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Syftet var att studera hur några yrkeslärare i gymnasiesärskolans yrkesförberedande program 

upplever att undervisa elever med lindrig utvecklingsstörning, deras beskrivningar av och 

resonemang kring hur de möter dessa elever i sitt lärande. Studien hade en kvalitativ ansats med 

utgångspunkt i de specialpedagogiska perspektiven.  

 För att genomföra studien användes kvalitativa halvstrukturerade samtalsintervjuer med sexton 

yrkeslärare verksamma i gymnasiesärskolors yrkesförberedande program. Studiens resultat har 

analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys där fem teman har framträtt som behandlar lärarnas 

beskrivningar och resonemang kring hur de möter elever i sitt lärande. Dessa fem teman är: tid och 

elevantal, nivåanpassning, tydlighet och struktur, sociala relationer och erfarenhet och behov av 

kompetens.  

 En djupare analys utfördes genom en tolkning utifrån de specialpedagogiska perspektiven: 

traditionellt- och alternativt perspektiv samt dilemmaperspektivet. 

 Resultatet visade att pedagogiska utmaningar som lärarna ställdes inför var att kunna: anpassa 

sin undervisning till rätt nivå och nå fram till varje elev med anledning av tidsbrist och gruppstorlek. 

Andra utmaningar som framträdde hänvisas till kursplaners krav. Inom den sociala arenan finns också 

faktorer som påverkar elevers lärande negativt. Förutsättningar för elevernas lärande som lyftes fram 

är den utökade tiden de får i ett fyraårigt program samt lärarnas anpassningar. Flertalet lärare önskade 

ökad kompetens kring olika diagnoser för att få ett ökat lärande hos eleverna.  

 Lärarna pendlade mellan traditionellt och alternativt perspektiv i hela sin undervisning. Lärarna 

resonerade även utifrån ett dilemmaperspektiv då de kontinuerligt behövde förhålla sig till att alla 

elever ska ges liknande kunskaper och färdigheter samtidigt som en individanpassning utifrån elevers 

olikheter skulle göras. 

 

Nyckelord: gymnasiesärskola, yrkesförberedande program, yrkeslärare, lindrig utvecklings-

störning, lärande, traditionellt perspektiv, alternativt perspektiv, dilemmaperspektiv, kvalitativ 

innehållsanalys.  
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1. Inledning 

Gymnasiesärskolan har idag sju nationella yrkesförberedande program. Tanken är att eleverna ska 

förbereda sig inför yrkeslivet inom den inriktning de studerar (Skolverket, 2013a). Eftersom 

individer med lindrig utvecklingsstörning i regel har inlärningssvårigheter, svårigheter med abstrakt 

och logiskt tänkande, nedsatt arbetsminne med mera ställs lärarna inför en pedagogisk utmaning 

utöver det vanliga (Tiekstra, M., Hessels, M. & Minnaert, A., 2009). En lärare bör följa de direktiv 

som exempelvis Håkansson och Sundberg (2012) förespråkar om god undervisning oavsett vilka 

elever som ingår i utbildningen. Bland annat ska en lärare ha goda ämneskunskaper, kunna hantera 

dessa på ett bra sätt, ha en god relation till eleverna och förståelse för elevernas utvecklingsbehov 

(Håkansson & Sundberg, 2012; Lindström & Pennlert, 2012; Lundahl, 2014). 

 Barn och elever i behov av särskilt stöd är ett juridiskt begrepp som används i bland annat 

skollagen. Barn och elever kan vara i behov av extra observans och support av vuxna, kontinuerligt 

eller tillfälligt, vilket de har en rättighet att få för att kunna utvecklas (Hjörne & Säljö, 2013). I alla 

läroplaner, inklusive den nya gymnasiesärskolans läroplan, står det att alla som arbetar i skolan 

ska ”samverka med andra lärare i arbetet med att nå utbildningsmålen” (Skolverket, 2012, s. 528; 

Skolverket, 2013a, s. 11). 

 Från och med 2018 är det krav på att ämneslärarna i särskolan, inte yrkeslärarna 

(Utbildningsdepartementet, 2011:326, Utbildningsutskottet, 2013/14: UbU6), ska ha en special-

lärarutbildning med specialisering mot utvecklingsstörning. Båda yrkeskategorierna möter dock 

samma elever. Vi ställde oss därför först frågan hur yrkeslärarna ser på elever med lindrig 

utvecklingsstörning, med tanke på att yrkeslärare inte avkrävs en speciallärarexamen. Hur anser 

yrkeslärarna att deras undervisning fungerar? Upplever de att de saknar något eller har de erhållit 

olika framgångsrika pedagogiska verktyg genom åren? Hur ser det ut på fältet, samarbetar 

yrkeslärare med specialpedagoger/speciallärare i undervisningen för att erhålla stöd i de 

pedagogiska utmaningarna och för att se till att skolans resurser når eleverna? Utifrån dessa frågor 

har vi valt att studera vilka upplevelser yrkeslärare i gymnasiesärskolans yrkesförberedande 

program har om att undervisa elever med lindrig utvecklingsstörning och lärarnas beskrivning av 

hur de möter dessa elever i deras lärande utifrån deras olika behov och förutsättningar i lärandet. 
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1.1 Syfte 

Syftet är att studera hur några yrkeslärare i gymnasiesärskolans yrkesförberedande program 

upplever att undervisa elever med lindrig utvecklingsstörning, deras beskrivningar av och 

resonemang kring hur de möter dessa elever i deras lärande. 

1.2 Frågeställningar 

Vad upplever yrkeslärarna som pedagogiska utmaningar och förutsättningar i sin undervisning av 

elever med lindrig utvecklingsstörning? 

Vad beror de pedagogiska utmaningarna och förutsättningarna på enligt lärarna?  

Hur tillgodoser lärarna elevernas olika behov? 

Hur resonerar de kring sin praktik? 

 

2. Bakgrund 

Här nedan kommer vi att presentera en definition av lindrig utvecklingsstörning, olika styrdokument 

för skolan, information om gymnasiesärskolan, tidigare forskning samt vår teoretiska referensram. 

2.1 Utvecklingsstörning 

De elever som är inskrivna på gymnasiesärskolan, vilka yrkeslärarna möter, har diagnosen lindrig 

utvecklingsstörning. Vi vill därför ge läsaren en bild av vad utvecklingsstörning är och i synnerhet 

definitionen lindrig utvecklingsstörning.  

 Enligt Världshälsoorganisationens (WHO, 1993) klassifikationssystem ICD-10 (Inter-

national Classification of Diseases) menas (psykisk) utvecklingsstörning vara ett tillstånd av 

avstannad eller ofullständig utveckling av förståndet. Detta påverkar den intellektuella förmågan 

gällande kognition, språklig och motorisk förmåga samt den sociala förmågan. För att få diagnosen 

krävs att tre kriterier uppfylls. Först handlar det om att den intellektuella förmågan ska vara 

väsentligt nedsatt. Detta kopplas samman med utmärkande svårigheter i den adaptiva förmågan 

inom minst två av elva områden, vilka är: kommunikation, personlig omvårdnad, hushållsarbete, 

förmåga att använda kommunikationsmedel, social och mellanmänsklig förmåga, 
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självbestämmande, akademiska färdigheter, arbete, fritid, hälsa och säkerhet. Svårigheterna som 

finns måste ha framträtt före 18 års ålder för att en person ska få diagnosen utvecklingsstörning. 

Utvecklingsstörning delas in i olika grader: ”(a) djup (profound), IK under 20, (b) svår (severe), IK 

20-34, (c) måttlig (moderate), IK 35-49 och (d) lindrig (mild) mental retardation, IK 50-69. (WHO, 

1993). Olika termer för utvecklingsrelaterad kognitiv funktionsnedsättning används och i bland 

annat DSM-IV (American Psychiatric Association, 2000) benämns det mental retardation. Det är 

ändrat till intellectual disability alternativt: intellectual developmental disorder som blir termen i 

ICD-11 (utges år 2018) (www.psykologiguiden.se hämtad 2016-03-31). 

 Hos individer med lindrig utvecklingsstörning är de adaptiva svårigheterna mer framträdande 

än den nedsatta intellektuella förmågan. WHO (1993) menar ändå att funktionshindret inte måste 

vara bestående. ICD-10 (WHO, 1993) lyfter fram att de svårigheter som framträder främst uppstår 

i skolan. Det kan handla om teoretiskt relaterade uppgifter som läsning och skrivning. Praktiska 

uppgifter bedöms fungera bättre. Vidare står det att individer med lindrig utvecklingsstörning kan 

vara hjälpta av anpassad undervisning då färdigheter kan utvecklas så att svårigheterna 

kompenseras. Svårigheterna och stödinsatserna är mer lika dem som gäller för individer i allmänhet 

än det stödbehov de med svårare eller djupare utvecklingsstörning har. Individer med lindrig 

utvecklingsstörning kan även ha andra funktionsnedsättningar som autism och epilepsi samt att den 

förståndsmässiga och språkliga förmågan är fördröjd i olika grad (WHO, 1993). Hur utvecklingen 

eller livet blir för en individ med utvecklingsstörning kan påverkas av olika sociala förhållanden 

(WHO, 2001). Detta innebär att det finns stora individuella skillnader i hur funktionsnedsättningen 

uttrycks och vilka problem som uppstår hos eller för en individ med utvecklingsstörning. 

 Uppsala läns landsting (www.lul.se, hämtad 2016-03-31) utgår från en definition av 

utvecklingsstörning gjord av American Association on Mental Retardation utförd 2002. 

Utvecklingsstörning är både en nedsättning i intelligens och adaptiva förmågor i minst två av 

följande färdigheter: akademiska, sociala och praktiska. Akademiska färdigheter handlar om 

skolprestationer: bland annat att lära sig läsa, skriva och räkna. Sociala färdigheter inbegriper 

förmågan att föra sig i sociala sammanhang. Praktiska färdigheter handlar om hur en person klarar 

vardagen, till exempel att kunna sköta sin hygien, städa etc. Uppsala landsting delar också in 

utvecklingsstörning i lindrig, måttlig och svår.  

 Mineur, Bergh och Tideman (2009) skriver att vi i Sverige har en administrativ definition av 

utvecklingsstörning. Individer anses ha en utvecklingsstörning om de till följd av sina intellektuella 

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=ICD
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svårigheter anses ha ett hjälpbehov som inte tillfredsställs på̊ annat sätt och därmed får stöd enligt 

speciell lagstiftning.   

 Mineur, Bergh, och Tideman (2009) skriver att de flesta personer med lindrig 

utvecklingsstörning utvecklar sociala och kommunikativa färdigheter innan fem års ålder. De 

utvecklas vanligen i takt med andra jämnåriga långt upp i åldrarna. Som vuxna brukar dessa 

personer kunna leva ett förhållandevis självständigt liv i eget boende eller i stödboende. Ibland kan 

visst stöd behövas, till exempel hantering av ens privata ekonomi.  

2.2 Styrdokument 

Eftersom gymnasiesärskolans elever har olika inlärningssvårigheter är det viktigt att lyfta fram de 

rättigheter dessa elever har för att skolan ska kunna bemöta dessa svårigheter. Salamanca-

deklarationen har riktlinjer, utarbetade av FN, gällande undervisning för elever i behov av särskilt 

stöd: 

 

Vi tror och deklarerar att [---] 

 Utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den breda 

mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas. 

 Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en 

pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov.  

(Salamancadeklarationen 2/2006, s. 11) 

 

Salamancadeklarationen (2006) förordar därmed en inkludering då elever ska ha tillgång till 

ordinarie skolor. I ”World education forum 2015” i UNESCOS regi (https://en.unesco.org/world-

education-forum-2015/incheon-declaration, hämtad 2016-03-31) i Incheon kom deltagande länder 

överens om att de bland annat ska göra de förändringar som behövs för att ingen ska diskrimineras 

i skolan. Särskilt fokus ligger på de med funktionshinder (disabilities). Detta är visionen för 

utbildningssystemet från och med 2030. Att vi fortfarande har två parallella skolsystem kan anses 

gå emot detta. Göransson, Nilholm och Karlsson (2010) problematiserar detta i sin artikel. De 

skriver att eftersom vi har två separata skolsystem påvisar det att vi i Sverige inte har ett 

inkluderande system. Men organisationen och innehållet i det stöd som ges följer en mer integrerad 

strategi – gällande att ge stöd till kommuner, hela grundskolan och undervisningsmiljön, istället för 

till enskilda elever. Det tillåts dock ytterligare segregerade lösningar, som specialskolor och 
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särskilda undervisningsgrupper men det bör undvikas (Göransson, Nilholm & Karlsson, 2010). 

