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ABSTRACT

This thesis aims to contribute to knowledge about how teachers can 
develop their practice to enable students with intellectual disability (ID) 
and autism to participate in education. Pragmatism, situated learning, and 
variation theory have been guiding the studies. The research program 
follows an iterative design with an exploratory sequential design. The 
initial phase synthesized findings from practice-based research in the 
educational context of children with ID and co-occurring autism. In the 
next step, an intervention using Lesson Study, inspired by identified 
gaps in the research, targeting teachers’ professional development and 
students’ learning, was explored through quantitative and qualitative 
analyses of pre-and post-test data. After the initial examination, the 
intervention was adjusted and implemented in compulsory schooling 
for pupils with learning disabilities (CSPLD), for pupils with ID and 
autism. The main research question was: What, in a professional 
development program, contributes to enhancing teachers’ abilities to 
develop teaching to increase educational participation for pupils with ID 
and autism? The narrative synthesis discerned six factors of importance to 
developing teaching practices in the Swedish CSPLD and thereby 
promoting contextualized inclusion for pupils with ID and autism. 
Namely, a. the importance of collaborative work, b. focus on the 
pupils’ participation in learning situations, c. distance to own 
teaching by video-based reflections, d. structured observations and 
analyses of how the design of lessons affects pupils’ learning, e. 
changed focus from pupils’ behavior to teaching and learning, and f. 
more generally, continuity regarding professional development over 
time. In conclusion, to gain further knowledge of teaching and 
learning in the context of CSPLD and achieve sustainability in the 
community where teachers share knowledge and curiosity about 
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teaching and learning, Lesson Study is recommended as part of the SEND 
teacher commitment.  

Keywords: Autism, Educational participation, Intellectual disability, Prac-
tice-based research, Professional development, Special didactics, Teacher-
researcher collaboration  
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Arbetet som resulterat i den avhandling som du nu håller i din hand, eller 
läser på din skärm kan beaktas som ett inlärningsprojekt, där min egen pro-
cess löpt parallellt med lärarnas professionella utveckling och elevernas 
lärande. Genom forskningens vindlingar har jag gått ut och in genom såväl 
klassrum, som mötesrum där lärare, resurspedagoger, elever, vårdnadsha-
vare och skolledning generöst låtit mig delta. Hjärtligt tack till er alla.  

Inledningsvis vill jag också tacka chefer och kollegor på fakulteten för 
lärarutbildning på Högskolan Kristianstad (HKR), för att ni stöttat mig un-
der processens gång och för ert tålamod med att jag, med undantag av ett 
fåtal inhopp, valt att inte undervisa under doktorandtiden. Jag vill särskilt 
tacka Carin Roos, som fanns tillgänglig i rummet intill mitt när jag skrev 
min forskningsansökan, och senare även bidrog med råd och uppmuntran 
i kappaskrivandet. Jag vill även tacka HKR:s forskningsmiljö FoRP, för 
möjligheten att delta och lägga fram texter. Sedan vill jag tacka Malmö 
Universitet (MAU), där jag varit inskriven som doktorand. På MAU, vill 
jag tacka forskningsmiljöerna RePESE, PeVALS och ReDES för inspirat-
ion och möjlighet att diskutera texter. Särskilt vill jag också tacka forsk-
ningshandläggare Catarina Christiansson för vägledning under doktorand-
tiden. Tack också till mina kära doktorandkollegor, Emma, Linda PB, 
Balli, Linda PE, Helena, Catarina, Camilla, Birgitta, Helén, Malin och Jo-
hanna som alla på olika sätt bidragit som tidigare, eller nuvarande dokto-
randkollegor inom SET. Och tack till Isabell, Kronvalls slottsspöke, som 
blev till kittet som förde oss samman. Särskilt vill jag tacka Piff (jag tror 
jag är Puff), Linda Plantin Ewe, du har aldrig funnits längre bort än en 
knapptryckning på mobilens skärm. Utan dig hade avhandlingsarbetet varit 
betydligt snårigare. Vi har funnits där, som livbojar för varandra, tack min 

FÖRORD
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vän. Att delta i forskarskolan SET under ledning av Mona Holmqvist, Jo-
nas Aspelin, Sven Bölte och Peter Karlsudd har varit berikande på många 
plan, men framför allt har det varit ett äventyr. Hösten 2018 när forsknings-
ledare Mona Holmqvist berättade om metoderna learning- och lesson stu-
dies inför konferensen på WALS, World Association of Lesson Studies, 
väcktes något till liv i mig, en känsla - som av resonans.  För som måsen 
Jonathan Seagull sa till sin lärling Fletcher, du måste utgå från din egen 
förståelse, du kan bara lära dig det du redan vet (Bach, 1970). Den där 400 
år gamla modellen lesson study, med rötter i Japan, där lärare med hjälp av 
forskare, utvecklar lektioner, med utgångspunkt i varje elevs förutsätt-
ningar för lärande, den kände jag igen - men från ett helt annat samman-
hang. Den person som jag högaktar mest, är aikido- (japansk kampkonst) 
läraren Yasuo Kobayashi (född 1936). Kobayashi bor på övervåningen till 
en av sina träningslokaler i en förort väster om Tokyo. Strax innan dagens 
första träningspass kliver Kobayashi ur sina tofflor och går barfota ut på 
träningsmattan och tar emot den som vill lära och ingå i gemenskap. Trots 
att Kobayashi av insatta ses som en levande legend, då han gått i lära hos 
aikidons grundare, är detta inte något som novisen lägger märke till. Han 
förklarar inte med ord, i stället griper han tag i eleven och uppmanar denne 
att utföra en teknik. Med kroppen får den tränande känna om, och hur tek-
niken tar, och i det ögonblick det blir rätt låter sig Kobayashi kastas i mat-
tan - han skrattar och utbrister ”så, så”, och går därifrån. Under sommaren 
1997, precis innan jag gjorde min första yrkesmässiga entré till särskolans 
värld tillbringade jag tio veckor som Kobayashis lärjunge, jag tränade, so-
pade grusgången utanför träningslokalen och sov på golvet intill tränings-
mattan. Jag tror inte Kobayashi definierar sin träning som lesson study, 
men det skulle kunna vara så. Såväl Kobayashis undervisning, som den 
praktikutvecklande ansatsen lesson study fokuserar på att i gemenskap låta 
deltagarna finna framkomliga vägar för utveckling, i sammanhang där 
varje individ omsluts av gruppens omsorg, och där lärandet utgår från in-
dividens förutsättningar. Läraren drivs av nyfikenhet att finna vägar till ut-
veckling i mötet med den andra, i sammanhang där lärande står i fokus.  

Forskarskolan SET:s upplägg har möjliggjort mötet med betydelsefulla 
forskare, som på olika sätt bidragit med sina perspektiv. För mig har mötet 
med australiensaren Michel Arthur Kelly, haft särskild betydelse. Vi möt-
tes för första gången i Zoom, i ett förberedande 50 procent seminarium. 
Med generös entusiasm tog MAK sig an mig och min forskning och MAK 
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har sedan dess följt med mig på färden. När jag inför en revidering av den 
översiktsartikel som sedermera kom att ingå i avhandlingen, stod inför att 
antingen acceptera en ändring som stod i motsats till min uppfattning om 
beteendeproblematik vid autism, eller hålla fast och riskera att bli refuse-
rad, rådfrågade jag MAK. Mejlet med rubriken ”a tricky question”, besva-
rade MAK genom vägledning, råd, och tips kring språklig formule-
ring.”Thank you, MAK, for guidance and inspiration”.  

Jag vill också tacka Daniel Östlund (25%), Kristina Ström (50%) och 
Kerstin Göranson (90%), vilka förtjänstfullt granskat avhandlingsarbetet, 
och utmanat min argumentation under förberedande seminarium. 

I början av min doktorandtid axlade Sven Persson rollen som huvud-
handledare. Sven bidrog med språkliga, såväl som innehållsliga perspektiv 
när forskningsplanen till etikansökan skulle formuleras. Under denna tid 
bidrog även Ann-Louise Ljungblad, som experthandledare. Jag har Ann-
Louise att tacka för synliggörandet av lärarnas funktion som medbedömare 
i det som blev min pilotstudie. Min experthandledare Lotta Anderson har 
jag att tacka för perspektiv kring undervisning och lärande i särskolan, där 
Lotta bidragit med fördjupning utifrån otaliga möten med särskollärare i 
såväl utbildning, som praktik.  Min handledare Jonas Aspelin har inspirerat 
genom sin insikt om relation och interaktion. Dessutom har Jonas varit en 
noggrann läsare. Aldrig har väl min text varit så markerad, som när Jonas 
nagelfarit den, för det är jag tacksam, det har skärpt texten och hjälpt fram 
distans till mitt ego. Vilket blivit möjligt då kritiken alltid levereras med 
värme och omtänksamhet. Ändå är det Mona Holmqvist som granskat mig 
hårdast, och samtidigt antagit rollen av uppmuntrande sparringpartner. I 
stunder av kris har Mona lagt ut en tunn tråd att följa i forskningens vind-
lande labyrint. Det har varit en fantastisk upplevelse att få vara i Monas 
kraftfält, som ibland omslutit, ibland vibrerat i periferin och fått mig att bli 
en större version av mig själv. Jag vill också tacka min syster Johanna Klef-
beck för den fina omslagsbilden. Varmt tack till min man Mats som lyssnat 
och hållit med även då jag haft fel. Tack till min son Fabian som påmint 
mig om livet utanför skrivarbubblan. Tack till min dotter Mira som bidragit 
med såväl krispiga kakor som kreativ input. Slutligen vill jag tacka Morten 
storpudel, utan ditt sällskap hade tiden av zoommöten och distansarbete 
under coronaepidemin blivit betydligt mer artificiell och ensam.  

Kamilla Klefbeck, Norra Björstorp, 18 april 2022 
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Denna avhandling utgår från en praktikutvecklande ansats, där lärares 
kompetensutveckling för att stimulera ökat deltagande för elever med in-
tellektuell funktionsnedsättning (IF) och autism i grundsärskolan1 fokuse-
ras. Trots krav på specificerad lärarbehörighet, där undervisande lärare i 
grundsärskolan, förutom grundläggande lärarexamen, ska ha erforderlig 
påbyggnadsutbildning inom specialpedagogik,2 visar Skolinspektionens 
(2021) kartläggning att det inte går att säkerställa att elever inom grund-
särskola bereds utrymme att utveckla sina kunskaper så långt det är möj-
ligt.  Kartläggningen visar också att lärare inom grundsärskolan känner sig 
osäkra på hur de ska lägga upp undervisningen för att uppfatta elevernas 
kunskapsnivå (Skolinspektionen, 2021), vilket i sin tur kan ha konsekven-
ser för lärarnas möjlighet att möjliggöra elevernas delaktighet i lärandet. 
Det kan i sin tur bero på att forskning om, samt lektionsutveckling inom 
grundsärskolan, endast förekommer i begränsad omfattning (Granberg, 
2018). Den här avhandlingen adresserar denna brist, genom att undersöka 
hur yrkesverksamma lärare kan utveckla sin pedagogiska skicklighet att 
uppfatta elevernas lärandebehov för att främja elevernas aktiva deltagande 
i grundsärskolan.  Fokus i forskningen vilar på lärares handlingar i möte 

 
1 I avhandlingen används definitionen grundsärskola, då namnbytet till anpassad grundskola (SOU 2021:11), lämnats 
vidare till regeringen men ännu inte trätt i kraft (Utbildningsdepartementet, 2022). Orsaken till att den föreslagna 
definitionen omnämns är att dess innebörd - att verksamheten ska anpassas utifrån elevernas behov och förutsättningar 
ligger i linje med avhandlingens intention.    

2 Mer specifikt krävs speciallärarexamen med specialisering utvecklingsstörning. Dessutom krävs förskollärar-, lä-
rarexamen eller motsvarande. Behörighet uppnås även om lärar- eller förskollärarexamen omfattar en inriktning eller 
specialisering mot utvecklingsstörning (Skolverket, 2022a). 

KAPITEL 1. INTRODUKTION
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med elever med omfattande och komplexa behov till följd av IF i kombi-
nation med autism. Att avgränsa undervisningsinriktad forskning utifrån 
specifika diagnoser kan vara kontroversiellt, då det finns argument för att 
förekomsten av neuropsykiatriska diagnoser och generella antaganden om 
diagnosspecifika beteendeproblem överför skolans problem till enskilda 
eleven (Odenbring m.fl., 2017). Andra forskare (Chambres m.fl., 2008) har 
ett motsatt perspektiv, och argumenterar för att vetskapen om att en individ 
har en neuropsykiatrisk diagnos skapar förståelse för individens begräns-
ningar inom avgränsade områden, vilket därmed kan säkerställa att eleven 
får rätt bemötande och stöd. Utifrån denna argumentation för diagnostise-
ring förflyttas ansvaret från individen till omgivande stödstrukturer. Med 
likartad utgångspunkt argumenterar Busby m.fl. (2012) och Russell m.fl. 
(2019a) för att kunskap om autism är prejudicerande för positiva attityder 
till inkludering av elever med autism och helt avgörande för lärares för-
måga att se elevgruppens styrkor. Att det kan vara problematiskt för per-
soner utan autismkunskap att förstå de styrkor eleverna har är inte något 
nytt för vår tid. 

1921, tog staten ansvar för de personer som på den tiden ansågs särskilt 
svåra att bilda och inlemma i samhället, genom att inrätta statliga uppfost-
ringsanstalter för ”vanartade sinnesslöa” barn. Eftersom diagnosen autism 
inte användes under denna tid kan man anta att personer med intellektuell 
funktionsnedsättning och autism ingick i den grupp som ansågs särskilt 
svår att bilda och inlemma i samhället.  Anstalterna organiserade sin verk-
samhet utifrån antaganden om barnens bildbarhet, där vanartade bildbara 
barn placerades i skolhem, och där vanartade obildbara barn, eller barn som 
även hade fallandesjuka, placerades på anstalt. Det var samhället som 
skulle skyddas från barnen, inte tvärtom. Därför föreslogs anstaltsplikt för 
de barn som uppfattades som särskilt krävande, eller hade mer omfattande 
och komplexa behov (Sinnesslövårdsakkunniga, 1921).   

Tanken att skydda samhället från barnen tycks främmande nu 100 år se-
nare, men även om vi har kommit långt i forskning om barn och vuxna med 
diagnos inom intellektuell funktionsnedsättning (IF) och autism finns det 
fortfarande behov av att skapa bättre förutsättningar för barn och unga i 
komplexa behov av anpassning, för att göra det möjligt för dem att utveck-
las till sin fulla potential. Ambitionen att skapa förutsättningar för delak-
tighet, utifrån individens behov går att länka till det Karlsudd (2021) defi-
nierar som elementär inkludering, där barns olikhet erkänns och visionen 
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om ett samhälle där alla kan mötas, inte ställs i motsats till särskilt stöd, 
eller möjlighet att arbeta i mindre grupper. För att nå dit krävs system för 
fördjupad kompetens- och praktikutveckling som grundas på resultat från 
vetenskapliga studier. Som tidigare nämndes finns det på nationell nivå 
endast begränsad forskning som fokuserar innehållsliga aspekter av under-
visningsstrategier kring barn och unga med IF (Granberg, 2018; 
Reichenberg, 2012). För elever med IF i kombination med autism är forsk-
ningen ännu mer begränsad, då elever med sammansatta behov, eller kom-
binerade diagnoser, ofta exkluderas i forskning om strategier för att främja 
inkluderande undervisning. Forskarna menar att det är svårt att mäta forsk-
ningseffekter när autism kombineras med omfattande IF, då kombinat-
ionen medför stor variation individerna emellan, varmed utfallet förlorar 
sin giltighet (Ospina, m.fl., 2008). Två aktuella forskningsöversikter om 
utvecklingsstrategier för barn och unga med autism (Hume m.fl., 2021; 
Wong m.fl., 2015), utgör undantag. Dessa forskningsöversikter har inte ex-
kluderat studier där deltagarna både har autism och IF, men författarna po-
ängterar att det är svårt att avgöra om de slutsatser som dragits kring effek-
tiva strategier för barn och unga med autism, även gäller för barn med sam-
tidig IF, då alltför få av studierna preciserat om deltagarna förutom autism 
även har nedsatt kognitionsförmåga. Denna elevgrupps förutsättningar för 
lärande förtjänar mer intresse från oss forskare. Att det är ett svårt område 
att beforska, innebär inte att vi ska välja bort det. Väljer vi bort denna grupp 
av samhällsmedborgare och elever när vi diskuterar inkludering, likvärdig-
het, jämlikhet och rätten till en god utbildning för alla riskerar diskursen 
om inkluderande undervisning att förlora sin trovärdighet.  

För mig har viljan att beforska lärares didaktiska strategier i mötet med 
elever med IF och autism växt fram efter 20 års yrkespraktik inom grund- 
och gymnasiesärskola, samt ett kort gästspel inom daglig verksamhet. I 
samtliga verksamheter har jag kommit att rikta min gärning mot barn, unga 
och vuxna med en kombination av IF och autism. Från ett mer allmänori-
enterat intresse för socialt samspel mellan lärare och elever, har mitt in-
tresse blivit alltmer fokuserat på undervisningsuppdraget - att ge elever i 
skolan förutsättningar att utvecklas, använda hela sin förmåga, vara del-
aktig i sitt lärande och därmed uppleva lärandet som meningsfullt (Skol-
verket, 2018).  
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Att rikta fokus mot undervisningsuppdraget, motiveras genom barnkon-
ventionens 28:e paragraf (UNICEF, 1989), om barns rätt till tillgänglig ut-
bildning. Avhandlingens praktikutvecklande ansats tar sin utgångpunkt i 
funktionsrättskonventionens (Nationerna, 2006) 8:e artikel, i vilken anges 
att konventionsstaterna ska anslå utbildningsprogram som ökar medveten-
heten om personer med funktionsnedsättning och rättigheterna för personer 
med funktionsnedsättning.  Konventionerna gäller alla barn och unga, var-
med de länder som antagit dem har ett särskilt ansvar att utforma och er-
bjuda utbildningsinsatser som skapar förutsättningar för barn med funkt-
ionsnedsättning att ta aktiv del i utbildning (UNICEF, 1989). I Sverige re-
gleras villkor för utbildning av skollagen (SFS 2010:800). För barn med 
funktionsnedsättning formulerar skollagen förtydliganden om att barn och 
elever ska ges det stöd som krävs för att så långt som möjligt motverka 
funktionsnedsättningens konsekvenser.  

Med fokus på att uppfylla barnkonventionens krav om tillgänglig utbild-
ning (UNICEF, 1989, paragraf 28), behöver lärarens möjliggörande av ele-
vens aktiva deltagande i undervisningen inte enbart omfatta möten med 
eleven, utan även innefatta kartläggning och utveckling av alla de situat-
ioner där pedagogiska möten sker. Att läraren, eller den person som axlar 
det pedagogiska mötet i lärarens ställe, har förutsättningar att möjliggöra 
för elever i komplexa kommunikativa svårigheter att vara aktivt delaktiga 
i undervisningen är inte bara önskvärt, utan nödvändigt, om vi ska uppfylla 
Barnkonventionens direktiv (UNICEF, 1989; SFS 2018:1197).  

1.1 Övergripande pragmatiskt perspektiv på forskning 
och lärande 

Avhandlingen fokuserar på handlingar. Lärares och elevers handlingar il-
lustrerar deras vilja, intention och reflektion i mötet i undervisningssituat-
ioner, där jag som forskare söker sammanhang för att förstå och utveckla 
de handlingar som försiggår. I föreliggande avhandling ges lärare i grund-
särskolan möjlighet att utforska konsekvenser av gemensamt planerade 
handlingar, varigenom de tillsammans utvecklar praktiken. Det övergri-
pande perspektivet avseende lärande i avhandlingen är pragmatism 
(Dewey, 1910, 1923, 1929a, 1929b). Den kontext där lärandet sker utfors-
kas utifrån teorin om situerat lärande (Lave, 1988; Lave & Wenger, 1991; 
Wenger, 1999), då forskningen utgår från att studera lärares gemensamma 
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samarbete i syfte att utveckla undervisningspraktiken. Lärarnas gemen-
samma samarbete definieras här som kollaborativt lärande, utifrån anta-
gandet att samarbete optimerar gruppens lärande (Johnson & Johnson, 
2007).  

1.2 Studiens kontext – svensk grundsärskola 

För barn som på grund av IF inte bedöms ha förutsättningar att uppnå de 
mål som formuleras i grundskolans kursplaner (Skolverket, 2019) finns en 
särskild skolform, grundsärskolan, (Skolverket, 2018). Grundsärskolan re-
gleras av skollagen (SFS 2010:800) och är en skolform för de elever med 
IF, som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.  

För mottagande i grundsärskolan krävs enligt skollagens sjunde kapitel, 
5 § pedagogisk, psykologisk, medicinsk utredning och social bedömning. 
Det beskrivs också att dessa utredningar kräver vårdnadshavarens godkän-
nande, och att vårdnadshavaren även ska ge sitt medgivande till att eleven 
placeras i grundsärskolan. Grundsärskolan har två inriktningar: ämnen, re-
spektive ämnesområden. Inriktningen ämnen ligger nära grundskolans 
kursplaner, medan ämnesområden har en mer praktisk orientering med 
kurser som estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktivi-
teter och verklighetsuppfattning (SFS 2010:800).  

Ur ett internationellt perspektiv har Sverige fått erkännande för att er-
bjuda alla elever en god undervisning och för sitt arbete med att kompen-
sera för eventuella svårigheter (Goei m.fl., 2021). Samtidigt visar såväl in-
ternationella (Unicef, 2021), som nationella direktiv (SOU 2020:63) och 
granskningar (Skolinspektionen, 2019) att goda intentioner inte är tillräck-
ligt. Det förekommer även i Sverige att barns förmågor ignoreras, att deras 
kapacitet underskattas och att de inte ges förutsättningar att utvecklas uti-
från sina förmågor. När det sedan kommer till verksamhet för vuxna med 
kombinationen IF och autism avslöjar aktuell nyhetsrapportering (Syd-
svenskan, 2021) att det ännu förekommer alarmerande problematik kring 
brist på kommunikation och bemötande, med risk för att denna grupp ut-
sätts för våld och kränkningar. De strategier som använts för att ge stöd 
och verktyg till eleverna i skolan verkar inte vara kända av personal eller 
introducerade till andra miljöer eleverna möter senare i livet, där de ingår 
som vuxna, till exempel i boende eller daglig verksamhet.  



 

20 

I Skolinspektionens (2019) rapport framgår att det ännu inte går att av-
göra om den läroplan som implementerades 2011 påverkat praktiken mot 
en mer kunskapsorienterad utbildning för elever med IF. Den rapport som 
kom året därpå (Skolinspektionen, 2020) visade delvis en annan bild. Kun-
skapsuppdraget hade blivit mer synligt i merparten av de granskade verk-
samheterna, men Skolinspektionen poängterade att en stor del av skolorna 
fortfarande behövde utveckla sin undervisningspraktik, då det ännu före-
kom brist på struktur, anpassning och delaktighet (Skolinspektionen, 
2020).  

1.2.1 Elevgrupp i fokus  

Den elevgrupp som avhandlingsprojektet riktas mot, är de elever inom 
grundsärskolan, som förutom IF även uppvisar symtom som motsvarar di-
agnoskriterierna för autism (American Psychiatric Association, 2013).3  De 
kombinerade symtomen innebär en komplex situation för såväl individen 
själv, som pedagoger och familj i individens närhet, då IF medför nedsatt 
förmåga till abstrakt tänkande, adaptiv förmåga, språkutveckling och ori-
enteringsförmåga och där det vid autism tillkommer begränsade och repe-
titiva beteenden, samt svårigheter inom socialt samspel som inte kan för-
klaras genom den generellt lägre intelligensnivån (American Psychiatric 
Association, 2013; Autism Sverige, 2022; Schalock & AAID, 2012).  

