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Abstract 

Syftet med studien är att beskriva verksamma pedagogers upplevelser av framgångstrategier i arbetet med 

elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. För att försöka förstå 

pedagogernas upplevelser har det sociokulturella samt det relationella perspektivet använts som teoretisk ram. 

Studiens litteraturöversikt belyser perspektiv på funktionsnedsättningar samt framgångsstrategier med 

perspektiv på lärande och utveckling. Studien är kvalitativ med inspiration av fenomenologin. Med hjälp av 

intervjuer ville vi få kunskap om och beskriva vad pedagoger upplever som framgångsstrategier i arbetet med 

elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Resultaten av studien 

visar sammanfattningsvis att den fysiska lärmiljön bör vara lugn, strukturerad, att eleverna har möjlighet till 

egna avskärmade platser eller rum samtidigt som det gemensamma utrymmet ger möjligheter till socialt 

samspel. Lärmiljön bör präglas av goda relationer, delaktighet samt arbetsglädje. Arbetssättet och 

undervisningen bör vara anpassad utifrån varje elevs förutsättningar. Användning av scheman och bildstöd, 

förberedelse, hög personaltäthet och att själv tillverka läromedel som är anpassade utifrån varje elevs behov 

upplever pedagogerna som framgångsstrategier. Studien visar att erfarna pedagoger som är kunniga och 

trygga i sin profession utvecklar lärmiljöer utifrån en genomtänkt syn på lärande där de sociokulturella och 

relationella perspektiven är tongivande. Att stärka elevens egna förutsättningar till lärande och socialt samspel 

upplever pedagogerna som utmaningar då de ser elevens hela livsperspektiv som en given utgångspunkt i sitt 

arbete. Studien kan bidra till att synliggöra pedagogers upplevelser av framgångsstrategier i arbetet med 

aktuell elevgrupp samt att bygga upp en bank av kollektivt minne kring möjliga framgångsstrategier. 
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Förord 
 

Vårt varmaste tack går till de sex informanter som generöst ställt upp med sin tid för att 

samtala med oss om sina upplevelser av framgångsstrategier i arbetet med elever som både 

har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Tack för mycket 

tänkvärda och intressanta samtal! Ert engagemang ger eftervärme… 

Ett stort tack även till vår handledare Catarina Grahm för värdefull support under arbetets 

gång. 

Vi riktar också vår tacksamhet till nära och kära som fått göra uppoffringar och stå tillbaka 

för vår uppmärksamhet i tider då studierna inneburit många timmar med litteraturläsning 

och en ansenlig mängd tid vid tangentborden. 

Vi har inspirerat och uppmuntrat varandra i arbetet med studien. Vi har genom delaktighet 

och samarbete skapat en relationell lärandeprocess. 

Vi ansvarar gemensamt för alla delar i studien. 

Kristianstad i maj 2016 

Karina Helldén                  Linda Nord 
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1. Inledning  

 Bakgrund 

Syftet med studien är att beskriva verksamma pedagogers upplevelser av 

framgångsstrategier i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning och någon 

form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Syftet med föreliggande studie är inte att 

leta efter rätt eller fel, söka efter en sanning eller att visa på en generell bild av pedagogers 

upplevelser av framgångsrikt arbete med aktuell elevgrupp. Uppdraget att utveckla 

verksamheten på ett optimalt sätt för alla elever finns formulerat i Skollagen (SFS 

2010:800). I en skola för alla ska alla elever rymmas, varje elev ska bemötas utifrån 

dennes förutsättningar och behov. Reflektioner kring undervisningens vad, hur och varför 

får anses vara varje pedagogs utgångspunkt i utövandet av sin profession. Dessa 

reflektioner samt resultatet av dem, blir särskilt viktiga i arbetet kring elever med 

utmaningar av olika slag, i denna studie kring elever med utvecklingsstörning samt 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Att minnas, organisera och lösa problem flexibelt 

är exempel på exekutiva funktioner som elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar ofta har svårigheter med (Ortiz & Sjölund, 2015). I 

examensordningen för speciallärare (SFS 2011:186) lyfts förmågan att leda utvecklingen 

av det pedagogiska arbetet och verksamhetens lärmiljöer med mål att möta behovet hos 

alla elever som viktig. Att inta ett undersökande förhållningssätt till verkligheten och 

bidra till kunskapsutveckling inom professionen ser vi som centralt eftersom 

vetenskapliga förmågor som att problematisera, reflektera och analysera blir allt viktigare 

delar av pedagogiskt arbete. 

Vi upplever att det finns en efterfrågan om kunskap kring framgångsstrategier i arbetet 

med elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

De framgångsstrategier som vi här vill beskriva är pedagogers upplevelser av hur de får 

eleverna att lyckas såväl kunskapsmässigt som socialt. För aktuell elevgrupp visar sig de 

kunskapsmässiga och sociala delarna vara tätt sammanflätade. I ett blivande uppdrag som 

speciallärare med specialisering utvecklingsstörning ser vi det som viktigt att inhämta 

mer kunskap inom detta område för att utvecklas i vår profession. Under utbildningstiden 

till speciallärare med specialisering utvecklingsstörning stärktes vårt intresse för studier 
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kring aktuell elevgrupp, då det i olika seminariesammanhang diskuterades att 

utvecklingsstörning kopplat till neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inte var beforskat 

i större utsträckning. Enligt en kunskapsöversikt (Skolverket, 2015) finns ett stort behov 

av forskning om hur skolan kan förstå, möta och stödja lärandet hos elever med 

funktionsnedsättning. Vad vi erfar finns det en mycket begränsad mängd forskning kring 

elever med både utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i 

dagsläget. 

En vetenskapsteoretisk grund innefattar antaganden om verkligheten, människan, 

kunskapen, vetenskapen och den vetenskapliga metoden. Överväganden kring dessa 

antaganden görs i all den forskning vi studerat. Som vi uppfattar det bärs 

specialpedagogisk forskning av tankar kring människans lika värde och rätt till utveckling 

och lärande. Vem är jag om jag inte får möjlighet att kommunicera, ha relationer, 

utvecklas och lära i samspel med andra? Väl medvetna om att det egna rastret, eller 

förförståelsen, påverkar valet av den forskning samt litteratur som behandlas, väljs en 

ansats med inspiration från fenomenologin med anknytning till teorier kring de 

sociokulturella (Säljö, 2014; Vygotskij, 2001) och relationella perspektiven (Persson, 

2013). Inom senare tids specialpedagogiska forskning samt litteratur fokuseras dilemmat 

kring den omgivande miljön. Barnet eller eleven ses som en person som får svårigheter i 

en miljö, relationellt perspektiv, till skillnad från en person med svårigheter oavsett miljö, 

kategoriskt perspektiv (Ahlberg, 2013). I litteratur (Greene, 2008; Hejlskov Elvén, 2009; 

Kutscher, 2010a) där elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar diskuteras ges 

den omgivande miljön stor betydelse för om en svårighet eller diagnos blir till en 

funktionsnedsättning. Författarna utgår från en humanistisk människosyn där 

kravanpassning, lågaffektivt bemötande och att elever gör rätt bara de kan, är viktiga 

teman. Bredmar (2014), Langelotz (2014) samt Linikko (2009) som i sin forskning 

belyser pedagogers upplevelser av arbetet och vilka faktorer som gör arbetet 

framgångsrikt, utgår från att utveckling sker i samverkan med andra. Forskare som på 

olika sätt belyser elever med utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, deras möjligheter till delaktighet och lärande, utgår även de från att 

utveckling sker i samverkan med andra (Berthén, 2007; Frithiof, 2007; Johansson, 2015; 

Mineur, 2013; Molin, 2004; Östlund, 2012). Gemensamt för ovan nämnda forskare är att 

de alla tangerar personer med funktionsnedsättningars dilemman och hur människor i 

olika kontexter kan hitta framgångsstrategier med målet att alla upplever sig vara, och 
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blir, fullvärdiga elever/samhällsmedborgare. Forskarna vill, genom till största delen 

kvalitativa metoder, försöka komma nära forskningsobjektet och få del av hens egna 

upplevelser och berättelser och genom den narrativa ansatsen nå förståelse.  I relation till 

pedagogers upplevelser av framgångsstrategier i arbetet med elever som både har 

utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är detta även vår strävan 

i föreliggande studie. Utifrån en tilltro till alla elevers utvecklingsmöjligheter, med en 

ödmjuk och nyfiken blick är vi ”på spaning efter den utveckling som skulle kunna bli 

möjlig, och delaktiga i dess möjliggörande!” (Partanen, 2012, s. 37).   

 Styrdokument 

Skolans verksamhet formas av direktiv från flera olika styrdokument. Det finns 

internationella konventioner och överenskommelser som Sverige har förbundit sig att 

följa såsom FN:s konvention om barnets rättigheter och Salamancadeklarationen 

(Ahlberg, 2009). På nationell nivå ger riksdag, regering och myndigheter ramar för 

skolans arbete genom skollag, skolförordning, läroplaner samt kursplaner (Persson, 

2013). Nedan följer en kortfattad beskrivning av några av dessa. 

Barnkonventionen; FN:s konvention om barnets rättigheter som tagits fram för att 

åstadkomma ett gemensamt synsätt mellan olika länder antogs 1989. Sammanfattningsvis 

innebär de grundläggande principerna att alla barn har rätt att överleva och utvecklas och 

barnets bästa ska komma först i alla beslut. Alla barn har samma rättigheter och lika 

värde, ingen får diskrimineras. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i frågor 

som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till ålder och mognad 

(Utrikesdepartementet, 2006). 

Salamancadeklarationen; Deklarationen som riktar sig specifikt till skolan och har 

tagits fram för att åstadkomma ett gemensamt synsätt mellan olika länder antogs 1994. 

Den innehåller principer och praxis kring alla barns rätt till undervisning oberoende av 

individuella olikheter samt att varje barns unika egenskaper och inlärningsbehov ska tas 

tillvara i den allmänna inkluderande skolan. Grunden är delaktighet och jämlikhet i en 

skola för alla (Svenska Unescorådet, 2006). 

Skollag; Fundamentala bestämmelser som är fastställda av riksdagen 2010. Skollagen är 

skriven utifrån ett målstyrt skolväsende och efter den ansvarsfördelning mellan stat, 

kommun och pedagogisk profession som råder (Persson, 2013). Enligt skollagen ska alla 
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elever ges den ledning och stimulans som de behöver för sin personliga utveckling och i 

sitt lärande. Detta för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna 

förutsättningar enligt utbildningens mål (SFS 2010:800 3 kap. 3§). 

Läroplan för grundsärskolan 2011; Läroplanerna för de olika skolformerna följer 

samma struktur; Del ett behandlar skolans värdegrund och uppdrag. Del två behandlar 

övergripande mål och riktlinjer. Del tre innehåller kursplaner som kompletteras med 

skolformens kunskapskrav. Värdegrunden, som bygger på skollagen (SFS 2010:800), ska 

genomsyra all verksamhet i skolan. Uppdraget i alla skolformer är att undervisningen ska 

bedrivas ur ett demokratiskt perspektiv, alla ska visa varandra hänsyn och respekt. 

Skolans uppgift är att se till att varje elev ges möjlighet att finna sin egen identitet för att 

på så sätt kunna utvecklas och ta del av samhället utifrån sina förutsättningar. Varje elev 

ska utifrån ett livslångt perspektiv ges möjlighet till att känna lust och motivation till att 

lära. Skolan har ett särskilt uppdrag gällande de elever som har svårigheter att nå 

kunskapsmålen i utbildningen. Undervisningen ska anpassas efter elevens olika 

förutsättningar och behov för att ge alla elever en så likvärdig utbildning som möjligt. 

Målen i läroplanen anger riktningen på skolans arbete och den förväntade 

kvalitetsutvecklingen, vad skolan ska ansvara för att varje elev ska uppnå. Tydliga 

kunskapskrav syftar till att stödja pedagogerna att stimulera varje elevs 

kunskapsutveckling. Pedagogerna får fortsatt frihet att utforma sin undervisning efter 

elevernas förutsättningar och efter de verktyg som pedagogen känner till och behärskar, 

men i läroplanerna från 2011 är det tydligare att vissa moment måste finnas med 

(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Pedagogerna har således både ett 

kunskapsuppdrag och ett socialt uppdrag. Där kan relationen mellan elev och pedagog 

spela en avgörande roll. Skolans mål är kunskapsutveckling och demokrati genom 

personliga möten (Aspelin & Persson, 2011). 

 

 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva verksamma pedagogers upplevelser av 

framgångstrategier i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats:  
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 Hur upplever pedagogerna att lärmiljön bör vara utformad för att uppnå 

utveckling och lärande i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?   

 Vilka arbetssätt upplever pedagogerna som framgångsrika för att utforma 

fungerande lärandestrategier med elever som både har utvecklingsstörning och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?   

 Vilka möjligheter och hinder upplever pedagogerna finns för att tillvarata elevers 

erfarenheter för att utforma fungerande lärandestrategier med elever som både har 

utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

 Studiens avgränsning 

Studien har avgränsats till två skolor i olika kommuner i södra Sverige. Med stöd utifrån 

syfte och frågeställningar har intervjuer utgjort grund för den empiriska delen av arbetet. 

Intervjuerna genomfördes med sex pedagoger. Dessa var verksamma i grundsärskolan 

och undervisade för studien aktuell elevgrupp; elever med både utvecklingsstörning och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Att fokusera på elever med utvecklingsstörning 

var en självklarhet då vi läser speciallärarprogrammet med specialisering 

utvecklingsstörning. Utifrån den egna yrkesutövningen fann vi intresse av 

framgångsstrategier med elever med utvecklingsstörning i kombination med 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Eftersom neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar innefattar flera diagnoser har vi, utifrån elevunderlaget som 

respondenterna arbetar med, valt att begränsa oss till att beskriva ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder), autism och Aspergers syndrom. Studien gör inte anspråk 

på att leda till resultat som kan anses generaliserbara eller äga allmängiltighet. 

Avgränsningen innebär att det enbart är pedagogernas perspektiv som beskrivs då inga 

intervjuer gjorts med vare sig elever, vårdnadshavare eller externa professioner. En mer 

heltäckande studie skulle kräva mer tid än vad som finns till förfogande för detta arbete.  

 Studiens upplägg 

Studien inleds med en bakgrundsbeskrivning samt förklaring av några för studien 

relevanta styrdokument, följt av syfte och frågeställningar. Därefter en litteraturöversikt 

där några för studien relevanta begrepp samt litteratur beskrivs och förklaras. Sedan följer 
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en beskrivning av studiens teoretiska ramverk. I metoddelen beskrivs de 

metodöverväganden som gjorts, urvalet av undersökningsgrupp, hur studien har 

genomförts, bearbetningen av resultaten, studiens tillförlitlighet samt etiska 

överväganden. Därefter presenteras studiens resultat och analys. Sedan förs en diskussion 

kring studiens resultat kopplat litteraturöversikt och teoretiskt ramverk. Avslutningsvis 

en diskussion kring metodval, tillämpning i yrkesrollen samt tankar kring fortsatt 

forskning. 

  



 

14 

 

2. Litteraturöversikt  

Litteraturen valdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Genom tidigare 

erfarenheter i vår profession fanns viss kännedom om relevant forskning och litteratur. 

Även vissa tips vid föreläsningar och seminarier visade sig vara relevanta. 

Litteraturförteckningar i avhandlingar, artiklar och böcker har i viss mån använts för att 

hitta ytterligare lämpliga referenser. Bibliotekets sökdatabaser har använts såsom 

Summon, Eric, SwePub, Diva och Libris. Olika sökprofiler som peer review, 

ämnesordlista Thessaurus samt fulltext har använts för att avgränsa sökningen. Sökord 

som använts är severe disabilities, intellectual disabilities, neuro psychiatric learning 

disability children, mental retardation, ADHD, autism, Asperger, structured classroom, 

successful education. 

 Aktuella begrepp 

Framgångsstrategier; Förhållningssätt eller metoder som stödjer elevers utveckling och 

lärande. I denna studie kopplat till pedagogernas upplevelser av hur de får eleverna att 

lyckas såväl kunskapsmässigt som socialt.  

Grundsärskola; De elever som bedöms ha en utvecklingsstörning blir mottagna i 

grundsärskolan. Nya lagändringar i skollagen 2010 (SFS 2010:800) gör att elever med 

autismliknande tillstånd endast har rätt att gå i grundsärskola om de även har en 

utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. I grundsärskolan tas de elever emot som 

har en lindrig utvecklingsstörning. Eleverna i grundsärskolan undervisas näst intill i 

samma ämnen som eleverna i grundskolan. Ämnenas innehåll och omfattning anpassas 

dock till varje elevs förutsättningar. I träningsskolan tas de elever emot som har en 

begåvningsnedsättning som gör att de inte bedöms kunna tillgodogöra sig undervisningen 

i grundsärskolan. I träningsskolan läser eleverna efter ämnesområden istället för enskilda 

ämnen (Berthén, 2007). 

Utvecklingsstörning; Definieras som intellektuell funktionsnedsättning och innebär en 

utvecklingsavvikelse som visar sig under utvecklingsperioden. Den innefattar både 

intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter inom de kognitiva, sociala och praktiska 

områdena enligt DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(American Psychiatric Association, 2013). 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=American%20Psychiatric%20Association
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Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; Benämningen neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar används som samlingsnamn för diagnoser och tillstånd där 

individen ofta har svårt med de exekutiva funktionerna som kognition; de tänker, löser 

problem och hanterar information på ett annorlunda sätt (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2016). 

Autism; I DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) används två huvudområden 

för att beskriva autism, det första är ”varaktiga brister i förmågan till social 

kommunikation och social interaktion i ett fler tal olika sammanhang” (s. 22). Det andra 

huvudområdet som används är ”begränsade, repetitiva mönster i beteenden, intressen 

eller aktiviteter.” I den senaste versionen av diagnosmanualen DSM sattes autism, 

Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd samman till en övergripande 

autismdiagnos.  

Aspergers syndrom; Enligt ICD-10, The International Classification of Diseases (World 

health organization, 2010) kännetecknas Aspergers syndrom av samma typ av avvikelser 

i ömsesidigt social interaktion som är typiska för autism, tillsammans med begränsade, 

enformiga och repetitiva intressen och aktiviteter. Det som skiljer från autism är att det 

inte finns någon allmän försening eller utvecklingsstörning i språk eller kognitiv 

utveckling. 

ADHD; I DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) innebär ADHD ett konstant 

mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet som påverkar 

funktionsförmåga eller utveckling negativt. 

 

2.2.   Perspektiv på funktionsnedsättningar                              

Här nedan följer ett avsnitt kring utvecklingsstörning och därefter ett avsnitt kring 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

2.2.1.   Utvecklingsstörning 

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2013) definieras utvecklingsstörning som intellektuell 

funktionsnedsättning och innebär en utvecklingsavvikelse som visar sig under 

utvecklingsperioden. Den innefattar både intellektuella och adaptiva funktionssvårigheter 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=American%20Psychiatric%20Association
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=American%20Psychiatric%20Association
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=American%20Psychiatric%20Association
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=American%20Psychiatric%20Association
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inom de kognitiva, sociala och praktiska områdena. Intellektuell funktionsnedsättning 

delas enligt DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) upp i fyra 

svårighetsgrader; lindrig, medelsvår, svår samt mycket svår. Kylén (2012) menar att det 

är viktigt med en uppdelning i olika stadier av utvecklingsstörning för att omgivningen 

ska förstå hur personer med en utvecklingsstörning upplever sin omvärld.  Kylén gör en 

uppdelning i tre stadier; A-stadiet innebär att individen upplever här och nu. B-stadiet 

innebär att individen förstår sin närmiljö mer som en helhet men har svårigheter att 

föreställa sig och förstå när saker och ting ändras. C-stadiet innebär att individen har en 

allmän uppfattning om begrepp, tid och rum och i vissa avseenden förstår förändringar 

och klarar nya situationer.  

Enligt skollagen 1985 (SFS 1985:1100) kunde personer med autismliknande tillstånd 

mottas i grundsärskolan. Nya lagändringar i skollagen 2010, gör att elever med 

autismliknande tillstånd endast har rätt att gå i grundsärskola om de även har en 

utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. 2011 infördes en ny läroplan (Skolverket, 

2011b), vilket innebär att grundsärskolan numera har en egen läroplan, träningsskolan är 

en inriktning inom grundsärskolan.  På grund av ovan beskrivna ändring i skollagen samt 

att det framkommit att arbetet med utredningar och beslut om mottagande i grund- och 

gymnasiesärskolan behöver förbättras upprättades allmänna råd om ”Mottagande i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan” (Skolverket, 2014). Råden utgår från 

bestämmelser i skollagen (SFS 2010:800) och har som syfte att vara ett bra stöd för dem 

som utreder och fattar beslut kring mottaganden. Råden tydliggör vikten av att ärenden 

om mottagande i grundsärskola blir ordentligt utredda samt att besluten tas på befogade 

underlag och att vårdnadshavarna är involverade. I utredningen kring mottagande ska det 

alltid genomföras en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning. 

Det ses som grundläggande att de professioner som genomför de olika bedömningarna i 

utredningen har väsentlig kompetens och utbildning samt att bedömningen håller en god 

kvalitet. Först efter sammanvägning av dessa bedömningar kan målgruppstillhörigheten 

fastställas. En utredning är inte komplett innan alla fyra bedömningarna har gjorts. 