Inkludering i likartade kurser, exempelvis svenska eller vissa karaktärskurser, kan därmed finnas 

ute i landets skolor men det är värt att påpeka att gymnasiesärskolans program har många kurser 

som inte ingår eller liknar de kurser som treåriga nationella programmen erbjuder. Kurserna i de 

olika skolsystemen har inte heller likadana bedömningskriterier (Skolverket, 2013a). Våra 

intervjuer kommer beröra de kurser som endast finns i gymnasiesärskolans kursutbud och där endast 

gymnasiesärskoleeleverna undervisas. En studie över hur inkludering beaktas blir därför inte 

relevant i sammanhanget.  

 Lärare har dock fortfarande kravet på sig, från bland annat FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) att de ska möta barn och elever i förskole- och 

skolverksamheter utifrån deras förutsättningar. Anpassningar och förutsättningar i miljön för att 

gynna elevers individuella utveckling är lärarens ansvar. Dessa krav återfinns i skollagen: 

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling 

för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål (SFS 2010:800, Kap. 3, 3 §) 

Förutom riktlinjer som gymnasiesärskolans läroplan lyfter fram gällande elevers stöd och 

svårigheter vill vi även lyfta fram det som står skrivet om de praktiska kunskaperna som eleverna 

ska utveckla. Läraren ska utgå från varje elevs egna behov, deras förutsättningar, erfarenheter och 

sätt att tänka. I undervisningen ska läraren varva mellan teoretiska och praktiska kunskaper så att 

det gynnar elevernas lärande. Vidare ska läraren inspirera, handleda och ge elever i svårigheter det 

stöd de behöver, samt samverka med andra lärare för ökad måluppfyllelse för eleverna (Skolverket, 

2013a). 

2.3 Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan ska enligt skollagen (SFS, 2010:800) ge eleverna med utvecklingsstörning en 

anpassad utbildning som ska ge en god grund för yrkesverksamheten och fortsatta studier samt 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Elever som inte klarar den ordinarie 

gymnasieskolans kunskapskrav på grund av en utvecklingsstörning har rätt till utbildning inom 

skolformen gymnasiesärskolan. Detta gäller även elever som dessutom har en diagnos inom 

autismspektrumtillstånd (Skolverket, 2013c). När en elev ska mottas i särskolan och 

gymnasiesärskolan ska utredningar utgöras av en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social 
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bedömning. Alla fyra bedömningar måste utföras med tanke på de framtida konsekvenser det kan 

få för eleven (Skolverket, 2010). Har en elev genomgått en gymnasiesärskoleutbildning kan denne 

i dagsläget inte söka till högre utbildning (Skolverket, 2013c). 

 Gymnasiesärskolan är indelad i fyråriga nationella och individuella program. Det finns nio 

nationella program, varav sju är yrkesförberedande. De yrkesförberedande är: Skog, mark och djur; 

Hotell, restaurang och bageri; Fastighet, anläggning och byggnation; Hantverk och produktion; 

Administration, handel och varuhantering; Fordonsvård och godshantering; Hälsa, vård och omsorg. 

Dessa program ska förbereda eleverna inför yrkeslivet inom den inriktning de studerar. De två 

övriga programmen är: Samhälle, natur och språk och Estetiska verksamheter som främst lyfter fram 

vidare studier (Skolverket, 2013a). Likt gymnasieskolan består programmen av 

gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen. Programmen ska så långt det är möjligt 

motsvara gymnasieskolan där även hänsyn ska tas till elevers individuella förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2013c). Lärare i gymnasiegemensamma ämnen som undervisar i gymnasiesärskolan 

ska från och med 2018 även ha en speciallärarexamen (SFS, 2011:326, Utbildningsutskottet, 

2013/14: UbU6). 

 Lärare som undervisar i de praktiska kurserna i gymnasiesärskolan ska, för att vara behöriga, 

ha en yrkeslärarexamen samt relevanta yrkeskunskaper (Utbildningsdepartementet, 2011:326, 28 §). 

Yrkeslärarna behöver således inte en speciallärarexamen för att få undervisa i gymnasie-särskolan.  

2.5 Tidigare forskning 

Mycket av forskningen kring pedagogik och utvecklingsstörning lyfter främst fram inkludering som 

ett betydelsefullt pedagogiskt arbetssätt för att möta elever i behov av särskilt stöd i sitt lärande. 

Eftersom vår studie rör sig i en annan kontext, det vill säga inte en inkluderande verksamhet i 

grunden utan undervisning på gymnasiesärskolans nationella program, blir det därför mer relevant 

att se vad tidigare forskning säger om vad som är framgångsrik pedagogik för alla elever samt 

ytterligare faktorer för elever i behov av stöd, inklusive elever med utvecklingsstörning. Det blir 

även relevant att presentera samtliga perspektiv med tanke på att WHO (1993) framhåller att 

svårigheter och stödinsatser för personer med lindrig utvecklingsstörning är likt det som gäller för 

individer i allmänhet. 

 Lärares upplevelser av undervisning med elever med lindrig utvecklingsstörning rör sig inte 

heller på forskningsfältet utan där finner vi studier på examensarbetesnivå. Vidare har vi funnit 
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ytterst lite forskning om yrkeslärares erfarenhet av undervisning med elever med 

utvecklingsstörning och yrkeslärares arbete med denna elevkategori. Några studier har dock utförts 

vilka kommer presenteras nedan.  

2.5.1 Sociala faktorer 
Forskare har kommit fram till att de sociala faktorerna spelar en stor roll för elevers lärande. Om en 

lärare tar till vara elevers olikheter gynnar det elevernas lärande. Skapar läraren en god relation till 

sina elever, ser och hör dem gynnar det också deras lärande (Westling Allodi, 2010). Göransson 

(2004) resonerar liknande. Hon lyfter fram att elever behöver känna att de är en del av gruppen och 

trivs i den för att lärande ska vara möjligt. För att möjliggöra en interaktion i de sociala 

sammanhangen behöver läraren stötta och uppmuntra eleverna. Nordahl m.fl. (2007) förklarar också 

hur läraren ska uppnå en god relation till eleven. Läraren behöver vara reflekterande och kunna utgå 

ifrån elevens intressen. Lutz (2013) menar också att läraren behöver inta ett elevperspektiv för att 

kunna få en uppfattning om och förstå vad eleverna möter i skolan i den pedagogiska och sociala 

arenan. Därför ligger ett stort krav på läraren att finna mönster för att skapa relationer som fungerar 

i den sociala och kunskapsinriktade utvecklingen (Lutz, 2013). Håkansson och Sundberg (2012) är 

ytterligare forskare som bekräftar vikten av relationens betydelse i lärandeprocesser. Vidare är 

lärarens bemötande en viktig del och Alexandersson (2009) menar i sin studie att bekräftelse och 

beröm är centralt för att lärande ska vara möjligt för elever med utvecklingsstörning. Inte bara 

bemötandet är viktigt utan även att läraren är intresserad av att undervisa och utveckla elever i behov 

av särskilt stöd, anser Alexandersson (2009). Betydelsen av den positiva attityden återkommer även 

i andra studier, utförda av bland annat Combs, Elliott och Whipple (2010) samt Evans och Hwang 

(2011). 

2.5.2 Didaktik, metodik och ledarskap 
Håkansson och Sundberg (2012) skriver att undervisningen ska vara välorganiserad, planerad och 

reflekterande. Utöver det ska undervisningen baseras på god ämneskunskap och även på en god 

hantering av denna, i förhållande till eleverna. Läraren behöver således förståelse för elevernas 

utvecklingsbehov. I undervisningssituationen bör läraren variera metoder, innehåll, utmana och 

inspirera eleverna. Dessutom behöver de uppmuntras att bli självständiga lärande individer, vilket 

underlättar lärande och kan utveckla elevernas fantasi och kreativitet (Håkansson & Sundberg 

2012). Christian Lundahl (2014) anser att förmågor i skolans kurser behöver tydliggöras för 

eleverna. Är eleverna omedvetna om de olika kunskapskvaliteterna, sina kunskaper, hur de värderas 
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eller syftet med uppgiften vet de inte var de ska eller kan ta ansvar för sin lärprocess, menar Lundahl 

(2014).  

  Lindström och Pennlert (2012) lyfter fram hur en lärare ska gå till väga i sin undervisning. De 

utgår från att en lärare har en lärardidaktik/metodik som denne har anskaffat genom utbildning och 

praktik i likhet med ett hantverk eller en konst. I sin lektionsplanering behöver läraren först besluta 

sig för vilken kunskap från kursplanen (ämnets syfte) som eleverna ska lära sig (fakta, förståelse, 

färdighet, förtrogenhet, fantasi). Utifrån syfte och mål väljs innehåll och metod. Det valda innehållet 

bör resultera i progression i elevernas kunskapsutveckling. Innehållet utgår från elevernas tidigare 

kunskaper och eleverna får lära sig ny kunskap. Presenteras innehållet från olika perspektiv kan 

läraren problematisera innehållet för eleverna så att exempelvis intresse väcks hos dem. Även 

kontextualisering kan väcka ytterligare intresse. I planeringen beskriver läraren sambanden mellan 

syfte, mål, innehåll och metod. Är målen tydligt beskrivna blir det lättare att förstå och utvärdera 

för både elever och lärare. Lindström och Pennlert (2012) lyfter därför upp viktiga frågor som de 

båda aktörerna bör arbeta med: Vad? Hur? Varför?  

 Elever i behov av särskilt stöd behöver individuell handledning av läraren för att ha framgång 

i sitt lärande enligt Rix, Hall, Nind, Sheehy och Wearmouth (2006). Detta framkommer i deras 

sammanställning av internationella studier gällande verkningsfulla metoder i undervisningen för 

elever i behov av särskilt stöd. Andra viktiga lärandefaktorer som forskarna, precis som ovan, lyfter 

fram är att läraren utgår från rimliga kunskapsmål, tillvaratar elevers kunskaper och erfarenheter 

samt gör eleverna motiverade att lära sig. Det förutsätter att läraren är medveten om att elever har 

olika lärandebehov (Rix et al., 2006).  

 Kadesjö (2008) skriver att läraren behöver ha tydliga uppgifter och mål i undervisningen, ta 

hänsyn till vilka förutsättningar eleverna har för att läraren ska kunna stärka och stödja deras 

utveckling i det pedagogiska arbetet. 

  Även Göransson (1999) menar att läraren behöver vara införstådd med att elever lär in 

kunskaper på olika sätt och att en god undervisning möjliggörs när läraren skapar meningsfulla 

sammanhang där denne utgår från elevernas erfarenheter och stimulerar deras inre motivation till 

att inhämta ny kunskap. Göransson (1999) lyfter även fram vikten av att inte ge för mycket 

information åt gången till elever med utvecklingsstörning. Läraren bör erbjuda en lugnare arbetstakt 

samt inte ge instruktioner i för många led eller för snabbt, på grund av begränsningar i 

korttidsminnet. 
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 Både Göransson (1999) och Linikko (2009) anser att undervisningsmaterialet i sig, hur det 

används och tolkas är viktigt i undervisningen för elever med en utvecklingsstörning samt elever i 

specialskolan. Anpassningen av materialet efter elevers individuella behov menar även Blecker & 

Boakes (2010), Rietveld (2010) och Causton-Theoharis (2009) är viktigt. En vanlig företeelse som 

visas i Linikkos (2009) studie är att lärare är tvungna att skapa eget material för att möta elevernas 

olika lärandebehov.  

 Förutom varierande material behövs även varierande arbetssätt användas, enligt Linikko 

(2009). Ett arbetssätt som framträder i hans studie är att ha korta arbetspass med tydlig struktur och 

stöd av konkreta verktyg.  

  Liknande resultat redovisar andra forskare, däribland Ahlberg (2001) som studerat elevers 

lärande och delaktighet i grundskolan utifrån ett kommunikations- och relationsperspektiv. Delar 

som framförs är att läraren ska använda konkret material och att låta elever i inlärningssvårigheter 

arbeta från olika infallsvinklar, för att inte fastna i samma arbetssätt som inte för dem framåt i 

lärandet, samt att utgå ifrån elevernas intressen. Hon lyfter också fram värdet av att skapa harmoni 

mellan ett varierat arbetssätt och struktur på undervisningen (Ahlberg, 2001). Nilholm och Alm 

(2010) visar hur det varierade arbetssättet kan erbjudas när eleverna har tillgång till fler lärare i 

undervisningssituationen. Förutom ett varierat arbetssätt hade lärarna i deras studie en god 

grundstruktur och planering av undervisningen. 

