarna uttrycker att de gör systematiska kartläggningar av elevernas kunskapsnivå i 

svenska och matematik. En av lärarna använder sig till viss del av ett standardiserat 

kartläggningsmaterial. På den arbetsplatsen finns ett pågående arbete med att koppla ihop 

kartläggningsmaterialet med kursplanerna. Den andra läraren kartlägger eleverna med ett eget 

utformat material som handlar om den språkliga miljö som eleven befinner sig i.  

 

Vad har jag här framför mig? Ett barn som aldrig har fått böcker läst för sig, ja då får jag 

också anpassa mig och börja med … jag måste kanske ge dom upplevelser av det slaget (L5). 

 

Ytterligare två av lärarna talar om vikten av att inte kartlägga eleverna med standardiserade 

tester, särskilt inte eleverna inom grundsärskolan. En av lärarna menar att det skulle kunna 

vara direkt dåligt för eleverna att utsättas för de kartläggningstester som används inom 

grundskolan. 

Skapa socialt samspel och förtroendefulla relationer 

Alla lärare nämner vikten av relationer och samspel men ur olika perspektiv. Sex av lärarna 

framhåller relationen mellan sig själv och eleven som en faktor för stärkt kunskapsutveckling. 

Lärarna anger att förutsättningar för relationsskapandet möjliggörs i undervisningssituationer 

som bygger på en-till-en-undervisning. I relationen skapas tillit och trygghet och 

förutsättningar för ett tillåtande klassrumsklimat. 

 

Jag tror ändå att man måste bygga upp /…/ att dom litar på mig /…/ att man har en relation 

(L4). 

 

Har man en bra relation och är man öppen då tror jag, det är min filosofi, då tror jag att 

mycket fungerar bra (L10). 

 

En annan relation som framhålls som viktig är den mellan elever. Det samspelet är centralt för 

den sociala utvecklingen och förmåga att kunna samarbeta.  

 

Men mitt mål då var att han skulle bli en del i det sociala sammanhanget /…/ (L6). 

 

Ja, alltså det som är ett lärande det är ju också att kunna göra saker med andra (L4). 

 

En av lärarna anser att få möjlighet att ingå i andra gruppkonstellationer skapar tillfällen till 

samspel elever emellan. 
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Ja att de ska kunna samarbeta /…/ elevens val, då får eleven välja efter intresse men då 

hamnar dom ju i en annan grupp med andra elever. /…/ elevens val är jätteviktigt men det 

andra är nästan viktigare (L5). 

 

Två av lärarna menar att den dagliga samlingen är det tillfälle som möjliggör ett lärande 

mellan eleverna. I dessa situationer ges möjlighet för eleverna att delge varandra egna 

erfarenheter, intressen och kunskap.  

 

Så är det med lärande också /…/ hör man om nån annans intressen, man behöver inte vara 

intresserad, men man förstår ju språket på ett annat sätt… och man lär sig att andra har 

andra intressen (L1). 

Skapa sammanhangsförståelse, lust och meningsfullhet  

Något lärarna lyfter fram som en faktor för stärkt kunskapsutveckling är förmågan att i 

undervisningen skapa sammanhang och sammanhangsförståelse. Fyra av lärarna anser att de 

skapar situationer där lärandet konkret sker i ett sammanhang. Den lärare som har ett praktiskt 

ämne beskriver att i planeringen ingår att eleverna får göra studiebesök på museet för att se 

tekniken och få ett historiskt perspektiv bakom olika föremål. Studiebesöken har även som 

syfte att inspirera eleverna till eget skapande. En lärare berättar om ett tillfälle där det 

spontant skapades ett sammanhang för en elev som hade svårt att lära sig att räkna på 

engelska. I samband med att lärararen och eleven kopierade började läraren att räkna pappren 

som en efter en kom från kopiatorn. Eleven stämde in i räknandet och i det sammanhanget 

kunde eleven räkna på engelska. 

 

Å när vi kopierade så började jag lite smått när det kom ut ett och två blad … one … two … 

three … å rätt vad det var stod hen där och sa one, two, three, four, five (L10).  

 

Två av lärarna anser att arbeta tematiskt hjälper eleverna att skapa sammanhangsförståelse 

och att det arbetssättet bidrar till att begreppen vidgas och de får en större helhet.  

  

Att få in alltså NO, SO, svenskan och allting och ha det runt ett tema, annars blir det väldigt 

svårt, det blir väldigt osammanhängande för barnen, men då har man huvudtemat (L5). 

 

Att skapa meningsfullhet för eleven framhåller lärarna som en stark faktor för 

kunskapsutveckling. Tre av lärarna anser att meningsfullhet skapas genom gemensamma 

aktiviteter, vardagsnära arbetsområden och när utgångspunkten är elevernas egna intressen.  

 

Men om inte eleven, särskilt här, finner mening i det dom gör, tror jag inte att man kommer så 

långt. /…/ Jag har en elev som är jättesvår motiverad. Men han har ju ett specialintresse. Då 

måste jag ju använda det (L5). 

 

De påtalar även vikten av att eleverna tycker lärandet är roligt och lustfyllt. En lärare berättar 

om flera situationer när det planerade innehållet i lektionen får ge vika för händelser som just 
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för stunden är mer aktuell för eleverna. Exempelvis att de hittat fågelägg på rasten vilket 

resulterar i en lektions forskning kring fåglar, fågelägg och flyttfåglar.   

 

/…/ de hittade fågelägg och då kan inte jag köra vidare /…/ man börjar med någonting men 

man slutar på ett helt annat plan (L11). 

Varierade metoder och arbetssätt 

För att stärka kunskapsutvecklingen anser sex av lärarna att undervisningen ska bestå av ett 

varierat arbetssätt med ett anpassat material. Lärarna tycker att materialet och metoderna bör 

utformas så att eleverna ges möjlighet att involvera flera sinnen. Vidare anser lärarna att även 

repetition och att eleverna ges tid är bidragande faktorer för att stärka kunskapsutvecklingen.  

 

… dom här barnen är så nöjda med att göra samma sak, länge. Ja, det får inte bli för länge 

men som vuxen är man kanske lite för snabb att gå till nästa steg. För de finner nånting  

lustfyllt i att klara av och det lite fyrkantiga (L5). 

  

En av lärarna som undervisar i ett praktiskt ämne lyfter fram koppling mellan teori och 

praktik som stödjande för motivationen. 