Idag organiseras grundsärskolan i grundsärskola samt träningsskola. I träningsskolan tas 

de elever emot som har en begåvningsnedsättning som gör att de inte bedöms kunna 

tillgodogöra sig undervisningen i grundsärskolan. Träningsskolan har andra kursplaner 

än grundsärskolan, den rymmer fem undervisningsområden; estetisk verksamhet, 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=American%20Psychiatric%20Association
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kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Dessa ska 

tillsammans ge individen förutsättningar för en god helhetsutveckling. I grundsärskolan 

tas de elever emot som har en lindrig utvecklingsstörning. Eleverna i grundsärskolan 

undervisas näst intill i samma ämnen som eleverna i grundskolan. Ämnenas innehåll och 

omfattning anpassas dock till varje elevs förutsättningar, det upprättas därför också en 

individuell studieplan för varje elev (Berthén, 2007). 

2.2.2.  Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar innebär svårigheter som har sin grund i att 

hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt. Autism och 

ADHD tillhör de vanligaste neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Gemensamt för 

dessa diagnoser är att de är beteendediagnoser, de ställs utifrån en personers sätt att bete 

sig. Benämningen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar används som samlingsnamn 

för diagnoser och tillstånd där individen ofta har svårt med de exekutiva funktionerna 

såsom svårigheter med kognition; de tänker, löser problem och hanterar information på 

ett annorlunda sätt (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016).  

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2013) finns det idag tillräckligt med forskning som stödjer att 

autism är ett spektrum och att det inte är skiljbara tillstånd. I DSM-5 används två 

huvudområden för att beskriva autism, det första är ”varaktiga brister i förmågan till 

social kommunikation och social interaktion i ett fler tal olika sammanhang” (s. 22). Det 

andra huvudområdet som används är ”begränsade, repetitiva mönster i beteenden, 

intressen eller aktiviteter” (s. 23). I diagnosmanualen ICD-10 (World health organization, 

2010) beskrivs autism i barndomen som en genomgripande utvecklingsstörning som visar 

sig före tre års ålder och beskrivs av försämrad utveckling av socialt samspel, 

kommunikationsförmåga och av ett begränsat, stereotypt och repetitivt beteende. Autism 

förekommer i olika grader från svår till lindrig, bland personer med autism är det ca 70 

% som även har en utvecklingsstörning (Gillberg, 2002; Wing, 2002). 

Aspergers syndrom och autism (den högfungerande varianten) överlappar varandra. För 

att förklara sambandet mellan autism och Aspergers syndrom har två modeller tagits 

fram, med utgångsläge i empati och IQ. Empati kan precis som IQ vara en funktionell 

förmåga som i högsta grad är medfödd. Den generella befolkningen har stor 

variationsvidd i empatisk förmåga. När en person ligger mycket långt under genomsnittet 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=American%20Psychiatric%20Association
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=American%20Psychiatric%20Association
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kan en diagnos ut autismspektrumet övervägas. De som ligger på något högre nivå kan 

istället få diagnosen Aspergers syndrom. Den andra förklaringsmodellen är IQ, lågt IQ 

leder till diagnosen autism medan högre IQ leder till diagnosen Aspergers syndrom 

(Gillberg, 2002). I DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) har Aspergers 

syndrom tagits bort som separat diagnos, de som tidigare fått diagnosen enligt DSM-4 

ska utifrån DSM-5 få diagnosen autism. Enligt ICD-10 (World health organization, 2010) 

kännetecknas Aspergers syndrom av samma typ av avvikelser i ömsesidigt social 

interaktion som är typiska för autism, tillsammans med begränsade, enformiga och 

repetitiva intressen och aktiviteter. Det som skiljer från autism är att det inte finns någon 

allmän försening eller utvecklingsstörning i språk eller kognitiv utveckling. 

I DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) innebär ADHD ett konstant mönster 

av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet-impulsivitet som påverkar 

funktionsförmåga eller utveckling negativt. I diagnosmanualen ICD-10 (World health 

organization, 2010) beskrivs ADHD under huvudrubriken hyperaktivitetsstörningar med 

aktivitets- och uppmärksamhetsstörning som underrubrik. Hyperaktivitetsstörningar är en 

grupp störningar som har ett tidigt första framträdande som oftast visar sig under de fem 

första levnadsåren. Dessa störningar innebär bristfällig uthållighet i aktiviteter där 

kognitiva funktioner krävs, tendens att växla mellan olika aktiviteter men slutför inte 

någon av dem, svårt med kommunikation, oplanerad och överdriven aktivitet.  Kutscher 

(2010b) menar att den klassiska definitionen av ADHD endast liknar toppen på ett isberg 

– när vi riktar in oss på dessa klassiska definitioner av ADHD missar vi att ta oss an det 

större perspektivet av problem som personer med ADHD kan uppleva. Vi måste även 

väga in andra problem med exekutiva funktioner, överlappande diagnoser och 

påfrestningar inom familjen för att få förståelse för symptomen. De exekutiva 

färdigheterna innefattar bl.a. att kunna hämma det egna beteendet d.v.s. att bromsa sådant 

som distraherar, att initiera en handling, inre dialog, arbetsminne, förutseende, 

eftertänksamhet, tidsuppfattning, ordning, flexibilitet, att växla från en sysselsättning till 

en annan, skilja känslor från fakta samt att tillföra känslor till fakta. Kutscher (2010b) 

menar att barn som har ADHD kan liknas vid en nattfjäril, de sitter alltid klistrade vid det 

som lyser starkast, t.ex. Tv-spel eller något annat intressant.  

Var fjärde till var sjätte barn som börjar skolan i Sverige har sådana beteendeavvikelser 

så att någon form av åtgärd fodrats (Kutscher, 2010b). Av dessa barn har ungefär vart 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=American%20Psychiatric%20Association
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tionde en psykisk utvecklingsstörning med IQ på under 70 och många svagt begåvande 

med IQ på under 85. Av alla skolbarn uppskattas ca 4-8 procent ha ADHD. Lindblad 

(2013) tar i sin avhandling upp förekomsten av funktionsnedsättningar och 

funktionsproblem hos elever med lindrig utvecklingsstörning. Andelen elever med 

samexisterande funktionsproblem i Lindblads studie var 55-80 %. Eleverna med lindrig 

utvecklingsstörning hade även svårigheter med motorik, exekutiva funktioner, sociala 

förmågor samt beteende. Det fanns tecken på att hälften av dessa elever även hade 

ADHD. Författaren menar att elever med lindrig utvecklingsstörning behöver utredas 

angående troliga tilläggsproblem för att stöd och insatser kan anpassas individuellt. Enligt 

Lindblad (2013) finns det risk att ADHD inte urskiljs när den samexisterar med 

utvecklingsstörning.  

2.3. Framgångsstrategier – perspektiv på lärande och utveckling 

 

I följande kapitel beskrivs framgångsstrategier utifrån olika teman kring utveckling och 

lärande. För att göra kapitlet mer lättillgängligt är det indelat i rubriker vilka representerar 

teman som återkommer i den litteratur som studerats. Dessa teman överlappar naturligtvis 

emellanåt varandra. Trots medvetenhet om att strategiers överförbarhet mellan olika 

kontexter kan diskuteras väljs ändå dessa teman ut då de finner stöd i den litteratur som 

bearbetats. Studien börjar, utifrån övertygelsen om en skola för alla, med avsnittet 

Perspektiv på framgångsstrategier i en skola för alla. Sedan följer Socialt samspel 

och delaktighet och därpå Undervisningsstrategier. Efter det kommer Information 

och kommunikationsteknik och alternativ och kompletterande kommunikation följt 

av Den passionerade pedagogen. Avsnittet Perspektiv på framgångsstrategier i 

förhållande till utvecklingsstörning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

kommer sist i kapitlet. 

2.3.1. Perspektiv på framgångsstrategier i en skola för alla  

Mitchell (2014) problematiserar frågan om elever i behov av särskilt stöd behöver 

speciella undervisningsstrategier, då det övergripande målet är att erbjuda en utbildning 

som säkerställer optimal livskvalitet för alla elever. Han menar å ena sidan att ett fåtal 

elever kan behöva andra undervisningsstrategier än de som vanligen används av 

pedagoger i ordinära klasser. Men författaren menar å andra sidan att alla elever har fördel 
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av en gemensam samling strategier som tillämpas systematiskt, tydligt och intensivt varje 

lektion under skoldagen. Dessa strategier måste självklart anpassas i förhållande till 

elevernas emotionella, sociala och kognitiva förmågor. Mitchell (2014) presenterar ett 

antal strategier som han menar är framgångsrika för att stärka elevers prestationer. Några 

av dessa beskrivs kortfattat i det följande avsnittet; Undervisa eleverna i positivt samspel 

med andra, s.k. social färdighetsträning, med målet att eleven kan välja ett beteende som 

är lämpligt för i olika sociala sammanhang. Skapa effektiva relationer till föräldrarna och 

genom att respektera familjers rättigheter, kompetens och behov få deras engagemang 

och stöd. Planera för repetition och övning av färdigheter eller begrepp vid olika tillfällen 

samt att öva nya färdigheter i olika sammanhang. Se till att lektionerna är 

välstrukturerade, har ett effektivt tempo och ger resultat samt använd noggrant utvecklat 

undervisningsmaterial. Kontrollera och informera eleverna regelbundet om deras 

framsteg, s.k. formativ bedömning och återkoppling. Använd alternativa verktyg och 

teknikstöd för att utveckla elevernas färdigheter. Utnyttja alla sätt att utveckla 

kommunikationsfärdigheter genom alternativ och kompletterande kommunikation. 

Erbjud en fysisk miljö som underlättar lärande genom ett attraktivt, stimulerande och 

tryggt klassrum. Skapa en känslomässigt trygg, positiv och motiverande klassrumsmiljö. 

Anpassa klassrumsprogrammet så att det passar för alla elever, s.k. inkluderande 

undervisning, något som kräver god samarbetsförmåga. Pedagogen behöver enligt 

Mitchell (2014) se till att fysiska, sensoriska eller intellektuella hinder för utveckling och 

lärande reduceras så långt som möjligt. Att noga följa den neurovetenskapliga 

utvecklingen och hur den kan vägleda beslut om strategier menar författaren är viktigt, 

särskilt för de pedagoger som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Pedagoger som 

är effektiva på att undervisa elever med funktionsnedsättningar använder ofta ett flertal 

strategier samtidigt, vilka ger gott resultat både avseende elevernas studieresultat och 

sociala beteende. Mitchell (2014) beskriver följande strategier som exempel; Pedagogen 

har en stark organisationsförmåga, tydliga mål och smidiga rutiner.  Pedagogen har stor 

förmåga att skapa ett positivt klassrumsklimat, skapar positiva relationer, ömsesidig 

respekt och positiva förväntningar om elevprestationer. Pedagogen gör undervisningen 

personlig, är lyhörd för elevens intressen och behov och har flera olika resurser att erbjuda 

eleverna. Pedagogen använder dialog-undervisning, eleverna arbetar tillsammans och 

mycket tid läggs ner på lärande, återkoppling samt utvärdering.  Pedagogen använder hela 

klassen som resurs, återkoppling och diskussion i klassen ger fördjupat lärande. 
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Håkansson och Sundberg (2012) pekar på betydelsen av att en väl strukturerad 

undervisning drivs av en anda som främjar ett gott klassrumsklimat, utveckling av goda 

relationer samt en övertygelse om att lärande är möjligt för alla elever. De ser även samtal 

och kommunikation som en undervisningsform av stor vikt för lärande, såväl i 

uppbyggnaden av kunskapskedjor som för sociala relationer och som utgångspunkt för 

ett erfarenhetsbaserat lärande.  

2.3.2. Socialt samspel och delaktighet 

Hundeide (2006) anser att ett gott emotionellt klimat i gruppen uppnås genom 

ömsesidighet och kommunikation mellan de närvarande. Han menar också att ett fokus 

på individanpassat arbetssätt gör att viktiga kunskaper om andras perspektiv då kan gå 

förlorade. Därför är det viktigt att som pedagog stötta och utveckla strategier i arbetet 

kring de elever som har svårt med de sociala förmågorna, att finna en dräglig, helst 

givande, gemenskap i skolan.  Det socialinteraktionistiska perspektivet på lärande bygger 

enligt Alexandersson (2009) på Meads teorier om intersubjektivitet, där eleven lär sig se 

sig själv genom samspel med andra. Eleverna kan delta till synes passivt eller mer aktivt 

i den sociala interaktionen, men alla deltar på något sätt. Enligt detta perspektiv behövs 

en känslomässig dimension för att lärande ska ske. Att undervisningen appellerar till 

elevernas intressen och erfarenheter blir då nödvändigt. Det kommunikativt 

relationsinriktade perspektivet på lärande, vilket utarbetats av Ahlberg (Alexandersson, 

2009), fokuserar på relationer och kommunikation på olika nivåer och sammanhang i 

verksamheten. Delaktighet ses som en viktig del i samspelet mellan individ och 

omgivning samt en förutsättning för lärande.  

Olivestam och Ott (2010) lanserar neurodidaktiken som en teori för 2000-talet. Med hjälp 

av ny teknik kan forskarna studera hjärnans struktur. Utmaningen är nu att förstå hur 

hjärnan behandlar information och löser problem, vilket anses vara grundläggande 

funktioner vid lärande. Dessa förmågor är viktiga i vårt allt mer komplexa samhälle där 

stora krav ställs på individen gällande flexibilitet, att göra rationella val och förhålla sig 

till och hantera den nya synen på kunskap och vem/vad som anger vad som är viktig 

kunskap just för tillfället. Nilsson (2013) menar att det är viktigt att skapa verkliga 

förutsättningar till delaktighet för att eleverna ska kunna använda sin yttrandefrihet. En 

yttrandefrihet som är ett led i en strävan efter ett demokratiskt samhälle med hållbara 

människor. I Skolverkets stödmaterial för kunskapsbedömning (2011) klargörs att 
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kommunikation är en avgörande faktor samt att bekräfta och lyfta eleverna så att de 

känner att de kan och lyckas. Bruce (2009) anser att språklig stimulans och 

kommunikation handlar om demokrati och delaktighet. Hon menar vidare att det är viktigt 

med tidig stimulans för all framtida utveckling för eleven, särskilt då tidspress och ökade 

krav högre upp i skolåren kommer in. Enligt Olivestam och Ott (2010) menade Vygotskij, 

till skillnad från Piaget som utgick från individens inre utveckling, att den sociala 

gruppens gemenskap var en förutsättning för individens utveckling. Miljöns förmåga 

anses avgörande för hur barnet utvecklas. Lärande sker i samspel med andra och språket 

är ett viktigt redskap för att utveckla både intellektuell och praktisk kunskap (Olivestam 

& Ott, 2010).  

2.3.3. Undervisningsstrategier 

Skolverket (2011c) framhåller att planeringen och genomförandet av undervisningen inte 

ska ta sin utgångspunkt i vilken skolform eleverna går i utan att det konkreta och 

laborativa arbetssättet passar alla elever. En förutsättning för att få en fungerande 

inkludering är att undervisningen bedrivs på likartat sätt, med fokus på gemensam 

problemlösning. Detta möjliggör för eleverna att delta aktivt, då de känner igen de 

didaktiska premisserna. Att arbeta på många olika sätt med olika material i olika miljöer, 

gynnar lärandet. Individualisering utifrån såväl lärstilar som uppgifternas svårighetsgrad 

samt att undervisningen innehåller ett begränsat antal områden är framgångsstrategier 

(Skolverket, 2011c). Enligt Olivestam och Ott (2010) anser Dewey att ett 

erfarenhetsbaserat lärande där förförståelse och förankring i verkligheten viktigt. Att 

använda alla sinnen, ”Learning by doing”, är viktigt inte minst för de elever som är i 

behov av stöd eller utmanar på olika sätt (Olivestam & Ott, 2010). Enligt Vygotskij 

(1995) är det nödvändigt att den pedagogiska verksamheten vidgar elevens erfarenheter 

för att det ska bli fantasirikt och skapande. Interaktionsforskning visar att såväl samspelet 

mellan elever som mellan elever och lärare spelar roll för lärandet (Lärarförbundet, 2006). 

Att bejaka elevernas egna intressen och motivation skapar en kreativ skolmiljö enligt 

Marner (2005). Han menar även att skolan som helhet bör präglas av kreativitet och 

estetiska lärprocesser, det bör inte bara vara förbehållet vissa ämnen.  

Värdegrunden, och formuleringar kring den, inleder såväl läroplanen för grundskolan 

(Skolverket, 2011a) som läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011b). Denna 

måste ligga till grund för all personals förhållningssätt inom skolans verksamhet. Det är 
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viktigt att tänka på hur en instruktion sägs, väl så viktigt som vad som sägs. Att bekräfta 

samt visa tilltro till elevens kompetens blir då nyckelingredienser i ett gott pedagogiskt 

förhållningssätt enligt Bruce (2009). Den stora utmaningen för pedagogerna är att 

tillsammans se hur man kan arbeta inom den proximala utvecklingszonen. Vygotskij 

(2001) benämner den proximala utvecklingszonen som det område där individen ges 

utmaningar som ligger ett steg högre än den nuvarande förmågan. Arbetslagen behöver 

tid för gemensam diskussion och reflektion för att kunna genomföra detta arbete 

(Göransson, 1999). Viktigt är att vara medveten om att vi pedagoger förtolkar (medierar) 

samt hur vi gör det och vilka konsekvenserna blir samt att vi utvidgar och systematiserar 

olika sätt att förtolka begrepp för olika elever. Enligt Berthén (2007) reflekterar 

personalen inte alltid tillsammans över elevernas individuella träning, vilken sker med 

olika vuxna. Göranson (1999) menar att helhetssynen på eleven bör styra en eventuell 

individuell undervisning. 

Livsperspektivet, vad behöver eleven ha med sig i ryggsäcken för att leva ett gott liv när 

hen lämnar skolan? Detta perspektiv lyfter Berthén (2007) kring 

vardagskompetensträning och samspelsträning i grundsärskolan. Att knyta an till 

elevernas intressen, erfarenheter och vardag ökar delaktigheten menar Skolverket i 

stödmaterialet för kunskapsbedömning (2011), som även pekar på att den formativa 

bedömningen då eleverna uppmuntras att bedöma och värdera sina egna och varandras 

lösningar ger ökat ansvarstagande och delaktighet, förutsatt att pedagogen på olika sätt 

tidigare har visat på bedömningsstrategier. I en formativ bedömningsprocess tydliggörs 

målen för undervisningen, information söks om var eleven befinner sig i förhållande till 

målen och återkoppling ges som talar om hur eleven ska komma vidare mot målen. Black 

och William (2009) menar att pedagogens sätt att organisera undervisningen i förhållande 

till återkopplingen kan medföra att eleven får tillgång till den egna kapaciteten. 

Pedagogen behöver vara kunnig i ämnet och i elevens förutsättningar för att förstå varför 

eleven stöter på svårigheter och för att kunna stödja eleven att hitta strategier som för 

lärandet framåt. Reichenberg och Lundberg (2011) ser läsförståelseträning som viktigt 

inte minst för personer med utvecklingsstörning, dels för att kunna drömma sig bort och 

få intellektuell stimulans, dels för att kunna bli informerade, påverka sin situation, bilda 

sig egna uppfattningar och försvara sina rättigheter. Den som inte har ord blir maktlös. 

De menar vidare att djup samverkan krävs för att kunskap, begreppsbildning och mening 

ska kunna bildas hos elev och grupp. Inkludering i praktiken, anser Reichenberg och 
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Lundberg, är att få utveckla sin läsförmåga och läsförståelse i grupp. De menar att skolans 

ska fostra aktiva medborgare samt att även elever i grundsärskolan kan utveckla sin 

förmåga till reflektion och att inferera och hänvisar till formuleringar i läroplanerna 

(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). 

Andershed och Andershed (2005) diskuterar skyddsfaktorer när det gäller normbrytande 

beteenden och pekar bland annat på tillgång till kompetenta och omtänksamma vuxna 

samt få motivation att fungera effektivt i sin miljö. Dessa faktorer kan tyckas vara 

självklara för skolan att arbeta med och kanske särskilt för de specialpedagogiska 

professionerna. När det gäller förebyggande och behandlande arbete visar forskning 

(Andershed & Andershed, 2005) att tidiga insatser med fokus på barn i riskzonen är det 

mest lyckosamma för att förhindra att ett normbrytande beteende utvecklas och befästs. 

Flera författare (Gustafsson, 2009; Kutscher, 2010a) belyser vikten av att ha en 

genomarbetad och hos de berörda välförankrad plan innan det går snett, om det skulle gå 

snett. Stöd av externa expertiser kan här vara nödvändigt för att om möjligt undanröja 

yttre och inre orsaker till exempelvis ett utagerande beteende. Kutscher (2010a) menar att 

det kan vara knepigt att hitta lämpliga behandlingar och lämpliga strategier för att 

optimera lärmiljöerna för barn med överlappande diagnoser. Enligt Olivestam och Ott 

(2010) ansåg Skinner att man inte kunde veta något säkert om de inre processerna utan 

fokus i lärandet skulle läggas på det man kunde observera, nämligen beteendet. 

Belönings- och bestraffningssystem används i dagens skola exempelvis genom 

betygssystemet. Detta, liksom att använda dataspelsinfluerade tekniker vilket ibland 

gynnar elever med beteendeutmaningar, är enligt Olivestam och Ott (2010) viktigt att 

diskutera i verksamheterna. 

2.3.4. Information och kommunikationsteknik och alternativ och kompletterande 

kommunikation 

Farrell (2011) skriver att såväl visuellt och auditivt stöd som att eleverna ges 

valmöjligheter inom ett arbetsområde bäddar för självständighet och oberoende. 