 En metod för just elever med utvecklingsstörning och autism1 är TEACCH, vilket är en av de 

framgångsrika metoderna för att få en varierad och anpassad undervisning som Holmqvist (2004) 

lyfter fram i sin studie. Den inbegriper också strukturering av omgivningen, information om 

planering, och även att läraren tydliggör information med hjälp av bilder, organisation av 

klassrummet så att eleverna navigerar enkelt där. Till sist handlar det om att eleverna ska veta vem 

de ska arbeta med och vad som ska utföras, samt att repetition är en nyckel till inlärning (Holmqvist, 

2004).  

 Individer med utvecklingsstörning har svårigheter med lärande på olika sätt och 

svagpresterande elever behöver direkt feedback i lärsituationerna, skriver Lundahl (2014). De 

behöver utökad information om uppgiften och inte endast om uppgiften är korrekt eller felaktigt 

utförd. Svagpresterande elever behöver förklaringar som handlar om uppgiften i sig och som följer 

insatserna till målen, menar Lundahl (2014). Uteblir detta och eleverna istället endast får höra om 

                                                 
1 Idag används begreppet autismspektrumtillstånd. 
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resultatet är rätt eller fel kan det bli en negativ påverkan på deras självbild. Därmed kan motivationen 

sänkas och lärandet försvåras. Eleverna behöver se att de kan, för att bli motiverade, även om elever 

ofta vill prestera, få bra betyg och belönas. Sänks motivationen hos eleverna kan lärandet försvåras. 

Feedback som är en del av formativ bedömning synliggör elevernas utveckling både för läraren och 

eleven. Därefter kan läraren ge eleven information om hur denne ska göra för att komma vidare i 

sin utveckling. (Lundahl, 2014; Mitchell, 2014). 

 Något som återkommer i olika studier är att om läraren har förväntningar på att eleverna ska 

utvecklas, utmanar och följer upp dem möjliggörs ett lärande hos eleverna (Hattie, 2009; Lundahl, 

2014).  

 I studien Visible learning visar Hattie (2009) olika faktorer som genererar möjligheter för 

lärande. Tydligt ledarskap hos läraren där denne ger respons till eleverna är en av dem. I en studie 

utförd i grundsärskolan av Göransson (1999) redovisas att undervisningen kan formas utifrån vilket 

ledarskap läraren har eller använder. Göransson menar att läraren kan inta en styrande eller 

handledande roll utifrån vilka kunskapsmål som ska uppnås. Enligt studien är den främst 

förekommande ledarrollen styrande där läraren instruerar eller uppmanar eleverna i undervisningen 

(Göransson, 1999). 

2.5.3 Samarbete och kommunikation 
En undervisningsmetod som gynnar elevernas lärande enligt flertalet studier är samarbete mellan 

eleverna. Linikko (2009), Alexandersson (2009), Rix m.fl. (2006), Ahlberg (2001) och Göransson 

(1999) är några av de forskare som lyfter fram kommunikationen och interaktionen som fördelaktiga 

faktorer för elevernas lärande. Göransson (1999) påpekar också att det ger träning i det sociala 

samspelet för elever med utvecklingsstörning när de får arbeta tillsammans. Även elever med 

funktionsnedsättning blir hjälpta när det blir en dialog och ett samspel mellan eleverna, menar 

Ahlberg (2001) och Alexandersson (2009). 

 Flera forskningsresultat påvisar att samarbete mellan olika yrkesgrupper i skolan är en 

framgångsfaktor för att elevers olikheter ska kunna bemötas (Lindqvist et al, 2011; Göransson, 

2004; Ewans & Hwang, 2011). Även samarbete mellan skola och hem, engagemang från 

skolledningen och ett tydligt verksamhetsmål lyfts fram som en förutsättning för detta (Göransson, 

2004). En del forskning visar emellertid att detta samarbete inte alltid blir av. I Hwang och Ewans 

(2011) studie kom det fram att lärare inte är komfortabla med att få stöd från andra professioner, 

även om lärarna själva känner att de saknar kunskaper för att kunna bemöta elevers olikheter i skolan. 
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Istället efterfrågar de egen kompetensutbildning i ämnet. Det finns likväl studier som visar att lärare 

vill få stöd från andra professioner, som specialpedagoger (Memisevics & Hodzic, 2011; Fayez et 

al, 2011). Det ligger därför en utmaning i att lyckas öka samarbetet mellan specialpedagoger och 

lärare menar Ewans och Hwang (2011) i sitt resultat. För att uppnå det behöver dessa yrkesgrupper 

vara öppna inför varandras erfarenheter och kompetens, ha kännedom om sin egen kapacitet och 

vara reflekterande i sin yrkesutövning (Blecker & Boakes, 2010).  

2.5.5 Forskning om yrkesutbildning för elever med utvecklingsstörning 
Forskning inom området yrkesutbildning för elever med utvecklingsstörning och yrkeslärare är i 

princip obefintligt. Forskningen fokuserar mer på speciallärares syn på samarbete och fördelar med 

yrkesutbildning för denna elevkategori. Den forskningen är därmed inte relevant för vår studie. Vi 

kommer dock redovisa en studie som har kommit fram till att elever med funktionshinder (disability) 

i yrkesutbildningar har låga resultat och att det därför behövs mer bakgrundsinformation om 

eleverna. En studie vi emellertid har funnit och som behandlar yrkeslärares erfarenheter av 

undervisning med elever med utvecklingsstörning kommer här nedan att presenteras. Därefter följer 

en rapport om elever med särskilda behov som går en yrkesutbildning.  

 Sitlington och Okolo (1987) har gjort en studie om yrkeslärares erfarenheter av att undervisa 

”handikappade” elever samt om hur mycket träning/utbildning lärarna har fått inom området. 

Definitionen av begreppet ”handikappad elev” som redovisas i rapporten är: elever med 

identifierade inlärningssvårigheter, ”mentally retarded” (utvecklingsstörning) eller ”emotionally 

disturbed” och placerade i ett specialprogram som en specialklass eller resursgrupp. Detta är en 

kvantitativ studie som visar bland annat hur många yrkeslärare som har fått träning eller utbildning 

för att arbeta med elever som är ”handikappade”, hur många som har eller haft erfarenhet av att 

jobba med denna elevkategori och yrkeslärarnas attityd gentemot dem. Rapporten lyfter fram att 

yrkeslärarna sällan eller aldrig konsulterar med en speciallärare gällande sin undervisning och när 

det sker är det främst vid behov och med en specialpedagog (special educator). Emellertid verkade 

inte heller annan personal bjuda in till samarbete. Studien visar även att oavsett yrkeslärarnas 

bakgrund hade majoriteten av dem en positiv attityd till ”handikappade” elever. Det var emellertid 

en liten del av eleverna i deras undervisning som hade handikapp. Förklaringar till varför dessa 

trender existerar finner forskarna dock inga svar på.  

 En forskningsrapport utförd av Schmidt och Creslovnik (2010) i Slovenien har studerat några 

kännetecken på studievanor hos 140 elever från olika gymnasieskolor, med och utan särskilda 
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behov, som går en kortare yrkesutbildning i gymnasiet (short-term vocational education). Områden 

som studerats är: motivation, lärande och inlärningstekniker, känslomässiga, sociala och området 

för självutvärdering. Forskarna ser skillnader hos de två olika elevgrupperna inom fyra områden av 

studievanor. Elever med särskilda behov uppfattas som mindre effektiva på och mindre skickliga 

gällande att hantera sitt lärande och sina arbetsuppgifter. Dessa elever känner inte till effektiva 

metoder och strategier för framgångsrikt lärande, vilket leder till att de blir frustrerade och känner 

sig hjälplösa när de misslyckas. För att motverka detta och få en effektiv lärmiljö för dessa elever i 

yrkesutbildning menar Schmidt och Creslovnik (2010) att lärande-modeller måste utvecklas som 

ger ett tänkbart lyckosamt alternativ till traditionell undervisning. 

 

2.6 Teoretisk referensram 

Här nedan presenteras den teoretiska referensram som kommer användas för analys av resultaten. 

 

 

2.6.1 Kategoriskt och relationellt perspektiv  
När pedagogiska utmaningar uppträder förklaras de ofta i termer om vem som är problembäraren – 

återfinns förklaringarna i lärarens undervisning, kontexten, eller hos eleven? Därför blir det relevant 

att presentera de olika specialpedagogiska perspektiven gällande lärandesvårigheter. Det första 

klassificeras traditionellt perspektiv och det andra utgör alternativa perspektiv, men olika forskare 

har olika benämningar (se tabell nedan). Persson (2007) och Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 

(2001) använder benämningarna kategoriskt och relationellt perspektiv.  
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Tabell 1. Olika förslag till grundläggande perspektiv. 

 
Forskare och centrala  

dimensioner i  

särskiljandet av perspektiv 

 

Traditionellt perspektiv  

 

Alternativt perspektiv 

 

Kandidat till ytterligare 

perspektiv 

 

Skrtic (1991, 1995)  

Syn på samhälle  

Syn på vetenskap 

 

Funktionalistiskt 

 

Radikal humanism  

Radikal strukturalism 

 

Tolkningsparadigmet 

 

Ainscow (1998)  

Placering av problem 

 

Individualistiskt  

 

Curriculum- perspektivet 

 

Interaktivt* 

 

Haug (1998)  

 Social rättvisa 

 

Kompensatoriskt  

 

Demokratiskt 

deltagarperspektiv 

 

 

Emanuelsson m fl (2001) 

Placering av problem 

 

Kategoriskt 

 

Relationellt 

 
 

Clark m fl (1998)  

Placering av problem 

 

Medicinskt- psykologiskt 

 

Post-postitivistiskt 

 

Dilemmaperspektivet 

 

*  Interaktivt betyder här att både individfaktorer och omgivningsfaktorer är problematiska. Det handlar alltså inte 

om att förståelsen av »problemet» etableras i social interaktion, vilket är en utgångspunkt som är mer förenlig med 

»tolkningsparadigmet» (Nilholm, 2005, s. 129). 

 

I ett traditionellt perspektiv utgår läraren från att det är eleven som äger svårigheterna som uppstår 

(Persson, 2007; Atterström & Persson, 2000)2. Svårigheter benämns och bestäms med diagnoser 

utifrån en medicinsk-psykologisk modell (Emanuelsson et al, 2001). Haug (1998) menar att det blir 

lättare att finna problemen, eller svårigheterna, i det biologiska istället för i de sociala 

omständigheterna. Förklaras problemen som biologiska friställs både föräldrars, samhällets och 

skolans ansvar i problemskapandet. Det biologiska perspektivet är mer accepterat, menar Haug 

(1998). Hans tankar går vidare där han begynner med föreställningar av begreppet social rättvisa, 

istället för var problemet förläggs. Han menar att i det traditionella perspektivet förklaras social 

rättvisa som en individuell rätt till extra stöd. Detta stöd är ämnat att i en särskild anpassad utbildning 

arbeta med de svagheter elever har. Målet är att nå ett normalt fungerande. Det handlar således om 

att kompensera bristerna men eleven är fortfarande bärare av problemet (Haug, 1998). 

                                                 
2 Forskarna använder benämningen ”kategoriskt perspektiv”. 
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 Andra utmärkande drag som lyfts fram i ett traditionellt perspektiv är bland annat forskningens 

positivistiska utgångslägen: fokus på att hitta rätt undervisningsmetoder för diagnosticerade grupper, 

rekommenderande av avskilda undervisningsformer och ett särskilt framhävande av en 

specialpedagogisk professionalitet som baseras på en expertkunskap om det som avviker (Nilholm, 

2005).  

 Nilholm (2005) lyfter fram att traditionellt perspektiv ganska tydligt ännu är den mest 

framträdande i specialpedagogiken där individen ses som problem på grund av att den har en viss 

bakgrund eller vissa karaktärsdrag.  

 Det traditionella perspektivet tar avstamp i en naturvetenskaplig tradition och när det 

specialpedagogiska området istället fick ett mer samhällsvetenskapligt intresse växte alternativa 

perspektiv fram. Häri finns det flera konkurrerande synsätt. Det som skiljer dem åt är att 

perspektiven uppger olika faktorer till de specialpedagogiska behoven som uppstår, till exempel 

sociala missförhållanden och skolors tillkortakommande (Nilholm, 2005).  Däribland finner vi ett 

relationellt perspektiv. I ett relationellt perspektiv uppstår svårigheterna i mötet mellan 

undervisningen och individen (Persson, 2007). Elever är därmed i svårigheter och inte med 

svårigheter som det förklaras i det traditionella perspektivet. I ett relationellt perspektiv undersöks 

vad som händer i samspelet mellan olika aktörer för att finna förklaringar till de svårigheter som 

uppstår. Svårigheterna analyseras ur ett socialt- och miljörelaterat perspektiv. Samhället och skolan 

kan därför ses som problemskaparna på grund av att de har för lite resurser och brister i sitt 

bemötande. För att kunna överbrygga svårigheterna behövs därför förändringar ske i omgivningen 

(Emanuelsson et al, 2001). Nilholm (2005) lyfter även fram Haugs benämning: ”demokratiskt 

deltagarperspektiv”. Haug berättar att en kan tala om en ”systempatologi” eftersom det är skolan 

som organisation som skapar problem.  