 

Man kan prata målarteknik, man kan prata fiberriktningar /…/ och sen faktiskt få göra det på 

riktigt (L9). 

Skapa struktur och tydlighet 

Vikten av tydlighet som en faktor för stärkt kunskapsutveckling är något alla lärare betonar. I 

undervisningen menar lärarna att det är viktigt att vara tydliga, ibland till och med 

övertydliga.  

 

Skoldagen och lektionerna ska vara omgärdade av en tydlig struktur som eleverna lätt kan 

tyda via scheman, för att förberedas på vad som kommer att hända. Lärarna framhåller vikten 

av tillgång till konkret material för att stärka kunskapsutvecklingen. Sex av lärarna talar om 

det stöd som bilder utgör.  

 

Det måste vara bildstöd, det måste vara konkret, det måste vara göra med händerna, skapa, 

bygga. /…/ Alla sinnen ska vara med (L7). 

 

Ytterligare en aspekt av tydlighet som lyfts fram är hur lärarna själva agerar som personer. 

Hälften av lärarna understryker att de måste vara strukturerade och tydliga i sitt ledarskap. Tre 

av lärarna uttrycker att de använder sig av ett enkelt språk med inte alltför många ord och 

meningar. En lärare påtalar vikten av tydlighet både i sitt kroppsspråk och i ögonkontakten 

med eleverna. En annan lärare lyfter fram tecken som stöd för att öka tydligheten.  

 

Ja men jag måste vara så här tydlig, ”nu sitter vi här och äter!”. /…/ Och då måste man vara 

väldigt tydlig och väldigt rak /…/ (L3). 
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/…/ ja men till exempel schemat, planeringen. När de kommer till mig då vet de vad som ska 

hända (L5). 

 

Våga visa att man är vuxen och ledare (L4). 

 

5.3 Sammanfattning utifrån resultatredovisning 

För att få en stärkt kunskapsutveckling för elever med en lindrig utvecklingsstörning fann vi 

att lärarna i studien gav uttryck för åtta olika faktorer fördelade på två övergripande teman. 

Lärares yttre ramar och förutsättningar har tre bakomliggande faktorer som lärare i 

studien förhåller sig till och som vi menar indirekt påverkar deras agerande i undervisningen. 

Dessa faktorer är Styrdokument, Organisation samt Förväntningar och livskompetenser. När 

det gäller temat lärares direkta agerande i egen undervisning fann vi fem faktorer, Inventera 

elevernas kunskapsnivå, Skapa socialt samspel och förtroendefulla relationer, Skapa 

sammanhangsförståelse, lust och meningsfullhet, Varierade metoder och arbetssätt samt 

Skapa struktur och tydlighet.  

 

Lärarna i studien ger uttryck för att de har höga förväntningar på en stärkt kunskapsutveckling 

hos eleverna och att de kan utvecklas så långt som möjligt. De centrala komptenser och 

förmågor lärarna betonar att eleverna utvecklat utifrån kunskapskraven är vardagsnära 

förmågor som syftar till självständighet. Även kunskapskravet att läsa och kommunicera 

framhålls. Centrala kompetenser av social karaktär som eleverna förväntas utvecklat är 

medvetenhet om sin funktionsnedsättning, veta hinder och svårigheter de behöver hjälp med, 

självkänsla och social kompetens.  

 

Analys 

I detta avsnitt ställs vår tolkning av lärarnas beskrivning av eget agerande i förhållande till en 

sociokulturell syn på kunskapsbildning. 

 

5.4 Analys ur ett sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet utgår från att kunskap primärt skapas genom samarbete i en 

kontext och sekundärt från att kunskap skapas genom individuella processer.  I analysen av 

resultatet har vi valt sju aspekter på lärande grundade ur sociokulturell teori.  Dessa aspekter 

är situerat, socialt, distribuerat, medierat, språkets betydelse i lärandeprocesser, att 

lärande sker genom deltagande i praxisgemenskap (Dysthe, 2003) samt proximal 

utvecklingszon (Partanen, 2007). Då fokus för våra frågor varit lärares agerande i 

undervisningen anser vi att aspekterna har en funktion för en djupare analys. Alla aspekter 

står i nära relation till varandra och kan vara svåra att särskilja. Dysthe (2003) menar att 

aspekten Språk och kommunikation är en central grund och förutsättning för att lärande ska 



30 

 

kunna ske och för att föra kulturell tradition vidare. Partanen (2007) anser att språket är ett 

verktyg för vårt tänkande och måste vara funktionellt för den sociala situation som det ska 

verka i. I alla faktorer som framkommit i resultatet för en stärkt kunskapsutveckling hos 

elever med en lindrig utvecklingsstörning har språket och kommunikationen stor betydelse 

och är bärande för de andra aspekterna och analyseras därför inte under en egen rubrik.  

 

Temat Lärares yttre ramar och förutsättningar är bakomliggande faktorer som indirekt 

påverkar lärares agerande i undervisningen. Detta tema analyseras inte utifrån sociokulturell 

teori utan tas upp i resultatdiskussionen. Temat Lärares direkta agerande analyseras utifrån 

de sju aspekterna från sociokulturellt perspektiv. 

Situerat lärande och praxisgemenskap 

Med situerat lärande menas att sammanhanget och lärmiljön har stor betydelse för 

kunskapsutvecklingen. Ett situerat lärande ställer krav på en autentisk lärmiljö, en miljö som 

är så lik verkligheten som möjligt (Dysthe, 2003). Lärarna i studien anger 

sammanhangsförståelse, lust och meningsfullhet i undervisningen som faktorer för stärkt 

kunskapsutveckling. För att skapa detta talar de om vardagsnära arbetsområden, utgå från 

elevernas egna intressen, ta till vara lärandetillfällen i spontant uppkomna vardagliga 

situationer, tematisk undervisning samt planerade studiebesök. Grundat i sociokulturell teori 

blir vår tolkning att när undervisningen utgår från elevernas egna intressen och vardagsnära 

arbetsområden skapar lärarna sammanhangsförståelse genom en autentisk och kulturellt 

situerad lärmiljö. Den lärmiljön medför att eleverna lär känna och ökar sin förståelse för den 

kultur de är en del av. Lärares förmåga att ta till vara lärandetillfällen i spontant uppkomna 

vardagliga situationer tolkar vi också som situerat lärande. Att räkna på engelska vid 

kopiatorn eller när läraren flexibelt ändrar sin undervisning till att handla om fåglar och 

fågelägg, sker lärandet i en autentisk miljö. Det leder till att lärandet blir meningsfullt för 

eleven och satt i ett sammanhang. Vi ser även att genom planerade studiebesök förläggs 

lärandet i en autentisk miljö. Här ges eleverna möjlighet att se föremål och företeelser i en 

autentiskt historisk och kulturell kontext som de sen kan föra in i sin egen verklighet, få 

sammanhang och ökad förståelse.  