Alexandersson (2009) pekar på att rektorns förhållningssätt, attityd, engagemang och 

kunskap har stor betydelse för delaktigheten hos både personal och elever i en 

verksamhet. Ökad förståelse för vikten av ytliga sociala relationer, IT som en ny arena 

för olika identiteter, tekniken som möjliggörare av delaktighet och självständighet ser 

Ineland, Molin och Sauer (2013) samt Mineur (2013) och Mineur, Berg och Tideman 
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(2009) som parametrar vilka kan bidra till fokus på förmågor och möjligheter för alla i 

ett framtida samhälle. 

IKT ger möjlighet till att använda flera sinnen och kan bidra till ett multimodalt 

meningsskapande (Liberg, 2007). Att vi lär oss genom alla sinnen uttrycks i läroplanerna 

(Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Genom att göra oss förstådda och förstå andra 

skapar vi mening och kan förändra tillvaron. Den nya tekniken ger möjligheter att koppla 

ihop det informella lärandet som sker utanför skolan med det som är viktigt i 

undervisningen, vilket kan göra att lärandet blir meningsfullt för eleverna. Att känna sig 

delaktig och berörd är en stark drivkraft i all utveckling. Imitation, reproduktion och 

produktion kan vara olika sätt att skapa mening och utvecklas. Även det multimodala 

lärandet behöver tränas för att skapa erfarenheter, inte minst i den egna kroppen, men 

också samspelet mellan individen och gruppen (Liberg, 2007). IKT kan också ses som ett 

sociokulturellt och identitetsskapande redskap. Liberg (2007) skriver:  

”Hur skolan skapar forum för barns och ungdomars egna språk, så att barriären 

mellan det privata och det offentliga blir till en bro, kan vara avgörande för om skolan 

kommer att ses som en viktig plats att vara på för att lära sig lära.” (s.19)  

Tillgänglighet till IKT och AKK kan ses som en grund för delaktighet. Olika behov bör 

styra exempelvis vilken typ av dator och vilka program som installeras för en elev. För 

någon elev kan dator med talsyntes och stavningsprogram underlätta, för en kan ett 

fickminne eller inspelnings-app på mobilen vara bra, för en annan kan en app som visar 

tidsåtgång på ett lättförståeligt sätt på mobilen vara ett bra stöd, olika bild-, musik-, 

matteprogram på dator eller Ipad kan vara lämpligt för en annan elev. IKT i form av 

personligt hjälpmedel som kan undanröja hinder som en funktionsnedsättning kan utgöra 

bör prioriteras i verksamheten (Östling, Gisterå & Lavlund, 2011). IKT kan vara en 

förutsättning för att en elev ska visa sin förmåga för att nå kunskapskraven (Skolverkets 

allmänna råd, 2014; Skolverkets stödmaterial, 2014). Det alternativa verktyget ska stödja, 

inte hindra kommunikation och lärande, därför är reflektion och analys viktigt innan 

pedagogen bestämmer att eleven ska använda exempelvis en viss app. Omgivningens stöd 

och kunskap är viktig för att elevens motivation att använda ett alternativt verktyg. Innan 

AKK introduceras bör en noggrann kartläggning göras så att verktyget säkert stödjer 

utveckling, kommunikation och lärande (Heister Trygg & Andersson, 2009). 
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2.3.5. Den passionerade pedagogen 

Hattie (2009) har i sin forskningsöversikt analyserat olika påverkansfaktorer på elevernas 

prestationer. Där visar sig pedagogen vara den viktigaste enskilda faktorn för elevers 

skolresultat. Att pedagogen har ett elevfokuserat förhållningssätt samt förmåga att skapa 

tillitsfulla sociala relationer är grundläggande för att eleverna ska nå måluppfyllelse. 

Ainscow och Miles (2008) ser pedagogens förmåga att förmedla att varje elev har 

potential att lära som en grundförutsättning för att utveckling ska ske. Även Hattie (2009) 

menar att pedagogens förväntningar på att alla elever kan lära samt på att man själv som 

pedagog kan påverka alla elevers lärande är förutsättningar för en positiv utveckling. 

Författaren uppmärksammar faran med att låta förväntningar styras av diagnoser eller 

andra etiketter som eleverna tilldelats. I arbetet med elever i behov av särskilt stöd har 

positiva förväntningar och formativ bedömning i form av återkoppling visat sig vara 

särskilt betydelsefullt. En aktiv och passionerad pedagog med höga förväntningar som 

kan se lärandet genom elevernas ögon och därigenom ge meningsfull återkoppling gynnar 

utveckling och lärande anser Hattie (2012). 

Pedagoger behöver, menar Alexandersson (2009) ha både bemötande- och 

bekräftelsekompetens för att i sin professionsutövning kunna balansera mellan att 

stimulera elevernas motivation och ställa krav, mellan omsorg och att sätta gränser, 

mellan att ge struktur och frihet. Aspelin (2015) utvecklar begreppet pedagogisk 

differentieringskompetens, vilket står för pedagogens förmåga att reglera graden av 

distans och närhet i relation till barnet. Att samtidigt värna om sin egen och barnets 

identitet och stimulera ett interpersonellt kommunikativt flöde anser författaren utmärker 

skickliga pedagogers undervisningspraktik. Reichenberg och Lundberg (2011) pekar på 

att pedagogen måste våga utmana eleverna i deras närmaste utvecklingszon. Hur man 

som professionell modellar normer och värden inför och med eleverna i vardagen, liksom 

inför varandra, gestaltar skolans värdegrund. Denna gestaltas också i det pedagogiska och 

didaktiska hantverket, alltså i organiserandet av lärandet i verksamheten. Dessa normer 

och värden prövas kring de elever som utmanar oss mest enligt Partanen (2012). För att 

kunna vara proffs i sin profession och därmed ingå i ett utvecklande samarbete måste man 

enligt Danielsson och Liljeroth (1996) och Hedegaard-Sörensen och Langager (2012) 

klargöra sin roll, med möjligheter och hinder, både för sig själv och för andra. Tydlig 

kommunikation, utbildning och handledning anses vara viktiga förutsättningar för god 

yrkesutövning. Danielsson och Liljeroth (1996), Gustafsson (2009) och Stefansson 
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(2011) uppmärksammar vikten av att medvetet arbeta med sin egen personlighet. Här 

lyfts även tid för egen eftertanke samt reflektion tillsammans med andra fram som 

förutsättningar för att skapa gynnsamma lärmiljöer. Öppenhet för handledning samt att 

våga problematisera den egna undervisningen ser Alexandersson (2009) som en viktig 

del i professionsutövandet. När pedagoger utvecklar sitt yrkeskunnande sker det 

framförallt genom att delta i stimulerande lärande miljöer med elever och kollegor menar 

Håkansson och Sundberg (2012). Dessutom konstaterar författarna att det s.k. kollegiala 

lärandet inverkar mycket positivt även på elevernas lärande. Fox och Lang (2004) 

problematiserar att pedagoger för elever med svåra funktionshinder ofta är outbildade, 

professionellt isolerade samt i behov av aktuell kunskap och möjligheter till bästa möjliga 

planering för dessa elever. Fox och Lang menar att pedagoger för elever med 

funktionsnedsättningar ofta isoleras på grund av de låga elevantal de har in sina klasser, 

att de ofta är den enda specialläraren på skolan eller till och med i området vilket leder 

till att pedagogen inte har många möjligheter att lära av andra eller få mentorskap av mer 

kompetenta kollegor. Författarna menar att den växande efterfrågan på kvalificerade 

pedagoger för elever med funktionsnedsättningar blir allt synligare och det är av stor vikt 

att skolsystemen utvecklar ett heltäckande stöd och professionell utveckling för 

pedagoger som arbetar med elever med funktionsnedsättningar. Författarna framhåller att 

strategier för professionell utveckling innebär kollegialt lärande – att hitta olika forum för 

utveckling av den egna professionen. Det kan t.ex. innebära forum där fall, problem eller 

undervisningsmetoder från det verkliga livet diskuteras med kollegor. Dokumentation, 

analys och reflektion görs tillsammans över resultatet för att kunna åstadkomma 

förändringar eller förbättringar och delge andra sina resultat. Ett annat förslag är att 

lärarna får en coach, som är en kritisk lyssnare och observatör. Denne ställer frågor och 

underlättar reflektion vilket hjälper pedagogen att utvecklas utefter sina specifika behov.  

Det är även av stor vikt att tillsammans i t.ex. skolkommittéer diskutera studieresultat, 

kunskapsluckor, förväntningar samt hur behoven kan tillgodoses hos alla elever anser Fox 

och Lang (2004).    

2.3.6. Perspektiv på framgångsstrategier i förhållande till utvecklingsstörning och 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

Blom (2003) tar i sin rapport upp det särskilda med grundsärskolan där särskolepedagoger 

berättar om sin verksamhet. Målen i grundsärskolan enligt pedagogerna är främst att 
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eleverna ska få kunskap i basämnena d.v.s. eleverna ska i så stor utsträckning som möjligt 

lära sig att läsa, skriva samt att räkna. Pedagogerna ska också utveckla elevernas 

självförtroende, ge dem en social fostran samt att erbjuda eleverna en lustfylld tillvaro. 

Anledningen till att dessa mål är viktiga för eleverna i grundsärskolan är för att de ska 

kunna bli så självständiga som möjligt och kunna klara sig i samhället. En grund för att 

utveckla elevernas självkänsla och självförtroende, är grupptillhörighet. Att varje elev 

som går i små undervisningsgrupper, och som mest har en-till-en undervisning ska känna 

sig som en del i en grupp. En annan förutsättning för att stärka elevernas självförtroende 

enligt Blom (2003) är att eleverna ska slippa misslyckas i skolarbetet - att anpassa kraven 

och se till eleven och elevens möjligheter, en lärare måste kunna se varje elevs behov och 

förutsättningar. När det handlar om den sociala fostran menar pedagogerna att de arbetar 

med social träning och beteenden eftersom eleverna t.ex. kan ha svårt att läsa av andra 

människor och ibland är distanslösa. Undervisningen i grundsärskolan sägs innehålla 

vissa delar - förberedelse, vilket innebär att eleverna ständigt får information om vilka 

arbetsmoment som väntar, när, hur och var och hur länge dessa ska göras. Syftet med att 

förbereda eleverna är att skapa en trygg undervisningssituation för eleverna, att undvika 

kaos, oväntade uppgifter, händelser och aktiviteter. En annan del som kännetecknar 

pedagogiken i grundsärskolan är tid – möjligheten att stanna upp efter olika moment i 

undervisningen för att se om eleven har förstått och att även kunna stanna upp vid 

elevernas tankar och funderingar över saker, vilket pedagogerna menar att man inte 

hinner i grundskolan. Undervisningen i grundsärskolan sker oftast individuellt – på olika 

sätt, olika nivåer, och/eller med olika innehåll för olika elever. Arbetsuppgifter samt mål 

anpassas utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Undervisningen i grundsärskolan 

upplevs av pedagogerna i Bloms (2003) rapport ligga på en lägre abstraktionsnivå än 

grundskolan. Syftet med det konkretiserade arbetssättet i grundsärskolan är att begränsa 

elevernas utmaningar och arbetsuppgifter till sådana som de har möjlighet att klara av – 

att undvika misslyckanden. Pedagogerna beskriver även undervisningen inom 

grundsärskolan som flexibel, de använder sig av många olika, varierande och flexibla 

metoder. Ofta blandar pedagogerna metoder och hittar olika lösningar för olika elever 

(Blom, 2003).  

Gillberg (2002) diskuterar det som han kallar för de fem axlarna i professionell skolning, 

pedagogik och lärande när det handlar om barn med autism. Den första axeln innefattar 

grundlig teoretisk kunskap om autism. Gillberg menar att den som arbetar med elever 
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med autism, och som inte förstår autism kommer trots alla sina ansträngningar och goda 

avsikter att genom sin brist på anpassning försätta dessa elever i situationer som är för 

svåra för dem, vilket leder till beteendeproblematik. I den andra axeln läggs vikten på att 

man måste lära känna individen som person, att ha allmänkunskap om elevens 

funktionsnedsättning räcker inte, det finns då risk att för höga eller för låga förväntningar 

ställs på eleven.  Den tredje axeln innebär anpassning av miljön. Elever med autism har 

ett bokstavligt psyke, vilket innebär att de har mycket svårare att se betydelsen i det som 

de observerar än vad deras mentala ålder får en att tro. Att kommunicera våra 

förväntningar på ett mindre abstrakt sätt kan hjälpa elever med autism, vilket kan göra att 

eleven blir mer oberoende, men också att få en mer emotionell trygghet och 

meningsfullhet i sitt liv. Den fjärde axeln innefattar funktionalitet, vi behöver veta i vilken 

riktning vi vill röra oss. Vi behöver fokusera på de färdigheter som eleverna mest kan 

komma att behöva för att rusta dem för en så lycklig oberoende tillvaro i den mån det är 

möjligt. I den femte axeln diskuteras hur skolningen och utbildningen ska anpassas till 

autism, detta är en utmaning då ingen i den traditionella grundsärskolan förbereds för 

detta, menar Gillberg (2002).  

För personer med autism är det en trygghet med förutsägbarhet mellan platser, aktiviteter 

och personer. Det är därför en framgång att försöka låta föremål, möbler och områden att 

”tala för sig själva”, att inte behöva förklara dessa. Vissa områden är tydligt avsedda för 

arbete och då förväntas ett arbetsbeteende, andra områden är avsedda för fritid och då 

förväntas en mindre ansträngning. Elever med autism behöver precis som vem som helst 

se tiden, många tidshanteringsformer så som kalendrar, almanackor och klockor är 

svårförstådda. Om de inte kan se tiden försöker de skaffa sig kontroll genom att utveckla 

rutiner och ritualer, de vill att aktiviteter ska ske i samma ordning varje dag, om ordningen 

rubbas kan det leda till oro hos eleven. Gillberg (2002) menar att det är en 

framgångsstrategi att konkretisera tiden, t.ex. med hjälp av dagsscheman i olika former; 

med föremål, en kombination av föremål och teckningar, teckningar, foton, 

teckningar/foton med tryckt text samt enbart tryckt text. Formen för konkretisering måste 

utvecklas, det är viktigt att inte sikta mot den högsta abstraktionsnivån utan mot den 

högsta självständighetsnivån. Att veta hur länge man förväntas göra något minskar 

nervositeten och ökar livskvalitén, en framgångsstrategi är att använda arbetsscheman 

med hjälp av bilder eller föremål anser Gillberg (2002). Rao och Gagie (2006) menar att 

visuellt stöd är en nödvändighet för elever med autism. Författarna menar att visuellt stöd 
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är en del av kommunikationssystemet och att visuellt stöd kan attrahera och hålla elevens 

fokus. Eleven kan då fokusera på meddelandet vilket kan minska elevens oro, det gör 

abstrakta begrepp mer konkreta för eleven och det kan hjälpa eleverna att uttrycka sina 

känslor. Visuellt stöd kan hjälpa till att bringa struktur, rutiner och ordningsföljd som 

elever med autism ofta behöver i sina dagliga aktiviteter.  

Skolverket (2009) har bedömt att det saknas kunskaper om skolsituationen för elever med 

funktionsnedsättning. Detta kan innebära att skolors arbete med anpassning och stöd inte 

uppmärksammas och att goda erfarenheter inte systematiskt framförs ut till huvudmännen 

eller till verksamheterna. Skolverket har genomfört en rapport vars syfte är att undersöka 

och belysa skolsituationen för elever som har Aspergers syndrom. I studien har 

exempelvis en fallstudie genomförts där syftet bl.a. varit att söka framgångsfaktorer 

utifrån verksamheternas erfarenheter. Planering av skolgången utifrån elevens behov och 

svårigheter både på kort och lång sikt, samt på både övergripande och detaljerad nivå är 

en av de mest framstående framgångsfaktorerna. Detta kan innebära att skolan behöver 

skapa elevens skolsituation med hänsyn till schema, lokaler, personal, grupp och stöd.  

Det innebär också att elev och vårdnadshavare ska kunna förberedas på vad skolgången 

kommer att innebära och vara delaktiga i planeringen. Studien tar upp exempel på hur 

skolorna arbetar för att tillgodose elever med Aspergers syndroms behov. Ett exempel är 

att lärarna individuellt organiserar arbetsmaterialet i den ordning den ska göras, och 

lägger det till rätta för eleven. Ett bra hjälpmedel kan vara att eleven får en tydlig 

lektionsplanering med information om vilka uppgifter som ska göras, i vilken ordning de 

ska göras samt vad eleven kan göra om denne hinner klart eller inte orkar slutföra 

uppgifterna enligt Skolverket (2009).   

Enligt Skolverket (2009) är motivationen till studier ofta bristfällig för elever som har 

Aspergers syndrom. Några skolor i studien har infört ett strukturerat belöningssystem i 

hela verksamheten för att sporra eleverna till skolarbete, detta kan innebära att eleven kan 

tjäna ihop för att få handla i kiosken eller få delta i särskilda aktiviteter. En avgörande 

roll för hur skolgången kommer att fungera för elever som har Aspergers syndrom är en 

närmre relation till någon särskild vuxen i skolan. Viktiga vuxna som kan bidra med stöd 

utöver vad som behövs för undervisningen, framställs i studien som framgångsrikt. 

Viktiga vuxna stämmer av hur skolsituationen fungerar, de förtydligar skolans 

förväntningar och fångar upp problem. En välfungerande handledning för de som har ett 
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särskilt ansvar för elever med stora svårigheter är av stor vikt. En förutsättning för 

framgångsrika åtgärder är att den som ger eleven stöd i sitt lärande innehar 

ämneskunskaper eller samverkar med lärare som har ämneskunskaper. Att skolan lyckas 

skapa en balans mellan trygghet och utmaning för eleverna är en framgångsfaktor. Andra 

framgångsstrategier som nämns i studien är planerad kompetensutveckling, ett 

fungerande samarbete mellan skola och hemmet, samt välfungerande samverkan med 

externa instanser utanför skolan (Skolverket, 2009).  

Både Abrahamsson (2010) och Skolverket (2009) tar upp sociala berättelser och sociala 

manuskript som en hjälp för elever med Aspergers syndrom. Sociala berättelser och 

seriesamtal är visuella strategier för att förklara sociala samspel.  Ett socialt manuskript 

som Abrahamsson beskriver är en variant av en social berättelse, men som på samma 

gång är en beskrivning och en förklaring. Det visar på hur en social situation kan gå till. 

Att skapa förutsägbarhet i tillvaron är ofta mycket svårt och därför kan många vara hjälpta 

av visuella planeringar, scheman och instruktioner. Abrahamson (2010) som själv har 

Aspergers syndrom samt ADHD diskuterar utifrån sina egna upplevelser och menar att 

visuella hjälpmedel är bra, de får dock inte vara för abstrakta. Ett tydligt schema med 

tidsangivelser och bilder som symboliserar de olika aktiviteterna är ett bra hjälpmedel för 

att skapa lugn, trygghet och förförståelse för vad som ska hända. Eftersom raster kan 

innebära stor stress för elever med Aspergers syndrom har man i en grundskola valt att 

förbereda lekarna på rasterna så att dessa är strukturerade och har en tydlig inramning och 

vuxenstyrning. Abrahamsson (2010) tar upp användning av avslappningsmetoder eller 

meditationsövningar som hjälp i förebyggande syfte för att bättre klara en impulskontroll 

då stressnivån sjunker. 

För att en elev ska kunna lära och utvecklas behöver eleven möta förståelse och bli bemött 

på ett lämpligt sätt. Pedagogerna i skolverksamheten behöver ha förståelse över hur 

barnet fungerar så att kraven, bemötandet, hjälpen och den pedagogiska planeringen 

anpassas utifrån elevens förutsättningar (Socialstyrelsen, 2014).  Miljön runt omkring 

eleven bör anpassas så att den blir mer förutsägbar, förutsägbarhet ger trygghet för de 

barn som själva har svårt att skapa sådan. Miljön bör även anpassas så att den får en 

tydligare koppling till en vuxen samt att det finns möjlighet till avskärmning för att få ro. 

Skoldagen behöver noga planeras och struktureras, och pedagogiken behöver vara tydlig 

och konkret. Pedagogiken bör också vara motiverande och spännande med tanke på 
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barnens starka motivationsberoende. Läraren behöver presentera undervisningsmaterialet 

på ett levande sätt – läraren måste fånga elevens intresse från allt annat som kan locka 

(Gillberg, 2013; Kutscher, 2010b; Socialstyrelsen, 2014; Socialstyrelsen, 2010). 