Även om DSM-5 beskriver de diagnosspecifika (APA, 2013) specialin-
tressena som rigida, kan dessa också ses som vitala för förändring. Speci-
alintressen kan ge goda utvecklingsmöjligheter inom specifika områden 
(Baron-Cohen et al., 2009; Bölte, m.fl., 2019, Socialstyrelsen, 2010). Den 
dubbla bilden, där symtom inom autism både kan ses som hinder och möj-
lighet, kan förstås utifrån teoretiska perspektiv på autism. Exempelvis kan 
central koherens (Happé, 2013) ha betydelse, dvs. teorin om att personer 
med autism har en förhållandevis svag förmåga att uppfatta helheten av för 
sammanhanget avgörande detaljer. Förutsättningar för att den annorlunda 
perceptionen hos personen med autism ska bli en tillgång är en anpassad 

 
3 I kappan såväl som i de i avhandlingen ingående delstudierna används referens till Ame-
rican Psychiatric Associations, APA (2013) DSM-5 kriterier för diagnosrelaterade frågor. 
Ett alternativ hade varit att referera till ICD 10 (Socialstyrelsen, 2022). Orsaken till att 
APA:s (2013) DSM-5 används, är att det är brukligt i forskningssammanhang (Tyrer, 2014).  
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miljö samt fungerande kommunikativa strategier som anpassas efter indi-
videns förmåga att uppmärksamma och besvara struktur och signaler i mil-
jön (Happé, 2013).   

Foreman och Arthur-Kelly (2017) har studerat förhållningssätt och be-
mötande, och poängterar att lärarens förutsättningar att lyckas med sitt 
undervisningsuppdrag, och därmed möjliggöra ett undervisningsklimat 
som på bästa sätt gynnar elevernas lärande, är att lärare anpassar de kom-
penserande strategier som används efter elevernas unika förutsättningar 
och behov (Foreman & Arthur-Kelly, 2017). Detta förhållande, mellan lä-
rarens uppfattning av elevernas behov och deras förmåga att anpassa 
undervisningen, tar denna avhandling sin utgångspunkt i, genom att söka 
strategier för att utveckla lärarens praktik i en specialdidaktisk kontext. 

1.2.2 Specialdidaktisk inriktning 

Avhandlingen placeras inom det pedagogiska forskningsområdet och har, 
med Mårtenssons (2017) begrepp, en specialdidaktisk inriktning, där Spe-
cialdidaktik definieras på följande sätt: 

För i grunden är specialdidaktik varken en avgränsad teoretisk riktning, 
tro, eller en särskild metod. I stället kan det tolkas som en kontinuerlig 
och oavslutad pedagogisk diskussion och förhoppningsvis ödmjukt 
ställningstagande till omsorg, uppfostran och undervisning för barn och 
vuxna i behov, som antingen kvalitativt, eller kvantitativt skiljer sig från 
det som på en given tidpunkt uppfattas som det allmänna i den omgi-
vande kulturen (Mårtensson, 2017, s. 29, min översättning).  

Mårtensson (2017) betonar att specialdidaktisk undervisning kräver att 
dess utövare kan behärska ett spektrum av didaktiska dimensioner, där re-
lationella och sociala sådana är avgörande. Lärare som undervisar elever 
med funktionsnedsättningar (som IF och autism) behöver bland annat ha 
kunnande inom medicin, psykologi och didaktik, samtidigt som de behöver 
en förmåga att improvisera i de situationer som uppstår.  

Bruun (2017) menar att en specialdidaktisk inriktning kan medföra spe-
cifika didaktiska utmaningar, då läraren i än högre grad än allmändidakti-
kern, behöver kunna anpassa undervisningen till ögonblicket där den på-
går. Den respons som eleven ger måste med andra ord ges utrymme att 
ändra undervisningens riktning. Det specialdidaktiska perspektivet har fo-
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kus på undervisningssituationer där elever i behov av extra anpassning el-
ler särskilt stöd deltar samt där lärare och elev riktar sin uppmärksamhet 
mot lärande av något specifikt innehåll; detta till skillnad från mer gene-
riska eller ideologiska specialpedagogiska områden.  

1.3 Syfte, forskningsfrågor och avgränsning 

Avhandlingens övergripande syfte är att genom praktikutvecklande ansat-
ser studera hur lärares kompetensutveckling bidar till att elever med IF och 
autism får ökad möjlighet till deltagande i grundsärskolans undervisning. 
Fokus riktas mot lärares gemensamma kompetensutveckling, och på vilket 
sätt kompetensutvecklingen bidrar till förändrad förståelse av, och hand-
ling i, det didaktiska mötet med eleverna i klassrummet. I detta samman-
hang har praktikgemenskap (Wenger, 1999) betydelse då lärarna gemen-
samt utför de aktiva handlingarna (Dewey, 1929a). I studien samarbetar 
jag med lärarna, vilket innebär att vi har delvis olika kompetens. Lärar-
gruppen har olika kunskap och förståelse för arbetets innebörd inlednings-
vis, där novisen genom att delta i den gemensamma praktiken tillägnar sig 
alltmer kunskap och därmed också inflytande i arbetsprocessen (Lave & 
Wenger, 1991; Wenger, 1999). Såväl lärare som forskare kan vara novis, 
beroende på i vilken praktikgemenskap deltagandet sker (klassrum eller 
lektionsutvecklande samtal). Avhandlingen fokuserar således lärares lekt-
ionsutvecklande samtal för att utveckla praktiken, med fokus på elevers 
handlingar och lärande, där jag som forskare främst studerar lärarnas hand-
lingar och lärande. Med vetenskap om att lärarna ingår i flera praktikge-
menskaper utgår forskningsfrågan från den praktik där kompetensutveckl-
ingsinsats sker.  

1.3.1 Forskningsfråga 

Den övergripande forskningsfråga som besvaras i avhandlingens kappa är: 
 

 Vad i kompetensutvecklingsinsatsen bidrar till att utveckla de 
deltagande lärarnas förmåga att utveckla undervisning för ökad 
undervisningsdelaktighet för elever med IF och autism?  

Förutom den övergripande forskningsfrågan finns underliggande delsyften 
och forskningsfrågor kopplade till de fyra studier som ingår i avhandlingen 
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och presenteras i fyra forskningsartiklar. Dessa studiers resultat bidrar till 
att uppfylla kappans övergripande syfte och till att besvara den övergri-
pande forskningsfrågan.  

1.3.2 Avgränsning 

I föreliggande avhandlings inriktning mot kompetensutveckling för ökad 
undervisningsdelaktighet, relaterar undervisningsdelaktighet till den del-
aktighet som uppstår när läraren möjliggör elevens aktiva deltagande (Prat-
ton & Hales, 1986; Wickstrom m.fl., 2019) i undervisningen utifrån fokus 
på elevens signaler, uppmärksamhet och möjlighet att respondera på de 
undervisningsaktiviteter som genomförs. I den undervisningskontext som 
utforskas definieras inkludering utifrån ett innehållsperspektiv (Goei m.fl., 
2021; Keifer-Boyd m.fl. 2018), varmed det inte främst är den rumsliga pla-
ceringen, eller möjligheten att ingå i sociala sammanhang med gruppen 
som helhet som definierar huruvida eleven är inkluderad eller ej. I stället 
är det kvalitativa aspekter i individens sammansatta situation som avgör 
huruvida eleven kan anses vara inkluderad, där möjliggörande av under-
visning och lärandemiljön fokuserat på individens upplevelser av och in-
flytande i lärandesituationen är avgörande. Elevens förutsättningar till ak-
tiva handlingar i undervisningsmiljön avgörs inte enbart av de handlingar 
som kan uppfattas av en betraktare, utan även huruvida eleven faktiskt blir 
engagerad i de aktiviteter som pågår (Maxwell m.fl., 2012).  

Att fokus i denna kontext riktas mot en specifik elevgrupp, vars för-
mågor ställer specifika krav på struktur och anpassning, motiveras bland 
annat av slutsatserna i Falkmers m.fl. (2015) forskningsöversikt. Översik-
ten visar att lärares autismspecifika kunskap är avgörande för elever med 
autism när det gäller deras möjlighet till aktivitet och lärande (Falkmer 
m.fl., 2015). Att utveckla lärares kompetens är en väg att bidra till att för-
bättra elevernas lärande och aktiva deltagande.  

Huvudstudiens data är insamlad i undervisningsgrupper, vilka kan defi-
nieras som fysiskt segregerade från ordinarie klassrum där andra jämnåriga 
undervisas. Det innebär att elevernas undervisning organiseras tillsam-
mans med andra elever inom grundsärskolan. Dock finns dessa segrege-
rade klassrum placerade i en skolbyggnad som även innehåller ordinarie 
klassrum, från förskola till årskurs 6. Elevernas kontextuella placering i 
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särskilda undervisningsgrupper inom grundsärskolan, har föregåtts av me-
dicinsk, psykologisk, pedagogisk och social kartläggning utifrån de sym-
tom och behov som eleverna uppvisat. I stället för att söka upp elever med 
specifika diagnoser, har data i de studier vilka fokuserat undervisningsstra-
tegier för elever med IF och autism (artikel 3 och artikel 4) genomförts i 
en särskild undervisningsgrupp utformad för elever med IF i kombination 
med autism och/eller autismliknande symtom. Denna studies ställningsta-
gande, att fokusera symtom, i stället för diagnos, är inspirerad av Oberman 
och Kaufmann (2020), som lyfter problematiken med DSM-5-manualens 
diagnoskriterier för autismspektrumtillstånd hos individer med samtidig 
IF. De menar att det inte säkert går att urskilja om de omfattande svårig-
heter inom kommunikation, interaktion, eller beteenden som individer 
uppvisar beror på IF, eller autism, trots att det i manualen redogjorts för 
skillnaderna. Dock är diagnosen inte avgörande för lärarens strategier i det 
specialdidaktiska mötet. Avgörande för anpassningen är i stället lärarens 
uppmärksamhet på elevens respons på lärarens handlingar i undervisnings-
kontexten.  

Skälet till att avgränsa datainsamlingen till en kontext med fysiskt seg-
regerade undervisningsgrupper förankras i att det är så skolgången för den 
undersökta elevgruppen vanligtvis organiseras. Sveriges officiella statistik 
visar att av totalt 8430 elever inskrivna i grundsärskolan, var endast 1560 
elever inkluderade i grundskolans verksamhet (Skolverket, 2021). Motsva-
rande statistik kring elevers placering i grundskolans inriktning ämnesom-
råden (där data till artikel 3 och 4, är insamlad) saknas (Skolverket, 2021).  

1.4 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av en kappa 
och fyra vetenskapliga artiklar. Kappan består av sex kapitel, där kapitel 1-
4 består av inledning, teoretiska perspektiv, tidigare forskning, respektive 
metodologi. I det femte kapitlet redovisas resultatet av fyra separata stu-
dier, samt övergripande analys, och syntes utifrån avhandlingens syfte och 
frågeställning. I det sjätte och avslutande kapitlet, diskussionen, vägs re-
sultatsyntesens konklusion mot teori och tidigare forskning. Som kommer 
att framgå längre fram har avhandlingens design utformats som en iterativ 
ansats av explorativ sekvenserad mixad metod, där analys av varje delstu-
die avgjort utformningen av nästkommande steg och där sammanhanget 
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och slutsatserna av dessa vävs in genom ramberättelsen, den så kallade 
kappan (se figur 1).  

	

Figur 1. Avhandlingens disposition 

Forskningens design har följt en projektplan som prövats och erhållit etik-
beslut genom Vetenskapsrådet (VR, 2019–02,767).  
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I detta kapitel beskrivs avhandlingens teoretiska utgångspunkter, vilka på 
en övergripande nivå används för att förklara de fenomen som studerats i 
avhandlingens delstudier. Därmed bidrar de till att såväl besvara, som be-
greppsligöra kappans övergripande frågeställning – Vad i kompetensut-
vecklingsinsatsen bidrar till att utveckla de deltagande lärarnas förmåga 
att utveckla undervisning för ökad undervisningsdelaktighet för elever med 
IF och autism? Avhandlingens teoretiska ramverk grundas i ett antagande 
om att det sker situerat lärande (Lave & Wenger, 1991) i samarbetet mel-
lan lärarna i gruppen och mig som forskare, i lärarnas skolkontext. Vidare 
är det såväl handlingar som lärares tal om dessa handlingar som är fokus. 
Eftersom eleverna har begränsningar i sin verbala kommunikation blir 
handlingar centrala, vilka analyseras med stöd i pragmatism (Dewey, 1910; 
1923; 1929a; 1929b). Samtidigt antas lärarens förmåga att svara på elevens 
verbala och icke-verbala handlingar ha betydelse för elevens förutsätt-
ningar att delta och lära. För att möjliggöra lärande behöver lärarna således 
ha en utvecklad responsivitet, vilket innebär att de kan fånga upp och tolka 
elevernas behov och lärande, vilken i studien analyseras genom teorin om 
responsivitet (Pramling-Samuelsson m.fl., 2019; Asplund, 1987a, 1987b). 
Slutligen analyseras det faktiska lärande som kommer till uttryck, både av-
seende elever och lärande, utifrån variationsteoretiska antaganden (Mar-
ton, 2014). Det görs i avhandlingens samtliga delstudier. De teoretiska ras-
ter som använts presenteras mer utförligt i denna ordning nedan. Det som 
förenar huvuddragen i de teorier som ingår i avhandlingens ramverk är det 
icke-dualistiska ontologiska perspektivet på kunskap, vilket innebär att 

KAPITEL 2. PRAGMATISM OCH 
SITUERAT LÄRANDE  
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kunnande och handling inte går att separera, något som uttrycks av Dewey 
enligt nedan: 

As long as the isolation of the knowledge and practice holds away, this 
division of aims and dissipation of energy, of which the state of educa-
tion is typical, will persist. The effective condition of the integration of 
all dividend purposes and conflicts of belief is the realization that intel-
ligent action is the sole ultimate resource of mankind in every field 
whatsoever (Dewey,1929a, s. 201). 

Detta utvecklade handlande är vad denna forskning studerar, det vill säga 
det som sker i mötet mellan lärare och forskare, teori och praktik. 

För att tolka och beskriva forskarens och lärarnas arbete genom de ite-
rativa kollaborativa processerna har Lave och Wengers teori om situerat 
lärande och praktikgemenskap använts (Lave, 1988; Lave & Wenger, 
1991). 

För att analysera de ingående studiernas resultat om lärarnas förändrade 
uppfattningar, vilket här likställs med deras förutsättningar för utvecklat 
handlande i undervisningen, samt elevernas deltagande och lärande i 
undervisningen har antaganden från lärandeteorier använts. I huvudsak ut-
går analysen av lärarnas lärande från variationsteorin (Marton, 2014), och 
interaktionen mellan lärare och elever från teorin om lärar-responsivitet 
utifrån interaktionistisk tolkning (Pramling m.fl., 2019; Asplund, 1987a, 
1987b). I figur 2 synliggörs sammanhanget för det teoretiska ramverket.  

 

Figur 2 Sammansatt teoretiskt ramverk 
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2.1 Epistemologiska antaganden grundade i 
pragmatismen  

Avhandlingens epistemologiska antaganden grundas i Deweys tolkning av 
pragmatism. Dewey, som själv hade en bakgrund som lärare, undersökte 
och synliggjorde genom filosofiska resonemang samband mellan lärarens 
handling och elevens respons och lärande (Biesta & Burbules, 2003). Av-
handlingens fokus på Deweys tolkning av pragmatism grundar sig framför 
allt i hans beskrivning av lärarens roll som både forskare och utbildare 
(1929b).  Dewey skriver,”Each day of teaching ought to enable a teacher 
to revise and better in some respect the objectives aimed at in previous 
work” (a.a. s. 39). Dewey är också den inom pragmatismen som särskilt 
lyft lärarens status, genom att betona att lärarens sätt att utöva sin yrkes-
skicklighet har betydelse, inte enbart utifrån den enskilde individens per-
spektiv, utan för hela samhällsutvecklingen (Dewey, 1910). I Deweys tex-
ter förespråkades tidigt att undervisningens organisering borde utvecklas, 
i riktning mot att ge individen förutsättningar att konfronteras med situat-
ioner där denne tillåts att reflektera och resonera, både med sig själv och 
tillsammans med andra. Dewey påstår att lärandet utvecklas när individen 
bereds möjlighet att möta lärandeinnehåll som kräver tänkande såväl som 
praktisk handling. Genom att undersöka och skapa förutsättningar för 
handlingar kan såväl forskaren som läraren, utforska elevens aktiva hand-
lingar avseende lärandeinnehållet (Dewey, 1929b).  

Lärarnas möjliggörande av elevernas engagemang och delaktighet i 
undervisningen kan, sett ur Deweys föreställning om kommunicerad erfa-
renhet, sägas utgöra länken mellan utbildning och inflytande, då Dewey 
(1923) betraktar demokrati som utveckling bortom barriärer av olikhet: 

A democracy is more than a form of government: it is primarily a mode 
of associated living, of conjoint communicated experience. The exten-
sion in space of the number of individuals who participate in an interest 
so that each has to refer his own action to that of others, and to consider 
the action of others to give point and direction to his own, is equivalent 
to the breaking down of those barriers of class, race and national terri-
tory which kept men from perceiving the full import of their activity 
(Dewey, 1923, s. 87). 
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I denna avhandling används således antaganden från pragmatismen, för att 
förstå och tolka den process där lärares och elevers kunskap utvecklas ge-
nom handling och reflektion av handlingar, och där den kunskap som ut-
vecklas samtidigt leder till utvecklade undervisningsstrategier. 

I avhandlingen har ett antal begrepp från pragmatismen betydelse för 
tolkning av studiernas data. Några av dessa begrepp har redan introducerats 
ovan, men för att rikta fokus mot den tolkning av begreppen som här avses, 
definieras dessa ytterligare nedan.  

2.1.1 Från aktivt deltagande till aktivt lärande 

Föreliggande avhandling avser att, via en praktikutvecklande forsknings-
ansats, studera hur lärares kompetensutveckling bidar till ökad möjlighet 
till deltagande i grundsärskolans undervisning. Avhandlingens kontext är 
grundsärskola, där särskilt fokus vilar på de komplexa krav som lärare 
ställs inför när de planerar, genomför och utvärderar lektioner med fokus 
på undervisningsaktiviteter. Avhandlingen har begränsats till att studera 
undervisning av elever med en kombination av IF och autism, och hur ele-
vernas aktiva deltagande kan utvecklas.  Det aktiva deltagande som avses 
i syftet, grundas i Deweys (1923, 1929a) beskrivning av sambandet mellan 
aktiva handlingar och lärande. Deweys antagande används i avhandlingen 
för att förklara sambandet mellan elevers engagemang i aktiviteter, och de-
ras förmåga att utveckla kunskap om ett lärandeinnehåll. De aktiva hand-
lingarna analyseras från två perspektiv: som individens rätt att träda fram i 
samhället, och individens rätt till lärande.  

2.1.2 Reflektivt tänkande och betydelsen av didaktisk osäkerhet  

Att känna sig säker på hur något ska utföras och förmågan till utvecklat 
handlande är inte alltid förenat. Men enligt Deweys (1910) teoretiska an-
tagande om reflektivt tänkande hör förmågan till utvecklat handlande sam-
man med förmågan att klara av och härbärgera den osäkerhet som kommer 
upp till ytan i möte med det oförutsägbara. Enligt Dewey (1910) är tän-
kande allt det som kommer för oss i sinnet, det som passerar genom våra 
huvuden. Att tänka, är att likna vid att stanna upp och medvetandegöra det 
flöde av bilder och idéer som sveper mot och förbi oss. För att tanken ska 
övergå till något som vi tror på, behöver vi en grund att vila våra antagan-
den på. Processen när vi överväger riktigheten i de tankar som passerar 



 

30 

definierade Dewey som reflektivt tänkande. Dewey (1910) beskriver hur 
det reflekterande tänkandet innehåller moment, som väcks till liv då vi får 
syn på något som vi inte väntat oss, något som överraskar och väcker vår 
förvåning, vilket kan övergå i upplevelser av osäkerhet. Genom att ge ut-
rymme för osäkerheten kan tanken prövas. I det utrymme som skapas möj-
liggörs genomsökning av perspektiv, eller testning av en hypotes (Dewey, 
1910, s. 9–13). 

2.2 Från pragmatik till praktikgemenskap  

Avhandlingen vilar på idén att individens utvecklade handlande förutsätter 
samarbete med andra (Biesta & Burbules, 2003). Lärarkollegiets samar-
bete kan förstås genom Lave och Wengers teori om situerat lärande (Lave, 
1988; Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1999). Föreställningen om ett soci-
alt, eller gemensamt situerat lärande står i motsats till uppfattningen om 
lärande som en individuell process separerad från andra aktiviteter i livet. 
Situerat lärande markerar också att lärandet är bundet till en viss kontext. 
Detta perspektiv används i föreliggande avhandling för att tolka principer 
om hur lärande uppstår i den sociala praktiken. Konceptet gemensamt si-
tuerat lärande innehåller fyra komponenter: mening (tal om upplevelsen av 
lärande), praktik (tal om görandet, vilket gör oss engagerade i gemen-
samma handlingar), gemenskap (lärandet skapas i en social praktik och 
förutsätter tillhörighet till en sådan), identitet (hur lärandet förändrar vilka 
vi är). Nedan presenteras en version av Wengers (1999) illustration av kol-
lektivt situerat lärande (se figur 3).  
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Figur 3 Gemensamt situerat lärande  
Not. lärande i gemenskap uppstår genom aspekter av mening, praktik, gemenskap och identitet 
(Wenger, 1999, s. 5), figuren är återgiven med Wengers godkännande. 

Situerat lärande utgör i denna avhandling ett komplement till pragmatism-
ens antagande om kopplingen mellan utvecklat handlande och lärande, ge-
nom att visa hur handlande är gemensamt och situerat i specifika kontexter. 
Antagandet om situerat lärande har betydelse då lärare och forskare i av-
handlingens kontext reflekterar kring de aktiviteter som pågår i klassrum-
met, då dessa inte enbart går att förstå som enskilda skeenden, utan behöver 
beaktas som pågående processer. Det måste även förstås utifrån den speci-
fika kontext som deltagarna befinner sig i. Lave och Wenger (1991) po-
ängterar att gemensam uppmärksamhet skapar förutsättningar för engage-
mang och delaktighet. Begreppet deltagande (eng. ”participation”) tolkas 
utifrån ett tvådimensionellt perspektiv: dels som elevernas medverkan i 
undervisningsprocessen, dels som lärarnas deltagande i lektionsplanering 
och utvärdering. Mer specifikt utgår avhandlingens definition av delta-
gande från Wengers (1999) begreppsbestämning:  

I will use the term participation to describe the social experience of liv-
ing in the world in terms of membership in social communities and ac-
tive involvement in social enterprises. Participation in this sense is both 
personal and social. It is a complex process that combines doing, talk-
ing, thinking, feeling, and belonging. It involves our whole person, in-
cluding our bodies, minds, emotions, and social relations (Wenger, 
1999, p. 55-56).  
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Wenger (1999) utvecklar sitt resonemang om deltagande genom att se det 
som en aktiv process. Det gemensamma deltagandet (Lave & Wenger, 
1991) tolkas utifrån aspekter av elevens respektive lärarens medverkan i 
undervisningsprocessen. Deltagandet möjliggör elevens, såväl som lära-
rens utveckling i-, och igenom praktikgemenskap. För utvidgad förståelse 
av kopplingen mellan funktionsnedsättning och förutsättningar för delak-
tighet, utvidgas tolkningen av kategorisering av diagnoskriterier (DSM 5, 
eller ICD 10) till att även innefatta ICF:s klassifikationssystem. I ICF har 
begränsningar ersatts av förhållanden, för att synliggöra att individens möj-
ligheter styrs av kontextuella faktorer, där omgivningens anpassning, dif-
ferentiering och bemötande kan vara helt avgörande för utfallet av indivi-
dens funktionsnivå (World Health Organisation Sverige, Socialstyrelsen, 
2022). I den kontext som undersöks i avhandlingen har lärare samlats för 
att tillsammans planera, utvärdera och justera undervisning som de an-
tingen genomfört själva, eller planerat för resurspersonerna i undervis-
ningsteamet. Lärande uppstår när deltagare i en gemensam kontext tillsam-
mans genomför och erfar handlingar, vilka kan vara verbala såväl som 
kroppsliga. Lärarnas lärande kommer till uttryckt genom deras handlingar 
i klassrumskontexten, vilken utgör en praktikgemenskap (Wenger, 1999).  