 

Vi förstår det som att tematisk undervisning är ett sätt att skapa ett situerat lärande och en 

autentisk lärmiljö. Dysthe (2003) menar att en definition på autentisk lärmiljö är att eleven 

utrustas med förmågor till problemlösning i en vidare kontext än skolmiljön, så kallad 

praxisgemenskap. Vi tolkar att den tematiska planeringen ger eleven möjlighet att angripa det 

aktuella ämnet ur olika perspektiv och se sambanden dem emellan. De olika infallsvinklarna 

ökar möjligheten till en helhetsförståelse som därmed generar kunskap giltig även utanför 

skolan.  

  



31 

 

Socialt och Distribuerat lärande 

Utifrån sociokulturell teori är det centralt att lärandet organiseras socialt så att människor 

samspelar och interagerar med varandra. En social lärmiljö skapar möjligheter för distribuerat 

lärande, vilket innebär att elever bidrar med olika delar, delger varandra sin kunskap och 

möjliggör för varje individ att tillägna sig ny helhetsförståelse (Dysthe, 2003). Som 

bidragande faktorer till kunskapsutveckling hos elever med en lindrig utvecklingsstörning 

framhåller lärarna i studien skapandet av socialt samspel och förtroendefulla relationer. De 

anger att en nära relation mellan lärare och elev genererar tillit och trygghet för eleven och 

kan skapas genom en-till-en-undervisning. Lärarna anger även att det är viktigt att de skapar 

förtroendefulla relationer mellan eleverna för att ge förutsättningar för social utveckling och 

samarbete. De menar att de dagliga samlingarna är tillfällen då dessa relationer stärks och 

utvecklas. Vid dessa tidsbegränsade tillfällen samlas alla elever och läraren för att 

tillsammans tala om dagens schema, aktuella händelser, teman och arbetsområden.  

 

Vi tolkar att det distribuerade lärandet mestadels sker tillsammans med en vuxen. Genom en-

till-en-undervisning får eleverna många tillfällen att samtala och diskutera med en lärare eller 

assistent. Däremot begränsas de i möjligheten att tillsammans med andra elever utbyta 

erfarenheter, lära av varandra och skapa egen ny förståelse. Lärandet organiseras socialt i det 

som lärarna kallar den dagliga samlingen. Vi ser att det är där största delen av det 

distribuerade lärandet mellan elever sker och tillfällen skapas för eleverna att socialisera och 

interagera med varandra. I samtalen distribueras kunskap, intressen, funderingar och 

erfarenheter mellan eleverna som senare kan läggas till redan förvärvad kunskap och därmed 

stärks kunskapsutvecklingen. För att möjliggöra det distribuerade lärandet och den sociala 

interaktionen tolkar vi det som att språk och kommunikation är av stor betydelse oavsett vilka 

aktörer som är involverade.  

Medierat lärande  

Med mediering menas i sociokulturell teori att stöd är centralt för kunskapsutveckling 

antingen i form av ett praktiskt och/eller intellektuellt hjälpmedel.  Det viktigaste medierande 

verktyget är språket som överför kunskaper och erfarenheter mellan människor (Dysthe, 

2003; Partanen, 2007). 

 

Lärarna i studien lyfter fram varierade metoder och arbetssätt och struktur och tydlighet som 

faktorer i den egna undervisningen för en stärkt kunskapsutveckling. Ett varierat och konkret 

material tolkar vi som ett praktiskt hjälpmedel eftersom flera sinnen stimuleras och involveras 

vilket underlättar den abstrakta inlärningen samt förstärker och tydliggör begrepp och 

teoretiska resonemang. Vi ser att lärarna med hjälp av kommunikation som medierande 

verktyg skapar sammanhangsförståelse, lust och meningsfullhet i undervisningen. Detta 

uppfattar vi ökar elevens motivation och stärker kunskapsutvecklingen. Däremot kan lärarnas 

betoning av hur de använder språk och kroppsspråk ses mer som ett medierande verktyg för 

att instruera och strukturera eleverna än ett verktyg för att överföra kunskaper och 

erfarenheter. När lärsituationen grundas på en-till-en-undervisning tolkar vi att den vuxne kan 
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bli både ett intellektuellt och praktiskt medierande verktyg. Via språket får eleven möjlighet 

att reflektera och diskutera tankar med den vuxne och kan på så sätt komma vidare i 

lärprocessen. Är stödbehovet mer fysiskt agerar den vuxne som resursperson och elevens 

förlängda arm. Vi förstår det som att det medierande stödet i elevernas lärprocesser både är 

intellektuellt, praktiskt och frekvent förekommande i den undervisning som lärarna i studien 

beskriver. Vi tolkar att det finns ett dilemma mellan det omfattande medierande stödet och 

den för kunskapsutvecklingen så viktiga utmaningen. Vi uppfattar att det finns en risk att 

stödet kan övergå till omsorg och skydd mot misslyckanden och mentala ansträngningar. 

Partanen (2007) menar att kunskapsutvecklingen uteblir om eleven endast får arbeta med det 

den redan behärskar. Givet att det är så blir det medierande stödet kontraproduktivt och risken 

finns att det inte leder till en stärkt kunskapsutveckling.  