Klassrumsmiljön bör ses över, anpassas och eleven bör ha en gynnsam placering i 

klassrummet. Miljön i inlärningssituationen bör vara stimulusfattig, där dekorationer och 

ovidkommande detaljer är borttaget. Hänsyn bör tas till elevernas begränsande uthållighet 

i skolsituationen genom korta arbetspass med tydliga och avgränsande arbetsuppgifter, 

samt tydliga anvisningar och vad som ska göras då uppgiften är färdig. Elever med 

ADHD kan ha svårt att kunna koncentrera sig längre än några minuter därför kan korta 

pauser inlagda under lektionerna vara av stort värde. Olika hjälpmedel för att planera, 

hålla tiden och för att minnas kan vara till en fördel, till exempel en så kallad time-timer, 

äggklocka, mobiltelefon, timstock eller timglas, veckoschema och dagsschema. Elever 

med ADHD kan behöva hjälp med att utveckla sociala färdigheter, det är viktigt att inte 

bara uppmärksamma det negativa beteendet utan att positivt förstärka och 

uppmärksamma när eleven följer normerna och förväntningarna (Socialstyrelsen, 2014; 

Socialstyrelsen, 2010). Pedagogerna behöver ha möjlighet att agera innan en situation går 

över gränsen. För att pedagogerna ska kunna avgöra när det är dags att agera behöver 

pedagogen känna de enskilda barnen och deras sätt att fungera för att förstå vad det är 

som är på väg att ske och att ha verktyg för att kunna ingripa. Betydelsefullt är att eleverna 

får hjälp i att utveckla sina sociala färdigheter t.ex. förmåga att väcka positiv respons hos 

andra vilket kan tränas vid modellsituationer, rollspel och feedback, och även förstärkas 

med belöningssystem. Även problemlösning och känslokontroll där eleven lär sig att 

stanna upp och fundera innan hen gör något kan vara bra att träna (Gillberg, 2013; 

Kutscher, 2010b; Socialstyrelsen, 2014; Socialstyrelsen, 2010).  

2.3.7. Positionering av studien 

Sammanfattningsvis visar litteraturöversikten på ett flertal framgångsstrategier vilka vi 

redogjort för ovan, dels allmänt riktade till alla elever, dels riktade till elever med 

utvecklingsstörning eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Mot den bakgrunden ser 

vi det som intressant att försöka beskriva vad pedagogerna upplever vara 

framgångsstrategier i sitt arbete med elever som både har utvecklingsstörning och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Hur upplever pedagogerna att lärmiljön bör vara 

utformad för att uppnå utveckling och lärande? Vilka arbetssätt upplever pedagogerna 
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som framgångsrika för att utforma fungerande lärandestrategier? Vilka möjligheter och 

hinder upplever pedagogerna finns för att tillvarata elevers erfarenheter för att utforma 

fungerande lärandestrategier? Pedagogernas upplevelser ställs i fokus, något som vi inte 

kunnat finna i den litteratursökning vi gjort, just gällande aktuell elevgrupp. Undervisning 

skall enligt Skollagen (2010:800) bygga på forskning och beprövad erfarenhet. Vår 

förhoppning är att den kunskap som framkommit i litteraturöversikten och studiens 

empiri i form av pedagogernas upplevelser kan befrukta varandra. På så sätt kan 

möjligheter genereras till fördjupat lärande och utveckling för såväl aktuell elevgrupp 

som för verksamma pedagoger.  
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3. Teoretiskt ramverk  

För att försöka beskriva pedagogers upplevelser av framgångsstrategier i arbetet med 

elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har 

studien inspirerats av en fenomenologisk ansats. Eftersom lärande sker i olika 

sammanhang, kontexter, har de sociokulturella och relationella perspektiven valts som 

teorier för att försöka förstå pedagogernas upplevelser. Dessa perspektiv uppmanas 

dagens verksamma pedagoger att utgå ifrån i aktuella läroplaner (Skolverket, 2011a; 

Skolverket, 2011b). Gemensamt för det sociokulturella och det relationella perspektivet 

är tanken att det är just i interaktionen mellan människor som kunskaper och färdigheter 

får liv (Säljö, 2014). 

 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet ser lärande som något som sker i alla sociala 

sammanhang. Människan ses som en aktivt handlande person. Elevens handlingar uppstår 

när det finns mål som eleven vill uppnå. Vygotskijs teorier (2001) om tänkande och språk 

ligger bland annat som utgångspunkt för detta perspektiv där en aktiv miljö, en aktiv elev 

och inte minst en aktiv lärare krävs för att utveckling och lärande ska ske. Att läraren 

genom en fortlöpande kommunikation kan hitta och stödja eleven i dess proximala 

utvecklingszon är centralt hos Vygotskij som även menar att kamratsamverkan har många 

fördelar för lärandet. Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen handlar om att 

den enskilde eleven överskrider sin aktuella förmåga genom att lösa ett problem i 

samarbete med en kamrat eller med hjälp av en lärares vägledning. Själva 

utvecklingszonen kan skapas genom samarbete i asymmetriska men jämlika relationer. 

Vygotskij menade, till skillnad från Piaget som utgick från individens inre utveckling, att 

den sociala gruppens gemenskap var en förutsättning för individens utveckling. Miljöns 

förmåga anses avgörande för hur barnet utvecklas. Lärande sker i samspel med andra och 

språk/kommunikation är ett viktigt redskap för att utveckla både intellektuell och praktisk 

kunskap (Olivestam & Ott, 2010). Genom kommunikation ställs eleverna inför nya 

perspektiv, resonemang och handlingar. Vi lär oss om hur andra människor tycker, känner 

och tänker under olika förhållanden. Detta ger oss kunskap om hur vi ska bemöta denna 

person. Interaktion mellan människor formar individens tänkande och handlande genom 

att individen tar till sig andras sätt att resonera och tolka verkligheten. Dessa resurser kan 
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individen sedan använda för att förstå och kommunicera i framtida situationer. Utifrån 

hur interaktioner och social kompetens lägger grunden för individuell utveckling och 

lärande formulerar Vygotskij (2001) några strategier för att nå framgång; Att öka antalet 

interaktioner och utveckla kvaliteten i dessa. Att bygga in spännande asymmetri i 

interaktionerna, d.v.s. utvecklingszoner. Att uppmuntra till imitation av konstruktiva 

lärmetoder samt att ge tillfälle för växelverkan mellan yttre interaktioner och elevens inre 

dialog.  

Strandberg (2009) delar upp Vygotskijs kultur-historiska psykologi i fyra områden. Alla 

påverkar varandra och utgår från att människan i sina yttre aktiviteter skapar grunderna 

för de inre processerna. Dessa aktiviteter leder till lärande och är: 

Sociala; Jag lär mig först tillsammans med andra det jag sedan kan göra själv. Det yttre 

tänkandet tillsammans med andra kommer först, sedan det egna inre tänkandet. 

Medierade; Vår relation till världen är medierad, vi möter inte världen direkt. Begreppet 

förklarar samverkan mellan människor och de hjälpmedel (artefakter) som människor 

använder för att förstå och agera i världen. Medierande artefakter kan hjälpa oss när vi 

utför en arbetsuppgift, minns eller löser problem. Tänkande är en medierad aktivitet och 

hjälpmedel är för oss idag självklara i lärandeprocessen. Artefakterna är komna ur 

mänsklig aktivitet och hjälper oss i vår vardag. De påverkar vårt tänkande och våra 

handlingar. De förändras successivt genom människors ständigt pågående kreativitet och 

integreras i våra liv. Mängden verktyg är oändligt, idag är dator, iPad eller telefon ofta 

valda verktyg. Situerade; Aktiviteter växer alltid fram i specifika situationer som rum, 

platser eller kulturella kontexter. Det är till exempel lättare att lära sig att bli florist i en 

blomsterhandel än i en frisersalong. Kreativa; Aktiviteterna överskrider givna 

gränser. Människor kan både omskapa och använda hjälpmedel, situationer och relationer 

vilket gynnar lärande. När eleverna påverkar sina lärandesituationer tar de många kliv i 

utvecklingen.          

Vygotskij menar enligt Strandberg (2009) att ingen lärstil kan förkastas eftersom 

aktivitet, social och medierad, är förutsättning för fortsatt lärande. Kreativitet är förmågan 

att använda vardagliga element på nya sätt. Fantasi och kreativitet är unika mänskliga 

metoder som kan utvecklas under hela livet i takt med de erfarenheter människan gör. 

Det inre samtalet, tänkandet har sitt ursprung från yttre faktiska relationer. När människan 

uttalar orden så kompletterar, fullbordar de tankarna. Därför lär sig eleven själv nya saker 

när den hjälper en annan, alltså formulerar sina tankar i ord som i sin tur kompletterar 
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tankarna. Användning av verktyg och tecken är till en början en yttre aktivitet, den 

rekonstrueras sedan och börjar verka inom oss. Denna omvandling kan ta mycket lång tid 

enligt Vygotskij.  En del räknar på fingrarna hela livet, den yttre aktiviteten omvandlas 

inte till inre dvs. huvudräkning. Det är viktigt att ge kommunikationsverktyg för elevens 

inre och yttre samtal om utveckling. Portfolio kan ge eleven tillgång till ett språk om 

utveckling. Genom aktivitet kan alla människor, oavsett intelligensnivå, utforska världen 

på den nivå de just nu befinner sig, med de utvecklingsmöjligheter som varje nivå 

tillhandahåller. Genom aktivitet kan alla utmanas och utvecklas. Vygotskij var enligt 

Strandberg (2009) skeptisk till att utvecklingsstörda elever inte utmanades i abstrakt 

tänkande eftersom han menade att intelligens inte finns inuti hjärnan utan i gränslandet 

mellan kultur och människa. Skolan måste utveckla metoder, interaktioner och situationer 

där eleverna får möta abstrakt tänkande, hur ska de annars kunna utveckla abstrakt 

tänkande?  Elever med uppmärksamhetsproblem behöver enligt det sociokulturella 

perspektivet stöd att utveckla vilja och självkontroll genom att låta tänkande styra 

aktivitet. Detta kan exempelvis utvecklas genom leken. Vygotskij (2001) menade att 

utvecklingen inte är passiv mognad utan kan organiseras genom aktivitet, interaktion och 

delaktighet. Färdigheten att kunna använda verktyg är central då den kan vara en ingång 

till fortsatt aktivitet. Genom att till exempel att få använda miniräknare kan nya upptäckter 

göras hos eleven som leder till matematiskt tänkande och utveckling.  

Säljö (2014) ser föreställningen om en ändpunkt i mänsklig utveckling som orimlig 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Det leder fel att utgå från att begränsningar, till 

exempel funktionshinder, sätter stopp för utveckling. Då de kulturella redskapen, både de 

psykologiska/språkliga och de fysiska, förändras och förfinas, så utvecklas och förändras 

människors kunskaper och intellektuella förmåga hela tiden på motsvarande sätt. I ett 

sociokulturellt perspektiv har alltså människans förmåga att lära och utvecklas, såväl 

individuellt som kollektivt, ingen bestämd gräns. Kulturen är dynamisk och i olika 

samhälleliga verksamheter utvecklas ständigt redskap som förflyttar gränserna för vår 

intellektuella och praktiska förmåga. Som en konsekvens av detta blir lärandet en fråga 

om hur människan tar till sig redskapen och förmår att använda dem. Utveckling sker 

med hjälp av interaktioner, hjälpmedel och andra kulturella föreställningar; ”det du inte 

har i huvudet kan du ha i artefakterna, det du inte har i benen kan du ha i rullstolen, det 

DU inte kan kanske din kompis kan” (Strandberg, 2009, s.175).  
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Säljö (2014) menar att de sätt på vilka vi är och tar del av kunskaper är beroende av i 

vilka kulturella omständigheter vi lever.  Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i 

en sociokulturell verklighet, olika slags hjälpmedel och verktyg kan ta oss långt bortom 

våra egna biologiska gränser. Termerna redskap eller verktyg har en speciell teknisk 

betydelse. Med dessa menas de resurser, både språkliga (eller intellektuella) och fysiska, 

som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår och handlar i den värld som 

omger oss. Genom interaktion med andra människor blir vi delaktiga, sociokulturella 

resurser skapas genom kommunikation, och det är också genom kommunikation som de 

förs vidare.  Lärande i sig är inget problem enligt sociokulturell teori menar Säljö vidare, 

det viktiga är vad människor lär sig av de sammanhang de ingår i. Då blir det intressanta 

att fundera på varför till exempel elever engagerar sig i och motiveras av vissa 

lärprocesser, medan det kan vara svårt att skapa engagemang i andra sammanhang.  

Sociokulturellt perspektiv betonar enligt Säljö (2014) släktskapet mellan tänkande och 

kommunikation, men också att de inte kan jämställas med varandra och inte är identiska. 

Tänkandet kan vara en kollektiv process, till exempel i en undervisningssituation, men 

också en inre process. Eleven kanske säger eller gör något för att den då uppfyller ett 

kommunikativt kontrakt, men det säger ingenting om vad hen tänker. Varje användning 

av kunskap ses som en kreativ och skapande process vilken ger utrymme för förändring.  

Säljö (2014) menar att det inte finns någon neutral kontext utan alla handlingar och all 

kommunikation måste förstås utifrån det verksamhetssystem, exempelvis skolan, som de 

ingår i. Lärande blir då att behärska ett sammanhang, skolan. Att kunna agera inom ramen 

för ett verksamhetssystem innebär att man känner till och kan använda de strukturerade 

resurser som är lämpliga och ger resultat utifrån vissa syften. Dessa resurser kan hjälpa 

oss att se vad som är viktigt och vad som vi kan bortse från, vilket inte alltid är så enkelt, 

särskilt om man inte är vet vad som gäller i exempelvis en skola eller grupp. I ett 

sociokulturellt perspektiv är det viktigt att inte beskriva inlärningssvårigheter som en 

egenskap hos eleven eller hens inneboende kognitiva förmågor. Det kan i stället ses som 

svårigheter att hantera, förstå och tillämpa en form av kommunikation som inte bekräftas 

i vardagslivet. Elever möter inte motsvarande texter eller innehållsligt tema i 

verkligheten. Säljö (2014) menar att skolan kan göras mer tillgänglig för alla elever om 

de kommunikativa mönstren förändras. Klassrumsinteraktion och ansikte- mot ansikte 

samtal med möjligheter till återkoppling kan hjälpa elevens sammanhangsförståelse. Här 

kan eleverna stödja varandra till lärande inom den proximala utvecklingszonen. 
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Möjligheten att få ingå i samarbeten där kunskap används för begripliga syften är den 

avgörande punkten för att lärande ska kunna ske. Lärande handlar då om hur eleven lär 

sig behärska och använda medierande redskap. Den nya tekniken möjliggör nya former 

av interaktivitet, visualisering och simulering av verkligheten. Artefakten dator verkar ge 

elever något konkret att samarbeta kring på ett sätt som upplevs naturligt och produktivt 

(Säljö, 2014). 

 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet utgår ifrån att det skapande, det produktiva, äger rum i 

relationer. Perspektivet innebär också att elevens förutsättningar ses relationellt. 

Förutsättningarna kan påverkas av förändringar i elevens omgivning. Svårigheter kan 

uppstå i mötet med olika företeelser i utbildningsmiljön, eleven blir då en elev i 

svårigheter. Detta perspektiv skiljer sig från det kategoriska, där elevens svårigheter ses 

som individbundna, eleven blir en elev med svårigheter. (Persson, 2013) 

Eleven kan bli en elev i svårigheter på grund av den fysiska utbildningsmiljön. Eleven 

kan också bli en elev i svårigheter på grund av den psykiska, sociala utbildningsmiljön. I 

den sociala lärmiljön är pedagogerna nyckelpersoner. Att pedagogen har ett elevfokuserat 

förhållningssätt samt förmåga att skapa tillitsfulla sociala relationer är enligt Hattie 

(2009) grundläggande för att eleverna ska nå måluppfyllelse. Grosin (2003, 2004) menar 

att de skolor som är framgångsrika arbetar utifrån en kombinerad kunskaps- och 

omsorgsinriktning. Utifrån en lärandesituation blir det intressanta då vilken innebörd som 

blir till i de befintliga relationerna och hur läraren kan understödja att relationer i 

framtiden blir autentiska och givande. Klinge (2016) understryker i sin avhandling att den 

viktigaste faktorn för framgångsrik undervisning är samspelet mellan pedagog och elev. 

Pedagogen behöver ha självinsikt och empati för att kunna agera relationskompetent. 

Pedagogen sätter, genom att etablera goda relationer till varje elev, dagordningen för 

elevernas engagemang i ämnet, deras humör, deras upplevelse av stress, deras självkänsla 

och hur de beter sig mot varandra enligt Klinge (2016). Pedagogens förmåga att agera 

relationskompetent exempelvis genom tät personlig återkoppling och att visa tålamod 

med allehanda frågor gör att eleverna känner sig väl bemötta (Ryan, Pintrich & Midgley, 

2001). Ramarna för undervisningen, såsom antal elever med stora svårigheter i gruppen 

samt pedagogens möjligheter att förbereda undervisningen efter varje elevs 

förutsättningar och behov påverkar även den mest relationskompetente pedagogen menar 
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Klinge (2016). Har pedagogen förutsättningar att skapa goda relationer till varje elev och 

gruppen som helhet får det också betydelse för såväl elever som pedagog i andra 

kontexter, även i ett längre tidsperspektiv. Bredmar (2014) menar att pedagogen alltid 

befinner sig mitt i relationer och visar på pedagogens emotionella lyhördhet som 

relationell kompetens. Utifrån fenomenet arbetsglädje menar författaren att det 

relationella och emotionella flödet är tätt förbundna och utgör nödvändiga redskap i 

mellanmänskligt samspel. Stunder av glädje, lycka och genuina möten har en varaktig 

eftervärme, någonting som dröjer sig kvar (Sjödin, 2003). Juul och Jensen (2003) 

definierar professionell relationskompetens som: 

”Pedagogens förmåga att ”se” det enskilda barnet på dess egna premisser och 

anpassa sitt eget beteende efter detta, utan att därigenom frånhända sig ledarskapet, 

samt förmågan att vara autentisk i kontakten = det pedagogiska hantverket. Och 

som pedagogens förmåga och vilja att påta sig fullt ansvar för relationens kvalitet 

= den pedagogiska etiken.” (s.124-125) 

Drugli (2014) diskuterar pedagogens relationskompetens och menar, likt Juul och Jensen 

(2003), att denna hör samman med pedagogens professionalitet i utövandet av 

pedagogrollen. Relationskompetens utvecklas genom hela yrkeslivet. Goda pedagog-

elevrelationer kännetecknas av bekräftelse och tillit. Dessa kan också fungera som en 

skyddande faktor då eleven har förvärvade eller medfödda riskfaktorer som 

utvecklingsstörning eller svårigheter med exekutiva funktioner. Drugli (2014) konstaterar 

också att elevernas inbördes relationer påverkas av relationen mellan pedagog och elev. 

Jons (2008) knyter frågeställningen vem man bör vara som pedagog till relationen mellan 

elev och pedagog. Förhållningssättet som pedagogen väljer hör samman med vem hen 

vill vara i relation till världen omkring. Om pedagogen tolkar sitt uppdrag som ett 

existentiellt och personligt ansvar vilar det pedagogiska förhållningssättet på solid grund. 

Lévinas (1993, 2006) beskriver i sin filosofi, att människan i ett möte med en annan 

människa är ansvarig för den andre, vilken man aldrig till fullo kan förstå.  Rosenqvist 

(2013) menar att det relationella perspektivet kräver långsiktlighet, planering samt 

kunskap om den komplexa miljö som en skola utgör. Det innebär en pedagogisk 

utmaning, där akutinsatser inte hör hemma. Han ser ett inkluderande förhållningssätt som 

en förutsättning för ett relationellt perspektiv ska kunna råda. Östlund (2013) ser det som 

svårt att skilja skolans omsorgorienterade och kunskapsutvecklande funktioner åt. Han 

menar att undervisning är en i grunden relationell företeelse och ser en stor utmaning i 
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pedagogens ansvar att bygga relationer där eleven kan vara verksam som subjekt. 

Christiansson-Banck (2013) beskriver utifrån elevintervjuer hur eleverna uppfattar det 

relationella perspektivet. Eleverna uttrycker vikten av att pedagogerna är genuina, 

omsorgfulla, bekräftande och måna om att elevernas potential tas till vara i en dialog som 

pågår över en längre tid. Författaren menar, likt Rosenqvist (2013), att inkludering inte 

kan separeras från skolans uppdrag att skapa, upprätthålla samt utveckla omsorgsfulla 

relationer. 

Aspelin och Persson (2011) menar att utbildningens målsättning är att i och genom 

personliga möten sammanföra levd demokrati med kunskapsutveckling. En trygg och 

vital relation mellan pedagog och elev är den viktigaste relationen i skolan för att lärande 

och utveckling ska ske. Pedagogens uppgift är att stödja eleven då hen försöker förstå sin 

omvärld eller sig själv i relation till densamma. Pedagogens relation till eleven som hel 

människa är överordnad relationen till elevens förmågor. Aspelin och Persson (2011) 

menar att utbildning består av ett relationellt flöde där gemensamma aktiviteter, sam-

handling eller sam-verkan, sker. Författarna vill föra in ett ytterligare perspektiv, 

människan som förverkligas i sam-varo. Sam-varo innebär ett möte, oftast oplanerat, där 

två människor är helt och fullt närvarande inför varandra. Med dessa två grundläggande 

relationsformer, sam-verkan och sam-varo, följer två olika förhållningssätt från 

pedagogens sida. Pedagogiskt tillvägagångsätt innebär ett målmedvetet handlande medan 

pedagogiskt möte innebär att pedagogen är direkt närvarande och delaktig i relationen till 

eleven. Enligt Aspelin och Persson (2011) är såväl sociala som samhälleliga nätverk 

viktiga men utbildning ses även som en existentiell aktivitet. Aspelin (2015) diskuterar 

begreppet lärares relationskompetens och utvecklar med stöd av Bubers (1990) begrepp 

”det sociala” och ”det mellanmänskliga” tankar kring två former av relationskompetens. 

”Det sociala” är ett brett begrepp som kan användas för det som händer mellan människor 

som träffas. Pedagogens relationskompetens i ”det sociala” blir en förmåga eller färdighet 

att handla i förhållande till relationer. ”Det mellanmänskliga” är ett begrepp som visar på 

vad som händer när två människor är helt närvarande i en personlig relation med varandra. 