2.2.1 Lärandets kontext 

Som framgått ovan fokuserar situerat lärande processen där lärares pro-
fessionella utveckling sker. Begreppet fick sin specifika betydelse då Lave 
(1988) använde det för att åskådliggöra hur individens lärande uppstår i 
sociala sammanhang. Lave (1988) framhöll samtidigt att allt det som indi-
viden möter kan ge upphov till lärande. Situerat lärande är situationsbun-
det, det vill säga knutet till en specifik social kontext. Som exempel på 
situationsbundet lärande skildrar Lave en person som i mataffären gör 
avancerade beräkningar, helt kan sakna förmågan att göra motsvarande be-
räkningar i klassrumskontexten. Lärande kan uppstå oberoende av kontext, 
samtidigt kan individens kunnande vara bundet till särskilda sammanhang. 
Lave (1988) skriver: 

This is a practice, directly concerned with the context of practice. To 
focus on whole-person activity rather than on thinking as separate from 
doing implies a negotiation of the conventional division between mind 
and body. This negation is also reflected in the claim that” cognition” 
is seamlessly distributed across persons, activity and setting (s. 171).  
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Lave och Wenger (1991) beskriver hur de utifrån begreppet situerat lä-
rande begreppsliggör den situation som uppstår när individen ingår i ge-
menskap med andra. Den sociala process där ’nybörjaren’ - eleven, läraren, 
eller aktören - lär genom relationer och i samarbete med mer erfarna och 
kunniga kamrater, eller arbetskamrater definieras som ett legitimt perifert 
deltagande. I avhandlingen undersöks lärande i en specifik undervisnings-
kontext med elever som har IF och autism och undervisas i grundsärskolan.  
Situerat lärande (Lave, 1988), med sitt fokus på kontextens betydelse för 
lärande och kunskap, blir möjligt att studera då data samlas in i klassrum 
där kontextuella faktorer så som förhållandet lärare-elev, lärare-lärare, och 
elev-elev, är betydelsefulla beståndsdelar. Däremot används inte perspek-
tivet specifikt till att analysera lärandet i sig. Det har analyserats utifrån 
andra teoretiska antaganden, vilka presenteras nedan.  

2.3 Lära genom att urskilja  

Lave och Wengers teori om att allt lärande sker i en kontext, samt Deweys 
syn på pragmatism som utgår från att lärande sker genom handling, fram-
håller båda betydelsen av deltagande i praktiska gemenskaper och att lä-
rande uppstår i sociala sammanhang. Utöver det har denna avhandling fo-
kus på att urskilja vad i kompetensutvecklingsinsatsen som bidrar till att 
utveckla de deltagande lärarnas förmåga att utveckla undervisning för ökad 
undervisningsdelaktighet för elever med IF och autism. Att komplettera 
teorin om situerat lärande med andra perspektiv låter sig göras då Lave och 
Wenger (1991) inte gör anspråk på att ge svar på hur lärandet uppstår i ett 
undervisningsperspektiv. Andra perspektiv behövs således för att belysa 
hur lärande uppstår. Variationsteorin har i det syftet använts som analys-
verktyg i samtliga av avhandlingens empiriska studier.  

2.3.1 Variationsteoretiskt perspektiv på lärande 

Lärande utifrån variationsteorin definieras som en kvalitativt förändrad 
förståelse för omvärlden, i form av utvecklad förståelse eller förmåga inom 
specifika områden. Variationsteorin utgår från att lärande kräver urskilj-
ning, samtidighet och variation. De aspekter av ett innehåll som den lä-
rande ännu inte behärskar varieras mot en invariant (dvs. oförändrad) bak-
grund av de aspekter som den lärande redan urskilt. Eftersom variations-
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teorin bygger på ett icke-dualistiskt antagande om att det inte går att sepa-
rera den lärande från det som lärs, ses lärandet på sätt och vis även som 
situerat. Kontexten, deltagarna i lärsituationen och de förkunskaper elever 
har är avgörande för vilket lärande som möjliggörs (Holmqvist m.fl., 
2008). För att kunna urskilja och belysa kritiska aspekter (Pang, 2003; Hol-
mqvist & Selin, 2019), i bemärkelsen aspekter som den lärande ännu inte 
urskilt men måste urskilja för att utveckla sitt lärande, används dimens-
ioner av variation av hur dessa erbjuds den lärande att erfara (Holmqvist, 
2011; Marton, 2014; Pang, 2003; Marton & Booth, 1997). Genom ett va-
riationsteoretiskt perspektiv kan lärare och forskare analysera hur lärande 
går till, varmed de i nästa steg kan planera och utforma undervisning som 
möjliggör avsett lärande (Holmqvist m.fl., 2008; Marton, 2014). I avhand-
lingen används variationsteorin som analytiskt verktyg för att identifiera 
lärande, såväl elevernas som lärarnas (Marton & Booth, 1997). Variations-
teori används således som huvudsakligt analysverktyg för att kvalitativt 
analysera och synliggöra på vilka sätt lärandeobjektets aspekter behandlas 
i undervisning och hur lärare kan identifiera vilka kritiska aspekter de ele-
ver som undervisas erfar (Holmqvist, 2011). Genom analys av transskript 
från kollaborativa samtal, identifieras vilka aspekter lärarna fokuserat när 
de planerat, iscensatt och utvecklat elevernas lärande. 

2.3.2 Lärares uppfattning av elevens intention, intresse och 
lärande, aspekter av lärares responsivitet  

I avhandlingens teoretiska ansats finns antagandet att förmågan att urskilja 
vilka aspekter som är kritiska för elevernas lärande (Marton, 2014; Pang, 
2003) har betydelse för lärarnas möjligheter att utforma undervisningen 
utifrån elevens behov. Det finns dock andra betingelser i en lärsituation 
som bidrar till att lärande kan utvecklas, till exempel lärarens förmåga att 
svara an på eleven, vilket kan förstås utifrån aspekter av responsivitet 
(Noddings, 2003; Gergen, 2009; Pramling m.fl., 2019). Noddings (2003) 
menar att för att mötet mellan lärare och elev ska gynna elevens lärande, 
behöver relationen dem emellan präglas av tillit och förtroende. På ett lik-
nande sätt placerar Gergen (2009) lärare-elev-relationen i det främsta rum-
met av utbildningen. Vidare menar han att elevens delaktighet i relationer 
på olika nivåer av utbildningen ligger till grund för elevens utveckling till 
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aktiv medborgare från det lilla till det stora. Gergen påstår att, “…the pri-
mary aim of education is to enhance the potentials for participation in re-
lational processes-from local to global” (Gergen, 2009, s. 243). 

2.3.3 Social responsivitet i mötet mellan lärare-elev 

Samspel mellan utbildningens olika parter står i centrum för denna avhand-
ling, vilket gör det relevant att anlägga ett interaktionistiskt perspektiv på 
ämnet. Asplund (1987a) beskriver förmågan att interagera som något större 
än bara vilja och talar om social responsivitet, vilket avser människans ele-
mentära tendens att svara på tilltal från omgivningen. Sådan responsivitet 
är enligt Asplund en förutsättning för- och kan likställas med jaget och 
medvetandet (Asplund, 1987a). Överfört till skolsituationen kan man säga 
att teorin utgår från att elevers kognitiva, språkliga och sociala utveckling 
förutsätter samspel och möten med andra. I Asplunds (1987b) beskrivning 
innefattar social responsivitet det Mead (1934) kallar rollövertagande, det 
vill säga att den ena parten föregriper den andra partens beteende, det be-
teende som denne förväntar sig ska ske. Den sociala responsiviteten har 
betydelse för tolkning av det intuitiva samspelet lärare-elev i avhandlingen.   

2.4 Samlat teoretiskt ramverk  

De olika teoretiska ramverk som presenterats ovan, används på olika sätt i 
avhandlingen. I kappans narrativa syntes skildras forskningens faser uti-
från ett pragmatiskt ramverk, där sammanhang söks genom Deweys (1923) 
teoretiska koppling mellan aktivitet och lärande. Härigenom utforskas 
samband mellan lärares och elevers handlande i klassrummet.  

För att undersöka, analysera och synliggöra faktorer av betydelse för 
undervisningens sociala kontext har Lave och Wengers (1991) antaganden 
om situerat lärande ställts i relation till de processer som uppstår när lärare 
planerar och genomför undervisning utifrån variationsteoretiska antagan-
den om lärande (Marton, 2014).  Föreliggande forskning fokuserar på ut-
veckling av undervisningspraktiken kring en elevgrupp i behov av omfat-
tande struktur och anpassning, varmed elevens aktiva deltagande förutsät-
ter lärarens lyhörda uppmärksamhet. Lärarens möte med elever med dia-
gnos inom IF och autism, förutsätter således en situerad responsivitet 
(Noddings, 1992; Pramling m.fl., 2019), det vill säga en situationsanpassad 
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responsivitet i förhållande till vad som krävs för att möjliggöra aktivt del-
tagande i undervisningskontexten för elever med IF och autism i grund-
särskolan.   

I detta avhandlingsprojekt används aktivt deltagande, för att rikta fokus 
mot det sätt på vilket elevens handlingar möjliggörs. Elevens delaktighet 
tolkas härmed utifrån en närmast existentiell betydelse, där elevens hand-
lingar skapar grund för dess ”rätt” (Unicef, 2009), att tränga fram/ta plats i 
samhället.  
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I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom det område som är av-
handlingens fokus, det vill säga lärares kompetensutveckling för ökad 
undervisningsdelaktighet för elever med IF och autism. Kapitlet inleds 
med att lyfta fram studier som behandlar kompetensutveckling för lärare 
av relevans för avhandlingens inriktning. Utifrån den undervisningskon-
text som avhandlingen fokuserar, grundsärskola inriktning ämnen (artikel 
2) och grundsärskola inriktning ämnesområden (artikel 3 och 4) beskrivs 
tidigare forskning om strategier för hur lärare kan utveckla sin verksamhet 
så att elevernas aktiva deltagande i undervisningen ökar. Därefter fokuse-
ras delaktigheten, som i avhandlingens studier till stor del uttrycks genom 
elevers aktiviteter som läraren, utifrån sin responsivitet, identifierar och 
responderar på.  

3.1 Kompetensutveckling för lärare i didaktiska 
utmaningar 

Forskning om lärares möte med elever med omfattande funktionsnedsätt-
ningar, såsom IF och autism visar att lärarutbildning i sig inte ger lärare 
förutsättningar att hantera de undervisningssituationer som kan uppstå i 
möte med elever i behov av omfattande och differentierad anpassning 
(Bosma & Goei, 2021; Lindsay m.fl., 2013; Norwich m.fl. 2021; Roberts 
& Webster, 2020). För att kunna hantera de utmaningar som uppstår behö-
ver lärarna också stöd och förståelse från skoladministrationen, samt möj-
lighet att samarbeta med kollegor (Lindsay m.fl., 2013; Roberts & Webs-
ter, 2020). Resultaten visar att lärarens utmaning inte enbart handlar om att 
ge elever med autism strategier att hantera miljön utanför klassrummet, 

KAPITEL 3. TIDIGARE FORSKNING



 

38 

utan också om att skapa en inkluderande miljö inom klassrummet och på 
skolan. Lindsay m.fl., (2013) lyfter fram att det ofta saknas förståelse för 
elevernas behov avseende tydliggörande av tid och rum, vilket gör det svårt 
för lärarna att skapa förutsättningar för utveckling och delaktighet för ele-
ver med diagnos inom autism, såväl inom, som utom klassrummets väggar. 

Dulis (2016) enkätstudie visar ett samband mellan lärares förmåga att 
anpassa undervisning efter elevers behov och lärarnas förmåga att använda 
coping-strategier i mötet med elever med omfattande, eller komplexa eller 
sammansatta behov. Resultatet bygger på analys av enkäter ifyllda av 115 
lärare i särskilda undervisningsgrupper, där de lärare som uttrycker hög 
grad av emotionell utmattning också uppvisar begränsad förmåga att an-
passa undervisningsinnehållet utifrån elevernas behov, samt att ligga steget 
före i de komplexa situationer som uppstår i undervisningen. Dulis (2016) 
resultat överensstämmer med resultat från Agran m.fl. (2002) rörande atti-
tyder hos lärare som undervisar elever med omfattande IF. Agran m.fl. 
(2002) visar ett samband mellan lärares upplevelser av tid till förfogande 
och deras förväntningar på elevernas kunskapsutveckling: de lärare som 
upplevde att de inte har tid att planera elevernas undervisningssituation i 
det inkluderade klassrummet, upplevde inte heller att de har förutsättningar 
att utmana eleverna.   

Som kontrast till forskning som visar negativt samband mellan bristande 
upplevelser av tid till förberedelse (Agran m.fl., 2002) eller trötthet (Duli, 
2016) och lärares förväntningar på elevernas prestationer, står forskning 
som visar på didaktiska fördelar med positiva lärar-förväntningar. Shogren 
och Wehmer (2015) undersöker undervisningskontexten kring elever med 
IF och visar på betydelsen av positiv psykologi, vilket de beskriver som en 
förändrad inställning som kan uppstå då läraren eller omsorgsgivaren änd-
rar sitt fokus från att se individens brister, till att fokusera på dennes för-
mågor. Med en sådan perspektivförskjutning kan lärares förhållningssätt 
till personer med funktionsnedsättningar också förändras till att fokusera 
på elevens självständighet och makt över den egna situationen (Shogren & 
Wehmer, 2015).  

Forskare såsom Hattie (2012) och Bandura (2006) drar slutsatsen att lä-
rares upplevelser av professionell säkerhet har betydelse för elevers skol-
framgång. Som ett slags kontrast till detta, påpekar Munthe (2003b) att 
professionell säkerhet ibland kan stå i vägen för lärares lektionsutveckling, 
vilket kan uppstå om lärare följer en allmän praxis utan att själv reflektera 
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kring hur det lektionsinnehåll som planerats utvecklar elevernas lärande. 
Utifrån en liknande ansats utforskar Mintz (2014) hur lärare kan utveckla 
sin praktik genom att strategiskt arbeta för att ge utrymme för den osäker-
het som kan uppstå i det didaktiska mötet. Mintz undersöker undervisning 
för elever med autism med fokus på hur lärare, genom att utmana sin upp-
levelse av osäkerhet, kan ge elever utökad förmåga till utveckling och lä-
rande. Mintz har upptäckt att den upplevelse av osäkerhet som lärare kan 
ge uttryck för i möten med elever i komplexa svårigheter inte behöver vara 
uttryck för bristfällig kompetens, utan likaväl kan ses som tecken på att 
lärare behöver stanna upp och söka strategier som passar för den enskilda 
eleven. Mintz menar att lärares didaktiska strävan i fält av osäkerhet har 
särskild betydelse i möte med elever med autism. De diagnosspecifika 
symtomen inom autism, såsom annorlunda interaktionsmönster och bete-
enden, ställer, enligt Mintz (2014), krav på att läraren utvecklar och för-
ändrar befintliga undervisningsstrategier. Lärares sökande efter strategier i 
en undervisningskontext där mycket fortfarande är okänt, definieras av 
Mintz (2014) som lärarens trägna strävan i ett område av professionell osä-
kerhet. Mintz uttrycker att:  

there is more to be gained by staying with the struggle with uncertainty than 

by fleeing from it too early, towards the promise of expert solutions (Mintz, 

2014, s. 2). 

Wei m.fl. (2010), undersöker de befintliga professionella utvecklingsstra-
tegier som lärare använder för att möta de krav som formulerats i ameri-
kanska läroplanens riktlinjer och kursplaner. Forskarna understryker att lä-
rare ständigt behöver förbättra sin praktik, för att kunna ge varje elev opti-
mala förutsättningar att lyckas med och slutföra, sin utbildning. Vidare pe-
kar Wei m.fl. (2010) på ett grundläggande problem inom de metoder eller 
insatser som vanligen används för kompetensutveckling, nämligen att in-
satserna framför allt består av tillfälliga föreläsningar, eller korta praktik-
utvecklande inslag med workshops. Wei m.fl. (2010) framhåller att sådana 
kortsiktiga insatser utan förankring i praktiken sällan gör någon skillnad i 
den praktiska tillämpningen. För att lärare ska kunna utveckla sina profess-
ionella strategier krävs, skriver forskarna, kontinuitet och förankring i 
klassrumspraktiken, genom insatser där lärarna ges möjlighet att agera och 
interagera tillsammans. Wei m.fl. (2010) lyfter därtill fram att den kompe-
tensutveckling som har mest framgång genomförs i den miljö där den ska 
användas och implementeras under längre tid. Wei m.fl. (2010) framhåller 
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betydelsen av att lärare arbetar gemensamt för att utveckla sin praktik och 
att detta arbete gärna kan ledas av en kollega med särskild kunskap eller 
erfarenhet. För att kompetensutvecklingen ska få betydelse för praktiken 
kan den, enligt forskarna, med fördel kopplas till specifika lärandeinnehåll. 
De kompetensutvecklande insatser som har störst effekt på elevernas lä-
rande är de insatser som fokuserar på att utveckla lärares strategier att un-
dervisa elever med funktionsnedsättning, samt strategier för att utveckla 
språkförmågan hos elever med ett annat modersmål (Wei m.fl., 2010).  

Brock m.fl. (2017) har i en metaanalys sammanställt tidigare forskning 
om fortbildningsinsatser för lärare och andra professionella i teamet runt 
elever med funktionsnedsättning. Sammanställningen pekar på ett di-
lemma, då verksamma inom det specialdidaktiska fältet i skolan använder 
metoder som räknas som evidensbaserade men där det ändå inte får den 
effekt som metoderna beskriver. Resultaten visar ett samband, mellan att 
lärare och resurser som inte når avsedda mål inte heller har praktiserat me-
toderna på de sätt som avses. Brock m.fl. (2017) fann att för att de praktik-
utvecklande metoderna ska få effekt på elevernas lärande, behövde lärarna 
stöd av skriftliga instruktioner och verbal feedback. Utifrån undervisning 
av elever med autism drar Parsons m.fl. (2013) liknande slutsatser. Deras 
forskning visar att trots att forskare sedan decennier utvecklat gynnsamma 
strategier för lärande för elever med autism (tydliggörande metoder, bete-
endeträning, och alternativ kommunikation) används och fungerar dessa 
undervisningsstrategier inte alltid i praktiken. Parsons m.fl. (2013) resone-
rar kring att det finns alltför få forskningsresultat kring hur evidensbase-
rade metoder använts i praktiken. De föreslår kollaborativ forskning, där 
lärare får möjlighet att utveckla sin praktik, och där forskare får se effekten 
av de metoder som prövas i dess egentliga sammanhang.   

3.1.1 Kompentensutveckling i specialdidaktisk 
utbildningskontext 

I Berthéns (2007) forskning om särskolans verksamhet4 framkommer att 
en stor del av undervisningen för elever med diagnos inom IF inriktas på 
andra kunskaper och förmågor än de som formuleras i läroplanen. Berthén 

 
4 Värt att notera kan vara att Berthéns forskning genomfördes innan den reviderade läropla-
nen för grundsärskolan implementerades 2011, vilken i sin tur justerats (Skolverket 2018). 
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visar att undervisningen fokuserar på områden, såsom fostran, eller förbe-
redelse inför fortsatt utbildning inom skolformen, varmed eleverna går 
miste om att utveckla sin kommunikation (inom inriktning träningsskola), 
eller skrivning och läsning (inom verksamhet motsvarande grundsärsko-
lans inriktning ämnen). Den brist på kunskapsorientering som identifieras 
av Berthén (2007), bekräftas av Reichenberg (2012) och Granberg (2018) 
samt Andersson (2020). I Anderssons (2020) studie har elevers undervis-
ningssituation undersökts genom intervjuer med nyckelpersoner (lärare 
och vårdnadshavare), samt pedagogiska bedömningar. Fokus i studien är 
undervisning av elever diagnosticerade med lindrig IF. I resultatet lyfts att 
dokumentation och planering kring eleverna i grundsärskolan i hög grad 
består av individfokuserade beskrivningar av elevernas svårigheter och till-
kortakommanden. Författarna framhåller att alltför lite fokus vilar på 
undervisningsanpassningar och strategier. Vidare antyder studien (Anders-
son, 2020) att en del av lärarna i grundsärskolan har alltför lite kunskap om 
undervisningsmetodik, för att kunna skapa undervisningssituationer som 
främjar lärande för elever med IF. En liknande slutsats framkom genom 
Andersons (2020) enkätstudie, som ur ett föräldraperspektiv undersökt 
skolsituationen för elever med autism. Andersons (2020) slutsats var att 
skolfrånvaron var ett primärt problem, där den viktigaste orsaken var lära-
res brist på erfarenhet och kunskap om hur man kan anpassa undervis-
ningen för elever med autism.  

Trots krav på specialiserad kompetens för lärare inom grundsärskolan5, 
indikerar forskningen kvalitativa skillnader i lärares attityder till undervis-
ningsuppdraget beroende på den kontext i vilken eleverna har sin place-
ring. När attityder hos lärare som undervisar elever med IF i inkluderande 
undervisningsmiljöer tillsammans med elever inom grundskolan, jämförs 
med attityder hos lärare som undervisar elever med IF i miljöer segrege-
rade från grundskolan framkommer skillnader (Klang m.fl., 2020). För lä-
rare vars undervisning organiseras inom grundsärskolans verksamhet finns 
en jämförelsevis större tonvikt vid elevers sociala inkludering, och person-
liga utveckling, samtidigt som dessa lärare har lägre förväntningar på att 
undervisningen ska generera lärande (Klang m.fl., 2020).  

 
5 För undervisningsansvar inom grundsärskolan krävs examen som speciallärare med specialisering utvecklingsstör-
ning (SFS 2011:186).  
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Behovet av fortsatt forskning om vad som krävs för att utveckla lärares 
uppfattningar av lärandebehov och undervisning för elever med diagnos 
inom IF och autism, kan motiveras utifrån dubbla perspektiv: å ena sidan 
handlar forskningsbehovet om elever med en kombinerad diagnos inom 
autism och IF (Ospina, m.fl., 2008); å andra sidan om praktikutvecklande 
strategier och på vilka sätt de kan bidra till att öka elevers förutsättningar 
för aktivt deltagande och lärande (Foreman m.fl., 2014; Foreman & Art-
hur-Kellys, 2017; Parsons m.fl., 2013; Norwich m.fl., 2020; Holmqvist & 
Lelinge, 2021), och då inte minst i en specialdidaktisk undervisningskon-
text.  

3.1.2 Kompetensutvecklingsmodeller för utveckling av lärares 
undervisning 

Exempel på forskning med ambition att både utveckla praktiken och be-
forska densamma är aktionsforskning, där till exempel learning- och lesson 
studies ingår. Hanfstingl m.fl. (2019) har kartlagt skillnader och likheter 
mellan de praktikutvecklande ansatserna. De skriver att aktionsforskning 
kan användas som paraplybegrepp för kollaborativa forskningsmetoder 
som har det gemensamt att de används för att utveckla praktiken genom 
serier av interventioner. Det som enligt Hanfstingl m.fl. (2019) är typiskt 
för ansatsen lesson study, är att metoden fokuserar på teamet, där de insat-
ser som implementeras i den första forskningscykeln, vidareutvecklas i de 
fortsatta cyklerna.  Learning studies är en form av lesson study, som bygger 
på teoretiska utgångspunkter, vanligtvis variationsteorin. Holmqvist Olan-
der (2013) beskriver att i learning study har innehållet i lärandeobjektet en 
särskild betydelse. Sambandet mellan undervisningens utformning och ele-
vernas lärande är central. Exempel på fokus i forskning med learning stu-
dies, är en studie där forskarna utforskar lärarnas förväntningar på barnens 
lärande, kontra vad barnen faktiskt lär sig (Holmqvist m.fl., 2012).  