Proximal utvecklingszon 

Proximal utvecklingszon är området mellan de uppgifter en elev klarar av på egen hand och 

det eleven klarar av med stöd från kamrat eller lärare. Lärare behöver inventera var i den 

proximala utvecklingszonen eleven befinner sig (Partanen, 2007). Lärarna i studien framhåller 

stor personkännedom och en nära elevrelation som betydelsefulla för att finna elevens 

kunskapsnivå och därmed den proximala utvecklinszonen. Kännedom om eleven uppnås via 

en-till-en undervisning samt i enstaka fall genom observation av samlingar där eleverna ges 

möjlighet att delge varandra sina erfarenheter och funderingar. Samtidigt uttrycker lärarna att 

det finns svårigheter att identifiera var eleverna kunskapsmässigt befinner sig. Denna 

svårighet bekräftas av Partanen (2007) som utifrån ett sociokulturellt perspektiv menar att den 

proximala utvecklingszonen inte är ett statiskt mått utan i ständig förändring och därmed svår 

att synliggöra. Betydelsefullt för en kunskapsutveckling är att eleven ges möjlighet att 

utmanas i sitt utvecklingsområde (ibid.). Vår tolkning är att centralt för kartläggning av 

elevens kunskapsnivå är lärarens tysta kunskap och intuition som baseras på erfarenhet, nära 

elevrelation och personkännedom de har om eleven. I det arbetet blir därför språk och 

kommunikation viktigare faktorer än skriftliga prov och bedömningsunderlag. Vi förstår det 

som att balansgången är svår för lärarna mellan utmaningen för en kunskapsutveckling och 

risken för att eleverna utsätts för överkrav. Flera lärare i studien framhåller att de har höga 

förväntningar på en stärkt kunskapsutveckling hos eleverna men uttrycker samtidigt vikten av 

att inte lägga undervisningen på för hög nivå. Detta motsägelsefulla resultat tolkar vi som att 

omsorgen om eleverna kan väga tyngre än att utmana i den proximala utvecklingszonen.  

5.5 Sammanfattning utifrån analys 

Ur ett sociokulturellt perspektiv skapar lärarna en situerad lärmiljö med en undervisning som 

är verklighetsanknuten. I lärmiljön förekommer även socialt och distribuerat lärande men i 

högre grad mellan elev och personal än elever emellan. Det medierande stödet i elevernas 

lärprocesser är både intellektuellt och praktiskt samt frekvent förekommande i den 

undervisning som lärarna i studien beskriver. Språk och kommunikation är genomgående och 
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av betydelse oavsett vilken aspekt som lyfts fram. När det gäller proximal utvecklingszon 

synliggörs lärarnas dilemma mellan den så viktiga utmaningen kontra omsorgen om eleven. 
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6. Diskussion  

I det här kapitlet diskuteras konsekvenser av våra metodologiska val samt resultatet av studien 

kopplat till tidigare framskriven forskning.  

6.1 Metoddiskussion  

För att säkerställa studiens kvalité bör forskare reflektera kring metodologiska val som gjorts 

och deras påverkan på resultatet. I all forskning är det av största vikt att vara medveten om 

och synliggöra den egna med- och påverkan på studien (Cresswell, 2013; Kvale & 

Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). Inledningsvis har vårt intresse och vår förförståelse för 

området styrt val av ämne, syfte, metod och urval. Genom studiens alla delar har vi haft vår 

förförståelse med oss både som en styrka och ett hinder. Vi tror att studiens kvalité och 

tillförlitlighet har stärkts genom förmånen och möjligheten vi haft att kunna genomföra allt 

arbete tillsammans. Genom många träffar och långa diskussioner har vi utmanat varandras 

tolkningar och synsätt vilket berikat både studien och oss själva.  

 

Syftet med studien var att beskriva och analysera hur studiens lärare beskriver sitt agerande 

för att stärka kunskapsutvecklingen hos elever med en lindrig utvecklingsstörning. Intervju 

som metod är lämpligt om intresset är riktat mot människors beskrivningar av upplevelser och 

erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009; Bryman, 2011). Med hjälp av intervju gavs lärarna 

möjlighet att fritt berätta om sina tankar kring ämnet, givet studiens syfte anser vi att rätt 

metod valdes. Tack vare lärarnas innehållsrika och omfattande berättelser som grundas i deras 

erfarenhet och dagliga arbete har vi erhållit fördjupad förståelse för faktorer som kan leda till 

stärkt kunskapsutveckling.  

 

En svårighet i genomförandet har varit att samla ett acceptabelt antal deltagare till studien. 

Trots ett stort antal förfrågningar, uppdelade på fyra kommuner, fanns svårigheter att få lärare 

att delta. Förfrågan till informanterna om medverkan i studien skickades via mejl. Vi valde 

bort att skicka påminnelser till de tillfrågade lärare som inte svarade eftersom det utifrån etiskt 

perspektiv (Vetenskapsrådet, 2011) skulle kunna uppfattas som påtryckning. För att stärka 

studiens tillförlitlighet (Bryman, 2011) hade det varit önskvärt att ha tillgång till ett större 

urval av informanter och en omvärdering av beslutet att inte skicka påminnelser borde 

beaktats. Studiens ansats är kvalitativ med intresse för individers unika perspektiv och för 

djup snarare än bredd (Bryman, 2011) och det faktum att de elva intervjuer som genomfördes 

gav omfattande utsagor är vår bedömning att vi erhållit ett gediget underlag för analys. 

Kriterierna för en intervju reviderades där informanten har en förskollärarutbildning med 

många års erfarenhet av arbete i skolan, men inte en formell lärarexamen. Det fanns 

tveksamheter om intervjun skulle vara med men vi fann den bidra till vår förståelse och 

resultatet då den både var informativ och värdefull.  
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En miljö som är lugn och ostörd påverkar intervjuernas kvalité (Bryman, 2011). Vi uppfattar 

att samtliga informanter upplevt intervjuerna givande och att de med engagemang och intresse 

lät sig intervjuas. Informanternas möjlighet att påverka plats, dag och tid för intervju samt 

deras positiva inställning till medverkan har sannolikt bidragit till de omfångsrika 

berättelserna.  

 

Vår avsikt var att genomföra alla intervjuer tillsammans men på grund av tidsbrist kom detta 

att gälla för de två första intervjuerna, resten fördelades jämnt mellan oss två. Vi tror inte att 

denna ändring påverkat intervjuerna negativt då några intervjuer ändå genomförts tillsammans 

och allt transkriberat material bearbetats gemensamt. Under intervjuerna gjordes 

sammanfattningar av informanternas svar för att söka bekräftelse på att vi uppfattat svaren 

rätt. Vi kan ändå inte vara säkra på att utsagorna uppfattats på det sätt som informanterna 

avsåg. Svaren i en intervju kan säga mer om personens uppfattning om sig själv snarare än 

”sanningen” om ett faktiskt förhållande (Kvale & Brinkmann, 2009). Intentionen var att 

återge en så rättvis bild som möjligt av de utsagor som framkommit. 