Pedagogens relationskompetens i ”det mellanmänskliga” blir ett förhållningssätt i 

relationer. Aspelin (2015) menar att kompetenserna kompletterar varandra och är viktiga 

för professionsutövningen. Utifrån det specialpedagogiska perspektivet diskuterar 

Aspelin (2013) den relationella specialpedagogikens brännpunkt och menar att den 
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återfinns i konkreta mellanmänskliga relationer där kärnan i relationell specialpedagogik 

blir vilka möjligheter och hinder som eleven har att vara delaktig i äkta kommunikation.   
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4. Metod  

Detta kapitel inleds med en diskussion kring val av metod. Därefter följer en beskrivning 

av hur studien genomförts samt vilka olika överväganden som gjorts kring urval, 

genomförande och bearbetning. Diskussion kring studiens tillförlitlighet och etiska 

överväganden avslutar kapitlet. 

 Val av metod 

Föreliggande studie har inspirerats av kvalitativ forskning, som lägger vikt vid hur 

individer upplever och tolkar sin verklighet. Kvantitativ forskning betonar kvantifiering 

och innebär bearbetning och insamling av numeriska data (Bryman, 2011).  Clark, Dyson 

och Millward (1998) menar att forskning utifrån olika teorier och metoder kan befrukta 

varandra och gynna eleverna. Eftersom syftet i föreliggande studie inte är att få mätbara 

resultat utan att få kunskap om och beskriva vad pedagoger upplever som 

framgångsstrategier i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning valdes den kvalitativa ansatsen med inspiration 

från fenomenologin. Kvale och Brinkmann (2009) menar att den fenomenologiska 

ansatsen innebär ett intresse för att förstå sociala företeelser utifrån aktörernas egen 

utgångspunkt. Rossman och Rallis (2003) beskriver hur forskaren ur ett fenomenologiskt 

perspektiv på djupet försöker förstå en människas upplevelser. En fördel med 

fenomenologi kan anses vara att den kan användas för en mindre studie med begränsad 

tid till förfogande. En nackdel kan anses vara att den är svår att generalisera eftersom 

ingen verksamhet är riktigt en annan lik samt att det inte finns någon direkt vetenskaplig 

stränghet att följa (Denscombe, 2009).  

Forskningsansatsen för föreliggande studie väljs med inspiration från fenomenologin 

eftersom syftet är att försöka förstå hur någon upplever något, dvs. ett fenomen, i detta 

fall pedagogers upplevelser av framgångsstrategier. Fenomenologin grundades som 

filosofi av Edmund Husserl. Fenomenologin försöker både utgå ifrån och göra den 

naturliga världen rättvisa, den innefattar tankar kring medvetandet, upplevelser, 

livsvärlden, människans kropp och handlande (Marton & Booth, 2000). En naturlig 

metod utifrån att den ger ett priviligierat tillträde till människors upplevelser av världen 

är då den kvalitativa intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Intresset riktas mot att 

försöka förstå hur pedagogen upplever fenomen, framgångsstrategier i arbetet med elever 
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som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, utifrån 

pedagogens egna perspektiv (Bryman, 2011). Genom hela studien har strävan varit att 

ständigt ge akt på det egna sättet att förstå världen. Att medvetet sätta sina egna 

övertygelser inom parentes för att försöka få en bild av hur pedagogen upplever ett 

fenomen har beskrivits som viktigt inom den fenomenologiska forskningstraditionen 

(Denscombe, 2009). Därför har vi försökt att vara medvetna om den egna förförståelsen, 

har försökt att se storögt och förundrat på pedagogernas berättelser samt ställt frågor såväl 

till oss själva som till fenomenet under hela arbetsprocessen. Ansatsen kan också 

benämnas livsvärldsfenomenologisk eftersom den innebär att försöka sätta sig in i en 

annans livsvärld och ta del av dennes unika erfarenheter och upplevelser. Livsvärlden är 

den värld vi lever i och den synliggörs genom våra berättelser och handlingar. Våra 

livsvärldar uppstår i vårt möte med omvärlden och detta sker i ett bestämt socialt och 

kulturellt sammanhang (Bengtsson, 2005). Den fenomenologiska livsvärldsstudien 

eftersträvar inte en statistisk generaliserbarhet utan försöker ge läsaren en förståelse för 

en annan människa och dennes unika villkor. Forskarens förförståelse av livsvärlden 

konfronteras med andra människors livsvärldar, de som har den efterfrågade 

erfarenheten. Detta kan medföra en slags horisontvidgning, att möten skapas som i sin tur 

kan medföra överbryggning av livsvärldar.  Ett närmande mot nya horisonter kan också 

leda till utökad kompetens, vilket eftersträvas i studien.  

Ett strategiskt metodval planerades utifrån föreliggande studies syfte och frågeställningar 

(Björndal, 2005). Den ursprungliga planen var metodtriangulering i form av 

litteraturstudier, intervjuer och observationer. Vid förfrågan om observationsmöjligheter 

avböjde skolorna detta av etiska skäl, något som vi givetvis respekterade. Intervjuer 

ställde de sig positiva till. I en kvalitativ forskning ligger tyngd på intervjupersonernas 

egna uppfattningar och synsätt, och forskaren vill gärna ha fylliga och detaljerade svar 

(Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa intervjun som en 

forskningsmetod som ger ett privilegierat inträde till människors upplevelser av den levda 

världen. Strävan i föreliggande studie var att med respekt och ödmjukhet skapa en 

intervjukontext som inbjöd till dialog. Därför valdes intervjuformen semistrukturerad 

respondentintervju med färdiga öppna frågeställningar. En intervjuguide utarbetades som 

stöd både för frågeställaren och respondenten för att tydligt kunna hålla fokus till syfte 

och frågeställningar.  En ostrukturerad intervju är mer upplagd som ett vanligt samtal och 

intervjuaren använder sig oftast bara av ett PM som minneshjälp enligt Bryman (2011). 
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Att använda strukturerade intervjuer vilket innebär att intervjuaren ställer frågor utifrån 

ett frågeschema ansågs inte aktuellt eftersom syftet inte var att kunna sammanställa 

intervjuerna på ett jämförbart sätt, vilket kan vara fördelaktigt ur ett kvantitativt 

perspektiv (Bryman, 2011). Öppna frågor användes eftersom respondenterna då väntas 

svara med sina egna ord och även ges utrymme att berätta saker som kanske inte hade 

kommit fram vid slutna frågor. Flexibilitet vid intervjutillfället gör att idéer och 

synpunkter kan utvecklas samt att följdfrågor ställas för att reda ut oklarheter. Direkt 

information fås om en persons egna upplevelser vilket kan anses värdefullt då syftet är 

att öka förståelsen för vad, hur och varför något sker på djupet (Kvale & Brinkmann, 

2009; Repstad, 2007).  

 Urval 

Ett tillgänglighets- och målinriktat urval gällande skolor och pedagoger som var relevanta 

för studiens syfte och frågeställningar gjordes (Bryman, 2011). För att respondenterna 

skulle vara relevanta för vår forskningsfråga behövde pedagoger intervjuas, vilka 

innehade lärarexamen och som undervisade elever som både har utvecklingsstörning och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi gjorde ett tillgänglighetsurval, d.v.s. 

kontaktade rektorer för information och pedagoger för intervjuförfrågan på skolor som 

låg inom rimligt avstånd för oss. Sex pedagoger på två olika skolor i två olika kommuner 

i södra Sverige intervjuades. Enligt Bryman (2011) har frågan om representativitet 

mindre tyngd vid kvalitativa studier, vilket kan tänkas gälla urvalet även i föreliggande 

studie.  

 Genomförande                         

Litteraturen lästes ingående med studiens syfte och frågeställningar i fokus. Kontakt togs 

med rektorer för information om- och pedagoger angående medverkan i- vår studie, som 

vi visste arbetade med elever som har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. En första kontakt togs via telefon och innebar positivt besked från 

de båda skolorna som först tillfrågades. Efter telefonkontakt skickades missivbrevet ut 

till respondenterna (Bilaga 1). I missivbrevet informerades om studiens syfte, hur 

materialet ska användas, de forskningsetiska reglerna samt att respondenterna när som 

helst under studiens gång hade rätt att avbryta sin medverkan. Vi önskade även att få 

tillåtelse att använda ljudupptagning under intervjun, detta för att kunna lyssna 
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uppmärksamt samt för att kunna skriva ut materialet på ett rättvisande sätt. I missivbrevet 

berättade vi även om hur lång tid vi uppskattade att intervjun skulle ta. Då vi mejlade ut 

missivbrevet skickade vi även med ett första utkast till våra intervjufrågor utifrån 

intervjuguiden som vi arbetat fram, detta för att respondenterna skulle kunna tänka 

igenom frågorna och förbereda sina svar (Bilaga 2). Strävan var att skapa ett gott 

samtalsklimat vid intervjutillfället. Innan vi påbörjade intervjuerna gick vi igenom 

missivbrevet och de etiska principerna; studiens syfte, att respondenternas medverkan var 

frivillig och att de när som helst under intervjun hade rätt av avbryta sin medverkan samt 

hur materialet skulle användas. De erbjöds även att få ta del av transkriberingen av 

intervjun för att kunna se om intervjuaren uppfattat deras svar på ett rättvisande sätt. Detta 

avböjde samtliga respondenter. Erbjudandet om ett eget exemplar av det färdiga 

examensarbetet tackade de däremot ja till. Även intervjuguiden presenterades och lästes 

igenom och respondenterna fick möjlighet att ställa frågor kring denna. Innan intervjun 

påbörjades bad vi om ett skriftligt samtycke till intervjun, respondenterna blev även 

tillfrågade om de godkände att intervjun spelades in, vid godkännande av detta bad vi 

även här om ett skriftligt samtycke. Att spela in en intervju medför en risk för en 

hämmande effekt. Denna kan enligt Repstad (2007) förebyggas genom tydlig information 

före samtalet. Samtliga respondenter godkände att intervjun spelades in. Intervjuerna 

pågick mellan ca 20-50 minuter.  

Skolorna benämndes med de fiktiva namnen Bergsskolan och Sjöskolan. Respondenterna 

på Bergsskolan kodades B1, B2 respektive B3. Respondenterna på Sjöskolan kodades S1, 

S2 respektive S3. Intervjuerna skedde enskilt med varje pedagog. Risk finns annars att 

respondenten känner sig vara i minoritet menar Repstad (2007). På Sjöskolan 

genomfördes intervjuerna i ett av deras arbetsrum, det förlades efter skoltid för att 

pedagogen inte skulle känna sig stressad och för att inte riskera att bli avbrutna.  På 

Bergsskolan förlades intervjuerna enligt respondenternas önskemål till början av 

skoldagen då respektive pedagogs elevgrupp hade undervisning med annan pedagog. En 

intervju genomfördes i pedagogens arbetsrum, de andra i det klassrum där pedagogen 

arbetade med aktuell elevgrupp.         

   

 Bearbetning 

Litteraturen bearbetades utifrån studiens syfte och frågeställningar;  
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Syftet är att beskriva verksamma pedagogers upplevelser av framgångstrategier i arbetet 

med elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar utformats:  

 Hur upplever pedagogerna att lärmiljön bör vara utformad för att uppnå 

utveckling och lärande i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?   

 Vilka arbetssätt upplever pedagogerna som framgångsrika för att utforma 

fungerande lärandestrategier med elever som både har utvecklingsstörning och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?   

 Vilka möjligheter och hinder upplever pedagogerna finns för att tillvarata elevers 

erfarenheter för att utforma fungerande lärandestrategier med elever som både har 

utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

Fortlöpande anteckningar fördes i textdokument på dator utifrån relevans för föreliggande 

studie. De förda anteckningarnas relevans diskuterades. Därefter bestämdes vilka 

textmassor som skulle in i Högskolan i Kristianstads mall för examensarbete för vidare 

bearbetning. Ett flertal revideringar gjordes innan texten i föreliggande studie ansågs 

inlämningsbar. Alla respondenterna godkände inspelning av intervjuerna. Dessa spelades 

in med hjälp av Ipad eller mobiltelefon samt fickminne för att säkerställa den ibland 

felande tekniken. Enligt Bell (2006) och Björndal (2005) är ljudinspelningar att föredra 

då den exakta formuleringen kan kontrolleras i efterhand och intervjuaren kan ägna full 

uppmärksamhet åt respondenten. Samtliga intervjuer transkriberades. Viss form av 

meningskoncentrering användes vilket innebar att respondenternas ibland långa svar 

omformulerades till kortare meningar där huvudinnebörden av det sagda finns med samt 

att vissa hummanden och upprepningar inte tagits med (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Transkriberingen gjordes så snart som möjligt efter respektive intervju för att ha dessa i 

så färskt minne som möjligt. Vi lyssnade på intervjuerna ett flertal gånger tills vi var säkra 

på att vi fått med allt.  Därefter gjordes en sista avlyssning i sin helhet och följde samtidigt 

med i vårt transkriberade material för att försäkra oss om att vi gjort en fullständig och 

korrekt transkribering av intervjuerna. Det transkriberade materialet skrevs sedan ut i 

pappersform då det upplevdes bli mer överskådligt, lättare att anteckna och markera med 

överstrykningspenna i texten. Vi analyserade sedan noggrant en intervju i taget. 
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Sociokulturell teori och relationellt perspektiv har utifrån syfte och frågeställningar legat 

till grund för en tolkningsansats i analysarbetet. Bryman (2011) menar att forskaren helst 

inte ska vänta med analysarbetet tills all empiri är insamlad utan se analysarbetet som en 

ständigt pågående process. Detta försökte vi ta i beaktande genom att, så gott det gick 

utifrån respondenternas önskemål, sprida ut intervjuerna över tid och påbörja 

transkribering och analys i nära anslutning till genomförandet. Först gjordes en 

genomläsning av hela det transkriberade materialet för att få en helhetsbild. Vi gick sedan 

tillbaka till texten för att söka teman och hitta deras innebörd och betydelser. Dessa 

markerades med överstrykningspenna och antecknades i separat textdokument på datorn. 

Därefter gick vi tillbaka till hela texten utifrån den reflekterade tolkningen som gjorts. På 

så sätt hoppades vi att förståelsen för materialet fördjupades. Samtliga intervjuer 

bearbetades och analyserades på liknande sätt. Därefter jämförde och reflekterade vi över 

de teman som kommit fram och synliggjorts med hjälp av överstrykningspenna i varje 

intervju. Citat med bäring för de teman som utkristalliserat sig markerades. Genom 

reflektion av materialet utifrån studiens syfte och frågeställningar framkom fyra 

huvudteman med underrubriker: 

 Struktur – miljö, förberedelse samt anpassad undervisning.  

 Relation – bemötande samt delaktighet.  

 Arbetsglädje – ledarskap och samarbete samt kollegialt lärande.  

 Att stärka elevens förutsättningar - socialt samspel samt utgå från elevernas 

förförståelse.  

Att identifiera begrepp utifrån teori och sedan operationalisera begreppen i empiri – eller 

tvärtom - kräver tankearbete och disciplinerat reflekterande. Ett preciserat språk som bär 

fram den forskningsprocess som genomförts gör att studiens trovärdighet stärks (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2009).  Detta har varit vår strävan i föreliggande studie. Allt material 

renskrevs på dator och förvarades i låst utrymme.  

 

 Tillförlitlighet 

Angående tillförlitligheten övervägdes reliabiliteten samt validiteten (Bell, 2006). 

Reliabiliteten kan sägas vara ett mått på huruvida ett tillvägagångssätt kan upprepas vid 

andra tidpunkter och av andra forskare med samma resultat. Intervjuarnas och 
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pedagogernas personligheter och förförståelse i ämnet, dagsform samt eventuella yttre 

störningar kan anses ha påverkat reliabiliteten. Medvetenhet om intervjuareffekten har 

uppmärksammats i föreliggande studie. Full reliabilitet och replikation anses svårt att 

uppfylla i kvalitativ forskning, då en specifik social miljö eller de personer som studien 

berör inte går att ”frysa”. Bryman (2011) menar att syftet med kvalitativa studier inte är 

att generalisera eller mäta, utan att beskriva det unika i sammanhanget. Intervjuerna kan 

betraktas som något som skapats i en specifik kontext. Validiteten handlar om huruvida 

en metod undersöker det den påstår sig undersöka. Gällande intervjuer kan det anses som 

en lämplig metod utifrån syfte och frågeställningar. Frågorna i intervjun kan anses mäta 

det de ska utifrån studiens syfte och frågeställningar. Då frågorna var av öppen karaktär 

kan dock tolkningar och utvikningar av frågor och svar såväl hos respondenterna som hos 

intervjuarna vägas in i validitetsaspekten. När det gäller resultaten av en studie huruvida 

den enbart är av lokalt intresse eller kan överföras till andra situationer kan diskuteras 

(Kvale & Brinkmann, 2009). En vanlig invändning mot forskning är att det finns för lite 

material för att resultaten ska kunna generaliseras. Mot detta kan frågan om varför man 

bör generalisera ställas, om kunskap uppfattas som former av förståelse och handling i 

sociala och historiska sammanhang i den sociala verkligheten. Uppfattas däremot 

kunskap som något som är giltigt för alla tider och platser, en slags evig sanning, blir 

generaliserbarheten viktig. Vi ansluter oss här till ett mer relativt kunskapsbegrepp och 

menar att viss lärdom kan dras även utifrån en mindre omfattande studie. Strävan är att i 

föreliggande studie vara så tydlig och precis som möjligt i beskrivningen av studiens val 

och genomförande i forskningsprocessen. Denna strävan förenar flera av de forskare vars 

avhandlingar vi studerat (Frithiof, 2007; Johansson, 2015; Linikko, 2009). På detta sätt 

ges läsarna information som möjliggör för dem att avgöra hur överförbara resultaten 

skulle kunna vara till en annan miljö. Genom de citat som valts från respondenternas 

utsagor synliggörs innehållet för analysen och på så sätt kan trovärdigheten stärkas.   

 Etiska överväganden 

Inom forskningen betonas forskarens ansvar gällande de etiska aspekterna där personer 

med funktionsnedsättningar berörs (Andersson & Tvingstedt, 2009; Frithiof, 2007).  

Självreflektion är arbetsamt men ett nödvändigt inslag i skrivandeprocessen menar 

Repstad (2007). Som intervjuare och analysansvariga för det inspelade materialet bör 

författarna vara medvetna om sina egna personligheter och hur denna påverkar fokus för 
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bearbetning och analys. Att använda sig av medbedömare för att verifiera, ifrågasätta eller 

få syn på ytterligare aspekter av materialet kan enligt Andersson och Tvingstedt (2009) 

vara en fördel. Vi ser det som en styrka att arbeta tillsammans då det är lättare se sina 

egna tankar när de uttalas högt i stunder av diskussion och reflektion med en 

studiekamrat. Flera inspirationskällor inom det etiska området finns bland de 

avhandlingar som studerats, exempelvis Frithiof (2007) och Johansson (2015), vilka 

andas ödmjukhet och respekt genom hela textmaterialet. Att försöka göra examensarbetet 

lättillgängligt för läsaren, genom tydlighet och språklig stringens samt personligt tilltal 

för en upplevelse av nytta för den egna yrkesutövningen utan att göra avkall på de etiska 

kraven, ses som en utmaning. Genom att strukturera upp resultatkapitlet efter teman som 

framträder i materialet och sedan knyta dessa till problemställningarna försöker vi 

presentera resultatet på ett överskådligt sätt. Genom att använda väl avvägda citat med 

relevans för resultatet och med stor hänsyn till de etiska kraven upplever förhoppningsvis 

läsaren resultatet som mer trovärdigt. 

Genom hela skrivprocessen har strävan varit att medvetet arbeta med de etiska 

spörsmålen. Hur landar forskningsetiken i föreliggande studie?  I missivbrevet (Bilaga 1) 

utgår vi från de forskningsetiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet 

tillgodoses genom att respondenterna informeras om deras uppgift i studien, att 

deltagandet är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet tillgodoses genom att respondenten ges möjlighet att ställa frågor 

angående studien till de ansvariga samt handledare innan de själva skriftligt har möjlighet 

att ge sitt samtycke till intervju. Konfidentialitetskravet tillgodoses i största möjliga mån 

genom att avidentifiering sker genom hela forskningsprocessen. Inom forskningen 

övervägs att använda pronomenet hen för att avköna och stärka anonymiteten samt att 

läsaren inte störs av sina egna genusföreställningar i läsningen av texten (Langelotz, 

2014). I föreliggande studie används därför pedagog alternativt hen i samband med att 

respondenterna nämns. Handledare och examinator tar del av det avidentifierade 

intervjumaterialet vilket förvaras i låst utrymme, därefter förstörs materialet.  

Nyttjandekravet tillgodoses genom att respondenterna informeras om att det godkända 

arbetet endast publiceras på högskolans sida för examensarbeten. De erbjuds även ett eget 

exemplar av det färdiga examensarbetet. Det är lämpligt att lämna ut uppgifter om hur 

och var forskningsresultaten kommer att offentliggöras, denna information ska ges 
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skriftligt eller muntligt och ska ges innan t.ex. intervjuer påbörjas (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2011). 
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5. Resultat och analys 

Resultatkapitlet som följer är upplagt utifrån pedagogernas upplevda framgångsstrategier 

i arbetet med sina elever. Samtliga pedagoger har arbetat länge inom olika 

skolverksamheter. De har även flera utbildningar inom pedagogik och specialpedagogik. 