I lesson- såväl som learning studies finns en nära koppling mellan lärares 
professionella utveckling och elevers lärande. Stigler och Hiebert (2009) 
definierar lesson study-cykelns uppbyggnad enligt följande faser: 

Fas 1. Definiera problemet. Då metoden lesson study, framför allt utgår 
från idén att finna lösningar på de problem som lärare upplever i undervis-
ningen, är det första steget att lärarna själva identifierar problemet. 
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Fas 2. Planera lektionen. När läraren och forskaren väl definierat läran-
deobjektet tar en fas av planering vid, där parterna gemensamt planerar 
lektionsinnehållet.  

Fas 3. Genomföra lektionen. Enligt ursprungsplanen för en lesson study, 
ska en av lärarna genomföra lektionen, medan de övriga intar roller som 
aktiva observatörer.  

Fas 4–5. Utvärdera och revidera lektionen. Läraren som genomfört lekt-
ionen, diskuterar tillsammans med de lärare som fungerat som observatörer 
vad som fungerade och vad som upplevts som mer problematiskt. Samtliga 
lärare intar ett kritiskt perspektiv, men då de lektionsaktiviteter som ge-
nomförts beaktas som hela gruppens ansvar, är det inte den enskilda lära-
rens prestationer som står i granskningens brännpunkt utan den gemen-
samma planeringen och dess effekter.  

Fas 6. Genomförande av en reviderad lektion. Den reviderade lektions-
planen genomförs, antingen av samma lärare, eller av en av de lärare som 
agerat som observatörer.  

Fas 7. Utvärdera och reflektera. Med avsikt att utveckla undervisningen 
diskuteras vad lärarna avsåg åstadkomma med lektionerna, utifrån det ut-
fall som undervisningen fått för elevernas lärande. I detta skede sker en 
mer övergripande reflektion utifrån de hypoteser om undervisningen som 
guidat lärarna i den lektionsdesign som de initialt utformat.  

Fas 8. Dela resultatet med andra. Idén med att genomföra samtliga faser 
i en lesson study är inte endast att utveckla enskilda elevers eller lärares 
lärande, utan också, och snarare, att utveckla och dela kunskap med andra 
lärare, lärare som står inför liknande didaktiska dilemman.  

Ono m.fl. (2013) gör en liknande, men mer komprimerad definition av 
lesson study än Stigler och Hiebert (2009). De menar att det som definierar 
en lesson study, är att följande moment ingår: en gemensam planering av 
forskningslektionen, eller lektionsaktiviteterna; utvärdering av designen 
med stöd av observatörer; samt reflektion över resultatet med fokus på hur 
undervisningen kan utvecklas.  

Det finns en mycket begränsad mängd forskning kring användande av 
learning studies eller lesson studies för att utveckla lärares kompetensut-
veckling i specialdidaktisk utbildningskontext (Holmqvist, 2020). I en sys-
tematisk forskningsöversikt identifierar Norwich m.fl. (2020) 14 studier 
som använder lesson study, eller andra närliggande kollaborativa ansatser 
i specialundervisning och, eller inkluderande undervisning. Norwich m.fl. 
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(2020) visar att befintlig forskning som använt lesson study, eller motsva-
rande, främst fokuserar på hur lärare kan stärka sin professionella utveckl-
ing, eller höja sin motivation att ta sig an utmanande inlärningssituationer. 
Enbart fyra av de studier som inkluderas i Norwich m.fl. (2020) översikt, 
fokuserar på elevernas lärande. I översikten specificeras inte ifall elever 
med diagnos inom IF inkluderas i studierna.  

 En forskningsöversikt av Holmqvist och Lelinge (2021) lyfter fram lik-
nande slutsatser som Norwich m.fl., (2020), det vill säga att endast ett fåtal 
artiklar kring lärares professionella utveckling för inkluderande undervis-
ning identifierats. Översikten (Holmqvist & Lelinge, 2021) visar dessutom 
att få av de inkluderade artiklarna analyserar relationen mellan om, och i 
så fall hur, lärarnas kompetensutveckling genererat kunskapsutveckling för 
eleverna. Såväl Norwich m.fl. (2020), som Holmqvist och Lelinge (2021), 
framhåller betydelsen av att fortsätta använda lesson study för inkluderad 
undervisning, samt för att vidare utforska strategier för elever med kom-
plexa inlärningssvårigheter. Även om det finns begränsat med forskning 
om användande av lesson och learning studies i specialdidaktisk kontext, 
finns storskaliga studier om learning- och lesson studies i internationella 
forskningssammanhang, som ger tydliga indikationer om metodernas an-
vändbarhet. Exempelvis visar resultatet i Lo m.fl.s (2005) översikt av le-
arning studies genomförda i grundskolor i Hong Kong, att de elever som 
inledningsvis haft allra svårast att ta till sig specifika lärandeinnehåll se-
nare visat sig vara samma elever, som ökat sitt lärande allra mest, genom 
deltagande i lektionsforskningen. Forskningsöversikten ger tydliga impli-
kationer på att lektionsutvecklande forskning kan ha särskild betydelse för 
elever med inlärningssvårigheter (Lo m.fl., 2005).   

3.1.3 Kompetensutveckling för lärares responsivitet  

Tidigare forskning med allmändidaktisk ansats visar på samband mellan 
en gynnsam lärar-elev-relation och elevers lärande (Pianta & Stuhlman, 
2004) samt mellan strategiska insatser för att lyssna på elevers röster i de-
signen av lektionsaktiviteterna och elevens förmåga att ta till sig undervis-
ningen (Flutter, 2007; Wicksrom m.fl., 2019). Caplan m.fl. (2016) har un-
dersökt sådana samband, genom att följa 162 barn med autism i deras 
undervisningsmiljö under ett läsår. Även om elever med autism i kombi-
nation med IF inte ingick i studien, samlade och analyserade forskarna data 
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kring deltagarnas sociala färdigheter och IQ. I analysen går det att utläsa 
att lärar-elev-relationen allmänt sett var komplex och sårbar i lärarens möte 
med elever med autism. Men i lärarens möte med elever med autism i kom-
bination med generellt lägre IQ, eller autism i kombination med begränsad 
språklig förmåga blev lärar-elev-relationen särskilt komplex. Forskningen 
visade också att det inte gick att utläsa samband mellan enskilda autismre-
laterade utbildningsinsatser för lärare och förbättrade lärar-elev relationer, 
men däremot fanns indikationer på att riktade insatser mot lärares förmåga 
att uppfatta och förstå de beteenden som elever med autism kan uppvisa, 
kan ha gynnsam inverkan på lärar-elev relationen (Caplan m.fl., 2016). 

Liknande faktorer av betydelse för lärarens förutsättningar att möta ele-
ver med autism, lyfts fram i Hummerstone och Parsons (2020) forskning. 
De utgår från såväl elev- som lärarperspektiv och synliggör aspekter av 
betydelse för en fullvärdig och inkluderande undervisning. Resultatet visar 
på betydelsen av att elever med autism blir bemötta med genuin förståelse 
och stöd i undervisningen, då dessa elever ofta känner sig missförstådda. 
Vidare betonar Hummerstone och Parsons (2020) att lärare inte enbart bör 
anpassa strukturen i undervisningen, utan också uppmärksamma elevernas 
unika förmågor och intressen.  

Khokhotva och Albizuri (2019) undersöker hur elevers synpunkter kan 
användas för att utveckla lärares praktik.  De kommer fram till att genom 
att systematiskt uppmärksamma och lyssna på eleverna tvingas lärarna 
ifrågasätta aspekter av undervisningen som de tidigare tagit för givna. Lik-
nande slutsatser drar Pedder (2016), som framhåller att lärar-elev-relat-
ionen är särskilt relevant för lärarens möjlighet att utveckla sin praktik och 
ge eleven bästa förutsättningar för lärande. Genom att ta vara på de mönster 
och strukturer för lektionsutveckling som inryms i lesson study, kan lärare 
göra eleven delaktig i hur lektionen utformas. Pedder (2016) menar att ut-
maningen att i undervisningen även inrymma elevens perspektiv kan upp-
levas som komplex, eller svår, då läraren samtidigt ska utforma sin under-
visning utifrån läroplanens direktiv och ramar. Genom arbete tillsammans 
med andra lärare kan läraren, med stöd av input från sina elever, skapa en 
undervisningsmiljö som är präglad av partnerskap och gemenskap. Samar-
bete frigör energi, varmed lärarna får större beredskap att uppfatta elever-
nas mer subtila signaler (Pedder, 2016).  
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3.2 Elevers delaktighet i undervisningen 

Som framgår i teorikapitlet kan betydelsen av undervisningsdelaktighet 
förstås utifrån antagandet om aktion (aktiva handlingar) som väg till kun-
skap, men också utifrån omgivningens betydelse för individens tillträde 
till, och delaktighet i aktivitet. Aktion har härmed en bärande betydelse i 
avhandlingen. Christersson m.fl. (2019) beskriver aktivt deltagande, som 
en elevcentrerad ansats, där läraren utformar undervisning och bedömning 
efter elevernas förmåga, erfarenhet och förkunskap. Kunskapsbedöm-
ningen utgår härmed från elevens sätt att förstå och ta till sig kunskapsin-
nehållet (Christersson m.fl., 2019). Forskning om relationen mellan aktivt 
deltagande och lärande, på olika nivåer i undervisningssystemet, från för-
skola (Wickstrom m.fl., 2019) och grundskola (Pratton & Hales, 1986) till 
högre utbildning (Christersson m.fl., 2019; Freeman m.fl., 2014) visar att 
möjligheten till aktivt deltagande i undervisningsaktiviteterna genererar 
mätbara skillnader i elevernas lärande. Detta blev exempelvis tydligt i 
Wickstroms m.fl. (2019) forskning i förskolan, som visar att när lärarna 
guidar barnens aktiviteter, samtidigt som de gör det möjligt för barnen att 
inom aktiviteterna styra och engagera sig i innehållet, ökar barnens pot-
ential till lärande.  

Utifrån en kritisk ansats analyserar Michael (2006) forskningsresultat 
om relationen mellan aktivt deltagande och elevers lärande. Michael 
(2006) påstår att även om det finns mycket i forskningen som talar för att 
möjligheten till aktivt deltagande har god effekt på lärandet, bör forskare, 
såväl som verksamma ställa sig skeptiska till forskningsresultaten då möj-
ligheten till aktiva handlingar inte växer fram av sig självt.  Det förutsätter 
aktiva och engagerade lärare, som läser av elevernas intressen och för-
mågor. Om läraren inte är beredd att lära, tänka om och anpassa såväl 
undervisningsmiljö som strategier kommer inte heller resultaten leva upp 
till förväntningarna (Michael, 2006). Det finns såldes ett behov av fortsatt 
forskning rörande sambandet mellan elevers aktiva handlingar och kun-
skapsutveckling. 

3.2.1 Studier av undervisningsdelaktighet för elever med IF, 
med- respektive utan samtidig autism 

På internationell nivå sammanställer Dean m.fl. (2016) tidigare forskning 
kring delaktighet för personer med diagnos inom IF, med avsikt att få en 
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bild av vilka aspekter av delaktighet som behandlats i forskningen. Sam-
manställningen visar att forskning om delaktighet för personer med IF oft-
ast riktar in sig på fritidsaktiviteter; endast en femtedel av artiklarna i över-
sikten behandlar delaktighet i undervisning. Dean m.fl. (2016) konkluderar 
att merparten av forskningen relaterar till frågor om tillgänglighet, eller 
möjlighet att inkluderas i sammanhang med andra, medan endast ett fåtal 
av artiklarna relaterar till individens möjlighet till delaktighet, utifrån 
aspekter av engagemang, valmöjligheter och ansvar.  

På nationell nivå, finns det sparsamt med forskning med särskilt fokus 
på lärares möjliggörande av elevers undervisningsdelaktighet i grund-
särskolan.  Ett undantag är Ljungblad (2016), som såväl i allmändidaktisk 
som specialdidaktisk kontext (gymnasiesärskolan), pekat på vikten av att 
forskning inte enbart inriktas på de möjligheter till deltagande som ges, 
utan även bjuder in lärarna som medforskare för att undersöka hur prakti-
ken kan utvecklas. Fokus i Ljungblads forskning riktas mot lärarens gen-
svar i interaktion, det vill säga hur läraren relaterar till sina elever.  

Det finns däremot en del forskning som, utan att göra anspråk på att på-
verka kontexten, riktar sitt fokus mot hur grundsärskoleelevers förutsätt-
ningar för delaktighet i undervisningen de facto ser ut, varmed en kun-
skapslucka kan skönjas. Szönyi (2005) intar ett narrativt perspektiv och 
beskriver elevers upplevelser av socialt deltagande i pågående aktiviteter i 
grundsärskolan. Östlund (2012) använder fältstudier och videoobservat-
ioner för att utforska aktiviteter och sammanhang för elever, elevassisten-
ter och lärare inom träningsskolans kontext. Martinsson Niva (2016) ana-
lyserar lärares pedagogiska planeringar, i kombination med fältstudier och 
videoobservationer, och visar hur elever och lärare använder tecken som 
alternativ och kompletterande kommunikation. Såväl Martinsson Niva 
(2016) som Östlund (2012) synliggör brister i utbildningssystemet, genom 
att lyfta fram situationer där lärare trots erforderlig utbildning och en 
undervisningsmiljö med stödstrukturer, inte lyckas arrangera undervis-
ningssituationer där elevernas aktiva handlingar fångas upp. Östlund 
(2012) exemplifierar detta genom att beskriva hur elevernas medverkan 
reduceras till något passivt, fysiskt. Martinsson Niva (2016) beskriver si-
tuationer där lärare uppmärksammar elevers teckenkommunikation, men 
ändå inte besvarar den. I sina förslag till vidare forskning föreslår såväl 
Östlund (2012), som Martinsson Niva (2016) forskningsstrategier där lä-
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rare bjuds in i forskningsprocessen. Östlund föreslår stimulated recall-in-
tervjuer, varmed lärarna ges möjlighet att besvara det som forskaren upp-
märksammat genom videoobservationer. Martinsson Niva (2016) går ett 
steg längre, genom att även föreslå ett praktikutvecklande angreppssätt, där 
lärarna efter analys av videomaterial ges möjlighet att utveckla undervis-
ningen och möta forskaren igen.  

Att det finns förhållandevis få studier om undervisningsdelaktighet för 
elever med autism och samtidig IF kan förstås utifrån Russell m.fl.s 
(2019b) sammanställning av studier från högrankade tidskrifter inom aut-
ismområdet, där snedfördelning vid populationsurvalet lyfts fram och ana-
lyserats. Russell m.fl.s (2019b) analys indikerar bias då endast sex procent 
av deltagarna med autism har samtidig IF, vilket är långt ifrån de 50 pro-
cent som anges globalt. En orsak till forskarnas obenägenhet att värva per-
soner med IF och samtidig autism som deltagare i autismforskning, kan 
vara att deltagarnas behov är varierande, varmed det blir problematiskt att 
göra jämförelser eller dra generella slutsatser då alltför många variabler 
varierar samtidigt.  Russell m.fl.s (2019b) analys pekar även på praktiska 
svårigheter, som när informerat samtycke ska inhämtas, eller när delta-
garna i forskningsprojektet ska instrueras. Ospina, m.fl. (2008) beskriver 
på ett liknande sätt att studier om lärande för elever med autism ofta ute-
sluter deltagare som har omfattande IF, eller IF i kombination med andra 
komplexa syndrom (Ospina, m.fl., 2008). Bristen på forskning om utbild-
ningsstrategier för elever med en kombination av IF och autism, kan delvis 
förklaras utifrån relevans, det vill säga att gruppen som sådan inte anses 
utgöra en avgränsad grupp. Även om denna avhandling utgår från definit-
ioner fastställda i DSM-5, finns det kritik mot dessa. Till exempel har 
Oberman och Kaufmann (2020) ifrågasatt manualens kriterier avseende 
kombinationen autism och IF, då de menar att det är svårt att urskilja om 
omfattande svårigheter inom kommunikation och interaktion vid IF i kom-
bination med autism går att skiljas från de svårigheter som kan förekomma 
vid enbart autism.   

Samtidigt som respondenter med autism och IF utgör en komplex grupp 
att studera, är IF den funktionsnedsättning som oftast förekommer vid aut-
ism (Matson & Shoemaker, 2009; Speaks, 2017). Matson och Shoemaker 
(2009) framhåller att fortsatt forskning behövs för att hitta strategier som 
stödjer kommunikationsutveckling, sociala färdigheter och självständigt 
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liv ur ett livsperspektiv. Eftersom förekomsten av icke-verbal, eller begrän-
sad verbal kommunikation är vanligare bland personer som har en kombi-
nation av IF och autism, jämfört med individer som enbart har IF (Deb & 
Prasad, 1994), innebär det specifika förutsättningar för hur undervisningen 
kan bedrivas. 

Det finns exempel på studier som visar hur undervisning kan bidra till 
ett sådant långsiktigt perspektiv. Koyama och Yangs (2011) forskningsö-
versikt summerar resultat av tidigare forskning om användande av aktivi-
tetsscheman för individer med autism, och/eller IF. I översikten lyfter 
Koyama och Yang (2011) fram att användandet av bilder, föremål och 
symboler har stor betydelse för elevernas självständighet och kommuni-
kation. Deras resultat indikerar att även för individer som har en hög, eller 
relativt hög intelligenskvot, kan scheman och bilder klargöra sammanhang 
som annars skulle ha varit svårbegripliga eller stressande. Genom tydlig-
görande strategier i form av bilder och symboler kan lärare, eller andra 
personella resurser anpassa miljön för individen med funktionsnedsättning, 
och därmed bidra till att ge individen förutsättningar att påverka sin vardag 
i skola, boende, eller yrkesliv (Koyama & Yangs, 2011). 

För elever med IF i kombination med omfattande motoriska svårigheter 
kan bilder, föremål, eller tecken vara otillräckliga. Dessa elever behöver 
särskild uppmärksamhet, och teknologiskt avancerade hjälpmedel för att 
kunna kommunicera. Erickson och Geist (2016) har i en storskalig studie 
med ca 45 000 elever undersökt vad dynamiska tankekartor kan bidra med 
i undervisning av elever med IF i kombination med komplexa motoriska 
och kommunikativa svårigheter. Erickson och Geists (2016) sammanställ-
ning visar att dynamiska tankekartor radikalt kan öka möjligheten till kom-
munikation för elever utan verbalt språk. Störst betydelse har metoden för 
elever som kan, eller närmar sig någon form av skriftspråk. För elever utan 
förmåga att skriva, är det mer komplext; för dem är det avgörande att lära-
ren har förmågan att läsa elevens sinnesstämning och tolka kompensato-
riska uttryck i symbolanvändandet.   

Chung m.fl. (2012) använder observationer för att undersöka elevers 
möjligheter till spontan kommunikation i klassrumsinteraktioner, där elev-
gruppen i fokus är användare av alternativ och kompletterande kommuni-
kation (AKK). I studien, som omfattar 16 elever med diagnos inom IF eller 
autism, framkommer att det som hindrade merparten av eleverna (60%) 
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från att använda sina kommunikativa hjälpmedel var att de (vid observat-
ionstillfällena) inte hade dessa hjälpmedel inom räckhåll. I studiens sum-
mering betonar forskarna att det inte räcker att eleverna har tillgång till 
kommunikationshjälpmedel i klassrummet, lärare och andra personella re-
surser måste också vara uppmärksamma på ifall hjälpmedlet finns inom 
fysiskt räckhåll. I studien framkom att elever som inte fysiskt nådde fram 
till sina hjälpmedel i stället använde andra sätt att kommunicera, som 
blickar och gester, varmed elevernas möjligheter att uttrycka sig kvalitativt 
försämrades (Chung m.fl., 2012).  
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Avhandlingen har en iterativ metodologisk ansats, där iterativ kan förstås 
som en forskningsansats som steg för steg fördjupas genom upprepade 
handlingar i en specifik yrkespraktik (van den Akker, m.fl., 2006). Det är 
en praktik där deltagarnas handlingar kontinuerligt återskapas i en delvis 
förändrad form (Lave & Wenger, 1991; Wenger, 1999). Då avhandlingen 
avser bidra med kunskap i en komplex undervisningskontext, där både för-
utsättningar och deltagares medverkan är svåra att förutse, fanns inled-
ningsvis inte möjlighet att avgöra exakt vilka metoder som var genomför-
bara, eller vilka delstudier som behövde genomföras för att besvara forsk-
ningsfrågan. Forskningsdesignen har därför utgått från ett pragmatiskt pa-
radigm (Frey, 2018; Feilzer, 2010). Ett pragmatiskt paradigm stöder an-
vändningen av en variation av såväl kvalitativa som kvantitativa forsk-
ningsmetoder, där forskarens kontinuerliga analys avgör designen under 
processens gång utifrån en önskan att producera användbar kunskap som 
kan bidra till samhällsutvecklingen (Feilzer, 2010). Föreliggande avhand-
lings delstudier utgör forskningens faser, där resultatet av varje fas avgjort 
designen i nästkommande (Teddlie & Tashakkori, 2009). Forskningsansat-
sen är praktiknära, men i vissa avseenden även praktikutvecklande. Av-
handlingens olika studier och faser har fokuserat forskningsområdet ge-
nom en översikt av tidigare forskning, språkutveckling (artikel 1 och 4), 
matematik (artikel 2) samt IF (artikel 1–4) och IF i kombination med aut-
ism (artikel 1 och 3–4).  

KAPITEL 4. METODOLOGISKA 
ÖVERVÄGANDEN 
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Kapitlet inleds med en övergripande beskrivning av mixad metod. Därpå 
följer beskrivning av varje studies metod för sig. Den systematiska forsk-
ningsöversiktens resultat la grunden för de inriktningar som övriga studier 
fick. Vidare beskrivs tillträde till fältet och urval av deltagare, följt av de 
empiriska studiernas genomförande fas för fas. Kapitlet redogör sedan för 
förfarandet vid analysen, vilka strategier som använts för att stärka forsk-
ningens trovärdighet och strategi för studiens övergripande narrativa syn-
tes i kappan. Avslutningsvis förs resonemang om forskningsetiska hän-
synstaganden.  

4.1 Iterativ explorativ sekventiell design 

Den modell av mixad metod som specifikt använts har varit explorativ se-
kventiell design (Creswell & Creswell, 2017; Creswell, 2015). Forsknings-
designen kan även beskrivas som utvecklingsorienterad (Cobb m.fl. 2003; 
Bereiter, 2002), då avhandlingens delstudier byggts upp iterativt och där 
forskaren retrospektivt, i den övergripande syntesen, återvänt till de studier 
som genomförts. Creswell (2015) menar att forskare som avser använda 
mixade metoder har tre olika modeller att välja mellan. Vid konvergent 
eller sammanlöpande (eng. ”convergent”) design, samlas såväl kvalitativ 
som kvantitativ data, och den ena aspekten stärker upp den andra. Vid för-
klarande (eng. ”explanatory”) design är idén att initialt samla kvantitativa 
data, och sedan använda kvalitativa data för att på en fördjupad nivå kunna 
tolka och förstå de initiala resultaten. Det kan innebära att forskaren inleder 
med en enkät som analyseras kvantitativt, och därefter följer upp med in-
tervjuer som analyseras kvalitativt. Slutligen, vid explorativ (eng. ”explo-
ratory”) design, antar forskaren initialt en kvalitativ ansats, då forsknings-
frågan är komplex och forskaren därmed är osäker på hur frågan ska ställas 
eller vilken data som ska samlas in. Här kan exempelvis intervjuer använ-
das för att identifiera problematiken. Den kvalitativa analysen avgör desig-
nen i forskningens nästa steg, vilken ofta innefattar design av en intervent-
ion, ett mätinstrument, eller en anpassning av befintliga metoder. Creswell 
(2015) förklarar att explorativ design är lämplig att använda i områden där 
det finns begränsad mängd tidigare forskningsresultat att utgå från. I före-
liggande kontext visar det nationella forskningsläget att det finns begränsat 
med forskning om processer inom grundsärskolan som främjar elevers del-
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aktighet (Göransson & Nilholm, 2014; Göranson m.fl., 2020) och kun-
skapsutveckling (Reichenberg, 2012; Granberg, 2018; Andersson, 2020), 
varmed modellen explorativ sekventiell design utgör en framkomlig väg 
för att identifiera och utveckla kunskap inom detta område. Det engelska 
uttrycket ”exploratory”, betyder att ansatsen är utforskande, vilket är kän-
netecknande för denna studie, eftersom den bland annat iscensätter en in-
tervention inom ett område där det finns en begränsad mängd forskning att 
utgå från. Denna avhandlings studier genomfördes med flera på varandra 
följande sekvenser, det vill säga en iterativ form av explorativ sekventiell 
design (Creswell, 2015, s. 61). I explorativa sekventiella studier används 
den data som samlas in i forskningens första fas som bas för att identifiera 
nya forskningsområden och designa forskningens nästa steg. Resultatet av 
den sammansatta forskningskedjan används för att besvara den övergri-
pande forskningsfrågan i kappan, där den syntes som formuleras utgör av-
handlingens avslutande fas. 