 

Trots det tidskrävande arbete som transkribering av material innebär (Kvale & Brinkmann, 

2009; Bryman, 2011) har det varit av största betydelse för arbetet med tolkningar och analys. 

Transkriberingsprocessen har uppmärksammat oss på innehållet i det informanterna berättar 

men också på skiftningar i det som sägs. Även den egna påverkan på intervjutillfällena har 

synliggjorts i samband med transkriberingen. Vid genomlyssning av inspelat material kan 

konstateras att vi vid några tillfällen bekräftar eller dras med i informanternas svar, lämnar 

deltagarperspektivet och den renodlade intervjun som mer övergår till ett samtal om 

ämnesområdet (Kvale & Brinkmann, 2009; Fejes & Thornberg, 2009). Detta kan bero på vår 

förförståelse och egna erfarenheten av det studerade området. Sannolikt har vår inblandning 

påverkat informanterna på olika sätt. Det kan ha fått informanterna att berätta mer för att de 

känt sig bekräftade, men det går heller inte att utesluta att vi styrt deras fokus mot ett innehåll 

som vi funnit intressant. För att försöka förstå hur detta eventuellt påverkat informanternas 

utsagor har vi återvänt till de inspelade och transkriberade intervjuerna återkommande gånger 

för att försöka göra materialet rättvist. Vi anser att intervjuguidens frågor bidragit till 

förståelse för studiens syfte och frågeställningar. I samband med transkribering och analys 

upptäckte vi dock att några av svaren från informanterna borde följts upp med fler eller andra 

följdfrågor, samt att vi saknade en direkt fråga om kopplingen mellan utmaning och 

kunskapsutveckling. Vi finner det svårt att veta om dessa upptäckter är resultat av att vi rört 

oss i en hermeneutisk spiral (Gustavsson, 2010) där ny kunskap och förståelse skapats under 

arbetets gång eller om det är något vi borde tänkt på initialt.  

 

Kvalitativ forskning handlar om fokus på djup och det unika i kontexter (Bryman, 2011) och 

om den kunskap som produceras i en specifik situation kan överföras till andra relevanta 

situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). Reflektion över studiens kvalité baseras på 

begreppen tillförlitlighet och giltighet (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009; Thornberg 

& Fejes, 2009). För att säkerställa studiens tillförlitlighet och trovärdighet har vi försökt skapa 
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en tydlig och transparant beskrivning av alla val som gjorts och processer som lett fram till 

svar på syfte och frågeställningar. För en stark giltighet har vi genom hela 

forskningsprocessen ställt oss frågor om det finns alternativa tolkningar av utsagor och 

resultat. Under intervjuerna har vi försökt sammanfatta informanternas utsagor för att få vår 

förståelse av deras svar bekräftade. I analysen har vi allteftersom ny förståelse skapats 

reviderat de teman och kategorier som framträtt. Vi har genomgående varit noggranna med att 

utföra forskningens alla moment i enlighet med anvisad metodlitteratur. Trots våra 

ansträngningar går det inte att bortse från att det kan finnas fler eller andra tolkningar av 

resultatet. Studien uppfyller kravet på tillförlitlighet då den vilar på en tydlig beskrivning av 

forskningsprocessens delar. Beskrivningarna gör det möjligt för andra att vid annan tidpunkt 

genomföra en undersökning utifrån samma val och förutsättningar som denna (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Avsikten med en tydligt framskriven forskningsprocess är att ge läsaren 

möjlighet att själv avgöra om de slutsatser som dragits är rimliga (ibid.). Är slutsatserna som 

dragits utifrån syfte och frågeställningar överförbara och möjliga att generalisera? Vi hoppas 

att läsare av studien bedömer slutsatser och resultat som rimliga och användbara trots att 

informanternas berättelser och kontexter i sig är unika och personliga.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att det finns yttre ramar och förutsättningar som indirekt påverkar 

lärarnas agerande i undervisningen. Styrdokument och Organisation är bakomliggande 

faktorer som lärarna i studien har att förhålla sig till. Lärarna i studien framhåller 

styrdokument och kursplaner som viktiga i planeringen av undervisningen. I och med de 

relativt nya och skärpta kunskapskraven för särskolan i Lgr 11 (Skolverket, 2011b) uppfattas 

kursplanemålen som diffust skrivna och tolkas olika mellan lärarna. Det pågår internationella 

reformer med fokus på resultat och tester för att stärka lärandet. Dessa reformer anses inte 

tillräckliga eftersom nivån på elevers lärande endast stärks om det som tillförs har direkt 

koppling till undervisningen som genomförs i klassrummet (Black & Wiliams, 1998). Vi 

anser att Sverige, med nya kursplaner för särskolan, har arbetat för en stärkt 

kunskapsutveckling hos elever med en lindrig utvecklingsstörning. Frustrationen och 

osäkerheten som lärarna uttrycker förstår vi som att intentionerna med Lgr 11 inte är helt 

bearbetade och implementerade. Det finns en stor samstämmighet i resultatet att rektors 

ledarskap är viktigt och påverkar det dagliga arbetet. Detta bekräftas av Hattie (2009) och 

Dyson et al. (2002) som menar att det är centralt för organisationen att skolledaren har ett 

starkt och tydligt ledarskap. Givet att rektor har en agenda förstår vi resultatet som att studiens 

lärare inte uppfattat rektors intentioner, då lärarna uttrycker att de saknar vissa delar av ett 

tydligt ledarskap. Stöd för vår tolkning finner vi hos Dyson, et al. (2002) som menar att den 

agenda skolledare driver måste vara förankrad hos personal som skall genomföra tankarna.  

 

Andra förväntningar lärarna har på rektors ledarskap är att det skapas förutsättningar för 

samarbete genom pedagogiska samtal och handledning. Detta framhålls som viktigt när flera 
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yrkeskategorier tillsammans ska genomföra arbetet på ett sätt så att kunskapsutvecklingen 

stärks för eleverna. Det bekräftas av Lindqvist et al. (2011) och Dyson, et al. (2002) som 

menar att det är viktigt att skapa samsyn och gemensamt förhållningssätt mellan olika 

professioner inom skolans organisation. De anser att det är betydelsefullt att med hjälp av 

gemensamma diskussioner komma fram till vad som är bäst för eleven och vem som har 

ansvaret för olika åtgärder inom verksamheten.  