 Det problematiska med att inta ett relationellt perspektiv i specialpedagogiken är att det kan 

ses som tidskrävande då hela skolsituationen behöver ses över. Perspektivet erbjuder därför inte 

lösningar på akuta svårigheter (Emanuelsson et al, 2001). Bengt Persson (1998) lyfter fram att 

skolans organisation behöver arbeta utifrån både det kategoriska och relationella perspektivet när 

orsaker till problem ska förklaras och möjliggöra lösningar.  

 Vidare kommer vi använda paraplybegreppen traditionellt och alternativt perspektiv då de 

olika benämningarnas förklaringar som går under begreppen är snarlika. Nilholm (2005) skriver 

dessutom att även om det finns skillnader mellan de alternativa perspektiven råder det en dominans 
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i dem om att de grundar sig på en kritik till det traditionella perspektivet samt ett mål att komma 

tillrätta med problemet med individers olikheter. Därför ser vi det relevant att använda de båda 

paraplybegreppen, som representerar alla olika benämningar, där det ena talar om elever som är med 

svårigheter och det andra talar om elever som är i svårigheter.  

 Nedan visas en tabell som sammanfattar skillnaderna mellan dessa två perspektiv. Tabellen är 

hämtad från Nilholm, Persson, Hjerm och Runesson (2007, s. 10). 

 

Tabell 2. Skillnader mellan traditionellt och alternativt perspektiv 

 Traditionellt perspektiv Alternativt perspektiv 

Syn på elevers olikheter Kategorisering av elever; 

bristperspektiv 

Olikheter utgör förutsättningar 

för skolans arbete 

Form för specialpedagogiskt 

stöd 

Speciallösningar Stöd ges till elever som är 

integrerade/inkluderade 

Syn på specialpedagogisk 

kompetens 

Professionellt stöd relaterat 

till diagnosticerade 

svårigheter hos individen 

Professionellt stöd för att 

differentiera undervisning och 

innehåll, dvs. för att nå alla 

elever 

Anledning för behov av 

särskilt stöd 

Elever med svårigheter. 

Svårigheterna är bundna till 

eleven.  

Elever i svårigheter. 

Svårigheterna finns i hela 

undervisningssituationen.  

 

2.6.2 Dilemmaperspektivet i utbildningssystemet 
Som tabell 1 visar finns det ett tredje alternativ. De två ovan nämnda perspektiven anser flera 

forskare inte räcker till som ett sätt att se på specialpedagogik och därför har ett förslag på ett tredje 

perspektiv, dilemmaperspektivet, växt fram.  

 Dyson och Milward (2000) förklarar dilemman som valsituationer, där det inte finns svar på 

bästa möjliga agerande. Dilemman ses i förhållande till problemen och dess potentiella lösningar. 

Eftersom alla elever ska ges liknande kunskaper och färdigheter samtidigt som en individanpassning 

utifrån elevers olikheter skall göras hamnar utbildningssystemet i ett dilemma refererar Nilholm 

(2005, s. 131) till Dyson och Millward (2000). Skolan ska förhålla sig till både det gemensamma 

och det individuella, vilket blir problematiskt. När en ska bemöta olika dilemman kan vissa sociala, 

politiska och etiska ståndpunkter få företräde eller att andra värden lyfts fram. Något som dessutom 

försvårar problematiken är att värderingar är tolkningsbara och kan vara varandras motsatser, till 

exempel individens frihet och social rättvisa. Ett tydligt utbildningssystem kan därför, på grund av 

det är många parametrar att förhålla sig till, hamna i dilemman istället för att finna lösningar som är 
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kopplade till teorier. Att utgå ifrån teorier är även ett risktagande då de inte belyser hela dilemmat 

(Nilholm, 2005).  

 När Nilholm (2005) skriver om dilemman i utbildningssystemet ger han tre förslag på 

dilemman som är kopplade till hur skolan ska bemöta elevers olikheter och den etiska och politiska 

problematiken detta medför. 

1. Hur utbildningssystemet relaterar till elever utifrån deras personliga egenskaper eller 

kategoritillhörighet, exempelvis etnicitet, genus eller behov av särskilt stöd. 

2. När elever ska få extra stöd ska de urskiljas som grupp för att hitta de som behöver stöd 

samtidigt som varje elev ska mötas individuellt utifrån sina förutsättningar. Dilemmat 

handlar även om ifall skillnader mellan individer beskrivs utifrån olikhet eller om de 

värderas. Jämförelser är en del av samhället samtidigt som elever dock ska få bli 

värderade utifrån sina förutsättningar och inte jämföras.  

3. Hur eleven ska kompenseras – utföra något annorlunda – eller delta i den ordinarie 

undervisningen. Utbildningssystemet försöker hitta en jämvikt mellan dessa 

motstridigheter. 

 

Det finns således flera olika specialpedagogiska perspektiv vilket forskare problematiserar. Om 

läraren antar ett traditionellt perspektiv blir eleven problembärare och riskerar att definieras utifrån 

en diagnos eller kategori. Att anta ett alternativt perspektiv möjliggör fler förändringar i 

undervisningen där varje individ möts och problemen identifieras runt omkring eleven istället för 

hos eleven. Ett sådant synsätt kräver emellertid ett större organisatoriskt arbete. Att istället arbeta 

utifrån båda perspektiven är något som lyfts fram. Ett tredje perspektiv, dilemma perspektivet, har 

framtagits i och med den problematik lärare måste förhålla sig till – det gemensamma och 

individuella – samt att forskarna inte anser att de tidigare perspektiven kan beskriva det som sker i 

skolan. Svaren på de problem som uppstår kan se olika ut från situation till situation. I och med 

den problematik kring perspektiven som forskarna lyfter fram kan vi förvänta oss variationer i 

våra informanters synsätt och bemötande av sina elever. Oavsett perspektiv handlar det om hur 

läraren bemöter sina elever i deras lärande. Därmed blir det aktuellt att analysera informanternas 

svar utifrån de olika specialpedagogiska perspektiven. Antar de ett perspektiv eller finns en 

variation av samtliga? 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

Fejes & Thornberg (2015) beskriver skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Kvantitativ forskning representerar siffror medan kvalitativ forskning skildrar verkligheten med ord 

(2009). En kvalitativ studie frågar hur individen tolkar och framställer sin livsvärld i förhållande till 

erfarenheter och lärdomar personen har sedan tidigare (Backman, 2008). Med tanke på att vi vill 

undersöka yrkeslärares upplevelser och resonemang av sitt arbete har vi valt att anta en kvalitativ 

ansats med halvstrukturerade samtalsintervjuer som verktyg (Kvale & Brinkmann, 2009). I en sådan 

intervju utgår forskaren från några frågor eller teman planerade i förhand. Forskaren bör vara öppen 

inför ordningsföljden och vara redo att ställa följdfrågor. Betoningen bör ligga på den intervjuade 

där forskaren eftersöker öppna svar som denne kan be informanten att utveckla (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wägnerud, 2012; Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativa studier innefattar ofta ett 

litet antal individer, men att undersökningen görs mer på djupet: ”the less is more” (Mc Cracken, 

1988). Därför görs inga generaliseringar och i regel används inte siffror för att påvisa ett fenomen. 

Data innehåller istället ord och beskrivningar, vilket utgör textens kvaliteter. Det är en tolkande 

metod där forskaren själv spelar en viktig roll med tanke på att hen samlar in och tolkar data. Själva 

processen är induktiv då forskaren försöker finna förklaringar till sitt resultat. Hen söker efter 

resultat som är trovärdiga och transparent framlagda genom stringent analysförfarande (Fejes & 

Thornberg, 2015). 

3.2 Urval 

Forskningen (Esaiasson et al, 2012) har visat att det kan vara tillräckligt med att intervjua ett fåtal 

personer om man gör ett genomtänkt urval. Det handlar även om att forskaren måste ta ställning till 

hur mycket arbete som denne kan avsätta vid varje intervju, både genomförande och efterarbete. 

Har forskaren intervjuat ett för stort antal kan det vara svårt att göra djupare analyser av sitt 

datamaterial. Fokus ligger på materialets kvalitet där forskaren kan göra djupgående analyser 

(Esaiasson et al, 2012). Det handlar således om att få en sådan noggrann och bred redogörelse som 

möjligt av den företeelse forskaren vill undersöka. Informanterna är gärna personer som har mycket 

att berätta om det som ska undersökas (Mc Cracken, 1988).  
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 Vi har använt oss av ett icke-slumpmässigt urval i vår studie. Då det är specifika verksamheter 

och att det inte finns ett stort urval samt att vi ska söka oss utanför vår kommun har vi valt att 

kontakta de närliggande områdenas skolor. Det benämns av Esaiasson m.fl. (2012) som första-bästa 

urval, ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval ger inte ett representativt urval av hela 

populationen, utan handlar snarare om att få en grupp informanter som har de kunskaper och 

erfarenheter forskaren är intresserad av att undersöka. Denne använder sig av informanter som är 

enkla att kontakta inom en möjlig urvalsram. Då vi inte ska dra några generella slutsatser lämpar 

sig icke slumpmässigt urval för studien. Esaiasson m.fl. (2012) skriver att för att stärka resultatens 

giltighet och minimera bortfallet av analysenheter kan forskaren avgränsa sin population och 

argumentera det på följande sätt: ”Min population består av personer som är intresserade nog för att 

vilja diskutera en given problematik. I vilken utsträckning resultaten även gäller för mindre 

engagerade personer är strängt taget irrelevant” (2012, s. 189).  

 Valet av verksamheter för studien föll på gymnasiesärskolors yrkesförberedande program, 

eftersom vårt syfte är relaterat till dess yrkeslärare. Skolorna vi utförde våra intervjuer var inte kända 

för oss. Vi valde skolor vi inte är eller har varit verksamma i för att vi inte skulle ha en förutfattad 

förståelse och minska risken för identifiering av informanterna. Lärarna presenteras som ”Lärare 1-

16”. I texten kommer de även att refereras som yrkeslärare, lärare och informanter. 

3.3 Genomförande 

Eftersom vi utförde halvstrukturerade samtalsintervjuer gjorde vi en intervjuguide (bilaga 2) med 

övergripande öppna frågor. De skulle vara korta och lätta att förstå för att inte ta tid i anspråk för att 

förklara vad vi menar (Esaiasson, et al, 2012). För att undersöka att våra frågor var relevant kopplade 

till syftet gjorde vi en pilotintervju i en verksamhet i vår egen kommun. Utifrån den intervjun 

samtalade vi kring intervjuns struktur och bestämde oss för att lägga till en ytterligare fråga för att 

få mer data. De etiska aspekterna av undersökningen diskuterades också, exempelvis hantering av 

data för att värna om intervjupersonernas anonymitet. 

 Kontakt togs via mail och telefon, med lärare verksamma i de gymnasieskolor som var tänkta 

för studien. Syftet beskrevs tydligt för de informanter vi var intresserade av. Därefter fick de ett 

missivbrev (bilaga 1) utskickat så att de kunde ta ställning till om de ville delta i studien. De som 

tackade ja kontaktade vi för att bestämma tid och plats för intervjun. Vi fördelade intervjuerna jämnt 

mellan oss. 
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 Intervjuerna tog cirka 40-60 minuter. De spelades in och vi förde anteckningar under tiden. 

Därefter transkriberade vi våra egna intervjuer och tog sedan del av varandras utskrifter.   

3.4 Analys 

Efter transkriberingarna gjorde vi en kvalitativ analys av vårt datamaterial. Bryman (2002) menar 

att kvalitativ innehållsanalys är en förhållandevis anpassningsbar metod, vilken kan användas på 

olika slags ostrukturerad data. Vi undersökte och arrangerade systematiskt vårt datamaterial för att 

komma fram till ett resultat (Fejes & Thornberg, 2015). Materialet lästes igenom flera gånger för 

att kunna organisera och finna olika meningsbärande enheter, koda dem, sammanfatta dem och söka 

efter mönster och teman (Bryman, 2002; Graneheim & Lundman, 2004; Fejes & Thornberg, 2015). 