4.2 Fas 1: Systematisk forskningsöversikt  

Studien utgick från en forskningsfråga som initierats utifrån erfarenheter 
från min egen yrkespraktik. Under 20 års tid har jag mött barn och unga 
med en kombination av autism och IF i pedagogisk verksamhet, där ele-
vernas förutsättningar till undervisningsdelaktighet styrts och begränsats 
av deras tillgång till en funktionell kommunikation. I den inledande fasen 
söktes därför resultat av tidigare forskning kring strategier för att utveckla 
kommunikativa färdigheter hos barn med autism och samtidig IF.  Thomas 
m.fl. (2017) beskriver att forskaren kan generera ny kunskap genom att 
sammanställa och analysera tidigare genomförd forskning. Då forsknings-
översikten utgick från ett specificerat syfte, användes PRISMA-manualens 
(Page m.fl., 2021) systematik för metodologiskt förfarande vid databassök-
ning, rapportering och kvalitetsgranskning. I allt arbete med systematiska 
översikter är det nödvändigt att författaren förklarar och motiverar de steg 
som tagits; Heyvaert m.fl. (2016) beskriver att en syntes av mixade meto-
der om möjligt kräver detta i ännu högre grad, då forskaren behöver vara 
mycket specifik i sin förklaring av hur resultaten av de ingående studierna 
kan inkluderas och systematiseras. I föreliggande fall har en tematisk an-
sats använts, där de kvantitativa resultaten tematiserades för att kunna jäm-
föras med de kvalitativa. Då de initiala databassökningarna resulterade i ett 



 

54 

fåtal artiklar som presenterar resultat av forskning inom fältet, integrerades 
såväl experimentella storskaliga studier, som kvalitativa fallstudier i syn-
tesen. Det innebär att genomförande och analys av den systematiska forsk-
ningsöversikten definieras som integrerande (Hart, 2018). 

Arbetet med forskningsöversikten inleddes under höstterminen 2018 ge-
nom systematiska databassökningar inom de tre klustren ”utbildningsstra-
tegier”, ”kommunikation/interaktion”, samt målgruppen ”barn och unga 
med autismspektrumtillstånd6 och intellektuella funktionsnedsättningar”.  
Den systematiska sökningen upprepades vid ett flertal tillfällen under pro-
cessens gång, vilket förordas av Brunton m.fl. (2017). Startdatumet i data-
bassökningen sattes till den sista december 1989; detta utifrån Barnkon-
ventionen, vilken antogs den 20 november 1989 av FN:s generalförsam-
ling.  Den slutliga sökningen genomfördes i januari 2021. Härmed omfat-
tade forskningsöversikten vetenskapligt kvalitetsgranskade artiklar publi-
cerade på engelska från januari 1990 till och med december 2020.  

För att fånga in forskning från ett tvärvetenskapligt fält valdes databaser 
med utbildningsvetenskaplig (ERIC), medicinsk (MEDLINE) respektive 
psykologisk (PsycINFO) forskning. Härigenom identifierades 208 artiklar. 
Med stöd av inkluderings- och exkluderingskriterier säkerställdes att samt-
liga forskningsartiklar berörde strategier för att öka kommunikationsför-
mågan hos barn och unga (upp till 21 år), med kombinationen autism-
spektrumtillstånd och IF i ett utbildningssammanhang. Arton artiklar åter-
stod efter sortering genom de uppställda inkluderings och exkluderingskri-
terierna. En artikel sorterades ut efter granskning genom Croucher m.fl.s 
(2003) kvalitetsbedömningskriterier. Av de 17 artiklar som återstod, avsåg 
tre artiklar resultat och analys av samma population, där interventionen 
följts upp två, respektive tre år efter att studien ursprungen implementerats. 
Dessa tre artiklar ingick som en studie i syntesen. Härmed kom forsknings-
översikten att analysera resultat av 15 studier.  
  

 
6 Begreppet autismspektrumtillstånd/AST, eng. ”autism spectrum disorder” används företrädesvis vid referens till fas 
1, då det användes i artikeln.  
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4.3 Design utifrån kontinuerligt identifierade 
forskningsbehov 

Utifrån forskningsöversiktens resultat av identifierade forskningsluckor 
designades avhandlingens intervention. Denna del kan ses som ett kvasi-
experiment (Creswell, 2015) med en praktikutvecklande ansats, iscensatt 
för att bättre förstå klassrumsundervisning i utbildningskontexten kring 
elever med IF, och/eller i kombination med autism. Fas 2 i avhandlingen 
kan liknas vid interventionens pilotstudie, eftersom designen prövade olika 
former av kvantitativa och kvalitativa datainsamlingsmetoder, vilka analy-
serades. I faserna som därefter följde genomfördes uppföljande studier 
(Fas 3, och Fas 4), utifrån erfarenheter av vilka metoder som visat sig fun-
gera och vilka resultat som framkommit. Tabell 1 åskådliggör den meto-
dologiska översikten. Varje fas motsvaras av en artikel med samma num-
rering.
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4.4 Forskningsprocessen 

Detta avsnitt inleds med att beskriva tillträde till skolorna där forskningen 
genomförts. Därefter presenteras deltagare och data. Där redogörs för skill-
nader mellan data som samlats för analys i de olika studierna och data som 
samlats för att möjliggöra forskarens familjaritet (eng. ”familarization”). 
Slutligen ges en översiktlig beskrivning av utrustning och tekniskt förfa-
rande. 

4.4.1Tillträde till fältet (fas 2–4)  

För att kunna genomföra studien behövde jag som forskare undervisnings-
sammanhang bestående av lärare med intresse av att samverka kring att 
utveckla sina undervisningsstrategier. Dessa undervisningsstrategier har i 
avhandlingen avgränsats till att utveckla elevers undervisningsdelaktighet 
inom grundsärskolan, specifikt för elever med autism. Innan studien star-
tade blev jag kontaktad av en specialpedagog med samordningsansvar för 
grundsärskolans verksamhet i en mindre kommun i södra Sverige. (För för-
tydligande kring skolorna och kommunen, se tabell 2, bakgrundsfakta.)  

Tabell 2. Bakgrundsfakta 

Det bor omkring 15 000 personer i kommunen, som räknas som ett brukssamhälle. I kommunen finns 
många stora industrier. I jämförelse med riksgenomsnittet har kommuninvånarna en något lägre 
utbildningsnivå. 

I kommunen finns två grundsärskoleverksamheter, vilka är lokalintegrerade på två olika grundskolor. 
Att grundsärskoleverksamheterna är lokalintegrerade, innebär att eleverna har separata lokaler, 
tillgång till egen ingång och utemiljö, men också tillgång till hela undervisningsmiljön i 
grundskoleverksamheten. Inom kommunen finns också ett fåtal elever (tre elever vid tiden för 
datainsamlingen) inskrivna i grundsärskolan, men med individinkluderad placering i grundskolans 
verksamhet.  

Fas 2, genomfördes i en F-9 grundskola, som vid tiden för datainsamlingen hade cirka 600 elever 
inskrivna. Eleverna i studie 2 ingick i en grupp på 10 elever inom åk 7–9. ( 10 av 10 elever deltog.) 

Fas 3–4, genomfördes i en F-6 grundskola, som vid tiden för datainsamlingen hade cirka 450 elever 
inskrivna. Eleverna i studie 3 och 4  ingick i en grupp på 12 elever, där samtliga elever hade en 
kombination av IF och autism eller IF, autism och ADHD. (10 av 12 elever deltog.) På skolan fanns 
vid tiden för datainsamlingen ytterligare en undervisningsgrupp för elever med IF. 

 

I december 2018 inleddes den mejlkorrespondens som gav mig som fors-
kare tillträde till det skolområdet där de empiriska studierna sedan genom-
fördes. Kontakten inleddes genom mailkorrespondens mellan mig och den 
samordningsansvariga specialpedagogen (2018-12-03): 
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… Agneta (fingerat namn) berättade att ni (inom forskarskolan SET) 
just nu håller på att titta på forskning för att hitta lämpliga områden att 
beforska vidare?! Då har vi i ett erbjudande kring ett område som vi 
menar är som obeforskat. Vt. 19 står vi inför ngt helt unikt. Vi flyttar in 
i nybyggd skola där pedagogik, lärmiljö, tillgänglighet och delaktighet 
varit ledord i hela byggprocessen XXX skolan.  

Vilka är då vi, jo ett arbetslag bestående av 12 pedagoger varav 9 är utb. 
Spec. ped. /spec. lärare inriktning utvecklingsstörning. Vi undervisar 
och är mentorer för elever mottagna i grundsärskolan 1–9 i dagsläget 
25 elever. Vi ansökte om XXX medel för att kunna ha en forskare som 
följer processen, utmanar våra pedagogiska tankar och förhoppningsvis 
kan få syn på hur grundsärskolans pedagogik och didaktik förändras när 
alla yttre förutsättningar i form av lärmiljö, tillgänglighet och delaktig-
het finns på plats. Tyvärr fick vi avslag på vår XXX ansökan… 

Efter några dagars betänketid (2018-12-09) svarade jag:  

Tack så mycket för ert mejl. Det låter som att ni har en spännande tid 
framför er på XXX skolan, och det är fantastiskt att ni systematiskt vill 
utveckla er lärmiljö. Jag har dock kommit en bit på väg redan i min 
forskningsplan (och ser mig som förpliktigad att följa denna inriktning 
då jag antagits utifrån en specifik plan på forskarskolan), så därför ser 
jag inte att det är möjligt att inrikta min forskning specifikt mot tillgäng-
lig fysisk lärmiljö. Men om ni är intresserade, skulle det kunna vara 
möjligt att jag genomför någon del av min tänkta forskning hos er, då 
det finns beröringspunkter. Jag har ett specifikt intresse av att hitta, ut-
forska och utveckla möjligheter för kommunikation/interaktion för den 
specifika elevgrupp som har en kombination av utvecklingsstörning och 
AST. Har ni elever inom AST inom grundsärskolan inklusive inriktning 
ämnesområden?  

Angående möjligheten att gå in som stöd, så har jag svårt att svara på 
frågan just nu. Men jag vet att det är tänkt att vi ska genomföra någon 
form av intervention, så ifall det skulle fungera skulle jag kunna gå in 
och göra någon form av insats för att utveckla undervisning/elevernas 
lärande, som sedan kan utvärderas. /---/ Om ni tycker att det jag beskri-
ver låter intressant, så kan vi hålla kontakt, även om jag, som jag be-
skrivit inte har möjlighet att ta mig an uppdraget som följeforskare i det 
uppdrag ni efterfrågar. 

Redan nästa dag (2018-12-10) fick jag följande svar: 

… Vi är mycket intresserade av att du tar med våra elever i ditt forsk-
ningsprojekt. Vi har flertalet elever som läser både ämnen och ämnes-
områden och som har IF och AST och eleverna är mellan åldrarna 6–
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12 år som läser ämnen och mellan 8–14 som läser ämnesområden. 
Kommunikation tänker jag är en viktig del för att kunna skapa delak-
tighet i sitt eget lärande och för att kunna få syn på sitt lärande. 

Mejlkonversationen fortsatte, och inledande besök planerades in. Fredagen 
den 25 januari 2019 besökte jag specialpedagogen och den rektor som an-
svarade för verksamheten. Sett utifrån mejlkonversationen, där jag som 
forskare blev rekryterad av informanten i stället för det omvända, kan ur-
valet definieras som bekvämlighetsurval (Lavrakas, 2008). Men även om 
det var praktiskt att förlägga forskningen inom ett skolområde med rektor 
och specialpedagog som var intresserade av deltagande, kan urvalet även 
definieras som strategiskt; detta utifrån Esaiasson m.fl. (2017) definition 
av kritiska, eller typiska fall av strategiska urval. Skolorganisationen, i vil-
ken medverkande lärare och elever deltar, kan närmast identifieras såsom 
typisk för kontexten, då elever och lärare som deltog i forskningen var in-
ternt segregerade inom grundsärskolan, genom placering i avskilda grup-
per lokalintegrerade i grundskolans byggnader. Det här sättet att lokalisera 
grundsärskolans elevgrupper överensstämmer med Göranssons m.fl. 
(2020) beskrivning av hur undervisning för elever med IF i Sverige i all-
mänhet är organiserad. Det vill säga att elever med- respektive utan IF-
diagnos, undervisas i olika undervisningsgrupper. Detta överensstämmer 
med Skolverkets (2021) statistik, som visar att endast 20 procent av ele-
verna inom grundsärskolan genomför merparten av sin utbildning inklude-
rade i grundskolan. Det saknas helt statistik om lokalmässig inkludering 
för elever inom inriktning ämnesområden.  

Det fanns också aspekter i urvalsförfarandet som skulle kunna definieras 
som gynnsamma (Esaiasson m.fl., 2017), då det på skolan fanns den elev- 
och lärarkonstellation som den planerade forskningen krävde, det vill säga 
elever med en kombination av IF och autism. Dessutom kände jag som 
forskare varken lärarna eller rektorn, och det fanns inte någon känd yrkes-
mässig eller personlig kontakt med vare sig personal, elever, eller vård-
nadshavare. 

4.4.2 Data för analys, respektive data för familjaritet  

Informerat samtycke har inhämtats från samtliga deltagare: elever, vård-
nadshavare, föräldrar, lärare, resurspersoner och rektor, i enlighet med den 
procedur som beskrevs i etikansökan (VR, 2019–02,767). (För detaljer 
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kring tillvägagångssätt och etiska hänsynstaganden, se avsnitt 4.7 forsk-
ningsetiska aspekter.)  

Det går en tydlig skiljelinje mellan data som använts för analys i forsk-
ningsprojektet, och data som inhämtats för att möjliggöra forskarens famil-
jaritet.  Tabell 3 nedan tydliggör detta, där data som samlats in från delta-
gare för att ingå i studiernas analys markerats genom deltagarbeteckning i 
versaler, medan data från deltagare som samlats in utan att ingå i någon 
studie textats i gemener. Eftersom en explorativ ansats valts har olika sätt 
att utforma metoder för att kunna beforska det valda områden kontinuerligt 
prövats. Samtliga lärare och resurspersoner som var bundna till undervis-
ningsgrupperna gav informerat samtycke. I fas 2 medverkade 10 av10 ele-
ver, i fas 3 och fas 4, medverkade 10 av 12 elever.  

Tabell 3. Deltagare 

Deltagare Fas 2 Fas 3 Fas 4 

Lärare/ 
Resurspersoner 
Basfakta 

10 SPECIALLÄRARE 
 
kön: 9 kvinnor, 1 man,       
ålder: 40-65 år,  
Specialpedagog/ 
speciallärarutbildning 
5/10             
År i yrket: >10 

5 SPECIALLÄRARE 
 
kön: 5 kvinnor,                   
ålder: 43-52,      
Speciallärare/special- 
pedagogutbildning 5/5       
År i yrket: 3-30 år 

3 SPECIALLÄRARE 
8 elevassistenter 
Lärare:  
kön: 3 kvinnor 
ålder: 48-50   
Speciallärarutbildning 3/3, 
3-31 år i yrket   
Elevassistenter:  
kön: 6 kvinnor, 2 män 
ålder: 21-66 år,  
Utbildning inom förskola/ 
fritidshem, 4/8 

Elever 
 
Basfakta 

10 ELEVERa  
 
kön: 4 flickor, 6 pojkar       
ålder: 14-16 år,                 
utgångsläge: mild, till 
måttlig IF 

10 elever  
 
kön: 1 FLICKA, 9 pojkar    
ålder: 6-15 år,                
utgångsläge: IF, i 
kombination med autism 
och/eller ADHD. 

10 elever  
 
kön: 1 flicka, 9 pojkar,          
ålder: 7-16 år,                
måttlig till grav IF, i 
kombination med autism 
och/eller ADHD. 

Not. a Data samlades från elever i fas 2 av lärarna varmed all elevdata var avidentifierad och kodad vid 
forskarens analys. Därmed samlades inga känsliga personuppgifter in vare sig via skrift, bild eller film.  

4.4.3 Datainsamling  

Ljudinspelning med diktafon. I den inledande kollaborativa cykeln (fas 2), 
där lesson study prövades som instrument för datainsamling och intervent-
ion, spelades tre samtal mellan lärare och forskare in med diktafon [1:54h; 
0:48h; 1:54h].  
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Observationsprotokoll. I fas 2 genomförde lärarna sina ordinarie lekt-
ioner med elever i grundsärskolan, utan forskarens närvaro. Utöver detta 
dokumenterades lektionerna genom att lärarna fyllde i avidentifierade ob-
servationsprotokoll där de skattade elevers medverkan. I fas 3 fyllde lä-
rarna fortlöpande i ett observationsprotokoll för att beskriva sin uppfatt-
ning av elevernas reaktioner på lektionsinnehållet.  

Kunskapstest och attitydskattningar. I fas 2 genomförde lärarna kunskaps-
test med eleverna med konkret material (måttsats) och färdigskrivna lap-
par, samt kryssade i attitydskattningar. Materialet avidentifierades innan 
jag som forskare fick tillgång till det. I fas 3 skattade lärarna sin uppfatt-
ning av elevernas förståelse och intresse vid användning av ram i schemat.  

Videoinspelningar av kollaborativa samtal. I den uppföljande lesson 
study-cykeln i fas 3, träffade forskaren lärarna under fyra tillfällen. Samt-
liga tillfällen videofilmades i sin helhet [00:44h; 02:13h; 01:25h; 01:17h]. 
I den avslutande lesson study-cykeln träffade forskaren lärarna vid sex till-
fällen. Samtliga träffar med lärarna videofilmades i sin helhet [01:40h; 
01:49h; 01:31h; 01:39h; 01:44h; 01:27h].  

Videoinspelad fördjupande intervju. Knutet till fas 3, hade jag som fors-
kare en fråga angående en av de korta video-sekvenserna från lektionerna 
(se nedan) som lärarna bidragit med. En fördjupande intervju hölls med en 
av lärarna [00:09h].  

Lärares videoinspelningar av lektioner. I fas 3 spelade lärarna själva in 
fyra korta videosekvenser [inspelningar i minuter: 2:28; 2:59; 0:46; 0:39] 
av undervisningen.  

Forskarens videoinspelningar av lektioner. I fas 4, var forskaren själv på 
plats vid tio tillfällen för att observera. Sammanlagt 41 inspelningar ge-
nomfördes. (Se tabell 4.) 

Fältanteckningar. I fas 4 förde forskaren observationsanteckningar un-
der besöken, som komplement till videoinspelningarna.  
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Tabell 4. Forskarens videoinspelningar av lektioner  

Datum Tid (min:sek) 

2020-03-11 12:28; 08:39; 00:07; 02:12; 01:01 

2020-03-18 26:27; 33:57 

2020-04-01 59:20; 02:09; 13:00 

2020-04-15 28:32; 15:00; 12:39; 05:14; 00:46 

2020-04-22 22:09; 25:37; 02:12 

2020-04-29 22:14; 18:45; 03:37; 11:27  

2020-05-05 24:40; 10:42; 04:42; 03:34; 01:04; 00:24  

2020-05-13 08:32; 59:20; 06:00; 12:48 

2020-05-27 38:06; 23:41; 00:14; 00:17; 00:17; 13:54; 01:36 

2020-06-03 03:00; 49:01 

10 tillfällen 9 timmar 49 min 24 sek 

 
I tabell 5 synliggörs data som analysenhet i studierna.   

Tabell 5. Data som analysenhet 

Analysenhet Fas 2 Fas 3 Fas 4 

Film-elev  (min;sek) 
2:28; 2:59; 0:46; 

0:39 

 

Foto-elev - Ett foto  

Ljudupptagning- 
kollaborativa samtal, lärare  

1h 54min; 48min;     1h 
54min 

- - 

Film- 
kollaborativa samtal lärare 

- Andra resp. 
tredje mötet 
2h 13min; 1h 

25min 

Första respektive 
sista mötet 

1h 40min; 1h 27min 

Avidentifierad 
Attitydtest-elev 

Attitydtest, grupp 100; 

200a 

- - 

Avidentifierade kunskapstest Kunskapstest, grupp 
100; 200 

- - 

Avidentifierat 
observationsprotokoll  

x - - 

Not. Grupp 100 och grupp 200, var den benämning som användes i studien, för att markera att 
elevgruppen delades i två mindre enheter (6+4 elever). 
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4.4.4 Utrustning och tekniskt förfarande under 
videodokumentering  

Forskning som använder videoobservationer behöver reflektera över såväl 
vilken utrustning som används, som på vilket sätt denna används eftersom 
det har stor betydelse för hur det insamlade materialet kan användas och 
analyseras (Erickson, 2006).  Häikklä och Sahlström (2003) problematise-
rar detta och menar att frågor som hur forskaren riktar eller ställer upp ka-
meran har betydelse för resultatet, vilket gör att forskare behöver vara tyd-
liga i framskrivningen av hur de rent tekniskt har gått till väga. 

I denna studie har en variation av videoteknik använts. I fas 3, bidrog 
lärarna själva med några korta videosekvenser. En sekvens filmade de med 
en liten handkamera som forskaren lånade ut, medan de andra sekvenserna 
filmades med grundsärskolans egen iPad. I fas 4, deltog forskaren vid 
klassrumsobservationerna. Vid dessa tillfällen varvade forskaren mellan 
att ställa videokameran på stativ och gå med videokameran i handen. Vid 
några tillfällen tejpades en kamera upp på väggen, för att kunna få en upp-
fattning av skeenden mellan två intilliggande rum, det vill säga hall och 
klassrum, eftersom eleverna rörde sig i båda miljöerna. De kollaborativa 
samtalen mellan lärarna och forskaren videofilmades med en videokamera 
på stativ. I fas 4 använde forskaren bordsmikrofon som ljudförstärkare, 
som komplement till videokameran. Videomaterialet förvarades i externa 
lösenordskyddade hårddiskar, och videomaterialet visades enbart för fors-
karens handledare, samt ett fåtal medbedömare, vilka samtliga är erfarna 
forskare. 

4.5 Interventioner 

Den praktikutvecklande modell som användes i denna forskning var lesson 
studies, vilken kan förstås utifrån Stigler och Hiebert (2009) definition: 

Om vi vill utveckla undervisningen, är det mest effektiva sättet att göra 
det i kontexten av den undervisning som äger rum i klassrummet. När 
vi utgår från den undervisning som redan pågår, kommer problemet 
kring att applicera forskningen i praktiken att försvinna. /…/ Utma-
ningen består snarast av att identifiera vilken typ av förändring som kan 
ge eleven förbättrade möjligheter för lärande, när sedan de kritiska 
aspekterna i de cykler som genomförts är identifierade, kan den kun-
skap som utvinns genom forskningen delas med andra lärare, som står 
inför liknande problem, eller delar liknande mål i sin klassrumsunder-
visning (2009, s. 111, Stigler & Hiebert, min översättning). 
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Stigler och Hiebert (2009) skildrar lesson study (japanska: ”jugyou ke-
enkyuu”), som en praktikutvecklande metod. De menar att metoden inte 
enbart handlar om strategier för att utveckla undervisningspraktiken, utan 
även syftar till att sammanlänka forskning och praktik. Mayrhofer (2019), 
beskriver hur lesson study kan användas för att utveckla lärarstuderandes 
såväl som lärares förmåga att ta vara på elevernas möjligheter till lärande, 
samt hantera de oväntade situationer som kan uppstå i undervisningen. Be-
skrivningen nedan belyser genomförandet av de praktikutvecklande inter-
ventionerna. Hur studiernas analyserats redovisas i avsnitt 4.6.  