I materialet har några teman utkristalliserat sig. Dessa hör naturligtvis tätt samman och 

går delvis in i varandra, men för att försöka få struktur och tydlighet i materialet har vi 

ändå valt att dela upp det utifrån följande huvudteman med underrubriker: 

 Struktur – miljö, förberedelse samt anpassad undervisning.  

 Relation – bemötande samt delaktighet.  

 Arbetsglädje – ledarskap och samarbete samt kollegialt lärande.  

 Att stärka elevens förutsättningar - socialt samspel samt utgå från elevernas 

förförståelse.  

Varje huvudtema belyses med exempel från pedagogernas upplevelser. En kort tolkning 

följer efter varje huvudtema. Därpå görs ett försök till teoretisk tolkning med kopplingar 

till litteraturöversikt och teoretiskt ramverk, det sociokulturella och det relationella 

perspektivet.     

 

5.1 Struktur 

5.1.1 Miljö  

Pedagogerna på Sjöskolan beskriver att alla eleverna i verksamheten befinner sig i en 

väldigt lugn miljö, de är sju elever på skolan. På skolan arbetar både pedagoger och 

assistenter. Elevernas rum är uppdelade i två korridorer i ena korridoren har två av 

eleverna sina rum, och i andra korridoren har fem elever sina rum. Eleverna är uppdelade 

efter ålder. Alla eleverna har eget rum, där pedagogerna försöker ha det ganska kalt och 

avskärmat. De har även större arbetsrum på skolan där de har gemensamma aktiviteter 

t.ex. läser böcker tillsammans och har rytmik och naturruta. Ibland har eleverna olika 

aktiviteter i ett av de större rummen, en lyssnar t.ex. på talbok medan en annan arbetar 

med något annat. En av pedagogerna på Sjöskolan uttrycker sig på följande sätt kring den 

ideala lärmiljön: 
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”Jag tycker väl att det är ju det här att man ska ha möjlighet till de här en-till-en 

inlärning, ska ha möjlighet till att få eget dagsschema. Ja det ska ju bygga på utifrån 

elevens förutsättningar hela tiden, vad dem behöver, tydlig struktur och 

tydliggörande i miljön runt.” (S3)  

Den fysiska lärmiljön på Bergsskolan består, beskriver pedagogerna, av ett rum med ett 

gemensamt bord i mitten. Utmed väggarna finns avskärmade platser där varje elev har 

sin plats. Samtliga pedagoger önskar ett grupprum/klassrum intill det egna, det skulle vara 

det ideala.  

”Jo det är ju nästan ett måste att kunna gå undan och prata…” ”…Allting för att reda 

ut så det inte är så att eleven sitter och lägger energi på något under dagen som är 

onödigt och negativt. Det kan också vara konflikter som man behöver reda ut, det 

kan vara utbrott, slag och sparkar och diverse och då behöver man ett extra 

utrymme.” (B2) 

Flera av pedagogerna har själva fått inreda sina klassrum med möbler och material. 

”Här fanns ingenting i höstas, vi fick fixa bord och stolar från övriga skolan och göra 

det så trivsamt som möjligt.” (B3) 

”Det har varit fritids här innan och det finns en köksavdelning med ett kylskåp som 

står och brummar, det är inte alltid så bra för elever som är känsliga för störande ljud 

så det hade gärna fått tas bort… Sen är det ju viktigt att det finns material som är 

lagom utmanande för eleverna.” (B1) 

5.1.2. Förberedelse 

Pedagogerna på Sjöskolan försöker ha det ganska begränsat så att eleverna vet var de ska 

sitta och arbeta, vilken plats som är deras.  En pedagog tar upp att ett tydliggörande och 

strukturerat arbetssätt är framgångsrikt – att eleven vet vad som ska hända, när det ska 

hända, hur länge det ska ske och vad som händer sedan.  

”Det här med tydliggörande struktur, att veta vad som ska hända, när det ska hända, 

hur mycket, hur länge och vad som händer sedan… Ja det är både vad det gäller 

schemat och vad gäller när dem sitter och arbetar att dem vet hur länge, de behöver 

inte sitta och fundera hur mycket jag ska göra eller vad som ska hända sen utan det 

finns tydligt för dem när dem sitter och arbetar.” (S3) 

Eleverna har bildschema över dagen men vissa elever har även schema över lektionen 

antingen skrivet eller med bilder, detta för att eleven ska veta vad det är den ska göra och 
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att det blir en tydlig start och avslut på lektionen. Pedagogerna på Sjöskolan försöker 

förbereda genom att materialet som eleven ska arbeta med under respektive lektion ligger 

framlagt på bordet.  En av pedagogerna uttrycker sig på följande sätt: 

”Arbetssättet som vi använder mycket här, det är ju det strukturerade arbetssättet, att 

tydliggöra och individanpassa. Men det är ju A och O med dessa elever. Och utifrån 

när de är trygga med det då kan man liksom göra stick ut – då kan man utmana. När 

man känner att de är lugna och trygga i det här tydliggörandet, att de vet vad som 

förväntas och vad som kommer att ske.” (S2)  

En tydlig arbetsgång på Bergsskolan måste finnas och arbetas in med eleverna. 

Arbetsmaterialet finns på bestämda platser och pedagogen styr upp arbetet. Det 

gemensamma arbetssätt som fungerar för elevgruppen på Bergsskolan kan vara film, 

genomgångar, högläsning, diskussioner, temaarbeten i SO, spela spel. Pedagogerna på 

Bergsskolan upplever utmaningar i att behålla lugnet och strukturen, inte hoppa på 

elevernas oro eller impulser och inte falla in i deras stress. Pedagogen upplever att hen 

alltid måste vara väl förberedd:  

”Om det blir oro får man lägga mycket tid på att utan att kränka och utan att vara 

hård eller så, leda in dem på rätt spår.” (B1) 

Pedagogerna på de båda skolorna upplever att de bör vara mycket tydliga, mycket 

strukturerade, väldigt förberedda, genomtänkta, kunna individualisera, veta vilket 

arbetssätt som passar var och en. Att vara förutsägbar och konsekvent men även vara 

förändringsbenägen upplever pedagogerna som framgångsrikt. 

5.1.3. Anpassad undervisning  

På Bergsskolan har eleverna delvis egna arbetsschema. De får gå ut och ta luft om de 

behöver det för att kunna fokusera. Assistenterna jobbar oftast med en elev i taget. Att 

vara flera i personalstyrkan kring en elevgrupp ser pedagogerna som en viktig 

förutsättning för att kunna individualisera undervisningen. Pedagogerna menar att 

eleverna behöver träna på att jobba självständigt, därför lämnar assistenterna dem ibland. 

Att ha aktiviteter utanför klassrummet upplever pedagogerna som framgångsrikt och 

viktigt. Det kan handla om att träna på att åka buss eller tåg, besöka en djurpark, ett 

museum eller ett äldreboende, handla i en affär och förstå vad ett köp av en mobil innebär. 

Dessa måste förberedas väldigt väl med varje elev och vårdnadshavare, ibland med 

bildstöd, så att alla vet vad som ska hända. Att väva in elevens hela livspussel upplevs av 
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pedagogerna som ett nödvändigt och framgångsrikt arbetssätt för att få till lärande och 

utveckling. 

Pedagogerna på Sjöskolan tar upp alternativa verktyg så som ”Pecs” vilket är ett 

bildstödsmaterial. De använder även till viss del tecken som stöd. Pedagogerna nämner 

även ”Four talk” som ett hjälpmedel, ett kommunikationshjälpmedel där du kan sätta upp 

fyra egna bilder och spela in ljud till dessa som eleven sedan själv kan trycka på t.ex. göra 

ett val mellan vilken bok eleven vill att pedagogen ska läsa. Alla elever på Sjöskolan har 

eget schema, till dessa använder de bl.a. bilder från ”Inprint”, ett bildstödsmaterial, men 

de gör även egna bilder. Pedagogerna på Sjöskolan gör mesta delen av sitt material själva 

då de upplever att det inte finns läromedel som är anpassat utifrån elevgruppen som de 

arbetar med.  

”Vi använder i princip bara alternativa verktyg kan jag ju säga, eller ja, för att det 

finns inga om man tänker utefter läromedel, så finns det inga som kan matcha det 

här… man får ju plocka och ta och skapa sina egna läromedel både med konkreta 

föremål med bilder med små texter med foton och så gör vi våra egna läromedel 

utefter det.” (S2) 

De använder både konkreta föremål, läromedel med bilder och små texter, läromedel med 

fotografier. Pedagogen menar att de utgår ifrån elevens intressen då de gör sitt egna 

läromedel – en elev älskar figuren ”Pingu” och då har de gjort läromedel kopplat till Pingu 

då de arbetar med t.ex. matematik. En annan elev älskar filmen ”Frost” och då har de 

använt sig av figuren Olof för att öva på att räkna. Pedagogen beskriver att det gäller att 

vara kreativ så att man kommer på materialen, hela tiden har man det med sig – hur man 

ska komma vidare och vad man kan använda för saker osv. Det får ju inte vara för 

barnsligt och det ska vara lite könsneutralt också, hen menar att det är mycket att tänka 

på när man gör sitt eget material. Pedagogerna använder även Ipaden en hel del, och då 

appar som är anpassade för respektive elev.  

På Bergsskolan är bilder återkommande som ett grundläggande och nödvändigt verktyg 

hos samtliga pedagoger. Bildschema används i olika former. Ipad och datorer finns alltid 

med. Timstocken upplevs som ett stöd då de jobbar mycket strukturerat med bestämda 

pauser.  Pedagogerna tillverkar eget material, anpassat utifrån varje elev. Stressbollar och 

häftmassa upplevs hjälpa en del elever att hålla fokus vid genomgångar. Samtliga 

pedagoger på Bergsskolan betonar kunskaper och att vara väl insatt i läroplanen: 
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 ”… det måste vara det som styr verksamheten, inte att man plötsligt hittar på annat 

utan att man har läroplanen och kunskaper i ryggen.” (B1) 

Pedagogerna upplever sig vara problemlösare, att se till så det blir så bra som möjligt för 

eleven och ha strategier för hur man löser något om det skulle hända, ha sätt som fungerar 

att bryta om något inte fungerar. Pedagogerna upplever att de ser barnet/eleven som en 

individ och inte utifrån vilken/vilka diagnoser barnet/eleven har. En av pedagogerna 

uttrycker följande: 

”Jag ser det sällan utifrån diagnoser, utan ett barn är ett barn, sen vad den har för 

diagnoser det är inte alltid så viktigt… det kan vara så att på papperet ser det lika ut 

men sen i verkligheten så är det så totalt olika med varje barn så jag tror det är lite 

farligt att stirra sig blind på diagnoserna så att säga.” (B1) 

En pedagog på Sjöskolan upplever att det är en utmaning att verkligen lägga sig på rätt 

nivå särskilt med eleverna som går i träningsskolan där man kanske inte får raka svar utan 

det är svårt att ställa frågor till eleven. Pedagogen upplever att det är svårt att veta vilken 

nivå som eleven ligger på, man måste göra om väldigt många gånger så att man ser att de 

förstått. Ena dagen kanske eleven har förstått men nästa dag kanske det visar sig att det 

inte var så. Då är det svårt att veta om det var för svårt eller om eleven bara hade en dålig 

dag. Så då får man antingen traggla vidare eller så får man pröva på ett annat sätt, 

pedagogen upplever att det handlar mycket om att pröva på olika sätt och att ändra.   

Tolkning av huvudtemat Struktur.  

På Sjöskolan och Bergsskolan har de har enskilda platser samt plats för gemensamma 

aktiviteter. På Sjöskolan har eleverna det ganska kalt och avskärmat på sina rum och 

arbetsplatser, detta beror troligtvis på att pedagogerna upplever att eleverna är känsliga 

för yttre stimuli. På Bergsskolan sker största delen av undervisningen gemensamt i grupp. 

Pedagogerna upplever brist på lokaler, samtliga önskar extra grupprum. De har även fått 

inreda sina klassrum själva och upplever att det finns brister i utrustningen i klassrummen 

samt störande moment i dem. Pedagogerna upplever brister i sina möjligheter att arbeta 

på ett optimalt sätt p.g.a den fysiska begränsningen. Pedagogerna visar en tydlig 

medvetenhet om den fysiska miljöns betydelse för utveckling och lärande, såväl enskilt 

och i grupp.  

Pedagogerna upplever att struktur och tydlighet är framgångsrikt. Förberedelse är A och 

O för att det ska fungera både mentalt och gällande arbetsmaterial. Pedagogerna upplever 
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att en väl genomarbetad arbetsgång som eleverna är väl förtrogna med är framgångsrikt, 

detta troligtvis för att eleverna ska känna trygghet och ett lugn. De båda skolorna 

använder sig av arbetsscheman både över dagen, lektionen och enskilda samt 

gemensamma scheman.  Pedagogerna upplever att detta är nödvändigt för att få en 

fungerande skolvardag. Pedagogerna minimerar överraskningsmoment då oförutsedda 

händelser upplevs skapa oro. Samtidigt upplever pedagogerna att den noggranna 

förberedelsen och lugnet i det gör att pedagogen kan vara förändringsbenägen och utmana 

utifrån elevens förutsättningar. Pedagogerna upplever att undervisningen inte ska 

anpassas efter de diagnoser som eleverna har utan efter den enskilde elevens 

förutsättningar och behov. Pedagogerna upplever att det inte finns särskilt mycket 

anpassat läromedel för aktuell elevgrupp, utan de får tillverka mycket eget material 

utifrån elevernas behov. Pedagogerna upplevs som väldigt engagerade och måna om att 

undervisningsmaterialet ska tillgodose elevens behov och intressen. Att producera eget 

läromedel ställer höga krav på pedagogen, det ska vara på rätt nivå för respektive elev 

och samtidigt inte för barnsligt, det ska utgå från elevens intresse och även vara 

könsneutralt.    

 

5. 2. Relation 

5.2.1. Bemötande 

Pedagogerna på Sjöskolan tar upp att det är viktigt att lära känna eleverna väl. När man 

lärt känna eleverna är det lättare som pedagog att upptäcka de små stegen, och att se 

signaler och upptäcka saker som gör att man får en aha-upplevelse.  

 ”Att se att aha nu tänker du så, jaha du visste att det skulle bli så. Alltså de här små 

signalerna, det är ju häftigt när man kommit så långt som pedagog och att man lärt 

känna dem.” (S2) 

Pedagogerna på Bergsskolan upplever att värme och omtanke måste finnas med i 

undervisningen, likaså att vara ödmjuk, lyhörd, förstående samt att ha mycket humor. 

Pedagogerna upplever det som framgångsrikt att vara lugn och trygg och kunna förmedla 

det till eleven.  
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”Alltså du måste ju ha en relation med eleverna. Har man inte det så fungerar det 

inte. Det är också viktigt att man ser individen hela, hela tiden. Tappar jag någon så 

blir det direkt oro i klassrummet. Är det någon som inte förstår, är med på vad som 

kommuniceras, så blir det rörigt.” (B1) 

Pedagogerna på Bergsskolan upplever ett väl fungerande samarbete med såväl 

vårdnadshavare som andra aktörer kring barnet som helt nödvändigt för ett framgångsrikt 

arbete. Exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), habiliteringen och socialen.  

”Där har man ju väldigt mycket vunnet om man har en god relation till föräldrarna.” 

(B2)  

”… jag brukar säga så här att jag själv är resande-specialist i anpassningar.” (B3) 

En pedagog på Sjöskolan upplever de utåtagerande eleverna som en utmaning i arbetet.  

Hen menar att det är utmanande med elever som har självskadebeteende, att inte lyckas 

förstå orsaken bakom beteendet och att inte kunna få eleven att förmedla vad det är som 

är fel. Pedagogen upplever att är jättesvårt att ta i eftersom man vet att det gör ont på 

eleven. Hen upplever också att det är svårt eftersom du inte vet hur du själv skulle reagera 

om en själv skulle bli utsatt av eleven. Pedagogen upplever också en svårighet i att 

introducera ny personal för dessa elever. En av pedagogerna på Bergsskolan uttrycker 

utmaningen med att hantera problemskapande beteende på följande sätt:  

”Jag upplever det här att se igenom det problemskapande beteendet, vad som ligger 

bakom det, det är centralt för att man ska lyckas här…” ”Man kan gå i många fällor 

så klart men att man försöker vara tydlig med vad man vill men hela tiden vara 

beredd att backa. Att man inte ger sig in i alla strider som finns.” (B3) 

Pedagogerna på Bergsskolan upplever att inlärningen överhuvudtaget är en utmaning för 

aktuell elevgrupp och att bemötandet då blir extra viktigt. En av pedagogerna uttrycker 

följande:  

”Vi brukar säga lite på skoj att de ”normalt utvecklingsstörda” är lättast att jobba 

med. Det är absolut mer utmanande tycker jag med dem som också har en diagnos 

som ADHD eller autism… ” (B2) 

5.2.2. Delaktighet 

En av eleverna på Sjöskolan klarar av att ha ett skrivet schema och även välja vad hen 

vill börja arbete med, och då får hen bestämma det själv för att öka hens delaktighet. En 
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pedagog upplever att en utmaning är att veta var vi är nu och hur vi ska gå vidare – att 

veta vilka mål som ska sätta upp för att kunna uppnå dem och hur man kan göra vägen 

till målen tydlig. Att få eleven att bli delaktig upplever pedagogen som en jätteutmaning.  

På Sjöskolan använder de sig av bildstöd t.ex. Pecs, detta menar pedagogen kan underlätta 

för delaktighet för elever som inte har något talat språk:  

”Det kan vara inom olika aktiviteter men det kan också liksom när man ska äta så att 

det kan vara menyn som sitter på ett papper eller då så att man kan visa jag vill ha 

mer potatis … det gör att dem kan få ett språk via pecset då, att det här vill jag göra, 

det finns sådana här med ja och nej… Det är ju ett bra sätt att kunna lära sig o prata.” 

(S1) 

De använder även talapparater så som ”four talk” där de har bilder på olika val alternativ.  

 ”Och även så har vi lite sådana här talapparater också där man kanske har bilder så 

man kan trycka också säjer den jag vill läsa mamma mu och kråkan kanske.”(S1) 

På Bergsskolan är eleverna delvis delaktiga i sin placering i klassrummet och gällande 

undervisningen.  

”Sedan har dem också arbetsplatser utmed väggarna. Dels avskärmade, det är 

elevernas behov som styr. De får vara med och styra det lite själva också.” (B1) 

”Sen kommer ju de med åsikter också förstås. Både assistenterna och eleverna 

alltså.” (B2)  

Eleverna var till exempel med och bestämde olika studiebesök. 

”Vi var till exempel på Elgiganten och tog reda på vad det innebär om man köper en 

mobil, vad har man för rättigheter och skyldigheter och så. Så det är ju 

vardagskunskap kan man säga. Det har eleverna varit med och bestämt, mobilen är 

ju viktigt för dem…” (B3) 

 

Tolkning av huvudtemat Relation.  

Pedagogerna på Sjöskolan och Bergsskolan upplever en god relation till eleven som en 

självklar framgångsstrategi. Även goda relationen till aktörer runt eleven upplevs viktigt. 

Pedagogerna upplever det som nödvändigt att kunna se bakom elevernas beteenden för 

att hitta strategier för att sedan kunna fortsätta utmana eleven i dess utveckling. 

Pedagogerna upplever att de behöver en mental styrka för att kunna hantera elever med 
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ett utmanande beteende, där pedagogen själv kan uppleva sig som utsatt. Pedagogerna 

upplever det som en framgångsstrategi att eleverna får vara delaktiga utifrån elevens 

förutsättningar. För de elever som inte har ett verbalt språk används alternativa verktyg 

för att försöka stärka deras delaktighet. En annan form av delaktighet är att eleverna får 

vara med och bestämma arbetsgången på schemat, placering i klassrummet samt 

lektionsinnehåll. Pedagogerna arbetar aktivt med att öka elevernas delaktighet, men 

upplever att det är en ständig utmaning. Pedagogerna som arbetar med aktuell elevgrupp 

har extra behov av reflektion, gärna tillsammans med kollegor kring begreppet 

delaktighet och vad det kan innebära utifrån varje enskild elev.      Pedagogerna upplever 

att de måste ha flera sätt att undervisa på annars kommer man ingenstans. Utifrån aktuell 

elevgrupps individuella utmaningar behöver pedagogen ha en rik arsenal av 

undervisningsstrategier. Detta förutsätter stor flexibilitet, digra kunskaper om elevernas 

förutsättningar, olika lärprocesser och ämneskunskaper samt trygghet i sin profession.     

 

5.3. Arbetsglädje 

5.3.1.  Ledarskap och samarbete 

På de båda skolorna arbetar pedagogerna tillsammans med assistenter, i team, med 

elevgruppen. Flera av pedagogerna på Bergsskolan uttrycker upplevelser av arbetsglädje: 

”Sen delar jag upp hur och med vem assistenterna ska jobba under lektionerna. Man 

kan känna sig lite bossig och så men det fungerar bra. Vi har roligt tillsammans också 

och det är viktigt.” (B2) 

”Assistenten är jätteduktig och vi har skitroligt.” …”jag tycker det verkligen är roligt 

att jobba såhär som vi egentligen ska med alla elever att man jobbar med hela 

människan.” (B3) 

En av pedagogerna på Sjöskolan upplever att det är viktigt att pedagogerna är ödmjuka 

och lyhörda i sitt ledarskap. Att våga ta till sig av andra. Hen menar att det inte är någon 

som sitter inne på alla svar utan att man försöker tillsammans – att man delar med sig av 

sina erfarenheter. En pedagog upplever att det är viktigt att pedagogerna är tydliga med 

varandra, att man alltid har en rak kommunikation och ett öppet klimat, att det är okej att 

be om hjälp. Även tydlighet med vad det är man ska träna in med eleven, och vad syftet 
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med det är. Att man får med sig elevassistenterna i det pedagogiska arbetet med eleven, 

att även assistenterna får komma till tals och att man för en diskussion tillsammans. Men 

samtidigt måste man vara den som styr lite grann om det börjar sväva iväg.  