 

Forskningen visar tydligt att lärares positiva inställningar, attityder och höga förväntningar är 

av betydelse för elevers kunskapsutveckling (Combs et al., 2010; Evans & Hwang, 2011; 

Flem et al., 2004; Hattie, 2009; Rubie-Davies et al., 2006). Lärarna i studien uttrycker höga 

förväntningar på en stärkt kunskapsutveckling hos eleverna med en lindrig 

utvecklingsstörning och att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt. Kompetenser som 

lärarna lyfter fram att eleverna förväntas ha förvärvat under skoltiden har tonvikt på personlig 

utveckling, social kompetens, medvetenhet om svårigheterna som funktionsnedsättningen 

innebär samt vardagsnära förmågor som syftar till självständighet. En lärare betonar även 

utveckling i att läsa och kommunicera. Här anar vi en motstridighet i resultatet då lärarna 

uttrycker att de har höga förväntningar på elevers kunskapsutveckling samtidigt som de 

uttrycker en förväntad utveckling främst inom det sociala området. Motstridigheten är 

samstämmig med forskning som säger att elever med en lindrig utvecklingsstörning inte 

utmanas i teoretiska kunskapsmål i samma utsträckning som elever i grundskolan (Berthén, 

2007; Keil et al., 2006). De menar även att det finns en risk att särskoleelever inte utmanas 

och att det runt dem finns en inbyggd intellektuell trygghetszon som påverkar 

kunskapsutvecklingen negativt (ibid.). Berthén (2007) uppmärksammar även att det sällan 

skapas möjlighet för grundsärskolans elever att delta i skriftspråkliga sammanhang och 

aktiviteter. Utifrån sociokulturell teori är detta värt att uppmärksamma då språk och 

kommunikation är centralt för lärande. Lundberg & Reichenberg (2013) menar att ungdomar 

med en lindrig utvecklingsstörning har förutsättningar att delta i litterära samtal, utveckla 

läsning och läsförståelse, vilket i sin tur skapar möjlighet att aktivt delta i samhället. Med stöd 

från forskningen blir vår reflektion att om lärarna ska fullfölja intentionerna till en större 

självständighet bör de sträva efter att i högre grad arbeta mer med teoretiska kunskapsmål.  

 

Lärarna i studien uttrycker att det finns svårigheter att inventera elevernas kunskapsnivå och 

bedöma deras närmsta utvecklingszon. För att kartlägga elevernas utvecklingszon uttrycker ett 

fåtal lärare att de använder någon form av systematisk kartläggning. Detta undviks för att inte 

utsätta eleverna för testsituationer där svårigheter blottläggs. Det är samstämmigt med den 

forskning som visar att det finns en rädsla hos lärare för att elever med lindrig 

utvecklingsstörning ska misslyckas i teoretiskt lärande och därför inte utsätts för alltför stora 

utmaningar och krav (Berthén, 2007; Mineur, 2013). Göransson (1999) påtalar att utveckling 

är en central angelägenhet för undervisning i särskolan och ett utvecklingsområde som bör 

uppmärksammas. De flesta lärarna i studien anger god personkännedom om eleven som 

viktigt verktyg för att inventera elevers kunskapsnivå. Det ser vi som överensstämmande med 
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Rix et al. (2006) resultat som framhåller lärares kännedom om elevers olika förutsättningar 

och inlärningsbehov för att kunna skapa kunskapsutveckling.  

 

Faktorer som lärarna i studien lyfter fram för en stärkt kunskapsutveckling är att skapa 

sammanhangsförståelse, lust och meningsfullhet och varierade metoder och arbetssätt. Vi 

tolkar dessa faktorer som motivationsskapande vilket innebär en undervisningen som är 

tematisk, varierad, meningsfull, involverar flera sinnen, konkret samt är lustfylld och utgår 

från elevernas intressen. Detta ser vi är till stor del överensstämmande med den forskning som 

berör elevers inre motivation och lärande i klassrummet (Wetso, 2014; Ames, 1992; 

Göransson, 1999).  

 

Skapandet av struktur och tydlighet som en faktor för stärkt kunskapsutveckling är något alla 

lärare i studien betonar. Med hjälp av struktur över skoldagen och lektionerna ges eleverna 

möjlighet till förberedelse och igenkänning. Detta stärks av Göransson (1999) som menar att 

tidsstruktur och regelbundenhet i undervisningen ger eleven förutsättning att få kontroll över 

lärandesituationen. Aspekter av tydlighet som lärarna lyfter fram är konkret material, hur de 

använder språket samt hur de själva agerar som personer i sin lärarroll. Det överensstämmer 

med Rix et al. (2006) som menar att lärares sätt att använda språket med medveten vokabulär 

och genomtänkt kommunikation främjar elevens självbild och intellektuella 

kunskapsutveckling. Vidare poängteras att lärares undervisningsmetoder, didaktiska 

kunnande, strukturerade och tydliga ledarskap skapar förutsättningar för lärande och ett 

klassrumsklimat som främjar kunskapsutveckling (ibid.). 

 

Lärares förmåga att skapa förtroendefulla relationer till elever anses vara en förutsättning för 

lärande (Hattie, 2009, Flem et al., 2004). Det är överensstämmande med lärarna i studien som 

betonar att en viktig faktor för kunskapsutveckling är skapandet av socialt samspel och 

förtroendefulla relationer. Relationer byggs genom att lyssna, visa intresse samt ett nära 

samarbete vilket lärarna anger genererar tillit och trygghet. Detta ger förutsättningar för 

tillåtande klassrumsklimat. Vi ser att detta motsvarar de egenskaper som framhålls som 

centrala för lärare när det gäller att skapa starka relationer till elever som främjar gemensamt 

lärande och studiemotivation (Andersson et al., 2004; Hattie, 2009). Mot bakgrund av de 

intervjuer som genomfördes tolkar vi att det finns ett ärligt och varmt engagemang för de 

elever lärarna i studien undervisar och att elevrelationerna är betydelsefulla. Här ser vi 

samtidigt ett dilemma. Det är viktigt att uppmärksamma balansgången mellan starka 

relationer och trygghet kontra utveckling av elevernas självständighet (Mineur, 2013).  