4.5.1 Fas 2: Pilotstudie med lesson study 

Under vårterminen 2019 genomfördes en pilotstudie tillsammans med 10 
lärare verksamma inom grundsärskolan. Att studien definierades som pi-
lotstudie härrör från avsikten att utforska instrumentets, det vill säga lesson 
study (Stigler & Hiebert, 2009; Munthe m.fl., 2016), användbarhet inför 
kommande faser i den iterativa sekvenserade explorativa forskning 
(Creswell, 2015; Teddlie & Tashakkori, 2009) som avhandlingen omfattar. 
Som nämnts tidigare finns det begränsat med forskning om learning- eller 
lesson studies i specialdidaktisk kontext (Holmqvist, 2020). Med avsikten 
att hålla andra faktorer så ”invarianta,” det vill säga så oföränderliga som 
möjligt, designades pilotstudien med få avvikelser från Munthe m.fl.s, 
(2016) modell. Dessutom ombads lärarna att fokusera ett kunskapsgap ut-
ifrån en matematikkontext, vilken är den kontext som lesson study ofta an-
vänds i. För översikt av tillämpningen, se tabell 6.  
  



 

65 

Tabell 6. Tillämpning av lesson study (Munthe m.fl., 2016) i pilotstudien 

Datum  Innehåll Plan 

6 
Februari 

Planering. Inför det inledande mötet förväntas lärare 
ha förberett sig genom att fundera på kunskaps-
innehåll som är svårt att att utveckla på egen hand, 
eller komma vidare med. Under mötet identifierar 
lärare och forskare ett ”gap”, en kunskapslucka, 
rimlighetsbedömning. Lektionsplanering, och 
kunskaps- och attitydtest utformas. 

Lärarna genomför lektion 
nummer 1. En lärare genomför 
lektionen, medan de andra 
fungerar som observatörer.  

13 
Februari 

Justering. Lärare och forskningsledare utvärderar 
lektionen, justerar dess innehåll och gör en ny plan 
att applicera i den andra halvan av elevgruppen. 

Lärarna genomför lektion 
nummer 2 (rollfördelning har 
justerats, en lärare genomför, 
resten observerar). 

6  
Mars 

Utvärdering. Lärare och forskningsledare utvärderar 
lektionen, resonerar kring elevernas, respektive 
lärarnas lärande. Lärarna bidrar med reflektion på 
forskarens feedback.  

Att i nästa intervention inte vara 
så många som 10 lärare. Skriva 
en rapport/artikel som lärarna 
kan få ta del av.  

Not. Mellan träff ett och två samt mellan träff två och tre genomförs de undervisningsaktiviteter som 
planerats.  

Datainsamlingen bestod av ljudinspelningar av de tre kollaborativa träf-
farna, där lärare och forskare planerade, utvärderade och reviderade under-
visningen. Sammanlagt tio elever inskrivna i grundsärskolan inriktning 
ämnen (årskurs 6–9) deltog. Mellan träffarna genomförde lärarna två 
forskningslektioner i två olika elevgrupper, det vill säga lektioner där det 
gemensamt planerade lektionsinnehållet genomfördes och testades.  

För att kunna bedöma instrumentets användbarhet i den specifika kon-
texten, det vill säga undervisning av elever med IF, samlades kvantitativa 
data om elevernas lärande och attityder till lektionerna in. Hur eleverna 
uppfattade sitt deltagande i lektionerna mättes genom attitydskattningar 
med Likertskala (Jamieson, 2004), där eleverna fick sätta kryss över visu-
ella symboler, från glad till sur gubbe. Elevernas lärande uppmättes genom 
för- och eftertest, där eleverna fick lägga ordbilder på konkreta föremål. 
Elevernas testresultat samlades in genom att de lärare som deltog som ob-
servatörer under forskningslektionerna fotograferade testen (se bilaga 1, 
test, storlek och rimlighet). Till testet hörde också attitydskattningar i li-
kertskala (se bilaga 2, elev, attitydskattning).  

Under forskningslektionerna skrev lärarna ner sina iakttagelser om hur 
forskningslektionerna påverkat elevernas lärande. Lärarnas dokumentation 
utgick från strukturerade frågor utformade utifrån en manual (Munthe 
m.fl., 2016), vilka forskaren delat med lärarna under det inledande kolla-
borativa samtalet (se bilaga 3, observationsprotokoll stödmaterial). Lärarna 
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skrev ner sina iakttagelser på lösa blad, vilka avidentifierades genom att 
elevernas namn ersattes med koder. Därefter delades observationsproto-
kollen i ett samlat dokument med forskaren.  

4.5.2 Fas 3: Kollaborativ forskningsansats med ”case-elev” 

Data insamlad på gruppnivå i fas 2 visade sig vara svår att analysera på 
grund av betydande olikheter eleverna emellan. Därför valdes en metod där 
fallstudie av en elev användes. Fas 3 inleddes i september 2019, och 
materialinsamlingen avslutades i december 2019. Den modell som använ-
des var, liksom i fas 2, lesson study (Munthe m.fl., 2016; Takahashi & 
McDougal, 2016) med fokus på grundsärskolans kursplans inriktning äm-
nesområden (Skolverket, 2018). Interventionen genomfördes genom kol-
laborativa träffar med en grupp lärare, vilka samtliga undervisar elever 
med en kombination av IF och autism. Tidsåtgång vid varje träff var mellan 
2 och 3 timmar, och mellan dessa träffar genomfördes den gemensamt pla-
nerade undervisningen. Den kollaborativa processen presenteras i tabell 7. 
I designen av den tredje fasen ingick att lärarna skulle videofilma under-
visningen. För att underlätta denna process lånade forskaren ut en liten, 
stöttålig videokamera med stativ till lärarna. Lärarna hade videokameran 
tillgänglig under hela datainsamlingsperioden.  

Dudley (2014) förespråkar att man inledningsvis, när lärare implemen-
terar lesson study-cykler, identifierar en till tre så kallade ”case-elever”. 
När lärargruppen sedan planerar forskningslektionen bör de ha case-ele-
verna i åtanke, och utforma lektionsdesignen så att dessa elevers undervis-
ningsbehov blir såväl tillgodosedda som utmanade. När lärarna i nästa steg 
genomför och observerar de forskningslektioner som de gemensamt plane-
rat uppmärksammar de särskilt hur lektionsinnehållet påverkat case-ele-
vernas lärande. Vid det kollaborativa möte som genomförs efter forsk-
ningslektionen, kan lärarnas nedskrivna iakttagelser jämföras med ”bevis” 
som lärarna, eller forskaren erhållit via kunskapstester eller dylikt. Vid 
samma möte diskuteras också de svårigheter som uppstått, samt hur nästa 
lektion kan planeras för att man ska kunna komma förbi de identifierade 
kritiska aspekterna (Dudley, 2014; Marton, 2014; Pang, 2003) och fortsätta 
utveckla elevernas lärande. Användandet av en case-elev är en av de kol-
laborativa ansatser som ingår i detta avhandlingsprojekts delstudier. I upp-
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följningssamtalet med lärarna i studie 3 introducerades case-elev-mo-
dellen. Detta skedde genom att jag kort redogjorde för en artikel (Kuno & 
Ikura, 2014), som handlade om lärares arbete utifrån en case-elevs lärande. 
Med stöd av artikeln förklarades att syftet med modellen var att uppmärk-
samma på vilket sätt det gemensamt planerade lektionsinnehållet påverkat 
lärandet för den aktuella eleven, men även för hela elevgruppens utveckl-
ing.  En figur hämtad från artikeln (Kuno & Ikura, 2014, s. 89) användes 
för att illustrera processen av utvecklat lektionsinnehåll och case-elevers 
lärande. Modell applicerades i lärarnas planering och utvärdering av en 
case-elevs, respektive hela gruppens lärande. Tillåtelse att använda och an-
passa figuren inhämtades från tidskriften där artikeln publicerats (Kuno & 
Ikura, 2014). 

Tabell 7. Kollaborativ process med “case-elev” 

Datum Innehåll Plan 

18 sep  Inför träffen fick lärarna i uppgift att gå igenom 
befintlig dokumentation för att identifiera möjliga 
kunskapsgap. Träffen inleddes med en genomgång 
av såväl praktiskt genomförande, som teoretisk 
bakgrund. Under den första träffen fick lärarna göra 
en gemensam avstämning. Var är vi nu? Kontra, var 
vill vi? Lärarna gavs även möjlighet att reflektera 
över svårigheter och utmaningar i uppdraget.  

Inför nästa träff fick lärarna i 
uppgift att inventera metoder och 
material i förhållande till det 
gemensamt identifierade 
fokusområdet. 

27 sep Lärarna diskuterade existerande 
undervisningsmetoder, samt konstruerade för- och 
eftertest i form av ett observationsprotokoll, för att 
kunna påvisa och dokumentera effekten av den 
undervisning som skulle implementeras. Konkreta 
undervisningsmoment planerades. Forskaren gav 
lärarna stöd att hålla lärandeobjektet (Marton, 2014) 
i fokus, samt såg till att samtliga lärare fick komma 
till tals. 

Genomföra gemensamt planerat 
lektionsinnehåll. Lärarna 
konstruerar och implementerar en 
konkret tydliggörande ram i 
elevernas bildschema. Lärarna 
uppmanas att fylla i 
observationsprotokoll –skattningar 
av elevernas intresse och 
förståelse vid lärarnas användning 
av ram i schemat.  

Undervisningsaktiviteter 

13 nov Träffen inleddes med att lärare fick berätta om 
utfallet av lektionerna. Såväl styrkor som svagheter 
identifierades. Lektionsplaneringen reviderades. 

Fortsätta använda ramen och fylla i 
gemensamt observationsprotokoll. 
Lärarna påminns om att fokusera 
case-eleven. 

Undervisningsaktiviteter 

18 dec I en avslutande träff gjordes en genomgång av 
utfallet av den justerade lektionen. Särskilt fokus låg 
vid att uppmärksamma vad såväl ”case-eleven”, 
som hela elevgruppen lärt sig. Forskaren 
synliggjorde processen genom att återknyta till 
lärarnas uttalanden vid föregående träffar (inslag av 
stimulated recalls, Haglund, 2003). 

Fortsätta arbeta med ram i 
schemat. Lärarna har haft mycket 
liten möjlighet att filma, de behöver 
forskarens hjälp med detta 
moment.  

Not. Mellan träff två och tre samt mellan träff tre och fyra genomförde lärarna de undervisningsaktiviteter 
som planerats.  
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För att analysera effekterna av de genomförda lektionerna användes obser-
vationsprotokoll, där lärarna fokuserade en case-elevs lärande, samtidigt 
som de hade fokus på hela gruppen. Vid uppföljande samtal fick lärarna i 
uppgift att revidera lektionen utifrån hur lektionsinnehållet bidragit till 
case-elevens lärande.   

4.5.3 Fas 4: Videounderstödd feedback   

Genomförandet av fas 3 visade att användandet av en case-elev fungerade 
väl för att ge lärarna möjlighet att urskilja elevens lärande och för att få 
indikationer om de andra elevernas förmågor och utvecklingspotential i 
undervisningen. Det hade däremot visat sig svårt för lärarna att videofilma 
och fotografera på de sätt som initialt planerats. Det blev svårt för forskaren 
att få en bild av undervisning enbart med stöd av observationsprotokollet 
och lärarnas berättelser under de kollaborativa träffarna. Därmed justera-
des forskningsdesignen i den fjärde fasen, genom att forskaren regelbundet 
närvarade i klassrummet, för att observera och videofilma undervisningen. 
Att kombinera video och fältanteckningar rekommenderas av Erickson 
(2006), då videofilmer i sig inte kan beaktas som data, utan i stället som en 
resurs för att konstruera data. Erickson menar att forskarens observationer 
och fältanteckningar underlättar denna process, då människan, till skillnad 
mot maskinen, naturligt väljer ut och sorterar den information som samlas. 
Den fjärde studiens huvudsakliga metod var således videounderstödd da-
tainsamling, där forskarens videoobservationer användes för att möjliggöra 
forskarens inblick i undervisningen, och videoinspelning av de kollabora-
tiva träffarna med lärarna bildade underlag till forskarens analys. Den av-
slutande forskningsfasen inleddes under mars 2020 och avslutades i juni 
samma år. 

Såväl hela lektioner som kortare undervisningssekvenser spelades in. 
Med ”lektion” avses då undervisningssituationer inbegripet såväl plane-
rade/formella situationer som informella situationer ledda av läraren. De 
kollaborativa samtalen genomfördes 1–2 gånger i månaden. Mellan träf-
farna analyserade forskaren videomaterial från såväl föregående kollabo-
rativa träff som de videounderstödda lektionsobservationerna.  Delstudien 
kan därmed sägas innefatta en form av stimulated recalls (Haglund, 2003), 
där möjligheter och hinder för elevens aktiva deltagande i undervisningen 
uppmärksammades genom forskarens reflekterande samtal med lärarna.  
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I den avslutande kollaborativa cykeln träffade forskaren lärarna under 
sex tillfällen (se tabell 8, Fas 4; Kollaborativa träffar).  

Tabell 8. Fas 4; Kollaborativa träffar med videounderstödd feedback 

Datum Innehåll Plan 

26 Feb. Mötet föregicks av att lärarna på egen hand 
filmat sekvenser av undervisningen. Dessa 
sekvenser fick forskaren ta del av inför mötet. 
Preliminära tankar om lärandeobjekt 
formulerades.  

Att ge processen tid; 
under mötet beslutas att 
val av lärandeobjekt ska 
få ta upp till tre träffar. 
Gemensamt läsa 
Holmqvist (2004). 

17 Mars Gemensam analys av filminspelningar. Fem av 
de tio eleverna diskuterades särskilt. Det första 
kapitlet, om autism och lärande (Holmqvist, 
2004), analyserades. 

Läsa kapitel två i 
Holmqvist (2004).  

1 April Det blev tydligt att elevernas ökade möjligheter 
för kommunikation och aktivt deltagande i den 
pågående undervisningen, inte enbart handlar 
om elevernas lärande, utan också om lärarnas 
förmåga att uppmärksamma detta. Under 
mötet började lärarna samla redan kända 
verbala och icke verbala ord hos en elev.  

Lärandeobjektet sattes: 
samla en case-elevs 
verbala uttryck i lista för 
att kunna se hur språket 
utvecklas. 
Läsa kapitel tre 
Holmqvist (2004) 

22 April Det visade sig att det inte tillkommit så många 
ord i listan (gemensamt delat dokument, 
kompletterat med fysisk variant på skåpsdörr). 
Ändå uttryckte lärarna att kommunikationen 
utvecklats markant. Gruppen tittade 
tillsammans på videosekvenser av 
undervisningen. Begreppet Alteritet (Pramling 
m.fl., 2019)) prövas. 

Ökat fokus på att 
dokumentera verbala- 
och icke verbala uttryck. 

15 Maj Samlingen lyftes till diskussion, filmsekvenser 
analyserades gemensamt. Fokus i samlingen 
– hur ser det ut? Lärarna synliggjorde olika 
perspektiv på vad och hur fokus är; rytm, 
kvantitet och kommunikation, var aspekter som 
lyftes. Genomförda insatser för att öka 
elevernas fokus i samlingen, diskuterades.  

Ändrat förhållningssätt till 
en specifik elev, denna 
elev ska erbjudas en 
större självständighet.  

10 juni Utvärderingen visade att case-elevs 
kommunikation exploderat. Detta gäller dock 
inte den verbala formen; i stället hade 
kommunikationen med tecken som stöd ökat 
markant, vilket intensifierats i relationen 
resurs-elev. Lärarna uttryckte att kvalitén i 
kommunikationen ökat.  

Lärarna summerar sina 
upplevelser och gör en 
plan för nästa termin, de 
ska fortsätta det 
kollaborativa arbetet 
självständigt.  

Not. Parallellt med de kollaborativa träffarna besökte forskaren den undervisningsgrupp där lärarna 
verkade. Forskarens besök var regelbundet återkommande, en gång i veckan under tre månader. 
Besöken genomfördes samma veckodag och lektionspass, för att öka giltigheten.  
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Forskaren läste noggrant igenom och transkriberade sekvenser av video-
materialet, mellan de kollaborativa träffarna. Forskarens analys bidrog till-
sammans med videosekvenserna till att synliggöra sekvenser av lärarnas, 
elevernas och resursernas aktioner och reaktioner i klassrumskontexten.  

4.6 Analys 

Här beskrivs först den övergripande metodologiska ansatsen för forskning-
ens analys. Därefter beskrivs de ansatser som använts för analys av olika 
aspekter av delstudierna, följt av att de strategier som använts för att stärka 
forskningens trovärdighet skildras. Slutligen beskrivs tillvägagångssättet i 
den narrativa syntes som tillämpas för att besvara forskningsfrågan, vilket 
också motsvarar skeendet i studiens avslutande fas (fas 5).  

På ett övergripande metodologiskt plan tillämpas ett abduktivt tillväga-
gångssätt för analys av datamaterialet, vilket innebär en pendling mellan 
detaljer i datamaterialet och teoretiska antaganden, vilka prövas iterativt 
(Bryman, 2011).  

Genom en abduktiv ansats möjliggörs en växelrörelse mellan teori och 
empiri, vilken behövs för att finna implikationer för att utveckla praktiken. 
I studien har utgångspunkter från teoretiska antaganden om lärande (Lave 
& Wenger, 1991; Wenger, 1999; Pramling m.fl., 2019; Marton & Booth, 
1987; Marton, 2014) använts för att med en deduktivt ansats finna utmär-
kande drag för lärarnas förändrade strategier och kunskap som framkom-
mit ur videosekvenser och transkriptioner. Därefter genomfördes en induk-
tiv analys, en analys där kategorier i materialet identifierats.  

I de av avhandlingens studier som bygger på empiriska datainsamlingar 
har ljudfilerna (fas 2) respektive videomaterialet (fas 3 och 4) i ett första 
skede analyserats tematiskt, i en process som förlöpt parallellt med den 
fortsatta datainsamlingen. Analysen har således byggts upp genom växel-
spel mellan delar och helheter, mellan aktion och reaktion, där antaganden 
från teorier om lärande använts som verktyg för att analysera studiernas 
data.  

4.6.1 Variationsteoretisk analys  

I studierna med lesson study som interventions- och datainsamlingsmodell 
har ett variationsteoretiskt perspektiv (Marton, 2014) använts i lärarnas 
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lektionsdesign. Det perspektivet har också använts för att synliggöra ele-
vernas lärande (fas 2, 3 och 4), såväl som förändringar i lärares kunskap 
och attityder (fas 3 och 4). I denna analys har materialet granskats med 
fokus på vilka aspekter av lärandeobjektet som kommer i förgrunden re-
spektive i bakgrunden. Vidare analyserades materialet utifrån hur innehål-
let behandlas av lärare och elever gemensamt, samt vad som kommer i för-
grunden när lärare samtalar om sin genomförda undervisning.   

4.6.2 Strategier för att stärka forskningens trovärdighet och 
legitimitet  

I de olika faserna i föreliggande forsknings explorativa sekventiella design, 
har olika strategier använts för att stärka forskningens trovärdighet och le-
gitimitet. Onwuegbuzie m.fl. (2006) menar att då validitet och reliabilitet 
inte har samma betydelse i kvantitativ forskning som i kvalitativ, kan fors-
karen behöva andra kompletterande perspektiv för att stärka trovärdig-
heten. Därmed kan kompletterande ansatser behövas för att avgöra giltig-
heten i forskningsresultat samlad genom mixad metod.  

Medbedömning – validering genom samgranskning. För att stärka giltig-
heten i studiernas analys har inslag av medbedömning förekommit i samt-
liga forskningsfaser (fas 1–4). Giltigheten i dessa har utvecklats under av-
handlingsarbetets progression.  I fas 1 (Klefbeck, 2021a), bistod en dokto-
randkollega och huvudhandledaren vid bedömning av de artiklar där tolk-
ning utifrån de inkluderings-, och exkluderingsförfarande som satts upp 
inte var självklart givna.  

I fas 2 (Klefbeck, 2020) medverkade lärarna som medbedömare, genom 
att forskaren under det tredje kollaborativa mötet presenterade en jämfö-
rande analys av transkripten från det första respektive det andra kollabora-
tiva mötet, där lärarnas uttryck för didaktisk, praktisk, respektive relations-
relaterad professionell säkerhet (Munthe, 2003a) identifierats. Förfarandet 
som användes kan liknas vid respondentvalidering (Cohen m.fl., 2011).  

I fas 3 (Klefbeck, 2021b) hade jag som forskare, under arbetet med tran-
skriberingen utformat en analysmodell för hur materialet skulle kunna ana-
lyseras. För att stärka giltigheten i resultatet av analysen delade jag ut avi-
dentifierade transskript till en grupp forskare, med kompetens inom prak-
tiknära forskning vid Malmö Universitet. Vid den gemensamma genom-
gången upptäcktes att min preliminära tolkning inte verifierades. En re-
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analys genomfördes därför. Den analysmodell som användes, kan närmast 
förstås utifrån Zhang m.fl.s (2021) modell situationsbaserad uppmärksam-
het. Forskargruppen analyserade transkripten förutsättningslöst, för att 
identifiera mönster. Vid jämförande analys av transkripten från det andra, 
respektive det tredje kollaborativa mötet upptäcktes skillnader i hur lärarna 
resonerade kring elevernas svårigheter, respektive deras färdigheter och 
behov. Happés (2013) definition av kriterier för svårigheter och förmågor 
utifrån central koherens användes som analysenhet i den fortsatta analysen. 
I nästa steg genomförde jag en deduktiv analys av transkripten som helhet 
medan en senior forskare analyserade 10 procent av transkripten, där såväl 
procentuell samstämmighet, som tillförlitlighet mellan bedömarna, Cohens 
kappa, (Sun, 2011) beräknades.  

I Fas 4 (Klefbeck, Holmqvist, inskickad) genomfördes hela analys-
förloppet i samarbete med en senior forskare. Medbedömning ingick såle-
des i analysprocessen som helhet, där de båda forskarna byggde upp studi-
ens analytiska ramverk genom oberoende analyser av all data. I nästa steg 
genomförde forskarna sinsemellan oberoende bedömningar av transkripten 
i syfte att upptäcka de skillnader som interventionen genererat i lärarnas 
uppfattning om elevernas kunskap och förmågor, före och efter intervent-
ionen. I fas 4 beräknades procentuell samstämmighet i forskarnas analys. 
Dessutom gjordes en beräkning av bias (Sun, 2011).  

Elev- och lärarskattningar. I såväl fas 2 som fas 3 förekommer attityd-
skattningar, där eleverna (fas 2), respektive lärarna (fas 3) får skatta upp-
fattningar om fenomen. I fas 2 får eleverna skatta hur de uppfattar den lekt-
ion som genomförts. I fas 3 skattar lärarna till vilken grad de upplever att 
eleverna intresserar sig för, respektive förstår användningen av den tydlig-
görande ram som implementeras i elevernas dagsschema. För såväl elever-
nas, som lärarnas skattningar används Likertskala (Jamieson, 2004).  

För forskningens trovärdighet är det avgörande att de testinstrument som 
används mäter det som avses mätas, samtidigt som det också är betydelse-
fullt att testen inte är för svåra att använda eller förstå (Cohen et al., 2011). 
Det skattningsinstrument som eleverna använde i fas 2, utvecklades ge-
mensamt av lärarna, utifrån lärarnas insikter om elevernas kunskap och 
förståelse. Under forskningslektionen användes skattningsinstrument för 
att möjliggöra mätningar av elevernas icke-verbala uttryck och upplevelser 
under lektionen (för tydliggörande, se, bilaga 2, elev, attitydskattning). Det 
skattningsinstrument som lärarna använde i fas 3, utformades av mig som 
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forskare, där jag bad lärarna att göra egna skattningar (0–2), som komple-
ment till deskriptiva beskrivningar i lärarnas delade observationsprotokoll 
(Se bilaga 4, observationsprotokoll, reaktion när ramen används). 