I ett första skede av analysen undersöktes materialet i sin helhet kopplat till vårt syfte och de två 

första frågeställningarna: Vad upplever yrkeslärarna som pedagogiska utmaningar och 

förutsättningar i sin undervisning med elever med lindrig utvecklingsstörning? Vad beror dessa på 

enligt lärarna? I det andra skedet analyserades materialet utifrån de två sista frågeställningarna: 

Hur tillgodoser lärarna elevernas olika behov? Hur resonerar de kring sin praktik? 

 Vi sorterade ut meningar som innehöll information som var relevant för studiens 

frågeställningar. Dessa sattes in i matriser för att få fram meningsbärande enheter. 

Meningsenheterna kodades med olika färger för att särskiljas och grupperas i kategorier som återgav 

det centrala i intervjuerna.  Teman analyserades därefter fram ur kategorierna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Detta arbete har skett genom reflektioner och diskussioner mellan oss för att nå 

en samstämmighet i tolkningen av informanternas svar.  

 Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska inga data strykas på grund av att det inte finns 

någon passande kategori. Därför har vi analyserat datamaterialet flera gånger utifrån syfte och 

frågeställningar för att säkerhetsställa att inga viktiga data uteslutits. 

3.5 Rigorösitet, trovärdighet, tillförlitlighet 

Vid kvantitativ forskning diskuteras studiers validitet. I kvalitativa studier använder flera forskare 

istället begreppen rigorösitet, trovärdighet och tillförlitlighet, vilket innebär hur noggrant och 

systematiskt forskaren har arbetat och hur trovärdiga och tillförlitliga resultaten är med hänsyn till 

hur datainsamlingsarbetet och analysen har skett. I vår studie behöver vi ha väl motiverade 

påståenden förankrade i data, relaterade till litteraturen, vara realistiska samt vara kritiska till om 
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tolkningen kan vara beroende av en viss situation. Vi kommer att tydligt redovisa 

tolkningsprocessen för att läsaren ska kunna följa med i vårt arbete samt tillgodogöra sig resultatet 

(Fejes & Thornberg, 2015). Eventuella felkällor som kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet 

redovisas (Vetenskapsrådet, 2011). 

3.6 Etiska aspekter 

Vi har följt de etiska riktlinjer och principer som Vetenskapsrådet (2011) föreskriver gällande 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och nyttjandekravet. Nedan följer en 

redogörelse för hur dessa uppfyllts.  

3.6.1 Informationskravet 
Missivbrev (bilaga 1) tilldelades, via post, samtliga informanter. Där beskriver vi vilka vi är, vårt 

syfte med studien samt att yrkeslärarna kommer vara anonyma och kan avbryta sitt deltagande om 

de önskar. Även information om handledare framgår i brevet. 

3.6.2 Samtyckeskravet 
Genom att informanterna skulle skriva under missivbrevet innan intervjun genomfördes uppfyller 

vi samtyckeskravet. De hade även möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande även om de 

hade tackat ja till att delta.   

3.6.3 Konfidentialitets – och nyttjandekravet 
Intervjuer och utskrivna transkriberingar hanterades och användes endast av oss. Materialet förvaras 

på lösenordsskyddade datorer. Vidare har materialet anonymiserats genom avkodning av 

intervjupersoner och skolor. Ljudinspelningar och transkriberingar kommer att makuleras. 

 

4 Resultat och analys  

Resultatet kommer att presenteras utifrån de teman som har analyserats fram utifrån svar på våra 

frågeställningar: Vad upplever yrkeslärarna som pedagogiska utmaningar och förutsättningar i sin 

undervisning med elever med lindrig utvecklingsstörning? Vad beror dessa på enligt lärarna? Hur 

tillgodoser lärarna elevernas olika behov? Hur resonerar de kring sin praktik? De teman som 

framträtt är: tid och elevantal, nivåanpassning, tydlighet och struktur, sociala relationer och 

erfarenhet och behov av kompetens. Resultatet analyserades utifrån den teoretiska referensram som 

tidigare presenterades.  
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4.1 Tid och elevantal 

Något som främst lyfts fram som en möjlighet och även förutsättning i undervisningen i de fyraåriga 

programmen är den utökade tiden eleverna får jämfört med de som går de treåriga programmen. Det 

blir mer tid till att hinna: undersöka vad eleverna kan och ge dem feedback, låta eleverna reflektera 

över vad de gör och lära sig moment, låta alla elever komma till tals samt lära känna dem, fostra 

dem och se vilka som behöver extra stöttning. Lärare 5 lyfter fram att den lilla gruppen och de 

kontinuerliga mötena med dem gör det möjligt att förbereda dem inför vuxenlivet. Den lilla gruppen 

och den täta kontakten får även eleverna att ”känna värme och inte kyla” (Lärare 2). 

 

Ja det är ju små grupper också för det är ju en förutsättning för de ska kunna funka att dom inte är så många 

elever då för det blir ju trots allt så här desto fler elever desto mindre tid har man ju till varje elev (Lärare 7). 

 

 Ibland räcker dock inte den extra tiden de har, därmed blir det svårt att hinna göra klart alla 

moment för alla elever. Det gäller främst exempelvis kundobjekt i fordonsprogrammet. Eftersom 

kunden kanske har blivit lovad en tid när bilen ska vara klar får lärarna hjälpa till. Alla lärare känner 

inte att de har tid att hjälpa alla elever, trots att de kan vara ett fåtal. Att förhålla sig till att tiden 

skapar möjligheter eller problem samt att arbetet fokuserar på att nå fram till alla elever härleder vi 

till det alternativa perspektivet.  

 Några lärare menar att det inte går att låta ens fyra elever göra en del moment samtidigt. Det 

blir problematiskt att bistå alla när momentet är för svårt. Informanterna upplever att det blir 

stressigt. Det kan också bli negativt att bara ha två elever vid vissa moment uppger en annan lärare, 

för då känner hen att hen punktmarkerar eleverna och tar ifrån dem deras frihet. Läraren märker att 

hen påverkar eleverna negativt med tanke på elevantalet. Vi tolkar det som att läraren inte förklarar 

att problemet ligger hos eleven utan eleven hamnar i ett problem – alternativt perspektiv. Ytterligare 

exempel vi kan se ur ett alternativt perspektiv är när lärarna försöker differentiera undervisningen 

och ge eleverna det stöd de behöver i sitt lärande. Svårigheten med undervisningen härleder inte 

lärarna till ett problem hos eleven utan yttre faktorer som lärarna måste förhålla sig till. Flera uppger 

att elevantalet är beroende av vad de ska arbeta med, men att ha få elever är att föredra. De lärare 

som har en assistent är behjälpta av det extra stödet så att eleverna slipper vänta på hjälp samt att en 

extra vuxen har koll på vad som händer i verkstaden eftersom det finns olika säkerhetsrisker där. 

Till exempel måste personalen dämpa elever som har för bråttom då följden kan bli ett felaktigt 

resultat och även farligt för eleverna.  
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 En lärares resonemang kring problem som uppstår i undervisningsmiljön tolkar vi utifrån ett 

alternativt perspektiv. Hen berättar om en elev som hade koncentrationssvårigheter och kunde 

lyssna på läraren om eleven satt längst fram i klassrummet. När hen satt längst bak blev det för 

många intryck från de övriga eleverna, menar läraren. Emellertid utgår hen från ett problem som 

eleven själv har men läraren ser att problemet uppstår i mötet med andra. 

4.2 Nivåanpassning  

Vi kan se att alla yrkeslärarna berättar om liknande utmaningar och svårigheter som framträder i 

deras undervisning. Något som ligger övergripande i deras upplevelser är att eleverna är olika, som 

personer och gällande nivåer för vad de kan och inte kan.  

 En lärare menar att hen måste vara lyhörd inför vad de kan och några lärare tycker det är svårt 

att veta vilken nivå de ska börja på.  

 

Det är ju en otroligt stor spridning […] om vi säger att vi har sex stycken som har börjat i samma klass och så 

kan det ju vara fyra som ligger på en ganska bra nivå och sen är det två som haltar där, som har svårare och då 

brukar man ju tänka att ”hur ska jag göra nu?” Jag får ju inte gå på en nivå så att dom blir trötta att det blir så låg 

nivå och hur ska vi komma ner till dom så dom hänger med? Det här är ju en balansgång hela tiden (Lärare 1). 

 

Däri finner vi ett traditionellt perspektiv i och med deras gemensamma inställning om att eleverna 

visserligen är olika som individer och på olika nivåer. Dock argumenterar de för att en gemensam 

nivå behövs. Att perspektivet antas kan bero på att de möter en grupp elever som redan blivit 

kategoriserade i och med att de går i en särskild skolform med anledning av sin diagnos 

utvecklingsstörning. Vissa särskilda stödinsatser görs även ibland, till exempel en-till-en-

undervisning. När lärarna tillhandahåller metoden inom ordinarie undervisning tolkar vi 

stödinsatsen utifrån ett alternativt perspektiv. I de fall anpassningen görs frånskild från klassen blir 

det emellertid en undervisningsform utifrån ett traditionellt perspektiv, anser vi. För att metoden ska 

kunna bedrivas behöver antingen övriga elever i klassen kunna arbeta med något de behärskar eller 

att en assistent finns till hands, alternativt att eleverna fungerar som stöd åt varandra. En assistent är 

även viktig i undervisningssituationen med tanke på säkerheten i olika ämnen. Några av de lärare 

som inte har en assistent försöker hjälpas åt att ha en överblick över samtliga elever. En av de lärarna 

uttrycker en önskan om att ha fler pedagoger för att möjliggöra en-till-en-undervisning mer än vad 

de kan erbjuda idag.  
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 Vissa tilläggsdiagnoser, exempelvis ADHD, kan försvåra arbetet gällande att till exempel 

kvarhålla koncentrationen och uthålligheten, berättar två lärare. Ofta behöver förklaringar eller 

nivåer revideras menar dem. Detta tyder på ett traditionellt perspektiv på grund av att svårigheten 

förklaras utifrån elevens diagnos.  

 Lärare på tre skolor har möjligheten att inkludera sina elever i praktiska kurser i de treåriga 

programmen tack vare att eleverna redan är lokalintegrerade. Inkluderingen tycks ske när en elev 

har tillräckliga förutsättningar att vara med i undervisningen i det treåriga programmet, inte 

beroende på att yttre faktorer förändras för att den inkluderingen ska kunna ske. I den inkluderingen 

ser de emellertid en ökad social delaktighet för eleverna, vilket de värderar högt.  

 De olika nivåerna eleverna befinner sig på bemöter lärarna även genom att de kan presentera 

en stor bredd på uppgifter samt att elever som behärskar ett moment kan visa det för en elev som 

ännu inte har lärt sig detta. Lärarna anpassar förklaringar, repeterar, nivåanpassar uppgifter, lyfter 

fram elevernas styrkor och bygger vidare därifrån, samt uppmuntrar dem när det går bra.  

 

Det kan handla om att eleverna får rätt utmaningar [---] hitta rätt nivå för alla för det handlar ju om progression 

hela den där resan som eleverna gör att du kanske får börja i en ända och sen kanske du har ett mål här borta […] 

och möta eleven så att det är rätt att det ska vara rätt nivå (Lärare 16). 

 

Det kan upplevas som frustrerande av ett par andra lärare när de inte vet hur de ska göra för att 

eleverna ska lära sig ett specifikt mål. Ett par lärare förhåller sig till det med en acceptans. Samtliga 

har en inställning om att eleverna ska få och kan utvecklas. De ser eleverna som speciella, vilket 

lärarna ser som något positivt. Det är även spännande att se hur olika deras personligheter är menar 

en lärare. Vissa bitar kan gå tungt för eleverna medan andra bitar går lättare berättas det; exempelvis 

att en elev har stora svårigheter i skolan medan hen är väldigt duktig i en idrott.  

 Lärarna berättar även att eleverna ger mycket tillbaka. De frågar mycket, vilket ses som 

positivt. Yrkeslärarna uppskattar även att anpassa sig efter eleverna, vilket gör att flera anser att de 

själva utvecklas och blir stimulerade. En lärare hävdar att vem som helst inte kan arbeta som lärare 

i särskolan utan det handlar om personlighet kopplat till lämplighet. Att detta framkommer tyder på 

att eleverna behöver ett professionellt stöd, oavsett om det är kopplat till erfarenhet, utbildning eller 

egenskaper. Hur stödet ska ges kopplas både till att möta de svårigheter diagnosen 

utvecklingsstörning innebär och till att försöka nå alla individer, eftersom eleverna är olika. 
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 Att möta elevernas olikheter som exemplet ovan visar och även lärarnas positiva syn på att 

eleverna är olika anser vi lutar sig mot det alternativa perspektivet (Nilholm, 2005).  