 

Lärarna i studien framhåller elevrelationer som betydelsefulla när det gäller elevernas sociala 

utveckling och förmåga till samarbete. När det gäller kunskapsutveckling ser vi det som att 

lärarna mer framhåller relationen mellan lärare och elev. Det är motstridigt med forskningen 

som ser elevsamarbete som en faktor för stärkt kunskapsutveckling och som gynnas av ett 

tillåtande klimat i klassrummet (Rix et al., 2006). Det finns även belägg för att lärande som 
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sker i samspel med andra ger positiva effekter på kunskapsutvecklingen och underlättar den 

sociala acceptansen elever emellan (Nind et al., 2004; Dyson et al., 2002).  

Utifrån forskning och sociokulturellt perspektiv finner vi anledning att fundera över den så 

vanligt förekommande en-till-en undervisningen mellan vuxen och elev i särskolan. Om fokus 

i stället låg på en undervisning med ett stärkt elevsamarbete och samspel, skapas då 

förutsättningar för både ett ökat lärande och för en ökad social utveckling? 

 

Något som överraskat oss i resultatet är frånvaro av lärarnas diskussion om feedback och 

formativ bedömning. Det finns en samstämmighet inom forskningen att formativ bedömning 

och feedback ökar elevernas medvetenhet om det egna lärandet och bidrar till lärares 

förståelse om elevens behov. Detta är betydande faktorer för stärkt kunskapsutveckling för 

elever inom special- och inkluderande undervisning (Mitchell, 2008; Black & Wiliam, 1998; 

Hattie & Timperley, 2007). Vi är medvetna om möjligheten att formativ bedömning och 

feedback sker i samarbetet som kännetecknar en- till-en-undervisning men faktum kvarstår att 

lärarna inte talar om detta som en faktor för stärkt kunskapsutveckling. 

Fortsatt forskning och avslutande reflektioner 

Utifrån resultat och analys kan vi se att särskolan erbjuder en trygg och tillitsfull lärandemiljö 

med engagerade lärare som har stor personkännedom om, och nära relation till, sina elever. I 

lärandesituationer är det centralt för lärarna att eleverna ska må bra och känna sig trygga. Vi 

ser att det kan finnas en tendens att förskjuta tyngdpunkten mot värnandet om eleven i stället 

för mot utmaning i lärandet. Med risk för att misslyckas erbjuds inte elever att möta det 

motstånd och utmaning som är inbyggd i processande kunskapsutveckling. Vi ser vårt resultat 

som till viss del samstämmigt med tidigare forskning om särskolan som mer omsorgsinriktad 

än kunskapsfokuserad. Positivt är att lärarna i studien uttrycker en medvetenhet och påtalar 

dilemmat mellan omsorg och kunskapsutveckling. Vår utgångspunkt är att särskolans 

kursplan vilar på samma uppdrag, antaganden och forskning om kunskapsbildning som 

grundskolan gör. När det gäller vikten av bland annat formativ bedömning, utmaningar, 

sociala sammanhang och samspel ställer vi oss frågan vad som behövs för att en mer 

sociokulturell syn på kunskapsbildning ska implementeras i särskolan? Behöver 

kunskapsutveckling för särskolans elever prioriteras i rektors agenda? Behövs tid för 

gemensamma diskussioner och samsyn? Behöver verktygen för kunskapsinventering 

utvecklas? Intresset för studien grundades i den komplexa inlärningssituation vi själva upplevt 

kring elever med en lindrig utvecklingsstörning. Intressant för fortsatt forskning vore att få 

rektorers syn på faktorer som bidrar till kunskapsutveckling för elever med lindrig 

utvecklingsstörning. Det vore även betydelsefullt att belysa frågan ur ett elevperspektiv. Med 

studien har vår förståelse fördjupats när det gäller dilemmat som särskolans lärare står inför, 

att å ena sidan ta hänsyn till den svårighet som elevernas funktionsnedsättning medför å andra 

sidan utmana varje elevs lärande så att de utvecklas så långt som möjligt. 
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     Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Kan du berätta lite om dig själv när det gäller … 

Utbildning, Ämnen, Antal yrkesår, grundskolan och särskolan 

Antal integrerade elever du undervisat? Hur ser din arbetssituation ut just nu? Mentorskap, 

klass, utbildning, 

 

Undervisning 

 

 Kan du beskriva hur du går tillväga när du planerar ett nytt arbetsområde/lektion? 
Arbetsmetod, material, interaktion,  

 Vilka faktorer i undervisningen anser du bidrar till ett lärande hos eleven?  

Vad är det du anser du ger ett lärande? Motivation? Relationer? Interaktion 

mellan eleverna? Materialval? Arbetsmetoder? Krav och förväntningar på 

eleven? 

 På vilket sätt är styrdokumenten med när du planerar din undervisning? 

 

Kunskapsutvecklingen/lärande 

 

 Hur tar du reda på var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling? 
 

 Kan du berätta om en situation när du kunde märka att kunskapsutvecklingen stärktes 
hos en elev? 

Hur kan du veta det? Är det av erfarenhet? Intuition? Är det genom dokumentation? 

Kartläggningar? Prov? Elevens kommentarer? Andras kommentarer? 

 

 Vilka är dina förväntningar när det gäller stärkt kunskapsutveckling hos elever med en 

lindrig utvecklingsstörning? 

Hur långt? Lättare eller svårare att utveckla vissa kunskaper? 

 Vad anser du är viktigt att eleven har utvecklat och kan behärska när den slutar 
skolan? 

Stoff, förmågor, färdigheter 

 

Lärares ledarskap 

 Vilka faktorer i ditt pedagogiska ledarskap är viktiga att lyfta fram när det gäller 
undervisning av elever med en lindrig utvecklingsstörning?  

Kommunikation, bygga relationer, kunskap om funktionsnedsättningen, tydlighet, 

både när det gäller förhållningssätt och den struktur man förmedlar i klassrummet 

 

Organisation 

 Vilken betydelse har skolans organisation och ledarskap för ditt dagliga arbete när det 

gäller din undervisning med elever med lindrig utvecklingsstörning? 

 Ge exempel 
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      Bilaga 2 

Hej! 

 

Vi heter Teresia Källberg och Siv Larsson och läser vid Mälardalens Högskola till 

speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Vi läser sista terminen och ska skriva 

examensarbete, en 15 hp uppsats på avancerad nivå. Vi har båda en anställning i X-kommun, 

Siv som lärare på gymnasiesärskolan, Teresia som specialpedagog i grundskolan.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka: Hur undervisande lärare uppfattar och uttrycker att 

elever med en lindrig utvecklingsstörning kan nå ökad utveckling och hur långt de kan nå i sin 

kunskapsutveckling?   