4.6.3 Fas 5: Narrativ syntes för att besvara syfte och 
forskningsfråga 

För att uppfylla avhandlingens syfte och besvara den övergripande fråge-
ställningen: vad i kompetensutvecklingsinsatsen bidrar till att utveckla de 
deltagande lärarnas förmåga att utveckla undervisning för ökad undervis-
ningsdelaktighet för elever med IF och autism, har en ansats av narrativ 
syntes använts (Gubrium & Holstein, 1998; Waller m.fl., 2021). Gubrium 
och Holstein (1998) hävdar att forskaren genom narrativ ansats kan an-
vända deltagares uttalanden och personliga redogörelser för att förstå och 
tolka mellanmänskliga fenomen, där berättelsen kan ses som källa för att 
förstå erfarenhetsdata, då det möjliggör syntes mellan handlingar och be-
rättande. Silverman (2013) hävdar att narrativ analys innebär att bearbeta 
data, utifrån aspekter av de handlingar som inryms där, vilket medför att 
forskningens syntes inte enbart innebär att lägga samman innehållet i 
delstudierna, utan också att skapa en utvidgad förståelse utifrån den för 
forskningen specifika kontexten. I detta fall är kontexten lärares gemen-
samma arbete för att utveckla undervisning för elever med IF och autism, 
där en narrativ ansats används för att analysera resultaten i redan publice-
rade, eller inskickade artiklar. Denna avhandlings narrativa syntes är inspi-
rerad av det sätt på vilket Waller m.fl. (2021) applicerat metoden narrativ 
syntes för att skapa utvidgad och mer sammansatt mening utifrån kvalita-
tiva såväl som kvantitativa resultat i redan publicerade studier. I Wallers 
m.fl. (2021) syntes används redogörelser från kvalitativa data för att finna 
meningsstrukturer i det kvantitativa resultatet, varmed en mer sammansatt 
förståelse uppnås. Med en strategi som motsvarar den Waller m.fl. (2021) 
använt, har resultaten från delstudierna re-analyserats fas för fas, för att 
frambringa en berättande helhet. Den narrativa ansatsen finns också med i 
det sätt på vilket de deltagande lärarnas röster slutligen får konkretisera 
forskningens resultat. Figuren nedan illustrerar hur de olika faserna följer 
på varandra (se figur 4, iterativ forskningscykel). I figuren illustrerar den 
vertikala pilen hur resultaten från delstudierna syntetiserats, för att besvara 
forskningsfrågan. Den narrativa syntesen bygger på verbala utsagor, samt 
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en värdering av deltagarnas uttryckta erfarande och handlande. I kontexten 
undervisning av elever med autism och IF har handlingar betydelse, då det 
verbala språket bara är en del av den data som samlats. I föreliggande fall 
innebär detta, att fokus riktas mot faktorer som bidragit till lärares ökade 
förståelse för vilka lärande- och undervisningsbehov elever har. Detaljer 
från delstudiernas resultat har använts för att såväl mäta som analysera hur 
interventionen möjliggjort processer av gemensamt lärande (Lave & 
Wenger, 1991). I praktiken innebär detta att det lärande som processen ge-
nererat hos lärarna, ställts i relation till uppmätta detaljer i elevernas hand-
lingar (Dewey, 1923).   
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4.7 Forskningsetiska aspekter 

Procedur vid etikansökan. 1 februari 2019 lämnades informationsbrev och 
samtyckesblankett till vårdnadshavare (se bilaga 5, information och sam-
tycke, intervention Vt. 2019, vårdnadshavare), samt lärare och rektor (se 
bilaga 6, information och samtycke, intervention Vt. 2019, skolledning och 
lärare) inför pilotstudien. Samtliga av avhandlingens interventioner ge-
nomfördes sedan inom samma skolområde. Avgörande för hur det infor-
merade samtycket hanteras har varit Vetenskapsrådets (2017) etiska rikt-
linjer, och ALLEA (2018) kodex. I presentationen nedan följer en redogö-
relse för etiska ställningstaganden, presenterarad genom ALLEA (2018) 
kodexen (respekt, ärlighet, tillförlitlighet, och ansvarighet): 

Respekt. Forskningen ska genomföras med respekt för forskningsdelta-
gare, såväl som kollegor och omgivande samhälle. Forskningen har plane-
rats och genomförts utifrån Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer, där etiska 
hänsynstaganden till informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och till-
lämpningskrav betonas. I den inledande studien, fas 2, samlades inga käns-
liga personuppgifter in; jag som forskare fick aldrig del av namn, foto, eller 
andra personuppgifter som gick att koppla till enskild elev. Lärarna ge-
nomförde lektionerna och samlade elevernas testdata, vilka avidentifiera-
des innan de delades med mig som forskare. Förfarandet vid fas 2 finns 
beskrivet i forskningsplanen som bifogades med etikansökan (registrerad 
2019-04-22). Etikansökan (VR, 2019–02,767) beviljades i sin helhet 
(2019-05-15), med villkor om följande justeringar, eller tillägg i informat-
ionsbreven (se tabell 9, villkor för godkännande). 

Tabell 9. Villkor för godkännande. 

Etikprövningsmyndigheten godkänner (VR, 2019–02,767) forskningen med följande villkor:       
I informationen till forskningspersonerna ska: 

Det tydligt anges att Mona Holmqvist är huvudansvarig forskare, 

Projektets titel anges, 

Det finnas information om vem som är personuppgiftsansvarig samt kontaktuppgifter till denna, 

Det framgå att ingen obehörig kommer att få ta del av forskningspersonernas svar, 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna enligt EU:s dataskyddsförordning 
anges, se artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning. (I prop. 2017/18:298 anges att forskning som utförs 
av statliga universitet och högskolor och andra myndigheter normalt är en uppgift av allmänt intresse. 
Detsamma gäller för annan forskning som kräver godkännande enligt etikprövningslagen). 
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Informationsbreven uppdaterades innan de delades ut till informanterna. 
Inför datainsamlingen i fas 3 och 4, informerade jag som forskare såväl 
lärare som elever och vårdnadshavare under ett öppet-hus (2019-05-28) vid 
den skola där studiens tredje och fjärde fas genomfördes. Vid tillfället läm-
nades informationsbrev och samtyckesblankett ut till elever (se bilaga 7, 
elev-PRISMA) och vårdnadshavare (se bilaga 8, vårdnadshavare-
PRISMA), samt till lärare och skolledning (se bilaga 9, lärare och skolled-
ning-PRISMA). 

Ärlighet. Forskaren ansvarar också för att informera, utveckla, utföra och 
redogöra för forskningen på ett ärligt sätt. De praktikutvecklande intervent-
ionerna styrdes utifrån behov identifierade av medverkande lärare, där lä-
rarna också var de som avgjorde vilken praktisk tillämpning som var möj-
lig i undervisningsgruppen.  Under tiden för empiriinsamling i fas 3 och 4 
(från september 2019, till juni 2020) informerades vårdnadshavarna konti-
nuerligt av lärarna om forskningsprocessens förfarande, genom muntlig 
konversation (minimum 2 tillfällen per termin).  De interventioner som 
ingick i studierna genomfördes av lärarna. Resurspersonerna informerades 
och instruerades om rutiner kring justerat lektionsinnehåll av lärarna under 
ordinarie team-planeringssamtal (1–2 tillfällen/månad). Data för analys 
hämtades inte in från de resurspedagoger som assisterade lärarna under 
lektionerna, varken i fas 3, eller fas 4. Då forskaren i fas 4 regelbundet 
befann sig i klassrummet för datainsamling gavs emellertid resursperso-
nerna skriftlig information (bilaga 10, information och samtycke resurs-
personer) och muntlig information av forskaren, vid dennes besök.  

Inga nya lärare, eller elever tillkom i studie 4.  
Tillförlitlighet. Forskningen ska genomföras med kvalitet, och genom 

metoder som tar tillvara och använder tillgängliga resurser på ett rättvist 
och tillförlitligt sätt. Föreliggande forsknings empiriska faser har genom-
förts utifrån två perspektiv: de i lektionsutvecklingen inbegripna lärarnas, 
respektive forskarnas. Lärarnas perspektiv har varit att utveckla lektions-
innehåll och elevers lärande genom de interventioner som iscensatts. Fors-
karens perspektiv har varit att besvara forskningsfrågor, specifikt den över-
gripande frågan (vad i kompetensutvecklingsinsatsen bidrar till att ut-
veckla de deltagande lärarnas förmåga att utveckla undervisning för ökad 
undervisningsdelaktighet för elever med IF och autism). De olika perspek-
tiven kan vara viktiga att belysa då rubriken i informationsbreven (bilaga, 
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7;8;9) lyfter fram en matematikkontext vilken sedan inte återkommer i av-
handlingens övergripande syfte, eller slutgiltiga titel. Denna skillnad i per-
spektiv, undervisningens respektive forskningens, är också viktig att ta i 
beaktande då den åskådliggör skillnaden mellan data samlad för att upp-
märksamma lärarna på kritiska aspekter i hur deras strategier och agerande 
skapar förutsättningar för elevernas lärande (exempelvis video-observat-
ioner av elever i fas 4), respektive data som samlats för att utgöra forsk-
ningens analysenhet (exempelvis transskript från kollaborativa samtal från 
det första respektive det sista mötet, vilket var analysenheten i fas 4). 

Ansvar. Ansvar för forskningen är ett förpliktigande som sträcker sig 
från forskningens ursprungliga idé till dess publicering. Loseke (2017) be-
skriver att forskaren bör ta ett särskilt ansvar i situationer där data samlad 
i en kontext där deltagarna kan antas vara särskilt utsatta. Alla samman-
hang där människor samlas och interagerar med varandra, innehåller mo-
ment där en blick utifrån kan upplevas som besvärande, eller till och med 
obehaglig. Datainsamling med video kan i sig också verka stressande, och 
när sammanhanget innefattar barn och unga med funktionsnedsättning till-
kommer ytterligare faktorer att beakta. Under datainsamlingen har stor vikt 
lagts vid elevernas rätt att avbryta, eller få bli lämnade ifred. För att inte 
riskera att störa deltagarna under, eller efter interventionerna, har flera 
kompletterande strategier använts. Till exempel har jag som forskare under 
datainsamlingen i fas 4, lagt tid på att installera mig i samma hörn av klass-
rummet vid varje tillfälle. Dessutom har jag bemödat mig om att bete mig 
på ett lugnt och förutsägbart sätt för eleverna. Att samtliga deltagare när 
som helst kunde avbryta sitt deltagande blev de informerade om genom 
informationsbreven, men även kontinuerligt via lärarna. För lärarnas del 
skedde detta såväl under de kollaborativa samtalen, som under klassrums-
besök. För resurspersonernas del såg jag som forskare till att vara på plats 
i god tid på morgonen, innan de flesta elever var på plats, för att möjliggöra 
utrymme för dialog. Lärarna påmindes också om att vid sina samtal med 
vårdnadshavarna uppmärksamma dem om forskarens närvaro under lekt-
ionerna och höra om det justerade lektionsinnehållet haft negativ påverkan 
på barnet i hemmiljön. Lärare och resurspersoner informerades om att jag 
som forskare var beredd att sluta filma så fort jag fick en signal om att mitt 
agerande störde, eller vållade obehag. När elever, lärare, eller resursperso-
ner som inte lämnat informerat samtycke befann sig i, eller kom in i klass-
rummet stängdes kameran av, eller riktades åt motsatt håll. Under lärarnas 
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kollaborativa samtal råkade lärarna vid några tillfällen nämna elever som 
ej deltog i studien. Då detta inträffade markerades tidsintervallerna i tran-
skripten med anmärkningen ”talar om person som ej är med i studien”, utan 
att kodas.  

Att jag under många år arbetat som såväl elevassistent som lärare i mot-
svarande elevgrupper, kan ha gjort att jag med större säkerhet kunnat för-
utse hur mitt agerande i klassrummet kan påverka undervisningskontexten, 
jämfört med om jag inte haft denna erfarenhet. Trots att informerat sam-
tycke funnits har jag också inför publicering av data tagit kontakt med be-
rörda deltagare för att inhämta samtycke där minsta risk för identifiering 
förekommit (Bilaga 11, förfrågan om samtycke inför publicering, IJLLS).  
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Artiklarna som ingår i avhandlingen redovisar resultat från data som gene-
rerats genom implementeringen av en iterativ forskningsansats med explo-
rativ sekventiell design (Creswell & Creswell, 2017; Creswell, 2015). 
Varje fas (fas 1–4) i forskningsdesignen motsvarar en artikel och tillsam-
mans bildar artiklarna en helhet, vilken möjliggör besvarandet av den över-
gripande forskningsfrågan (fas 5). Artiklarnas frågeställningar ligger i linje 
med avhandlingens syfte.  

Resultaten redovisas artikel för artikel. För transparens presenteras även 
en sammanställning av studiernas resultat i tabellform (se tabell 10, s. 91). 
Utifrån en narrativ syntes (Wallers m.fl., 2021) besvaras kappans övergri-
pande frågeställning.  

5.1 Artikel I: Forskningsöversikt  

I artikel I (Klefbeck, 2021a) analyserades resultat av tidigare forskning 
kring utbildningsstrategier för att utveckla kommunikativa färdigheter hos 
barn med autism och samtidig IF. Dessutom urskildes aspekter av bety-
delse för att utveckla elevernas kommunikationsförmåga. 

Systematiska databassökningar i tidsintervall på 30 år (1990–2020), i de 
tre databaserna ERIC (utbildningsvetenskaplig), MEDLINE (medicinsk) 
och PsycINFO (psykologisk) genererade få relevanta träffar. Efter kvali-
tetsgranskning återstod endast 15 studier, vilket indikerade en generell 
forskningslucka kring studier som inbegriper strategier för att utveckla en 
funktionell kommunikation hos barn med autism och IF. I översikten dela-
des de inkluderade studierna in i två kategorier, direkta, eller indirekta, be-
roende på vem som stod i fokus för insatsen. I studier, vilka kategorisera-
des som direkta (n=13), var det till barnet, eller ungdomen med autism och 

KAPITEL 5 RESULTAT 
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IF som den kommunikationsutvecklande insatsen riktade sig. I studier 
vilka kategoriserades som indirekta (n=2), var det i stället beteendet hos 
kommunikationspartner som stod i fokus. På generell nivå visade analysen 
att strukturerade och väldefinierade interventioner har positiv inverkan på 
barnets, eller ungdomens kommunikativa förutsättningar. 

Det fanns en variationsrikedom i de utbildningsstrategier som översikten 
identifierade. De inkluderade studierna innehöll såväl låg- som högtek-
nologiska strategier, såsom alternativ och kompletterande kommunikation 
(AKK), tecken, eller gester, samt konkreta hjälpmedel, som exempelvis 
talapparater. Dessutom identifierades personella strategier, som att strate-
giskt använda kamrater, eller resurspersoner för att främja barns kommu-
nikationsutveckling. Översikten visade att såväl lärarnas/teammedlemmar-
nas yrkesskicklighet som deras svarsbenägenhet i mötet med barn med 
kombinationen autism och IF, var avgörande för huruvida de prövade in-
satserna skulle generera en ökad kommunikationsförmåga hos barnet. 

Några problemområden återkom i översikten. Ett problem handlade om 
hur svårigheten att generalisera, som ofta förekommer vid autism, inver-
kade på studiernas resultat. Det förekom exempel där barn som visat på 
goda resultat i kommunikativ träning tillsammans med kamrat-tränare, se-
dan hade svårt att använda de nyvunna kommunikativa färdigheterna till-
sammans med andra jämnåriga. På ett liknande sätt kunde det vara svårt 
för barnen, eller ungdomarna, att använda kunskapen i en annan miljö. 
Andra exempel på problem som kunde uppstå under interventionen och 
som riskerat inverka negativt på resultatet, var om läraren som skulle ge-
nomföra insatsen kände sig osäker eller rädd i mötet med eleven med aut-
ism och IF.  

Syntesen av forskningsresultaten visade att lärare och teammedlemmar 
behöver kunskap om hur de metoder som finns ska tillämpas i praktiken. 
Summeringen av de ingående studierna visade att ingen av dessa använde 
metodansatser där lärarna deltar i forskningsprocessen. Slutsatsen blev att 
praktiknära insatser behövs för att utveckla forskares, lärares och andra 
personella resursers kunskap om hur utveckling av elevers kommunikat-
ionsstrategier ska generera färdigheter för ökad kommunikation och delak-
tighet för barn och unga med diagnos inom autism och IF. 
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5.2 Artikel II: Lesson study, pilotstudie i 
grundsärskolans undervisningskontext  

I artikel 2 (Klefbeck, 2020) var forskningens fokus att bidra med kunskap 
om hur metoden lesson study kan utveckla lärande för elever med IF, och 
hur lärares samarbete kan bidra till design och analys i en praktikutveck-
lande intervention. Lesson study implementerades i svensk grundsärskola 
med inriktning ämnen (Skolverket, 2018). De medverkande lärarna om-
bads att redan innan den första träffen med forskaren fundera på ett läran-
deinnehåll där de upplevde att det var svårt att finna strategier för att ut-
veckla elevernas lärande. Forskarens avgränsning var att lärarna skulle 
utgå från ett lärandeinnehåll som gick att knyta till ämnet matematik. Det 
lärandeinnehåll som lärarna valde ut kopplades till mätning av volym och 
rimlighet.  

Analysen visade att genomförandet av lesson study- (Munthe m.fl., 
2016) cykelns faser (planera, genomföra, justera, genomföra justerad lekt-
ion och utvärdera igen) gjorde det möjligt för lärarna att uppmärksamma 
kritiska aspekter av sin egen undervisning. En identifierad begränsning var 
det stora antalet deltagande lärare (10 lärare). Det blev inte möjligt att or-
ganisera forskningslektionerna så att samtliga lärare kunde undervisa eller 
observera. En del praktiska omständigheter kom emellan, varmed lärarnas 
deltagande ej blev konstant mellan tillfällena, vilket skapade osäkerhet i 
samarbetet. 

Det lektionsinnehåll som lärarna planerade med stöd av forskaren, har 
designats utifrån variationsteori (Marton, 2014). I den lektion som lärarna 
planerade med redskap som måttsats, skål, kanna, makaroner och vatten, 
fick eleverna möjlighet att urskilja skillnader i kvantitet. I måttsatsen fick 
eleverna möjlighet att urskilja samma typ av mått (invarians), i olika stor-
lekar (variation). Genom att hälla upp materia av olika kvalitet, som ma-
karoner, respektive vatten fick de urskilja variation av material för att se 
att samma mängd gällde oavsett vilket material de använde.  

Den uppmätta effektstorleken (0,936; 0,231) av de båda elevgruppernas 
lärande, beräknades utifrån resultat i kunskapstestet före och efter forsk-
ningslektionen i den första, respektive den andra elevgruppen. Resultaten 
indikerade att både grupp 100, och grupp 200 fick ett högre testresultat 
efter forskningslektionerna. Resultaten korrelerade med forskarens analys 
av variabler av lärarnas uttryck för didaktisk-, praktisk-, respektive relat-
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ionsrelaterad professionell säkerhet (Munthe, 2003a) under de kollabora-
tiva samtalen. Forskarens analys visade att när lärarna planerade undervis-
ningen för den elevgrupp som sedan visade sig utveckla sitt lärande mest, 
fanns fler uttryck för didaktisk och praktisk säkerhet, i jämförelse med de 
identifierade temana från samtal där lärarna planerade undervisningen för 
den elevgrupp som sedan visade sig utveckla sitt lärande i lägre grad.  

Attitydmätningar på elevnivå visade ett något splittrat resultat. Merpar-
ten elever (7 av 10), markerade övervägande positiva upplevelser, medan 
resterande tre elever markerade övervägande negativa upplevelser. 

Studien gav implikationer för praktiken. Attitydtest, i kombination med 
kunskapstest och strukturerade lärarobservationer, kan ge en fördjupad 
kunskap om elevers förmågor och intressen. En annan implikation var att 
forskarens närvaro som samtalsledare i kombination med lesson study-mo-
dellens faser (planera, genomföra, justera, genomföra igen och utvärdera) 
erbjöd en form där samtliga lärare kunde komma till tals, och därmed ta 
del av varandras perspektiv på ett och samma didaktiska moment. Formen 
skapade grogrund för utvecklat lärande.  

Som nämndes inledningsvis visade effektstorleken på elevernas lärande 
ett samband med resultatet i analysen av lärarnas uttryck av professionell 
säkerhet. I linje med tidigare forskning tycks det som att en större profess-
ionell säkerhet hos lärarna genererar ett mer omfattande lärande hos ele-
verna, men det kan också tolkas som att lärares förväntningar påverkar ele-
vernas förutsättningar.  

Under det avslutande kollaborativa samtalet gavs lärarna möjlighet att 
respondera på forskarens preliminära analys av fördelningen av praktiska, 
didaktiska och relationella uttryck av professionell säkerhet (Munthe, 
2003a) i de tidigare samtalen. Lärarna var i stort sett eniga med forskarens 
analys. För att den osäkerhet som lärare ofta kan uppleva inför utmaningar 
i undervisningen ska få komma till ytan, behövs tid och rum. I pilotstudien 
exemplifierades en sådan osäkerhet i uttalandet från någon av lärarna, som 
uttryckte att elevernas beteende borde prioriteras, medan andra uttryckte 
att undervisningen skulle sätta elevernas lärande i fokus. En av lärarna me-
nade att det faktum att eleverna i särskolan sinsemellan är så pass olika, 
gör att undervisningsuppdraget kan kännas utmanande.  

I lärarnas uttalanden var det didaktiska temat vanligast förekommande, 
följt av uttalanden som gick att knyta till praktiska teman, såsom placering, 
eller planering. Få av lärarnas uttalanden gick att knyta till relationella 
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aspekter av undervisningen. Under det avslutande mötet delgav forskaren 
sin analys för lärarna. Lärarna kände igen sig i analysen, och hade möjlig-
het att bidra med förtydliganden. Avseende den relationella delen kom-
menterade en lärare sin känsla av de relationella aspekterna:  

Jag tycker att de relationella aspekterna kan vara utmanande. Att arbeta 
med elever med IF innebär att man hela tiden behöver ge en bit av sig 
själv i undervisningen.  

Lärarnas samtal, i kombination med kunskaps- och attitydtesten, synlig-
gjorde att några av eleverna inte fick tillräckligt med utmaningar, medan 
andra elever ställdes inför alltför höga krav. Därför drogs slutsatsen att för 
att fördjupa förståelsen för elevernas lärande kan inte enbart resultat på 
gruppnivå fokuseras, utan även hur lektionen och resultaten kan mätas på 
individ- eller ”case”-nivå. Genom att analysera individers resultat, kan ett 
mer anpassat lektionsinnehåll erbjudas. Detta kan vara särskilt betydelse-
fullt i undervisningskontexten för elever med IF, då det är en heterogen 
grupp med skiftande undervisningsbehov. 

 

5.3 Artikel III: Lesson Study, med case-elev  

Artikel 3 (Klefbeck, 2021b) syftade till att besvara frågan om, och i så fall 
hur lärares professionella utveckling påverkar praktiken med fokus på 
undervisningskvalitén för elever med IF och autism, inom grundsärskolans 
inriktning ämnesområden. I studien användes modellen lesson study för att 
öka kvalitén på undervisningen för elever med IF och autism, genom att 
utforska förändringar i en case-elevs undervisningsdelaktighet. Såväl de-
signen av undervisningsaktiviteter, som effekter av den förändrade lekt-
ionsdesignen utgick från en så kallad case-elev (Kuno, & Ikura, 2014).  

Liksom i artikel 2 (Klefbeck, 2020), utgick lärandeobjektet från ett av 
lärarna identifierat kunskapsgap, inriktat på hur det definierade lärandein-
nehållet kom till uttryck för en case-elev. Dilemmat som lärarna beskrev 
rörde sig om att de inte lyckades fånga en specifik elevs intresse. Lärarnas 
svårighet att få eleven att uppmärksamma och intressera sig för lektionsin-
nehållet vållade praktiska problem under lektionerna, men också upple-
velse av att inte utforma undervisningen tillräckligt bra, då svårigheterna 
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hade funnits under flera år.  En av lärarna i case-elevens undervisningssi-
tuation uttryckte det på följande sätt: 

Jag kan säga vad jag tycker. Wilma irrar rundor. Vet inte, det är svårt 
att fånga henne, få hennes uppmärksamhet. Motivera henne. Det resul-
terar i konflikter. Konflikter både med andra elever och med oss.  