 Lärarna ser positivt på att det är ett praktiskt program eleverna går eftersom det ökar 

möjligheten till arbete. Det ses även som fördelaktigt att eleverna oftast får arbeta med kundobjekt, 

vilket blir en verklighetsförankring för eleverna och det gynnar deras lärande och utveckling mot 

vuxenlivet. Att även utgå från elevernas egna intressen gynnar detta och deras engagemang för 

uppgiften. Lärarna värdesätter även utformningen av verkstaden där det finns utrymme att placera 

eleverna vid olika stationer när exempelvis elever har svårt att samarbeta. Under intervjuerna 

kommer flera av informanterna in på värdet av att ha en bra kommunikation med sina kollegor och 

kunna arbeta tillsammans kring eleverna för att kunna möta deras olika behov. Att utgå ifrån 

elevernas intressen, skapa möjligheter i miljön samt samarbetet med kollegor visar att lärarna även 

här arbetar utifrån ett alternativt perspektiv (Nilholm, 2005). 

 Undervisningen ses också som enklare i och med att de flesta eleverna inte har någon 

betygshets utan lärarna kan möta eleverna där de befinner sig. Dessutom har de inte kraven på att 

eleverna ska bli exempelvis examinerade fordonsmekaniker och fastighetsskötare. Lärarna ser på 

elevernas utveckling utifrån perspektivet anställningsbarhet, även om deras undervisning alltid utgår 

ifrån kunskapskraven.  

 För att förvissa sig om att lärarna når fram till eleverna i dessa anpassningar försöker de få 

alla att exempelvis komma till tals i en frågediskussion och låta eleverna visa hur de har förstått en 

uppgift istället för att endast svara att de ”kan”. Då kan läraren identifiera missuppfattningar och 

hjälpa eleven vidare i sin förståelse. Informanterna menar att genom att fråga elever om hur de ska 

lösa problem gör dem mer delaktiga i lärsituationen och hjälper läraren att kunna nå varje elev. Däri 

ser vi också att eleverna utmanas i sitt lärande.  

 Tekniska praktiska utföranden kan dock vara svårt menar en lärare och då får hen och 

assistenten göra momenten åt eleverna istället. Eleverna är visserligen med och deltar men hen 

menar att de blir passiva och riskerar att tappa intresset för uppgiften – trots att kurskriteriet 

”medverka” uppfylls (Skolverket, 2013b). Detta kan ses som att läraren ställs inför ett dilemma: 

kursens kriterier uppnås men intresset och de färdiga kunskaperna riskerar att inte nås. 

 De flesta lärarna är överens om att det ibland är för svåra moment som eleverna ska lära sig. 

En fordonslärare är skeptisk till Gysär13. Eleven hamnar i ett problem på grund av svårighetsgraden. 

En lärare på fastighet- anläggning- och byggnationsprogrammet menar dock att hen kan anpassa 
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uppgifterna ganska fritt utan att gå ifrån kursens krav. Återigen ändras undervisningen för att eleven 

ska mötas utifrån sina förutsättningar. Lärarna utgår från att de möter en grupp med en problematik, 

lindrig utvecklingsstörning, som alla ska få en utbildning utifrån kursplanen men att varje elev har 

olika behov som behöver tillgodoses. Att vissa moment i kursplanen anses vara för svåra för 

eleverna enligt lärarna gör problematiken än mer komplex. Däri ser vi ett dilemmaperspektiv som 

lärarna kontinuerligt behöver förhålla sig till, det vill säga att alla elever ska ges liknande kunskaper 

och färdigheter samtidigt som en individanpassning utifrån elevers olikheter skall göras (Nilholm, 

2005).   

4.3 Tydlighet och struktur 

En lärare i hantverksprogrammet berättar att ibland när hen tror att eleverna har förstått uppgiften 

framträder missuppfattningar och hen får börja om med instruktionerna igen. För att lyckas med 

dessa pedagogiska möten lyfter flera lärare fram att instruktioner måste ges i ett lagom tempo och 

att läraren är lugn och sansad. Det är viktigt med tydlighet och struktur för att lyckas med elevernas 

lärande.  

 

Struktur och planering och en fyrkantig ram är det som gäller (Lärare 11). 

Utveckla tydlighet. […] förklara utifrån fyra eller fem olika infallsvinklar det är min vardag (Lärare 13).  

 

Visserligen kan det tolkas som att lärarna funnit rätt metod för rätt kategori av elevgrupp och därmed 

antar ett traditionellt perspektiv, men vi vill mena att lärarna ser att problemet ligger i 

undervisningens upplägg istället. Blir innehållet otydligt förmedlat eller att läraren håller ett för högt 

tempo försvårar det lärandet för eleverna.  

 Ett par andra lärare förklarar att de delvis tydliggör genom att gå igenom vad som ska göras 

under lektionen samt att de vid lektionens slut summerar och ger eleverna feedback. Tydlighet 

skapar lärarna även genom att praktiskt visa ett moment som eleverna själva får repetera. Lärare på 

en skola berättar om att de även har satt lappar på verktygen och maskinerna för att eleverna ska 

veta vad redskapen heter, det vill säga bildstöd. Alla lärarna hjälper eleverna med deras lärande 

genom återkommande repetition.  

 

[…] som lärare måste man ha mycket tålamod och mycket förståelse för den biten…just det här att vi börjar om 

igen och börjar om och börjar om…det kanske tar hundra gånger innan lite lite grann fastnar (Lärare 14). 
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Upprepningen för eleverna är även viktig för att de själva ska vara medvetna om att de har lärt sig 

en ny färdighet. Något som lärarna också uppger som viktigt för att eleverna ska få ett ökat 

självförtroende, i sig själva och i de uppgifter de gör. Flertalet beskriver att eleverna har svagt minne 

men en lärare har erfarit att fler elever har möjlighet att lära sig om de får lugn och ro. Fyra lärare 

berättar om att eleverna kan en sak ena dagen men andra dagen är det bortglömt, precis som att det 

kan vara tvärtom. Läraren måste vara övertydlig och det går inte att gå djupt in i undervisningen 

eftersom att eleverna har svårt att förstå abstraktioner, påtalas det. Genom erfarenhet har lärare ett 

accepterande läge och förklarar det bristande lärandet med att det inte går att lära in mer för stunden. 

Funktionsnedsättningen beskrivs som olika lådor där vissa kan fyllas mer än andra. För att 

upprätthålla denna acceptans, tydlighet och repetition krävs tålamod menar lärarna. De som 

förklarar det bristande lärandet med att elever har svagt minne och bristande abstraktionsförmåga 

utgår från ett traditionellt perspektiv.  

  Annars är det de praktiska uppgifterna som är enklare att lära ut till eleverna, än de teoretiska, 

uppger yrkeslärarna. En lärare berättar att trots att hen har haft en teoretisk genomgång inför ett 

praktiskt moment kan läraren själv uppleva att eleverna står inför något obekant när de sedan ska 

börja det praktiska arbetet. Läraren hänvisar därmed till att elever har ett problem och påvisar ett 

traditionellt perspektiv. Problemet förklaras inte ligga i lärarens undervisning.  

 Några lärare beskriver att det ibland kan uppstå farliga händelser i den praktiska 

undervisningen. Detta kan de använda som praktiska exempel i sin teoretiska undervisning av 

yrkesämnet för att eleverna enklare ska förstå vikten av att utföra ett arbetsmoment lugnt och 

metodiskt för att resultatet ska bli säkert och rätt utfört. Här lyfter även lärarna fram rätten för 

eleverna att få misslyckas. Det är dels så eleverna lär sig men även dels ett sätt för dem att känna 

trygghet, menar lärarna. Några informanter har erfarenheten av att ha teorisalar intill verkstaden 

vilket möjliggör för klassen att gå ifrån ett praktiskt moment för att kunna sitta ner och få det 

förtydligat även teoretiskt eller vice versa, det vill säga öka lärandet.  

4.4 Sociala relationer  

De sociala mötena påverkar undervisningen både positivt och negativt för eleverna i deras lärande. 

Relationen och arbetet lärarna har med eleverna lyfts fram som en positiv upplevelse. Relationen är 

en förutsättning för ett fungerande arbete. 
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Det är roligt. […] Jag tycker dom ger mycket tillbaks (Lärare 3). 

 Man får lära sig mycket om hur människor fungerar (Lärare 15). 

 

Flertalet informanter uttrycker sig med starka adjektiv som ”jätteroligt”, ”fantastiskt”, ”skitkul” och 

”världens bästa jobb”. Det som framkommer varför yrkeslärarna trivs bra är bland annat att det är 

få elever, vilket gör det lättare att skapa en relation med dem. Samtliga uttryckte att de har en bra 

relation till sina elever. Flera lärare upplever att eleverna tycker det är roligt att komma till skolan, 

att de är frågvisa och kontaktsökande. De har också respekt för lärarna eftersom de besitter stora 

yrkeskunskaper i det området eleverna är intresserade av. Informanterna menar att när de har en god 

relation till eleverna och lärt känna dem underlättar det för lärarna att dels läsa av hur varje elev 

fungerar och dels hur de mår för dagen. På så sätt vet lärarna hur de ska kunna bemöta eleverna i 

deras lärande. Lärare 7 lyfte även fram vikten av att ta reda på information om eleverna för att kunna 

bemöta dem på bästa sätt. Synen på eleverna kopplar vi även här utifrån ett traditionellt perspektiv 

men formen av stödet behöver inte handla om speciallösningar utan det stöd som ges görs inom 

ramen för lärarnas ordinarie undervisning. Båda perspektiven ligger till grund i bemötandet. 

 

Min ledstjärna är relationen till eleven utan relationen skulle jag inte komma nånstans (Lärare 16). 

 […] de bygger väl mycket vårat koncept på att vi ska ha en bra relation (Lärare 2). 

 

 Överhuvudtaget nämns humor och positivitet som viktiga ingredienser för att få ett bra 

lärandeklimat där eleverna är mer avslappnade och mottagliga. Det gäller att vara ärlig om vad som 

är rätt och fel beskriver några lärare, men att det framförs på ett positivt sätt. Det finns en förståelse 

från lärarna att eleverna eventuellt bär med sig negativa upplevelser. Informanterna hänvisar till 

utanförskap och att eleverna har fått höra att de inte klarar av saker och ting. Utanförskapet och det 

bristande självförtroendet är därmed också en viktig aspekt att hantera i undervisningen och 

bemötandet, inte bara lärandet. Att ett fungerande lärandeklimat behöver finnas går att ansluta till 

ett alternativt perspektiv, det vill säga miljön påverkar lärandet. Att lärarna tar beslutet att låta elever 

repetera moment för att möjliggöra ett ökat självförtroende hos eleven, trots att lärande och 

befästandet av en kunskap har skett, betyder att lärarna har stått inför ett dilemma. Det sociala har 

fått företräde (Nilholm, 2005).  

 Hemförhållanden är något som nämns av några lärare som en betydande faktor för elevernas 

lärande. Lärarna upplever att föräldrarna själva har egna problem som gör att de inte kan stötta sina 
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barn som de behöver. Det kan också bli svårt ibland att få föräldrarna införstådda att deras barn har 

svårigheter och inte kan lära sig mer efter att lärarna har försökt på olika sätt. De fall föräldrarna är 

införstådda med problematiken går det lättare att kommunicera. Utifrån lärarnas resonemang ses 

elever och föräldrar ur ett traditionellt perspektiv men eleven hamnar i ett problem eftersom att 

föräldrarna inte kan stötta sina barn utifrån deras behov. 

 Förutom den pedagogiska utmaningen gällande lärande sker det konflikter mellan eleverna 

eller att problematiska situationer har uppstått utanför skolan, berättar några lärare. Det kan i de 

fallen bli svårt att få eleverna att varva ner och klara av att delta i undervisningen. Elevers konflikter 

är problematiska menar lärarna. Flera informanter säger att eleverna sällan ser sin egen del i 

konflikten. Emellertid anser en av lärarna att det är roligt och utmanande att hitta lösningar på 

problemen men det kan vara svårt att nå fram till eleverna. Svårigheten i att kunna ta del av 

undervisningen beror på, enligt lärarna, att eleverna själva har svårt att varva ner även om det är 

yttre omständigheter som har påverkat dem. Eleverna blir problembärare men lärarna försöker 

hjälpa dem att lösa konflikterna.  