 

För att nå syftet med studien har vi för avsikt att göra intervjuer med lärare i grundsärskolan 

och lärare som undervisar integrerade elever i grundskolan (1-6 och 7-9). Vi söker därför 

lärare som har en lärarbehörighet eller har en pågående ansökan om legitimation. Vi är 

medvetna om att det är först år 2018 som det ställs krav på särskild behörighet inom särskolan 

därför har vi inte som krav att läraren vi intervjuar har en examen från 

speciallärarutbildningen med inriktning utvecklingsstörning 

 

 

Utifrån ovanstående är vi tacksamma om du kan hjälpa oss med följande: 

 

 Kan vi få ta del av kontaktuppgifter på de behöriga lärare som undervisar hos er på 
särskolan för en förfrågan om intervju?  

 

 Finns det en förteckning, eller vet du, vilka skolor i er kommun som har integrerade 

elever i sin verksamhet? Kan vi i så fall få tal del av vilka skolor det gäller samt 

kontaktuppgifter till respektive rektor? 
 

För att garantera anonymitet för våra informanter, enligt de etiska principerna, är det viktigt 

att vi tar kontakt med möjliga informanter som sedan själva väljer om de vill delta i studien 

eller inte. Vi är endast intresserade av lärarnas erfarenhet och kunnande, inte av enskilda 

elever.  

 

 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand  

 

Teresia Källberg och Siv Larsson 

 

teresia.k@ tel: xxx 

siv.l@ tel: xxx 

 

Handledare: Gun-Marie Wetso 

fil. dr. i Specialpedagogik  

Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola 

gwt@ tel. xxx 
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      Bilaga 3 

Hej! 

 

Vi heter Teresia Källberg och Siv Larsson och läser vid Mälardalens Högskola till 

speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning. Vi läser sista terminen och ska skriva 

examensarbete, en 15 hp uppsats på avancerad nivå. Vi har båda en anställning i X-kommun, 

Siv som lärare på gymnasiesärskolan, Teresia som specialpedagog i grundskolan.  

 

Syftet med vår studie är att undersöka: Hur undervisande lärare uppfattar och uttrycker att 

elever med en lindrig utvecklingsstörning kan nå ökad utveckling och hur långt de kan nå i sin 

kunskapsutveckling?   

 

För att nå syftet med studien har vi för avsikt att göra intervjuer med lärare i grundsärskolan 

och lärare som undervisar integrerade elever i grundskolan (1-6 och 7-9). Vi söker därför 

lärare som har en lärarbehörighet eller har en pågående ansökan om legitimation. Vi är 

medvetna om att det är först år 2018 som det ställs krav på särskild behörighet inom särskolan 

därför har vi inte som krav att läraren vi intervjuar har en examen från 

speciallärarutbildningen med inriktning utvecklingsstörning 

 

Vi har fått information om att det i er verksamhet finns lärare som undervisar integrerade 

elev/elever. Utifrån den informationen är vi tacksamma om vi kan få kontaktuppgifter på de 

behöriga lärare det gäller för en förfrågan om intervju?  

 

För att garantera anonymitet för våra informanter, enligt de etiska principerna, är det viktigt 

att vi tar kontakt med möjliga informanter som sedan själva väljer om de vill delta i studien 

eller inte. Vi är endast intresserade av lärarnas erfarenhet och kunnande, inte av enskilda 

elever.  

 

 

Med vänliga hälsningar och tack på förhand  

Teresia Källberg och Siv Larsson 

 

teresia.k@ tel: xxx,  

siv.l@  tel: xxx 

 

Handledare: Gun-Marie Wetso 

fil. dr. i Specialpedagogik  

Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola 

gwt@ tel. xxx 
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      Bilaga 4 

Hej! 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i en liten studie. Vi heter Teresia Källberg och Siv 

Larsson och läser vid Mälardalens Högskola till speciallärare med inriktning mot 

utvecklingsstörning. Vi går nu sista terminen och det är dags för examensarbete, en 15 hp 

uppsats på avancerad nivå. Vid samtal med din rektor föreslogs du som en tänkbar informant 

till vår studie eftersom du har en lärarutbildning och undervisar elever med en lindrig 

utvecklingsstörning.  

 

Syfte 

Syftet med vår studie är att beskriva och analysera på vilket sätt undervisande lärare uppfattar 

och uttrycker hur elever med en lindrig utvecklingsstörning kan nå så långt som möjligt i sin 

kunskapsutveckling?   

 
Deltagande i studien 
Vi kommer att göra intervjuer med lärare i grundsärskolan och lärare som undervisar integrerade 

elever i grundskolan. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ca 45-60 minuter.  

Deltagandet i studien är frivilligt. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut för att sedan 

analyseras, därför frågar vi efter ditt samtycke till att vi spelar in intervjun.   
Om du kan tänka dig att delta i vår studie anpassar vi tid och plats för intervjun efter dina 

möjligheter och önskemål. Intervjun kommer att handla om dina tankar kring 

utvecklingsstörning och kunskapsutveckling samt dina tankar kring faktorer i den egna 

undervisningen som leder till ökad kunskapsutveckling?  

 

Etiska principer 
Allt material kommer att behandlas utifrån de etiska principer som Vetenskapsrådet 

rekommenderar. Det innebär att du får information om syftet med uppsatsen. Information sker 

genom detta brev men också muntligt vid intervjutillfället. Din medverkan är anonym och inga 

namn eller härledande uppgifter kommer att nämnas i arbetet. Arbetet kommer att redovisas och 

det kommer att finnas tillgängligt efter redovisningen som en rapport. 

 

Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss eller vår handledare Gun-Marie Wetso 

 
Vi hoppas att du vill och kan avsätta tid för att dela med dig av dina tankar och din kunskap och 

på så sätt bidra till denna studie. Om du väljer att delta besvarar du detta mail samt lämnar ett 

telefonnummer så att vi kan kontakta dig för att avtala tid och plats för intervju. Om du väljer att 

inte delta är vi tacksamma, för vårt fortsatta arbete, om du kan meddela även detta per mail. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Teresia Källberg och Siv Larsson 
teresia.k@ tel: xxx, siv.l@ tel: xxx 

 

Handledare: Gun-Marie Wetso 

fil. dr. i Specialpedagogik  

Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola 

gwt@ tel. xxx 