”Det är ju vi som har den så att säga lärande biten alltså skyldigheten att se till att de 

går framåt … då gäller det att jag är så tydlig som möjligt med att jag vill att den här 

eleven ska träna på det här och det här, men att man få får med sig de andra genom 

att de också får komma till tals.” (S1) 

5.3.2.   Kollegialt lärande  

En av pedagogerna på Sjöskolan upplever att föreläsningar med pedagogiskt perspektiv 

samt föreläsningar kring autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som den 

mest givande kompetensutvecklingen. Hen tar även upp att det ger väldigt mycket att 

träffa andra kollegor och utbyta erfarenheter. Skolans pedagoger deltar i en 

kompetensutveckling i läs- och skrivutveckling där pedagoger som arbetar i 

grundsärskolan träffas två gånger i månaden vilket pedagogen upplever som väldigt bra 

eftersom det där sker ett erfarenhetsutbyte. En pedagog upplever att studiebesök på andra 

skolor med samma elevunderlag är mest givande då tips och idéer utbyts till bl.a. nya 

arbetsmaterial. Hen upplever att det är bra att hela arbetslaget åker tillsammans på t.ex. 

föreläsningarna och studiebesöken då de får en gemensam upplevelse som de sedan kan 

diskutera kring.  

”Är man då hela arbetslaget och får samma upplevelse och kunna tillsammans senare 

när man sitter och planerar eller såhär kommer du ihåg det eller ska vi göra så? Så 

att man, jag tror att man löser mycket då.” (S3) 

Pedagogen upplever även pedagogiska diskussioner som en fördel för erfarenhetsutbyte. 

Hen tar även upp föreläsningar och menar att det är väldigt fördelaktigt att få lyssna på 

föreläsare som har kunskapen om både funktionsnedsättningen och inom skolan – att få 

tankar kring hur man kan prova och utmana lite.  

Pedagogerna på Bergsskolan upplever att de har rika erfarenheter att ösa ur när det gäller 

utmanande beteenden. De upplever också att utbildningar som handlar om att förstå och 

bemöta människor med utmanande beteenden är viktiga samt diskussioner kring 

förhållningssätt tillsammans med assistenterna. En pedagog upplever handledning av 

skolpsykolog framgångsrikt. Kollegialt lärande upplever samtliga pedagoger som 

givande.  
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”Man lär sig mycket av varandra, är prestigelös och kan diskutera och behöver inte 

alltid ha en känd föreläsare.” (B3) 

Tolkning av huvudtemat Arbetsglädje.  

Pedagogerna upplever att ett gott samarbete i teamet med assistenter runt eleverna är en 

nödvändighet. Pedagogerna upplever att det egna ledarskapet ska präglas av lyhördhet, 

ödmjukhet och att våga ge och ta av varandras erfarenheter. Ett väl samspelt arbetslag 

innebär i sig ett lugn och en tydlig struktur för eleverna. Pedagogerna beskriver 

upplevelser av att de trivs väl i sina verksamheter och känner arbetsglädje. En 

förutsättning för kontinuitet i personalgruppen är att personalen upplever arbetsglädje och 

ett emotionellt positivt samarbetsklimat. Respondenterna vid de båda skolorna har arbetat 

länge i den aktuella verksamheten, vilket torde gynna aktuell elevgrupp då relationer tar 

tid att bygga upp och kontinuitet ger en trygg lärmiljö.  Pedagogerna upplever kollegialt 

lärande som en framgångsstrategi när det gäller kompetensutveckling. De är prestigelösa 

och lär sig gärna av varandra. Detta kan bero på att de själva har rika erfarenheter av 

aktuell elevgrupp och känner sig trygga i sin profession.     

 

5.4. Att stärka elevens förutsättningar 

5.4.1. Socialt samspel 

På Sjöskolan finns ett rastrum där eleverna har rast tillsammans för att öva på det sociala 

samspelet. Pedagogerna på Sjöskolan upplever att de arbetar i den ideala lärmiljön. En av 

pedagogerna tar dock upp att hen önskade att de hade haft fler elever på skolan, vilket 

hade inneburit mer personal att dela erfarenheter med och att eleverna hade kunnat bilda 

andra konstellationer vid det sociala samspelet. Den psykiska lärmiljön på Sjöskolan 

innebär att pedagogerna tränar på det sociala samspelet. Pedagogerna försöker arbeta i 

grupper vid vissa aktiviteter.  En av pedagogerna menar att för elever som har autism och 

utvecklingsstörning är ju även det inlärning att lära sig vara social.  

På Bergsskolan arbetar pedagogerna med förhållningssätt genom till exempel sociala 

berättelser eller kompisprat. Avslappning efter lunch fungerar som ett filter och tar bort 

en del av elevernas känslor efter eventuella konflikter på lunchrasten. Pedagogerna 

upplever själva att de lägger ner mycket tid för att få de enskilda eleverna och gruppen 
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att fungera tillsammans och menar att detta är den stor utmaning. Att arbeta med 

relationer, självuppfattning så eleverna känner att de duger, upplevs viktigt. Pedagogerna 

menar att det är nödvändigt för att få verksamheten att fungera. Pedagogerna har 

önskemål om att ha sina klassrum närmre de andras för att underlätta elevernas både 

kunskapsmässiga och sociala möjlighet till delaktighet. 

”Det vore ju optimalt om vi ligger nära varandra och det har att göra med att om jag 

har några tjejer på praktik och satt här med en då kunde jag ju gått in och frågat om 

det var någon annan som ville träna lite extra matte och hänga med mig. Och då kan 

ju eleverna få vara mer delaktiga och bestämma om de får fler möjligheter att hänga 

med mig till exempel”… ”Det skulle nog vara lättare att jobba med deras om man 

säger sociala delaktighet om man var nära allihop.”  (B3) 

På Sjöskolan arbetar pedagogerna mestadels med en-till-en undervisning med eleverna, 

men det finns vissa inslag av gruppaktiviteter oftast vid praktiska moment t.ex. rytmik 

och sångstund. Pedagogerna menar att det är viktigt att utmana på rätt sätt och menar då 

t.ex. utmana med att flera elever vistas i samma rum, men att eleverna ändå kan få 

avskärmning med hjälp av skärm mellan sig. 

5.4.2. Utgå från elevernas förförståelse 

En pedagog på Bergsskolan uttrycker följande;  

”… jag har ett sätt som jag gillar och det är att man på nåt sätt spinner… man på nåt 

sätt utgår från, ja utgår från är väl kanske ett kraftigt ord men att man har med 

elevernas förförståelse.” (B3) 

Pedagogerna pekar på att de upplever det som centralt för att kunna lyckas i arbetet är att 

man ser genom det problemskapande beteendet och vad som ligger bakom det. 

Pedagogerna upplever att de har möjligheter att tillvarata elevens erfarenheter för att 

utforma fungerande lärandestrategier då de är flera vuxna, både pedagoger och assistenter 

med få elever. De upplever en utmaning i att kunna bygga på elevernas förförståelse, men 

också hinder;  

”Sen det här med förförståelse, ibland kan det vara ett hinder i det, för att eleverna 

inte är vana att bidra med sina erfarenheter eller se sina styrkor.” ”… de flesta vill ju 

påverka sin situation på något sätt, det är nog egentligen en sorts drivkraft men de är 

inte vana”… ”man måste nog träna dem i att se nyttan och göra det konkret för dem. 

Som att kolla här ni nu kommer det som du tänkte eller tog upp förut. Det tror jag är 
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viktigt för alla att uppleva att mina tankar och idéer finns med i det vi tar upp sedan 

och jobbar vidare med.” (B3) 

En av pedagogerna på Bergsskolan funderar kring att man kan vara framgångsrik på olika 

sätt: 

”Jag tror att har man bara ett sätt som lärare så är man körd alltså. Men jag har ett 

sätt som jag gillar och det är att man på nåt sätt spinner”… ”men att man tar reda på 

deras förförståelse och liksom lägger sig där. Att man har med det hela tiden det tror 

jag är ett framgångsrikt sätt.”  (B3) 

 

Tolkning utifrån huvudtemat Att stärka elevens förutsättningar.  

Pedagogerna upplever det som en utmaning att genom olika strategier stärka elevens 

förutsättningar för socialt samspel. Samtidigt som det är en nödvändig framgångsstrategi 

för att få aktuell elevgrupps lärande att fungera.  För att kunna arbeta med elevernas 

sociala utveckling behöver pedagogen känna eleven väl samt ha en god relation till hen. 

Detta för att utmana även socialt på rätt nivå utifrån elevens förutsättningar och behov.  

Pedagogerna upplever det som en utmaning att utgå från elevernas förförståelse, ett 

hinder i detta är att eleverna är ovana vid att bidra med sina erfarenheter och styrkor. Här 

visar pedagogerna medvetenhet kring såväl den proximala utvecklingszonen som 

formativ bedömning. Kanske kan det vara så att aktuell elevgrupp tidigare under sin 

skoltid inte har upplevt det som värdefullt att bidra med sina kunskaper och erfarenheter, 

de har kanske inte heller fått träna på strategier för hur de kan föra fram sina kunskaper. 

Aktuell elevgrupp kanske inte heller har fått möjligheter och förklaringar kring vilken 

nytta deras förförståelse har för deras möjligheter att påverka sin inlärningssituation.   

    Teoretisk tolkning 

Syfte och frågeställningar samt resultat beaktas utifrån studiens litteraturöversikt samt 

dess teoretiska ramverk. Den teoretiska förankringen i studien finns hos det 

sociokulturella och det relationella perspektivet. Vi har således tolkat resultatet ur en 

sociokulturell och relationell syn på lärande. Inspiration från fenomenologin, där 

beskrivning och tolkning ses som viktiga redskap, har också format studien (Denscombe, 

2009). Ett kvalitativt synsätt har präglat studien för att försöka få en djupare förståelse 

för och mer nyanserat kunna beskriva pedagogers upplevelser av framgångsstrategier i 
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arbetet med elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning. Syfte och frågeställningar har formulerats utifrån ett relationellt 

perspektiv. Frågeställningar kring lärmiljö, arbetssätt samt möjligheter och hinder visar 

på ett relationellt, inte kategoriskt perspektiv. Eleven ses inte som bärare av ett problem 

utan det är pedagogernas och verksamhetens förmåga att möta elevens förutsättningar 

och behov som står i fokus.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet sker lärandet i samspel med andra och 

språk/kommunikation är ett viktigt redskap (Olivestam & Ott, 2010). Detta perspektiv 

syns tydligt hos respondenterna. Pedagogerna använder sig av olika kommunikationsstöd, 

så som bilder, scheman och olika hjälpmedel för att elever med 

kommunikationssvårigheter kan vara med i samspel och göra sig förstådd. Enligt 

Vygotskij (2001) är färdigheten att kunna använda olika verktyg central eftersom den kan 

vara en ingång i fortsatt aktivitet och samspel.  Dessa verktyg benämns inom det 

sociokulturella perspektivet som medierande artefakter (Strandberg, 2009; Säljö; 2014). 

Dessa används för att kunna förstå och agera i världen. Mängden verktyg är oändliga, 

några exempel som respondenterna använder sig av är Ipad, dator och 

kommunikationsstöd. Respondenterna har hela tiden en tanke om hur de medierande 

artefakterna lämpligast kan användas av respektive elev, även hur artefakterna kan 

underlätta samverkan mellan eleven och dess omgivning. Respondenterna tillverkar och 

omskapar material och hjälpmedel utifrån varje elevs behov, intressen och 

förutsättningar. Vygotskij (2001) menar att kreativitet och aktivitet viktigt då det leder 

till utveckling även för de inre processerna.  

Pedagogerna upplevs som aktiva och engagerade, något som enligt Vygotskij (2001) är 

nödvändigt för att utveckling och lärande ska ske. Pedagogerna utrycker en strävan att 

hitta rätt nivå för varje elev för att kunna bygga på deras förförståelse och samtidigt 

utmana. Detta är vad Vygotskij kallar att arbeta i elevens proximala utvecklingszon.  

Respondenterna upplever att en närhet till andra elevgrupper kan understödja elevens 

möjligheter till såväl social och kunskapsmässig utveckling. Enligt det sociokulturella 

perspektivet så gynnas elever av stöd i att öka antalet interaktioner och att utveckla 

kvalitén i dem. Respondenterna utmanar sina elever i sin utvecklingszon att utifrån sina 

förutsättningar delta i sociala sammanhang.   
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Inom det sociokulturella perspektivet har människans förmåga att lära och utvecklas, 

såväl individuellt som kollektivt, ingen bestämd gräns (Säljö, 2014). Respondenterna 

upplever det självklart och nödvändigt att se bortom elevens diagnoser, de ser varje 

individs möjligheter till utveckling och lärande. Säljö (2014) menar att elevernas 

skolerfarenheter måste kopplas till elevernas vardag utanför skolan, eleven behöver möta 

en kommunikation som underlättar elevens kognitiva sammanhangsförståelse. Detta ökar 

elevernas delaktighet enligt läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011b). 

Respondenterna upplever det som en framgångsstrategi att koppla elevens lärande till 

erfarenheter utanför skolan vilket kan tolkas som en förtrogenhet med styrdokumenten 

samt väl beprövad erfarenhet. De upplever att det är viktigt att utgå från ett livsperspektiv, 

vilket även Berthén (2007) diskuterar.  

Utifrån det relationella perspektivet ses svårigheter som något som uppstår i mötet med 

olika företeelser i utbildningsmiljön (Persson, 2013).  Respondenterna upplever att såväl 

fysiska som psykiska lärmiljön behöver organiseras utifrån varje elevs behov och 

förutsättningar. De lägger även vikt vid att optimera lärmiljön för gruppundervisning.  

Respondenterna värnar om en god relation till eleven och strävar efter att utgå från 

elevens behov och förutsättningar. För att kunna göra detta krävs det att man känner och 

har en god relation till eleven enligt respondenterna. Enligt Hattie (2009) är ett 

elevfokuserat förhållningssätt samt förmåga att skapa goda relationer som läraren 

grundläggande för att eleverna ska nå måluppfyllelsen. En trygg och genuin relation 

mellan pedagog och elev är enligt Aspelin och Persson (2011) den viktigaste relationen i 

skolan för att lärande och utvecklings ska ske. Respondenterna ser sig som ansvariga för 

att skapa en genuin och trygg relation till eleven. Jons (2008) knyter ihop pedagogens 

förhållningssätt med pedagogens egen övertygelse om hur hen vill förhålla sig till 

omvärlden. Respondenterna upplever att de på olika sätt försöker nå bakom elevens 

beteende och eventuella svårigheter för att med respekt möta eleven som person.  Det 

tolkas som att respondenterna upplever sitt uppdrag vara existentiellt och att de tar 

personligt ansvar för detta. Rosenqvist (2013) liksom Östlund (2013) ser undervisning 

som en relationell företeelse och menar att det ligger en stor utmaning i pedagogens 

ansvar att bygga relationer. Respondenterna har arbetat länge i sina respektive 

verksamheter. Detta kan tolkas som att de är medvetna om vikten av kontinuitet och att 

relationsbygge tar tid, vilket såväl Christiansson-Banck (2013) som Rosenqvist (2013) 

beskriver. Aspelin och Persson (2011) menar att utbildning sker i ett relationellt flöde där 
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gemensamma aktiviteter sker, detta benämns som sam-verkan. Författarna för in 

ytterligare ett perspektiv, vilket innebär att människor möts oftast oplanerat och är helt 

och fullt närvarande inför varandra, detta benämner de som sam-varo. De aktiviteter som 

respondenterna genomför kan uttryckas i termen sam-verkan. Respondenterna visar 

medvetenhet om vikten av djupare relationella möten utan någon given 

verksamhetsagenda. De strävar efter möten som utifrån Aspelin och Persson (2011) kan 

formuleras i termen sam-varo.  

Respondenterna upplever arbetsglädje i sina verksamheter, detta betyder att 

respondenterna har bejakat de relationella och emotionella flöden som utgör nödvändiga 

redskap i samspel mellan människor, vilket beskrivits av Bredmar (2014).                                

Samtliga respondenter har arbetat länge inom olika skolverksamheter. De har även flera 

utbildningar inom pedagogik och specialpedagogik. Detta torde påverka deras 

professionsutövning på olika sätt. De inger en lugn, trygg och kunnig känsla när de 

diskuterar och reflekterar kring sina upplevelser med humor och självdistans. Hattie 

(2009) uppmärksammar faran med att låta diagnoser styra förväntningar eller lösningar 

kring elever. Respondenterna verkar medvetna om faran, de fastnar inte i detaljer och 

diagnoser utan arbetar utifrån ett salutogent helhetsperspektiv. De utgår från ett 

relationellt och sociokulturellt perspektiv i sina verksamheter. De reflekterar medvetet 

över sin undervisning vilket ses som en viktig förutsättning för en god yrkesutövning 

enligt Danielsson och Liljeroth (1996), Göransson (1999) och Stefansson (2011). De är 

lyhörda och förändringsbenägna, något som Alexandersson (2009) menar gynnar lärande. 

Respondenterna uttrycker att de trivs med sitt jobb och gillar att arbeta med hela 

människan.   

  



 

67 

 

6. Diskussion 

Kapitlet inleds med en diskussion utifrån resultat och analys med kopplingar till 

litteraturöversikt och teoretiskt ramverk. Detta avsnitt har strukturerats upp utifrån 

studiens frågeställningar, studiens resultat samt litteraturöversikt och teoretiskt ramverk. 

Därefter följer en diskussion kring studiens metod. Efter det tankar kring studiens 

tillämpning samt fortsatt forskning.  

 Diskussion utifrån resultat och analys   

 Hur upplever pedagogerna att lärmiljön bör vara utformad för att uppnå 

utveckling och lärande i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?   

Resultatet visar att pedagogerna upplever att den fysiska lärmiljön bör vara lugn, 

strukturerad och med möjlighet till egna avskärmade platser eller rum samtidigt som det 

gemensamma utrymmet ger möjligheter till socialt samspel. Pedagogerna upplever att 

lokalerna bör vara anpassade utifrån elevgruppen. Pedagogerna upplever att den psykiska 

lärmiljön bör präglas av goda relationer både mellan pedagoger, mellan pedagoger och 

elever samt mellan eleverna. Att eleverna ges möjlighet att få vara delaktiga utifrån sina 

förutsättningar upplever pedagogerna gynna en positiv lärmiljö.  Det är även av stor vikt 

att ett gott samarbete finns med vårdnadshavare och externa professioner. Pedagogerna 

upplever att arbetsglädje är viktigt i personalgruppen för att utforma en positiv lärmiljö.     

Som pedagoger i dagens svenska skola har vi självklart ambitionen att utföra vårt uppdrag 

att utveckla verksamheten på ett optimalt sätt för alla elever. Detta uppdrag finns uttryckt 

i skollagen (SFS 2010:800). Alla barn har samma rättigheter och lika värde, och varje 

barns unika egenskaper och inlärningsbehov ska tas tillvara. Detta uttrycks i 

barnkonventionen (Utbildningsdepartementet, 2006) samt i Salamancadeklarationen 

(Svenska Unescorådet, 2006). I de sociokulturella (Säljö, 2014; Vygotskij, 2001) och 

relationella perspektiven (Persson, 2013) ses lärmiljön som avgörande för elevens 

förutsättningar för lärande och utveckling. Pedagogerna i studien upplever att såväl 

klassrummets placering som dess inredning påverkar eleverna. Pedagogerna visar en 

medvetenhet om vikten av att utveckla stödstruktur med hjälp av den fysiska miljön. 

Enligt vår erfarenhet är det viktigt att ofta lyfta frågan hur våra skolor eller klassrum 

avspeglar en förväntan om utveckling såväl kunskapsmässigt som socialt. 
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Enligt läroplanen för grundsärskolan (Skolverket, 2011b) ska värdegrunden genomsyra 

skolans verksamhet. Pedagogerna har både ett kunskapsuppdrag och ett socialt uppdrag. 

Relationen mellan pedagog och elev kan spela en avgörande roll för om utveckling och 

lärande sker (Aspelin & Persson, 2011). Vi bedömer att pedagogerna i studien har ett 

djupt engagemang i sina elever och i sin verksamhet, detta är en förutsättning för en god 

lärmiljö. En känslomässig dimension behövs för att lärande ska ske enligt Alexandersson 

(2009) och Bredmar (2014). Utifrån våra egna erfarenheter upplever vi att det är en stor 

fördel då det finns en kontinuitet i arbetslagen samt drivkraft och ett gemensamt 

förhållningssätt. Ett elevfokuserat förhållningssätt och tillitsfulla sociala relationer är av 

stor vikt för en god lärmiljö, enligt Hattie (2009). Genom sam-varo (Aspelin & Persson, 

2011) kan en relation till eleven på ett djupare plan bli möjlig. Att eleven känner tillit, 

förståelse och känner sig sedd och lyssnad på av pedagogerna blir särskilt viktigt med 

aktuell elevgrupp då dessa elever ibland känt sig svikna av skolsystemet. Utifrån våra 

erfarenheter kring arbetet med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

har vi mött elever som upplever att de inte fått förståelse och som inte känt sig trygga 

med sina tidigare pedagoger. Detta har påverkat elevens bild av skolan. För att utveckling 

och lärarande ska se är det av stor vikt att eleven ser skolan som en trygg och trivsam 

plats. Att verka för ett ständigt pågående kvalitetsarbete i verksamheten där såväl den 

fysiska som psykiska lärmiljön beaktas, ser vi som ett utmanande uppdrag. 