4.5 Erfarenhet och behov av kompetens 

När lärarna resonerar kring sin praktik om de känner att de saknar något för att kunna tillgodose 

elevernas behov i sitt lärande svarar sex stycken att de inte saknar något. En yrkeslärare berättar 

emellertid att hen inte skulle vilja vara utan sin specialpedagogutbildning. Samtliga uttrycker att 

stor del av deras kompetens bygger på all den erfarenhet de erhållit, dels från de olika branscherna 

och dels från den tiden de har arbetat med skolungdomar. Flertalet uppskattar de pedagogiska 

diskussionerna som förs på deras skolor eller vid kompetensutvecklingsdagar som särskolan 

anordnar. Även särskolans rikskonferenser har lärt några lärare om hur de bättre ska bemöta denna 

kategori av elever, exempelvis vikten av att vara konkret eftersom eleverna har svårt att tänka och 

förstå abstrakta tankegångar. Här utgår de från att elevgruppen är specifik, bärande av en 

problematik och därmed behöver en särskild pedagogik. Detta synsätt anser vi tillhör det 

traditionella perspektivet. 

 Lärare 8 skulle även vilja ha ett samarbete mellan andra skolor där lärarna kan byta 

pedagogiska och kursmässiga erfarenheter. Emellertid berättar några lärare att det säkerligen finns 

mer att lära sig och att en kanske skulle få syn på mer värdefull kunskap att ta till sig om en utbildade 

sig till exempelvis speciallärare. En annan yrkeslärare känner behov av mer didaktikutbildning för 
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att veta hur eleverna lär sig bäst. Några önskar att de fick mer fortbildning om bland annat 

autismspektrat för att veta vilka krav en kan ställa på elever med denna problematik. De två lärare 

som berättar om att de har läst några mindre kurser om exempelvis utvecklingsstörning menar att 

de fått en ökad förståelse för elevgruppen. Lärare 16 uppger att hen känner ett behov av handledning 

där hen kan ventilera sina funderingar för att enklare kunna vägleda eleverna utifrån deras behov 

direkt när olika situationer uppstår och förstå dem bättre. Återigen utgår lärarnas resonemang från 

ett traditionellt perspektiv. 

 

Jag skulle vilja lära mig mer om de här handikappen olika diagnoser och sånt (Lärare 10). 

[…] sen kan man ju få när man går sån här tycker jag då att då får man en annan förståelse varför händer saker 

och ting. [---] kanske man tänker lite annorlunda själv också (Lärare 3). 

 

4.6 Resultatsammanfattning 

I yrkeslärarnas redogörelse om sina upplevelser i att undervisa elever med lindrig 

utvecklingsstörning framträdde fem olika teman kopplade till deras förklaringar, vilka var: tid och 

elevantal, nivåanpassning, tydlighet och struktur, sociala relationer samt erfarenhet och behov av 

kompetens. De pedagogiska utmaningarna som lärarna ställs inför är att kunna anpassa sin 

undervisning till rätt nivå för alla elever, kunna nå fram till varje elev när tiden inte räcker till eller 

att elevantalet är för stort i förhållande till hur mycket stöttning eleverna är i behov av. Andra 

utmaningar som framträder hänvisar yrkeslärarna till kursplaners krav, vilka de anser är för högt 

ställda i förhållande till elevgruppen. Alla lärare är överens om att de teoretiska momenten är svårare 

att undervisa och förklarar det med att eleverna har en begränsad abstraktionsförmåga samt 

begränsat arbetsminne. Den sociala arenan, elevers konflikter och bristande förståelse från 

föräldrarna, är också faktorer som påverkar både undervisning och elevers lärande ogynnsamt. 

Lärarna ställs även inför andra svårigheter som påverkar lärandet negativt, till exempel elevers 

bristande självförtroende. Detta tas emellertid redan hänsyn till i undervisningen. För att få ett mer 

framgångsrikt lärande och nivåanpassning önskar flertalet lärare ökad kompetens kring olika 

diagnoser eleverna har.  

 Förutsättningar för elevers lärande relateras också till tid och elevantal. Den utökade tiden 

eleverna får i ett fyraårigt program behövs för ett ökat lärande eftersom lärarna kan låta eleverna 

arbeta i sin takt och upprepa moment tills nya kunskaper befästs. Att eleverna oftast är få gör att 
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tiden räcker till för att lärarna ska kunna stötta eleverna. Detta möjliggör nivåanpassning, 

upprepning, tydliggörande samt metodanpassning som en-till-en-undervisning, vilka också anses 

som förutsättningar för ett ökat lärande. Yrkeslärarna berättar att i dessa didaktiska och metodiska 

revideringar krävs tålamod för att det är tidskrävande att finna rätt väg för varje enskild individ. En 

övergripande förutsättning för att få till stånd en fungerande undervisning menar lärarna är att 

utveckla goda relationer med eleverna.  

 Lärarnas redogörelser om sin undervisning pendlar mellan traditionellt och alternativt 

perspektiv, dels gällande utformningen av stöd, och dels när de förklarar vem som är 

problembäraren. Lärarnas resonemang kan även förstås utifrån ett dilemmaperspektiv eftersom 

lärarna kontinuerligt behöver förhålla sig till att alla elever ska ges liknande kunskaper och 

färdigheter samtidigt som en individanpassning utifrån elevers olikheter skall göras (Nilholm, 

2005).  

 

 

5 Diskussion 

I kommande avsnitt diskuteras resultatet gentemot tidigare forskning som följs av en avslutande 

reflektion. Vidare diskuteras huruvida metodvalet har varit relevant för studiens resultat och hur 

resultatet kan ses i förhållande till rigorösitet, trovärdighet och tillförlitlighet. Därefter kommer en 

diskussion om hur den teoretiska referensramen har varit användbar för studiens analys. Slutligen 

presenteras förslag på vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

Den här studien har haft som syfte att studera hur några yrkeslärare i gymnasiesärskolans 

yrkesförberedande program upplever att undervisa elever med lindrig utvecklingsstörning, deras 

beskrivningar av och resonemang kring hur de möter dessa elever i sitt lärande. Våra 

frågeställningar var: ”Vad upplever yrkeslärarna som pedagogiska utmaningar och förutsättningar i 

sin undervisning med elever med lindrig utvecklingsstörning?” ”Vad beror dessa på enligt 

lärarna?” ”Hur tillgodogör lärarna elevernas olika behov?” samt ”Hur resonerar de kring sin 

praktik?”. Lärarna har resonerat kring utmaningar och förutsättningar de upplever i sin undervisning 

samt hur de tillgodoser elevernas olika behov. Resonemangen har beskrivits utifrån traditionellt och 

alternativt perspektiv samt dilemmaperspektiv. De beskrivningar som återges i de olika teman om 
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hur lärarna möter eleverna i sitt lärande är även beskrivningar som forskningen redovisar som god 

undervisning.  

 Yrkeslärarnas resonemang kring förutsättningar och utmaningar kopplade till tid och elevantal 

handlar dels om att tiden ger utrymme till att ge eleverna feedback, låta eleverna reflektera över vad 

de gör och hinna lära sig moment, samt bygga relationer och kunna identifiera vilka elever som 

behöver extra stöttning. Dessa aspekter är exempel på förutsättningar för att skapa en god 

undervisning enligt modern forskning (Håkansson & Sundberg, 2012; Lundahl, 2014; Mitchell, 

2014; Westling Allodi, 2010). Westling Allodi (2010) menar även att eleverna behöver känna 

gemenskap för att möjliggöra lärande. Att känna tillhörighet tas upp av informanterna som en viktig 

aspekt i undervisningen, vilket den täta kontakten och den lilla gruppen skapar, enligt lärarna. Något 

även Göransson (2004) bekräftar.  

 Under temat nivåanpassning berättar yrkeslärarna att de behöver vara lyhörda inför vilka 

förkunskaper och förutsättningar eleverna har och att lärarna måste anpassa sin undervisning utifrån 

elevernas behov. Detta upplevs dock problematiskt då både inre och yttre faktorer påverkar 

lärsituationen, samt att lärarna måste förhålla sig till både gruppen och individens behov. Rix m.fl. 

(2006), Kadesjö (2008) och Göransson (1999) skriver att läraren måste ta hänsyn till att eleverna 

har olika lärandebehov. Rix m.fl. (2006) menar även att en viktig lärandefaktor är att läraren utgår 

från rimliga kunskapsmål. Flera av våra informanter ser en problematik i detta då de anser att 

kursplaner ibland innehåller för svåra moment för eleverna. Vidare bör lärare variera metoder och 

innehåll menar Håkansson och Sundberg (2012). Även Linikko (2009) och Ahlberg (2009) 

förespråkar ett varierat arbetssätt för elever med utvecklingsstörning och inlärningssvårigheter. Vårt 

resultat visar att lärarna varierar metoder, dels för individen och dels för gruppen. Rix m.fl. (2006) 

menar att elever i behov av särskilt stöd behöver individuell handledning av läraren för att lyckas 

med sitt lärande. En av våra informanter, som saknar assistent, önskar fler pedagoger för att 

möjliggöra ”En-till-en-undervisning”. Nilholm och Alm (2010) visar också hur ett varierat 

arbetssätt kan erbjudas när fler pedagoger finns att tillgå i lärsituationen. I informanternas svar 

nämns att ibland kan en elev som klarar av ett moment få visa det för en elev som ännu inte behärskar 

det. Alexandersson (2009) och Ahlberg (2001) menar att elever med funktionsnedsättning blir 

hjälpta när en dialog och ett samspel sker mellan eleverna.  

 Schmidt och Creslovnik (2010) rekommenderar att i yrkesutbildning för elever med särskilda 

behov måste läraren frångå traditionell undervisning och istället utveckla andra lärandemodeller för 
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att få en effektiv lärmiljö. Det står i likhet med hur informanterna resonerar kring sin praktik där de 

frångår en traditionell undervisning med tanke på att de bland annat ger kontinuerlig feedback och 

individanpassar. Yrkeslärarna kontextualiserar och låter eleverna välja uppgifter utifrån eget 

intresse, vilket kan ses som att de blir stimulerade. Detta är något som rekommenderas av forskare 

(Ahlberg, 2001; Göransson, 2004; Håkansson och Sundberg, 2012; Lindström och Pennlert, 2012; 

Nordahl et al, 2007). När feedback ges är det viktigt för svagpresterade elever att få förklaringar 

som handlar om uppgiften i sig och hur de ska nå målen enligt Lundahl (2014) och även våra 

informanter. De är även samstämmiga med forskare om att ha förväntningar på att eleverna ska 

utvecklas och utmanas för att nå ett lärande (Lundahl, 2014; Håkansson och Sundberg, 2012; Hattie, 

2009).  

 I tydlighet och struktur framkommer det att informanterna anser att instruktioner måste ges i 

ett lagom tempo och inte går för djupt in i undervisningen för att underlätta lärandet  för eleverna. 

Det är något som även Göransson (1999) påpekar gällande elever med en utvecklingsstörning med 

tanke på deras begränsningar i korttidsminnet. För att förenkla lärande ytterligare krävs tydlighet 

och struktur menar våra informanter, vilket också forskare hävdar (Göransson, 1999; Håkansson & 

Sundberg, 2012; Linikko, 2009; Ahlberg, 2001, Nilholm & Alm, 2010). Repetition är en 

återkommande metod som lärarna uppger är lyckosam för att nå ett lärande hos eleverna. Detta är 

samstämmigt med Holmqvist (2004) som menar att repetition är en nyckel till inlärning. Holmqvist 

(2004) visar att TEACCH är en annan framgångsrik metod gällande anpassning och variation för 

elever med utvecklingsstörning. Delar av den, till exempel information till eleverna om planering 

och tydliggörande via bildstöd, lyfter några informanter fram som ett stöd i lärandet. Annan form 

av tydliggörande för att stödja elevers lärande är att använda sig av konkreta verktyg (Linikko, 

2009). Några yrkeslärare i vår studie upplever att den teoretiska undervisningen blir tydligare och 

enklare att förstå för eleverna när lärarna utgår från konkreta upplevelser som eleverna har erfarit 

under praktiska moment.  

 Under Sociala relationer framkommer relationsskapande som en framträdande aspekt för att 

nå eleverna. Den beskrivs av våra informanter som en förutsättning för ett fungerande arbete. Lutz 

(2013) och Håkansson och Sundberg (2012) lyfter också fram sambandet mellan relation och 

lärande. Vidare menar Lutz (2013) att läraren behöver inta ett elevperspektiv för att kunna få en bild 

av och förstå vad eleverna möter i skolan i den pedagogiska och sociala kontexten. Det som tyder 

på att lärarna i vår studie intar ett elevperspektiv är att de har en förståelse för att eleverna har haft 
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det svårt i skolan och i sociala sammanhang. En indikation på bristande elevperspektiv är att lärarna 

känner att de inte har tillräckliga kunskaper om hur lärande och tankegångar fungerar hos personer 

med utvecklingsstörning. Förutom att informanterna visar att de har en förståelse för elevernas 

livssituation har lärarna en positiv attityd till elevgruppen, precis som yrkeslärarna i Sitlingtons och 

Okolos (1997) studie uppvisade. Forskarna kunde dock inte finna svar på denna trend. Vi tolkar att 

våra informanters positiva attityd bottnar i att de i grunden har ett humanistiskt synsätt då de anser 

att alla kan och ska få utvecklas. Eleverna har även respekt för yrkeslärarna eftersom de har stora 

yrkeskunskaper, vilket god undervisning ska baseras på (Håkansson & Sundberg, 2012). 