 

 Vilka arbetssätt upplever pedagogerna som framgångsrika för att utforma 

fungerande lärandestrategier med elever som både har utvecklingsstörning och 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?   

Resultatet visar att pedagogerna upplever att arbetssättet och undervisningen bör vara 

anpassad och strukturerad utifrån varje elevs förutsättningar. Med elever på tidig 

utvecklingsnivå utgår pedagogerna från en-till-en undervisning, de tränar på det sociala 

samspelet med gemensamma aktiviteter. Gällande elever på en högre utvecklingsnivå 

utgår pedagogerna ifrån gruppundervisning med möjlighet till individuellt stöd.  Det är 

framgångsrikt att använda sig av scheman och bildstöd. Användning av AKK och IKT 

upplever pedagogerna som självklarheter i arbetet. Förberedelse gällande så väl 

kunskapsinhämtning som sociala aktiviteter är nödvändigt. Pedagogerna upplever att det 

inte finns läromedel som är anpassade för aktuell elevgrupp, därför är det en nödvändig 
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framgångsstrategi att själva tillverka läromedel som är anpassade utifrån varje elevs 

behov. 

Hundeide (2006) menar att det är av stor vikt att som pedagog utveckla strategier och 

stötta eleverna som har svårigheter med de sociala förmågorna. Pedagogerna upplever att 

social träning med elever som har svårt med de sociala förmågorna är av vikt, att utifrån 

deras förutsättningar skapa möjligheter till socialt samspel. Berthen (2007) 

problematiserar livsperspektivet - vad eleven behöver ha med sig i ryggsäcken för att leva 

ett gott liv när hen börjar skolan. Även Blom (2003) diskuterar detta, och menar att 

eleverna ska bli så självständiga som möjligt och kunna klara sig i samhället. Utifrån våra 

erfarenheter upplever vi ett ständigt dilemma att hitta en balans mellan elevens 

kunskapsutveckling och sociala utveckling.  Pedagogerna i studien anser att ett gott 

samarbete och goda relationer med externa professioner samt vårdnadshavare gynnar 

elevens utveckling. Detta är något som vi upplever är en förutsättning för att vårt dagliga 

arbete med eleverna ska fungera. Att arbeta aktivt för ett gott klassrumsklimat och goda 

relationer menar Håkansson och Sundberg (2012) och Mitchell (2014) är betydelsefullt.  

Mitchell (2014) problematiserar frågan om elever i behov av särskilt stöd behöver 

speciella undervisningsstrategier då det övergripande målet är att erbjuda en utbildning 

som säkerställer optimal livskvalité för alla elever. Denna fråga är synnerligen aktuell 

enligt våra egna erfarenheter, när diskussioner förs kring extra anpassning och särskilt 

stöd. Vi menar att ”särskolepedagogiken” mycket väl kan användas i grundskolan då alla 

elever har behov av tydlighet, struktur samt ett konkret och laborativt arbetssätt.  

Riktlinjer för dessa arbetssätt finns uttryckt i läroplanerna för grundskolan och 

grundsärskolan (Skolverket, 2011a; Skolverket, 2011b). Att bejaka elevernas intressen 

menar Marner (2005) ökar motivationen och skapar en kreativ lärmiljö. Pedagogerna i 

studien menar att det krävs både tid och kreativitet för att tillverka läromedel, de utgår 

från varje elevs intresse t.ex. Pingu och Frostfilmer och utifrån det skapar de sedan 

läromedel. Liksom pedagogerna i studien antar vi dagligen denna utmaning. Vi upplever 

att det är svårt att hitta lämpliga läromedel och spenderar mycket tid med att tillverka 

eget. När vi lyckas tillverka eller hitta rätt läromedel utifrån elevens eller gruppens behov 

sker utveckling och lärande, ofta också hos oss själva. En tanke är att det skulle underlätta 

för många pedagoger i grundsärskolan om det hade funnits ett forum för bredare 

samarbete. Att skapa ett forum där pedagoger kan mötas för att få tips och idéer kring 
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läromedel eftersom detta är en så stor del av vardagen i grundsärskolan tror vi hade varit 

uppskattat av många kollegor.  

Enligt Säljö (2014) så är de redskap som vi använder när vi förstår och agerar i vår 

omgivning viktiga för att utveckling och lärande ska vara möjligt. Pedagogerna upplever 

scheman i olika former, bildstöd, kommunikationsstöd, läromedel, tidshanteringsformer 

samt tekniska hjälpmedel som självklara verktyg i det dagliga arbetet med eleverna. Även 

Gillberg (2002) menar att användning av dessa verktyg är framgångsrikt. Vi konstaterar, 

likt pedagogerna i studien, att utbudet av anpassade verktyg för aktuell elevgrupp är 

begränsade. För att elevens ska motiveras till att använda ett alternativt verktyg behövs 

omgivningens stöd och kunskap. Att bjuda in vårdnadshavare till ett respektfullt 

samarbete med elevens utveckling i centrum ser vi som självklart även i detta 

sammanhang. Tillgänglighet till IKT och AKK ses enligt Östling, Gisterå och Lavlund 

(2011) som en grund för delaktighet. Utifrån våra erfarenheter upplever vi en stor 

utmaning att skapa förutsättningar för att eleverna både ska känna sig delaktiga och även 

ha möjlighet att kunna påverka sitt lärande. Det är viktigt att i verksamheten vara 

medveten om att kommunikation inte bara sker genom talat språk, något som 

Reichenberg och Lundberg (2011) poängterar. I utövandet av speciallärarprofessionen 

utifrån ett relationellt perspektiv är vår strävan att undanröja hinder för och bidra till 

förutsättningar för elevens delaktighet i äkta kommunikation. Detta menar vi tangerar 

Aspelins (2013) beskrivning av kärnan i relationell specialpedagogik, elevens möjligheter 

och hinder till delaktighet i möten med omvärlden. 

 

 Vilka möjligheter och hinder upplever pedagogerna finns för att tillvarata 

elevers erfarenheter för att utforma fungerande lärandestrategier med elever som 

både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

Resultatet visar att pedagogerna upplever att en hög personaltäthet kring eleverna ger 

möjlighet till att tillvarata elevernas erfarenheter för att utforma fungerande 

lärandestrategier samt att stärka elevernas förutsättningar. Hinder för att tillvarata elevers 

erfarenheter för att utforma fungerande lärandestrategier upplever pedagogerna vara att 

mycket tid måste läggas på att utveckla det sociala samspelet. Ett annat hinder som 

pedagogerna upplever är att det är svårt att utgå ifrån elevernas förförståelse då strategier 
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för och upplevelser av nyttan av ett sådant arbetssätt/förhållningssätt ofta saknas hos 

eleverna. 

Berthén (2007) menar att personalen inte alltid reflekterar tillsammans över elevernas 

individuella träning och att den sker med olika vuxna. Våra respondenter upplever att de 

hela tiden diskuterar och reflekterar över hur de kan stärka elevernas förutsättningar för 

lärande och utveckling på bästa sätt. Vi önskar att denna diskussion ständigt hålls levande 

och som speciallärare med specialisering utvecklingsstörning ser vi det som en självklar 

och prioriterad arbetsuppgift. Pedagogerna upplever kollegialt lärande som givande, de 

är öppna, förändringsbenägna och reflekterar gärna tillsammans med kollegor. Detta 

förhållningssätt till sin profession menar Fox och Lang (2004) samt Danielsson och 

Liljeroth (1996) är en grundförutsättning för såväl elevernas som pedagogernas 

utveckling. Pedagogerna strävar efter att arbeta utifrån Vygotskijs (2001) tankar om 

elevens proximala utvecklingszon. Pedagogerna upplever att det är svårt att veta på vilken 

nivå eleven ligger och hur man ska anpassa. Pedagogerna uttrycker även en utmaning i 

att kunna bygga på elevernas förförståelse. De upplever ett hinder i att eleverna inte är 

vana vid att arbeta utifrån sin förförståelse. Hattie (2009) menar att formativ bedömning 

i form av återkoppling är betydelsefullt för lärandet. Här ser vi en stor utmaning att kunna 

arbeta med återkoppling i form av formativ bedömning med aktuell elevgrupp. Det 

behövs träning i strategier hos såväl pedagog som elev, för att hitta rätt nivåer och 

utmaningar. Vi menar att formativ bedömning kan ses som ett förhållningssätt, inte enbart 

som ett arbetsverktyg. Gillberg (2013) och Kutscher (2010b) anser att för att en elev ska 

kunna lära och utvecklas behöver eleven möta förståelse och bli bemött på ett lämpligt 

sätt. Gustafsson (2009) menar att en välförankrad plan behövs innan det går snett om det 

skulle gå snett. Denna förutsätter att pedagogen känner eleven väl och har en god relation 

till eleven.  Att ha fingertoppskänsla i sitt förhållningsätt i relation till eleven anser vi 

skapar förutsättningar för ett formativt arbetssätt.  Pedagogerna i studien upplever att den 

sociala och kunskapsmässiga utvecklingen hör tätt samman för elever med både 

utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Fungerar inte de sociala 

bitarna kring eleven så är det svårt att skapa förutsättningar för att lärande ska ske. Vi ser 

här kopplingar till elever i alla skolformer. Ett långsiktigt arbete i verksamheterna utifrån 

de sociokulturella (Vygotskij, 2001) samt relationella perspektiven (Persson, 2013) är 

alltså nödvändigt. 
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 Metoddiskussion 

Studiens teoretiska ramverk påverkar studiens resultat. Om andra teoretiska 

utgångspunkter valts torde resultatet blivit ett annat. Ansatsen med inspiration från 

fenomenologin visade sig givande då pedagogernas upplevelser samt beskrivning och 

tolkning av dessa var i fokus för studien (Denscombe, 2009). Bearbetning av litteratur får 

anses nödvändigt utifrån studiens syfte och frågeställningar.  Naturligtvis spelar 

förkunskaper och intresse hos författarna till föreliggande studie in när det gäller vad som 

hamnar i fokus.  Urvalet av skolor samt antalet skolor och respondenter som deltagit i 

studien torde sannolikt påverka resultatet. Likaså hade möjligtvis resultatet sett 

annorlunda ut om urvalet gjorts bland gymnasiesärskolor och inte grundsärskolor. Fler 

infallsvinklar än att försöka få kunskap om pedagogernas upplevelser av 

framgångsstrategier är förstås möjliga; exempelvis studier utifrån elevernas- 

vårdnadshavarnas- eller rektorernas perspektiv, de övergripande kommunala 

resursteamens verksamhet, resursfördelningen i kommunen osv. Att vi väljer ett 

pedagogperspektiv beror på att vi där har en hög grad av förförståelse, att vi upplever 

upplägget hanterbart och att kunskapsbidraget som föreliggande studie förhoppningsvis 

genererar kan göra nytta i de mindre sammanhangen för att i framtida forskning kanske 

kunna lyftas in i ett större sammanhang. Vi kan börja påverka i de pedagoggrupper som 

vi själva är en del av och då är en studie utifrån verksamma pedagogers upplevelser en 

legitim ingång. Vårt eget raster, eller vår förförståelse, påverkar valet av forskning som 

vi väljer att luta oss mot i studien. Kanske ett utifrånperspektiv hade varit mer givande? 

Olika teorier och olika angreppssätt kan befrukta varandra. Ett brett forskningsfält 

kopplat till pedagogik och många andra forskningsområden behövs i fortsatt forskning 

om specialpedagogiken ska gynna eleverna (Clark, Dyson, & Millward, 1998). I den 

avhandling som tydligast belyser dilemman kring personer med både utvecklingsstörning 

och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och där både kvalitativa och kvantitativa 

metoder används, efterfrågas också mer forskning kring dessa grupper utifrån flera 

forskningsområden och metoder (Lindblad, 2013). Här finns alltså framtida utmaningar! 

Intervju som metod får anses vara en lämplig metod då respondenterna i denna bidrog 

med kunskap utifrån sin profession. En kritik mot intervju som metod kan vara ett den 

har stort individfokus och ofta bortser från den sociala interaktionens inverkan (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Men då syftet var att beskriva pedagogers upplevelser av 

framgångsstrategier i arbetet med elever som både har utvecklingsstörning och 
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neuropsykiatrisk funktionsnedsättning valdes ändå intervju som metod. Med 

utgångspunkt i ett relativt kunskapsbegrepp, vilket redogjorts för ovan, menar vi att viss 

lärdom kan dras även utifrån en mindre omfattande intervjustudie. Fördelar med intervjun 

är att den är följsam och anpassningsbar. Den kan ge såväl bred som djup information. 

Goda möjligheter finns att fånga upp nyanser och detaljer. Följdfrågor kan ställas för att 

reda ut oklarheter. Nackdelar kan vara att intervju som metod kräver goda förkunskaper 

samt god psykologisk förmåga hos intervjuaren. Den är ofta tidskrävande och innebär att 

intervjuaren kan påverka svaren (Björndal, 2005). Urvalet av respondenter visade sig vara 

lyckosamt då de hade goda kunskaper kring frågeställningarna. Intervjufrågorna ringade 

in området väl gällande denna i tid och omfattning begränsade studie. Vi strävade efter 

att skapa ett gott samtalsklimat vid intervjutillfället, vilket återspeglar sig i 

transkriberingarna av desamma. Det finns fördelar med att vara två som intervjuar. En 

kan sköta frågeställningarna och den andre kan ställa följdfrågor och fokusera på den icke 

verbala kommunikationen. Dessutom kan man efteråt diskutera intervjun tillsammans. I 

föreliggande studie valdes detta förfaringssätt bort eftersom risken fanns att respondenten 

kunde känna sig vara i minoritet samt att det ansågs för resurskrävande då intervjuerna 

skedde i olika kommuner (Repstad, 2007). Planen var triangulering i form av 

litteraturstudier, intervjuer och observationer. Vid förfrågan om möjlighet till 

observationer avböjde skolorna detta av etiska skäl. Givetvis respekterade vi denna 

ståndpunkt.  Däremot var pedagogerna positiva till medverkan i studien genom intervjuer. 

Medvetenhet finns om att de egna värderingarna kan påverka forskningsprocessen. Även 

i intervjusituationen kan påverkanseffekter förekomma, vilket vi är införstådda med 

(Bryman, 2011). Eventuella påverkanseffekter i form av oro hos elev/elevgrupp vid en 

observation kan vara en orsak varför denna metod avböjdes av de tillfrågade skolorna. 

 Tillämpning 

I studien bekräftades och befästes våra tankar kring pedagogernas viktiga och utmanande 

uppdrag att arbeta utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Medvetenheten kring hur 

den egna speciallärarprofessionen utövas har stärkts utifrån resultatet av pedagogernas 

upplevelser av framgångsstrategier i förhållande till lärmiljö, arbetssätt samt möjligheter 

och hinder för att tillvarata elevens erfarenheter för att utforma fungerande 

lärandestrategier. Att aldrig ge upp utan ständigt anta utmaningen kring frågan hur 

lärmiljöer kan utformas så att alla elever kan optimera sin kunskapsutveckling. Att 
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fortsätta vara kreativ och utveckla arbetssätt och material som gynnar lärande. Att hela 

tiden utifrån ett lyhört och ödmjukt förhållningssätt utmana eleverna i deras proximala 

utvecklingszon. Att som speciallärare uppmärksamma och utveckla de förhållningssätt 

och strategier som bidrar till trygghet och arbetsglädje för både elever och kollegor. Som 

speciallärare arbetar vi nära eleverna, vilket vi ser som en förmån då vi hela tiden utmanas 

i vår yrkesroll. Detta innebär även ett ansvar att utifrån ett förebyggande 

elevhälsoperspektiv värna om stunder av genuina möten med eleverna. Vår 

relationskompetens såväl till som i relationer med eleverna ser vi som viktig att värna om 

och utveckla. Vi ser oss som passionerade speciallärare och hoppas kunna behålla ett 

ödmjukt och genuint intresse för våra elevutmaningar och vårt yrke i många år framöver!  

Naturligtvis menar vi inte att några långtgående generella slutsatser kan dras utifrån en 

så pass begränsad studie som ett examensarbete utgör. Men ett examensarbete kan 

beskriva kunskap, vilket vi resonerat kring i metodkapitlet ovan.  I detta fall om resultatet 

av pedagogernas upplevelser av framgångsstratregier i arbetet med elever som både har 

utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, vilket kan gynna elever 

och pedagoger. Denna kunskap kan komma till nytta i professionella pedagogiska samtal, 

vid kollegiala reflektionsstunder och att i arbetet som speciallärare med specialisering 

utvecklingsstörning kunna vara med och bygga upp en bank av kollektivt minne kring 

möjliga framgångsstrategier. Förhoppningsvis kan studien bidra till att synliggöra det 

arbete som dagligen utförs av pedagoger i en lärmiljö där våra kanske största 

elevutmaningar finns. Att få en ökad förståelse för andras livsvärldar och att vidga 

horisonten är inte att förringa, om det så endast gäller författarna till föreliggande studie.  

 Fortsatt forskning 

Studiens resultat har väckt intresse för att utveckla denna studie utifrån en jämförande 

analys genom att studera flera pedagogers upplevelser av framgångsstrategier i arbetet 

med elever som har utvecklingsstörning samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Ytterligare jämförelser skulle kunna vara intressant att göra utifrån pedagogers 

upplevelser i grundskola med individintegrerade särskoleelever. Att utifrån 

elevperspektiv undersöka vad eleverna själva upplever som framgångsstrategier för att 

utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt skulle vara ett spännande studieområde.  

Här vore aktionsforskning en intressant metod. Vidare skulle det vara intressant att 

undersöka det professionella pedagogiska hantverket utifrån följande frågeställningar; 
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Hur kan pedagoger arbeta för att eleverna ska utveckla en större tilltro till sin förmåga 

samt stärkas i vanan vid att deras förförståelse spelar roll och är viktig i lärprocessen? 

Kan formativ bedömning vara ett stöd i denna process och vad krävs då av pedagog och 

lärmiljö utifrån förhållningssätt och resurser? 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi läser till speciallärare med specialisering utvecklingsstörning vid högskolan i 

Kristianstad. Nu ska vi påbörja vårt examensarbete. Det övergripande syftet med studien 

är att beskriva verksamma pedagogers upplevelser av framgångstrategier i arbetet med 

elever som både har utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

Vi skulle vara väldigt tacksamma om vi kunde få komma och intervjua dig! Intervjun 

beräknas ske under januari och februari 2016. Tid och plats för intervjun bokas efter 

överenskommelse med dig. Vi skulle önska att få använda ljudupptagning under 

intervjun, detta för att kunna lyssna uppmärksamt samt för att kunna skriva ut materialet 

på ett rättvist sätt. Om du inte vill att vi ska spela in samtalet för vi istället anteckningar. 

Du kommer självklart att vara avidentifierad i vårt arbete. Du har närsomhelst under 

arbetets gång rätt att avbryta din medverkan. Vårt insamlade material kommer vår 

handledare samt examinator att ta del av, efter att arbetet blivit godkänt kommer det 

insamlade materialet att förstöras. Det färdiga arbetet kommer att publiceras på högskolan 

Kristianstads sida för examensarbeten. Vi tillhandahåller givetvis ett eget exemplar om 

du så önskar! 

Intervjufrågorna nedan är ett första utkast, men det är dessa områden som kommer att 

beröras under intervjun, vilken beräknas ta ca 45 min.  

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att mejla oss: 

Linda: xxxxx 

Karina: xxxxx 

Vår handledare Catarina Grahm: xxxxx 

Med vänliga hälsningar Linda och Karina 

Jag:______________________________________________________ ger härmed mitt 

samtycke till intervju. 

        Jag godkänner att intervjun spelas in  

        Jag godkänner inte att intervjun spelas in 

Namnteckning: _________________________________________________________  



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 Beskriv din bakgrund utifrån utbildning och arbetslivserfarenhet? 

 Beskriv elevunderlaget som du arbetar med? (målgrupp, antal elever och 

åldersspann) 

 

Lärmiljö 

 Beskriv lärmiljön i din verksamhet? 

 Hur skulle den ideala lärmiljön se ut för ett framgångsrikt arbete med elever som 

har utvecklingsstörning och dessutom en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

 

Ledarskap  

 Vad upplever du karaktäriserar ett pedagogiskt ledarskap som är framgångsrikt i 

arbetet med elever som har utvecklingsstörning och dessutom en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning? 

 

Pedagogik 

 Vilka arbetssätt upplever du som framgångsrika i arbetet med elever som har 

utvecklingsstörning och dessutom en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.  

 Vilka alternativa verktyg upplever du som framgångsrika att använda i ditt arbete? 

Ge exempel.  

 

Möjligheter och hinder 

 Vilka utmaningar upplever du är de största i arbetet med elever som har 

utvecklingsstörning och dessutom en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning?  

 Vilken form av kompetensutveckling upplever du vara mest givande för ett 

framgångsrikt arbete med elever som har utvecklingsstörning och dessutom en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning? 

 