 Under kapitlet Erfarenhet och behov av kompetens framträder det att yrkeslärarna inte 

samarbetar med speciallärare eller specialpedagoger kontinuerligt, vilket tidigare forskning också 

tyder på gällande yrkeslärares arbete (Stitlington & Okolo, 1997). En framgångsfaktor för att elevers 

olikheter ska kunna bemötas är när samarbete sker mellan olika yrkesgrupper i skolan menar flera 

forskare (Ewans & Hwang, 2011; Göransson, 2004; Lindqvist et al, 2011). Den läraren i vår studie 

som är utbildad specialpedagog har haft stöd av sin specialpedagogiska kompetens. Varför det inte 

eftersöks ett samarbete med en speciallärare/specialpedagog i lärsituationen går inte att utröna av 

svaren. Med tanke på att det eftersöks fler pedagoger i lärsituationen kan detta vara resursrelaterat. 

Det kan även bero på att lärarna eventuellt anser att de får tillräckligt stöd från de pedagogiska 

diskussionerna med sina kollegor. Emellertid vittnar yrkeslärarna främst om att få en ökad 

kompetens gällande exempelvis kunskaper om diagnoser. Det handlar således om att de själva vill 

få en ökad beredskap för att lärande ska uppnås hos eleverna.  

5.2 Avslutande reflektion 

Utifrån yrkeslärarnas resonemang ser vi att deras verksamhet är komplex där lärarna ställs inför 

olika dilemman eftersom de ska förhålla sig både till gruppen och individens behov i lärandet. 

Lärarna alternerar mellan ett traditionellt och alternativt perspektiv när de ska förklara vem som är 

problembärare samt i val av metod. Vi tolkar utifrån lärarnas redogörelser att de differentierar 

undervisningen även under tiden genom att nivåanpassa för varje enskild individ. De resonerar kring 

sin praktik likt vad forskning säger om god undervisning och det blir anpassningar utifrån både ett 

traditionellt och alternativt perspektiv. Precis som Persson (1998) menar att skolan behöver göra; 

det vill säga anta båda perspektiven för att kunna förklara och hitta lösningar. Lärarna resonerar 

dock inte alltid medvetet om att eleverna antingen är i eller med svårigheter utan de tycks snarare 
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prova olika lösningar som ibland grundar sig i att eleven är i en svårighet men ibland med en 

svårighet. Lärarna förefaller fokusera mer på målet: största möjliga lärande för varje elev. I den 

processen förs lärarna in i olika dilemman av olika anledningar.  

 Vi kan se att yrkeslärarna utgår från att de anser att de möter en grupp med en problematik, 

lindrig utvecklingsstörning, som alla ska få en utbildning utifrån kursplanen men att varje elev har 

olika behov som behöver tillgodoses. Att vissa moment i kursplanen anses vara för svåra för 

eleverna enligt lärarna gör problematiken än mer komplex. Däri ser vi ett dilemmaperspektiv som 

lärarna kontinuerligt behöver förhålla sig till, det vill säga att alla elever ska ges liknande kunskaper 

och färdigheter samtidigt som en individanpassning utifrån elevers olikheter skall göras (Nilholm, 

2005).  

 Att det finns en fortsatt efterfrågan om ökad information kring elevers diagnoser talar för att 

lärarna ser möjligheter i att öka elevers lärande om lärarna erhåller denna kompetens. Vi ställer oss 

dock frågande till om svaret till ökat lärande för eleverna ligger däri och därmed om ett traditionellt 

perspektiv är det mest framgångsrika förhållningssättet. Emellertid kan det bidra till att lärarna får 

ett mer genomgående elevperspektiv. Med tanke på att yrkeslärarna pendlar mellan de olika 

perspektiven kan det vara relevant för dem att analysera sina verksamheter ytterligare för att söka 

svaret på vem som äger problemet till elevernas lärandesvårigheter. Detta för att enklare utröna vad 

som är den mest framgångsrika pedagogiken. Idag verkar inte det göras medvetet eller utifrån ett 

kritiskt förhållningssätt av alla. Skulle ett större samarbete ske med personal, som besitter 

specialpedagogisk kompetens, kan det öka möjligheterna att få syn på nya idéer om hur svårigheter 

lärarna möter idag ska kunna lösas, menar vi. Ewans och Hwang (2011) menar att det finns en 

utmaning om att lyckas öka samarbetet mellan specialpedagoger och lärare; en utmaning som 

kvarstår menar vi. 

 Avslutningsvis anser vi att de resultat som har kommit fram i denna studie kan användas som 

diskussionsmaterial för andra yrkeslärare i gymnasiesärskolan, i sitt arbete för att nå ett ökat lärande 

för sina elever. Det kan också väcka frågan om yrkeslärare behöver en speciallärarexamen med 

inriktning utvecklingsstörning. Utifrån lärarnas resonemang förefaller dessa yrkeslärares 

kompetenser till stor del vila på deras yrkeskunskaper3 och erfarenheter med att undervisa ungdomar 

med lindrig utvecklingsstörning. Vi anser att ett medvetandegörande av de specialpedagogiska 

                                                 
3 Kunskaper från de olika branscherna de har varit verksamma i, exempelvis bilmekaniker och 

kock. 
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perspektiven kan bistå yrkeslärarna i deras val av metod och syn på svårigheter gällande elevers 

lärande. Det skulle i förlängningen kunna möjliggöra ett mer kritiskt förhållningssätt hos lärarna 

vilket i sin tur skulle kunna resultera i fler hållbara lösningar på de svårigheter som uppstår i 

lärandet. 

5.3 Metoddiskussion 

Vid forskning är det angeläget att reflektera över vilken forskningsansats som nyttjats och hur det 

inverkar på forskarens tolkning av sitt material (Alvesson & Deetz, 2000).  

 Eftersom en kvalitativ ansats söker svaren ur informanters erfarenheter och lärdomar anser vi 

att ansatsen var passande för vår studie då vi var intresserade av yrkeslärares upplevelser (Backman, 

2008). Användandet av halvstrukturerade samtalsintervjuer gav oss möjligheten att ställa följdfrågor 

för att kunna få ett utvecklat svar på syftets frågeställningar.  

  Vi uppfattar informanternas svar som trovärdiga eftersom de har beskrivit hur de gör i 

praktiken, det vill säga deras egna upplevelser. Det går dock inte att frångå risken att deras 

upplevelser inte stämmer överens med verkligheten. För att säkerhetsställa detta hade en 

komplettering av flera observationer av var och ens undervisning behövt utföras.  

 Graneheim och Lundman (2004) anser att analysen kräver tid för att väsentlig information 

inte ska uteslutas. Därför analyserades materialet noggrant under upprepade tillfällen för att detta 

inte skulle ske samt för att säkerhetsställa att relevanta kategorier hade analyserats fram.   

 Eftersom att vi båda har flerårig erfarenhet från skolans verksamhet, däribland 

gymnasiesärskolan, är vår förförståelse stor. Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att studiers 

resultat ofta avspeglar forskarens intresseområde och det kan finnas en risk att vårt resultat hade gett 

ett annat utfall om en person med en annan förförståelse hade bearbetat informanternas svar. 

Samtidigt har vår förförståelse medfört att vi har kunnat fokusera på betydelsefulla följdfrågor. 

Genom hela studien har vi emellertid försökt frambringa oss en förståelse ur informanternas 

perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessutom har detta förstärkts i och med att vi har varit två 

som har analyserat materialet. 

5.4 Diskussion teoretisk referensram  

Det teoretiska ramverket har gett oss en bredare förståelse för hur komplext lärarnas hantering av 

elevers behov i undervisningen är med tanke på att lärarna varierar perspektiv gällande vem som är 
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problembäraren och hur behoven ska bemötas, oavsett om variationen sker medvetet eller 

omedvetet. Teorierna har varit användbara för att kunna göra en djupare analys av hur lärarna möter 

elevernas olika behov. Teorierna har också bidragit till ett vidare perspektiv på hur lärarna resonerar 

kring sin praktik. Lärarnas resonemang om hur elevernas lärandebehov tillgodoses skulle ha kunnat 

ha analyserats utifrån lärandeteorierna, men eftersom elevkategorin är i behov av särskilt stöd blir 

de specialpedagogiska perspektiven mer intressanta och relevanta. Lärandeteorier skulle eventuellt 

kunnat ha fungerat som ett komplement till att analysera de delar där didaktiska resonemang 

framträder. 

5.5 Förslag på vidare forskning  

För att få en djupare inblick i och förståelse för yrkeslärares undervisning med elever med 

utvecklingsstörning är det relevant att studera hur yrkeslärare i gymnasiesärskolan i resten av landet 

resonerar. En intressant studie vore att undersöka vad elever i gymnasiesärskolan anser att de 

behöver i sitt lärande och om de får de tillgodosedda i undervisningen. En ytterligare intressant 

forskning vore att studera hur yrkeslärare, med och utan specialpedagogisk kompetens, undervisar 

och jämföra resultaten. 

 Med tanke på att tidigare internationell forskning visar att det inte är vanligt förekommande 

med ett samarbete mellan yrkeslärare och speciallärare/specialpedagoger finner vi det intressant att 

granska huruvida ett samarbete sker i svenska skolor och hur det påverkar elevers lärande. 
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Bilaga 1  

Missivbrev 

Yrkeslärares upplevelser och beskrivning av sin undervisning med elever 
med lindrig utvecklingsstörning 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Speciallärarprogrammet, inriktning 

utvecklingsstörning, som ska skriva ett självständigt arbete i form av en uppsats. 

Syfte 

Syftet med studien är att studera vilka upplevelser några yrkeslärare i gymnasiesärskolans 

yrkesförberedande program har om att undervisa elever med lindrig utvecklingsstörning och 

lärarnas beskrivning av och resonemang kring hur de möter dessa elever i sitt lärande (utifrån deras 

olika behov och förutsättningar.) 

Intervjustudie 

Vi ska göra en intervjustudie med lärare som är verksamma i gymnasiesärskolans yrkesämnen. 

Varje intervju beräknas att ta 45-60 minuter. Intervjuerna genomförs vid besök på 

gymnasiesärskolorna. Vi som genomför intervjuerna är Greta Haffling och Terese Hedin. 

Forskningsetiska principer  

Vid intervjuerna tar vi hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär 

att deltagandet är frivilligt och att ni när som helst kan avbryta intervjun och därmed ert  

deltagande. Ert deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och det material vi samlar in 

kommer endast att användas i vårt uppsatsarbete. 

 

Resultat  

Resultat från studien redovisas i det självständiga arbetet under våren 2016.  

Kontakta oss gärna  

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare Gunnlaugur 

Magnússon för mer information.  

 

Med vänliga hälsningar Greta och Terese! 

 

Greta Haffling – telefon: xxxx-xxx xxx; mail: xxx  

Terese Hedin – telefon: xxxx-xxx xxx; mail: xxx 

Gunnlaugur Magnússon, adjunkt i specialpedagogik och pedagogik, Mälardalens 

högskola, Akademin för utbildning, kultur och lärande – telefon: xxx-xx xx xx; mail: 

gunnlaugur.magnusson@mdh.se 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 
1) Berätta om din yrkes- och utbildningsbakgrund. 

2) Hur länge har du arbetat inom gymnasiesärskolans nationella program? 

3) Hur upplever du arbetet med att undervisa elever med lindrig utvecklingsstörning? 

4) Samverkar du med andra kollegor? Om, vilka yrkesroller har de och hur samverkar ni? 

5) Vilka utmaningar stöter du på i din undervisning och vad kan de bero på? 

6) Vilka förutsättningar och möjligheter ser du i din undervisning?  

7) Hur möter du dina elevers olika individuella behov? 

8) Vad anser du att en måste ta hänsyn till i undervisningen med elever med lindrig 

utvecklingsstörning? 

9) Vilka egenskaper hos dig som yrkeslärare och kunskaper har du erfarit som fördelaktiga 

för att kunna möta/tillgodose elevernas behov i sitt lärande? 

10) Saknar du något i din yrkesroll för att kunna möta/tillgodose elevernas behov i sitt lärande, 

i så fall vad? 

11) Vad har du fått för kompetensutveckling gällande undervisning med elever som har en 

lindrig utvecklingsstörning? Följdfråga: Vad fick du lära dig? På vilket sätt har du haft 

nytta av den i ditt arbete? 

 