Det planerade lektionsinnehållet handlade om att stärka case-elevens, 
såväl som klasskamraternas, medvetenhet om vad som ska ske härnäst i 
undervisningen för att främja elevernas undervisningsdelaktighet. Läran-
deinnehållet kopplades till grundsärskolans ämnesområde verklighetsupp-
fattning, utifrån centralt innehåll: tid (planering av händelser) och rum (lä-
gesord och hur de används) (Skolverket, 2018). Under det inledande mötet 
introducerade forskaren lärarna för variationsteorin (Marton, 2014; Pang, 
2003). Lärarna använde sedan antaganden baserade på variationsteorin för 
att urskilja hur eleverna kunde relatera aktiviteter till skoldagen som helhet.  

Den gemensamma lektionsplaneringen genererade en design och imple-
mentering av en enkel pappersram att sätta i bildschemat för att markera 
”nu”. Lärarna blev ombedda av forskaren att fylla i ett gemensamt obser-
vationsprotokoll (se bilaga 4, observationsprotokoll när ramen används), 
för att uppmärksamma elevernas intresse och förståelse när ramen använ-
des i schemat.  

Resultatet om, och i så fall hur, interventionen påverkat lärarnas profess-
ionella utveckling baserades på situationsbaserad analys (Zhang m.fl., 
2021), vilket innebär att teman i analysens första fas söks förutsättnings-
löst. Analysen visade att det sätt på vilket lärarna uttryckte sig kring ele-
vernas lärande och förmågor, kunde förstås utifrån Happés (2013) definit-
ion av förmågor, respektive brister inom området central koherens. Innan 
lektionsaktiviteterna implementerats (det andra kollaborativa samtalet) fo-
kuserade lärarnas samtal framför allt på faktorer som gick att knyta till 
svag, eller allmänt begränsad central koherens (30 av 52 uttalanden, d.v.s., 
58 procent av den totala mängd uttalanden som tematiserades). Exempel 
på ett sådant tema var följande uttalande: 

Vi har en elev som nog inte har gått i skolan. Som har varit runt på flera 
olika ställen, men utan struktur. ”Så vadå” [med en ljusare röst, som att 
läraren återger barnets röst] ”nu ska jag leka, det är klart att jag ska 
leka”. Nä, men det står något annat på schemat. ”Vadå schema”. Det 
tillhör alla det här schemat. Vissa elever är helt i schemat, andra inte. 
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Analysen visade att de kollaborativa samtalen, där lärarna hade stöd av så-
väl observationsprotokollen som variationsteoretiska antaganden, blev 
grogrund för förändring hos lärarna. Lärarna uppmärksammade hur deras 
eget agerande påverkade elevernas förutsättningar för lärande. Genom de 
gemensamma samtalen fick lärarna dessutom möjlighet att urskilja elever-
nas signaler. Efter att lektionsaktiviteterna implementerats, visade ana-
lysen att fördelningen av teman förändrats. Svag central koherens som ti-
digare varit vanligast förekommande, förekom mest sällan (14 av 100, 
d.v.s., 14 procent av den totala mängden uttalanden som tematiserats). I 
stället, för att företrädesvis uttala sig om svårigheter, var det i stället en av 
förmågorna inom central koherens - att kontextualisera information, som 
förekom mest frekvent (33 procent av den totala mängden uttalanden som 
tematiserats). Resultatet visade att lärarna förändrat sitt sätt att uttrycka sig, 
från att ha fokuserat på brister, till att i stället fokusera aspekter vilka kunde 
knytas till elevernas förmågor, eller kompensatoriska strategier. Exempel 
på ett uttalande som knöts till elevens möjlighet att kontextualisera, var 
följande, där en av lärarna återberättar en händelse som inträffade efter 
lunch: 

Så när vi har ätit så säger jag, ”det är dags att vila”, och så säger han, 
”ja”, men precis när han ska hoppa ner från stolen, så tittar han på sitt 
bildschema, och så säger han, ”fast, va det, det?” Ja bara, ”ja”. Men så 
tittar jag till på bildschemat, och så ser jag att direkt efter middagen så 
är det ”gräsklippare”. Han älskar gräsklippare. Och så säger han, ”vad 
står det?” Jag bara, ”där står inte att vi ska vila, där står att vi ska göra 
någonting med gräsklippare”. Ja, så var det. [Nickar.] Så jag flyttade 
ramen till schemapositionen för gräsklippare. Och han förstod.  

Även om interventionens för- och eftertest visade på avgörande skillnader 
i lärarnas sätt att resonera kring kompensatoriska strategier och elevernas 
förmågor, var skillnaden i förhållande till case-elevens undervisningsdel-
aktighet fördröjd. I samtalet direkt efter att lektionsaktiviteterna implemen-
terats visade det sig att lärarna missat att observera case-elevens reaktioner. 
Händelsen fick lärarna att inse att de utmanande beteenden som eleven 
uppvisade skulle kunna vara en följd av brist på uppmärksamhet.  

Vid det fjärde mötet framkom att en tydlig förändring skett. Lärarna 
kunde nu ge flera exempel på hur case-eleven svarade an på lärandeinne-
hållet. Skillnaden som lärarna beskrev, gick att se visuellt i de bilder och 
det video-material som lärarna bidragit med.  
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Resultatet indikerar att praktiknära forskning, där lärare och forskare ut-
vecklar lektioner med fokus på elevers lärande, kan bidra till att lärares 
förväntningar på elevers möjlighet till utveckling höjs, vilket i sin tur på-
verkar elevers möjlighet till undervisningsdelaktighet.  

5.4 Artikel IV: Guidad video-feedback 

I artikel 4 (Klefbeck & Holmqvist, inskickad) utforskas hur guidad video-
feedback kan användas för lärares professionella utveckling, och undervis-
ningsdelaktighet för elever med kombination av autism och IF. Studien be-
aktar betydelsen av videofeedback utifrån tre dimensioner: 

 lärares kompetensutveckling 
 undervisningsdelaktighet för elever med autism och IF 
 lärares uppfattning av lärandebehov hos elever med autism och 

IF 
Resultatet i studien bygger på analys av transskript från praktikutvecklande 
interventioner med guidad video-feedback, där det första och det sista kol-
laborativa mötet används som analysenhet. I studien innebar guidad video-
feedback en process i tre på varandra följande steg. I det första steget spe-
lade den första författaren (härefter benämnd facilitator) in sekvenser av 
klassrumsundervisningen och analyserade dessa. I nästa steg delade facili-
tatorn sin analys, tillsammans med ett urval videoklipp med de tre lärarna 
under de gemensamma mötena. Dessa sessioner videoinspelades och ana-
lyserades. Slutligen formulerade facilitatorn reflektioner över de tidigare 
mötena, vilka gavs till lärarna som återkoppling vid nästa mötestillfälle. 
Denna iterativa process användes som ett professionellt utvecklingsverk-
tyg för att hjälpa de deltagande lärarna att förstå sina elevers behov. Fokus 
i videomaterialet är hur elevernas uttryck och aktiva handlingar synliggörs 
samt på vilket sätt lärare lyssnar på elevernas röster (Flutter, 2007).  

Resultatet bygger på analys av transkripten från de kollaborativa mö-
tena. Analysen har genomförts gemensamt av forskarna. För att minska 
risken för bias, genomförde den forskare som inte medverkat i datain-
samlingen det första steget i den induktiva innehållsanalysen av transkrip-
ten. Därpå följde en process där forskarna steg för steg skiljde ut uttalanden 
vilka kunde ha betydelse för tolkningen. I det avslutande steget genom-
förde forskarna en deduktiv analys utifrån de teman som tidigare identifi-
erats. Cohens kappa indikerade en måttlig samstämmighet (Cohen’s k, 
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0,52), som utifrån McHughs (2012) definition utgör tillräcklig samstäm-
mighet. Mätpunkter där forskarna var oeniga lyftes upp till diskussion och 
tolkades gemensamt. Genom att väga aspekter av kriterierna mot varandra 
kunde forskarna enas och processen stärkte tillförlitligheten i tolkningen. 

5.4.1 Guidad video-feedback för urskiljning av elevernas 
kunskap och förmågor 

För att avgöra skillnader i lärarnas uppfattningar av elevernas behov ana-
lyserades kritiska aspekter för lärares förändrade förståelse (Holmqvist och 
Selin, 2019; Pang, 2003) i innehållet. Detta gjordes både induktivt och de-
duktivt, utifrån de variabler som forskarna identifierat. De teman som fo-
kuserades var uttryck som indikerade uppfattning av elevers kunskap och 
förmågor, elevers kunskapsutveckling och lärares delade kunskapserfaren-
het.  

I det första mötet kunde forskarna framför allt urskilja att lärarnas dis-
kussion fokuserade på delade kunskapserfarenheter (7,3 procent av den to-
tala mängden ord i transkriptet från mötet). Det innebar att lärarna exem-
pelvis pratade om hur eleverna agerade. Nedan ges ett exempel på hur en 
replikväxling, som vid analysen urskildes handla om lärares delade erfa-
renhet om eleverna, gestaltade sig: 

 
Betty: Och hon vet att man ska dricka kaffe om man är trött. Så det har jag 

sett tidigare, alltså på gamla skolan. Att det var roligt, att man kunde sno 

resten av Ragnars kaffe. He, he, när han inte såg det.  

Alice: Alltså jag har inte sett något sådant alls, någon gång, utan idag var 

den första. 

Betty: Jaha. För det är kaffe [gör stödtecken för kaffe], och så mjölk [gör 

stödtecken för mjölk].  

 

Initialt var det få uttalanden som gick att koppla till tillfällen där lärarna 
uppfattade kunskap och förmågor (4,5 procent av den totala mängden ord 
i transkriptet från mötet). Men det fanns undantag, däribland en diskussion 
där en av lärarna förklarade för sina kollegor hur en icke-verbal elev visade 
prov på antalsuppfattning genom att identifiera figurer med den mängd 
prickar som efterfrågats.  
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Vid analys av det sista kollaborativa mötet identifierades fler situationer 
där lärarna uttryckte sig om elevernas kunskap och förmågor (10,5 procent 
av den totala mängden ord).  Kategorin motsvarade uttalanden där lärarna 
noterat hur eleverna agerade, eller hur de uppfattade lärandeinnehållet. Lä-
rarnas ökade uppmärksamhet på elevernas aktioner och reaktioner tolkades 
som en ökad responsivitet inför elevernas kunskap och faktiska förmågor. 
Aspekterna som identifierades var subtila, till exempel kunde det handla 
om uttalanden där lärarna samtalade om det sätt på vilket en elev rörde sina 
axlar. I exemplet samtalade lärarna om huruvida elevens axelrörelse indi-
kerade ryggsäck på ryggen, vilket i sin tur tolkades som uttryck för att ele-
ven ville berätta att hen ville gå till badhuset.  

För att ännu tydligare kunna urskilja innehållet i den förändring som ini-
tialt identifierats fördjupades analysen genom ytterligare ett steg av inne-
hållsanalys. Vid den fördjupade analysen delades de tre temana; uppfatt-
ning av kunskap och förmågor, elevernas kunskapsutveckling och lärarnas 
delade kunskapserfarenhet, in i underteman. För att undvika risken att fors-
karna skulle läsa in andra intryck än de som gick att utläsa i transkripten, 
tog den forskare som inte deltagit i interventionen (den andra författaren) 
huvudansvar för denna del av tolkningen. Inom temat lärares uppfattning 
av kunskap och förmåga, minskade förekomsten av uttalanden där lärarnas 
uppfattning av elevernas kunskap kunde relateras till autismrelaterade 
aspekter, från det första till det sista mötet (från 37 till 7 procent). Inom 
samma övergripande tema ökade frekvensen av uttalanden, där lärarnas 
uppfattning av elevernas kunskap kunde knytas till uttalanden om aspekter 
av uppmärksamhet, eller intresse hos eleverna (från 22 till 59 procent). 

Den ökade frekvensen av uttalanden som gick att knyta till ökad upp-
märksamhet av elevernas uttryck och agerande i klassrummet, indikerade 
en kvalitativ förändring i lärarnas uppmärksamhet. Under det sista mötet 
uttryckte lärarna att de inspelade video-sekvenserna, och forskarens ana-
lys, hade gjort det möjligt för dem att reflektera över vad som hände i klass-
rummet. Genom att ta del av videosekvenserna kunde lärarna själva notera 
”bevis” för elevernas lärande. Lärarna uttryckte att möjligheten att på video 
se sambandet mellan undervisning och elevernas reaktion och lärande 
gjorde att diskussionen fördjupades. Dessutom erbjöd videomaterialet, så-
väl som facilitatorns reflektioner kring klassrumsundervisningen och före-
gående kollaborativa samtal, tydliga exempel som lärarna kunde förmedla 
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vidare till resurspersonerna och skolledningen. I studien förekom flera ex-
empel på att elevernas aktiva handlingar under lektionen ökade, vilket vi-
sade sig genom mer adekvata svar på frågor och en tydligare reaktion på 
skämt, samt ett ökat intresse för att delta i och initiera lekar.  

Forskarnas kvantitativa analys av skillnader i lärarnas uttalanden, kunde 
med stöd av kvalitativt analyserade exempel från lärarnas beskrivningar ge 
indikationer på att guidad video-feedback bidrar till lärares professionella 
utveckling avseende ett ökat fokus på att identifiera och förstå elevernas 
lärande. Resultatet visar att innehållet i lärarnas samtal förändras, och de 
talar mer om elevernas kunskaper än att diskutera läromedel och undervis-
ningsmaterial de kontextualiserade innehållet i lektionsplanering och ut-
värdering utifrån eleverna. De videostödda diskussionerna, i kombination 
med lärarnas gemensamma läsning av en bok om autism och lärande, gyn-
nade lärarnas professionella utveckling. 

5.5 Fas 5: Översikt av studiernas resultat    

Avhandlingens femte fas, motsvarar det sista steget i den sekventiell ex-
plorativa design som använts i studien (Creswell, 2015). I denna ska av-
handlingens övergripande syfte, att genom en praktikutvecklande ansats 
studera hur lärares kompetensutveckling bidar till att elever med IF och 
autism får ökad möjlighet till deltagande i grundsärskolans undervisning, 
uppnås. I tabell 10 nedan finns studiernas delresultat sammanställda (en 
översikt av studiernas metoder presenterades i tabell 1, s. 56).  



 

91
 

 T
ab

el
l 1

0 
Ö

ve
rs

ik
tli

g 
sa

m
m

an
st

äl
ln

in
g 

av
 d

e 
fy

ra
 a

rt
ik

la
rs

 r
es

ul
ta

t  

 
A

rt
ik

el
 I 

 
A

rt
ik

el
 II

  
A

rt
ik

el
 II

I 
A

rt
ik

el
 IV

 

R
es

u
lta

t 
R

Q
1.

 S
tr

uk
tu

re
ra

de
 o

ch
 v

äl
pl

an
er

ad
e 

in
te

rv
en

tio
ne

r,
 s

om
 s

tr
äc

ke
r 

öv
er

 ti
d 

ha
r 

i 
al

lm
än

he
t 

po
si

tiv
 e

ffe
kt

 p
å 

el
ev

er
na

s 
m

öj
lig

he
t 

at
t u

tv
ec

kl
a 

ko
m

m
un

ik
at

iv
a 

fä
rd

ig
he

te
r.

 
Lä

ra
rn

as
 (

el
le

r 
an

dr
a 

pe
rs

on
el

la
 r

es
ur

se
rs

) 
up

pm
är

ks
am

he
t 

oc
h 

fö
rh

ål
ln

in
gs

sä
tt 

på
ve

rk
ad

e 
re

su
lta

te
t. 

 
R

Q
2.

 M
et

od
ol

og
is

kt
 in

kl
ud

er
ad

es
 s

åv
äl

 
sm

ås
ka

lig
a 

fa
lls

tu
di

er
, s

om
 lo

ng
itu

di
ne

lla
 

st
ud

ie
r 

m
ed

 r
an

do
m

is
er

at
 k

on
tr

ol
lfö

rf
ar

an
de

. 
D

e 
fle

st
a 

av
 s

tu
di

er
na

 f
ok

us
er

ad
e 

ej
 p

å 
te

or
et

is
ka

 p
er

sp
ek

tiv
, 

dä
r 

de
t f

ör
ek

om
 v

ar
 

be
te

en
de

an
al

yt
is

k 
te

or
i v

an
lig

as
t. 

 
R

Q
3.

 D
et

 fa
nn

s 
en

 s
to

r 
va

ria
tio

n 
i d

e 
ut

bi
ld

ni
ng

si
ns

at
se

r 
so

m
 p

rö
va

de
s,

 v
ar

m
ed

 d
et

 
bl

ev
 s

vå
rt

 a
tt 

pr
ec

is
er

a 
re

su
lta

te
t 

ut
ifr

ån
 

m
ål

gr
up

pe
n.

 G
en

er
el

l f
or

sk
ni

ng
sl

uc
ka

 k
rin

g 
un

de
rv

is
ni

ng
ss

tr
at

eg
ie

r 
fö

r 
ba

rn
 m

ed
 A

S
T

 o
ch

 
sa

m
tid

ig
 IF

. 

R
Q

1.
 S

ki
lln

ad
en

 i 
te

st
re

su
lta

te
t 

m
el

la
n 

el
ev

gr
up

pe
rn

a 
(e

ffe
kt

st
or

le
k:

 
0,

93
6;

 0
,2

31
) 

ko
rr

el
er

ad
e 

m
ed

 
kv

al
ita

tiv
 a

na
ly

s 
av

 u
tt

ry
ck

 fö
r 

lä
ra

rs
äk

er
he

t 
un

de
r 

de
 k

ol
la

bo
ra

tiv
a 

sa
m

ta
le

n.
 

R
Q

2.
 G

en
om

 a
tt 

de
lta

 i 
le

ss
on

 s
tu

dy
, 

bl
ev

 lä
ra

rn
a 

up
pm

är
ks

am
m

a 
på

 
kr

iti
sk

a 
as

pe
kt

er
 a

v 
si

n 
eg

en
 

un
de

rv
is

ni
ng

. E
n 

de
l m

et
od

ol
og

is
ka

 
m

is
st

ag
/n

ac
kd

el
ar

 id
en

tif
ie

ra
de

s,
 1

0 
lä

ra
re

 v
ar

 a
llt

fö
r 

m
ån

ga
, 

oc
h 

at
t 

by
gg

a 
en

 le
kt

io
n 

på
 e

le
vd

at
a 

på
 

gr
up

pn
iv

å 
va

r 
ej

 id
ea

lis
kt

.  
R

Q
3.

 L
är

ar
na

 b
ek

rä
fta

de
 fo

rs
ka

re
ns

 
an

al
ys

, m
en

 la
 ti

ll 
at

t 
el

ev
er

na
s 

sk
ift

an
de

 b
eh

ov
 ä

r 
ut

m
an

an
de

, 
va

rm
ed

 ä
ve

n 
as

pe
kt

er
 r

el
at

er
ad

e 
til

l 
re

la
tio

ne
ll 

sä
ke

rh
et

 b
le

v 
fr

am
tr

äd
an

de
.  

R
Q

1.
 In

iti
al

t f
ok

us
er

ad
e 

lä
ra

rn
a 

på
 a

sp
ek

te
r 

av
 c

as
e-

el
ev

en
s 

sä
tt 

at
t 

til
lä

gn
a 

si
g 

un
de

rv
is

ni
ng

en
, 

vi
lk

a 
ka

n 
ko

pp
la

s 
til

l b
ris

te
r 

ut
ifr

ån
 

be
gr

ep
pe

t c
en

tr
al

 k
oh

er
en

s.
 

R
Q

2.
 L

är
ar

na
s 

sä
tt 

at
t 

re
so

ne
ra

 
fö

rä
nd

ra
de

s 
ef

te
r 

at
t 

le
kt

io
ns

ak
tiv

ite
te

rn
a 

im
pl

em
en

te
ra

ts
, 

ge
no

m
 a

tt 
de

 
bl

ev
 m

er
 u

pp
m

är
ks

am
m

a 
på

 
el

ev
er

na
s 

fö
rm

åg
or

 o
ch

 
in

tr
es

se
n.

 D
är

em
ot

 b
le

v 
de

ra
s 

up
pf

at
tn

in
g 

av
 W

ilm
as

 
lä

ra
nd

eb
eh

ov
 f

ör
dr

öj
d.

  
R

Q
3.

 W
ilm

a 
bl

ev
 m

er
 in

tr
es

se
ra

d 
oc

h 
en

ga
ge

ra
d 

i 
le

kt
io

ns
in

ne
hå

lle
t, 

vi
lk

et
 ty

dl
ig

as
t 

vi
sa

de
 s

ig
 i 

he
nn

es
 k

ro
pp

ss
pr

åk
.  

R
Q

1:
  I

nt
er

ve
nt

io
ne

n 
gj

or
de

 
lä

ra
rn

a 
m

er
 u

pp
m

är
ks

am
m

a 
på

 
el

ev
er

na
s 

ku
ns

ka
p 

oc
h 

fö
rm

åg
or

.  
R

Q
2:

 L
är

ar
na

 u
pp

m
är

ks
am

m
ad

e 
hu

r 
de

ra
s 

eg
et

 a
ge

ra
nd

e 
ku

nd
e 

hi
nd

ra
 e

le
ve

rn
as

 a
kt

iv
a 

ha
nd

lin
ga

r 
i k

la
ss

ru
m

m
et

. 
Lä

ra
rn

a 
up

pm
är

ks
am

m
ad

e 
oc

ks
å 

et
t 

sa
m

ba
nd

 m
el

la
n 

ök
ad

 
ko

m
m

un
ik

at
iv

 fö
rm

åg
a 

ho
s 

el
ev

er
na

, 
oc

h 
ök

ad
 fö

rm
åg

a 
til

l 
de

la
kt

ig
he

t 
i i

nt
er

ak
tio

ne
n.

  
R

Q
3:

 D
el

ta
ga

nd
e 

i i
nt

er
ve

nt
io

n 
m

ed
 v

id
eo

un
de

rs
tö

dd
 f

ee
db

ac
k,

 
gj

or
de

 d
et

 m
öj

lig
t f

ör
 lä

ra
rn

a 
at

t 
ut

by
ta

 e
rf

ar
en

he
te

r 
kr

in
g 

ko
nk

re
ta

 
un

de
rv

is
ni

ng
ss

itu
at

io
ne

r,
 v

ilk
et

 
ök

ad
e 

de
ra

s 
ha

nd
lin

gs
be

re
ds

ka
p.

  
 

S
lu

ts
at

se
r 

S
tr

uk
tu

re
ra

de
 o

ch
 v

ä
ld

ef
in

ie
ra

de
 in

te
rv

en
tio

ne
r,

  
dä

r 
lä

ra
re

ns
 y

rk
es

sk
ic

kl
ig

he
t, 

in
kl

us
iv

e 
de

nn
es

 
sv

ar
sb

er
ed

sk
ap

 ö
ka

s 
ha

r 
be

ty
de

ls
e.

 S
tu

di
er

 
so

m
 fo

ku
se

ra
r 

på
 a

tt 
ut

ve
ck

la
 lä

ra
rn

as
 

un
de

rv
is

ni
ng

ss
tr

at
eg

ie
r 

be
hö

vs
. 

   

D
el

ta
ga

nd
et

 i 
le

ss
on

 s
tu

dy
-c

yk
el

n 
gj

or
de

 a
tt 

lä
ra

rn
a 

fic
k 

sy
n 

på
 

el
ev

er
na

s 
lä

ra
nd

ep
ot

en
tia

l, 
sa

m
tid

ig
t 

ga
vs

 e
le

ve
rn

a 
m

öj
lig

he
t 

til
l 

ku
ns

ka
ps

ut
ve

ck
lin

g.
 L

är
ar

na
 

ve
rif

ie
ra

de
 f

or
sk

ar
en

s 
an

al
ys

, 
oc

h 
bi

dr
og

 m
ed

 k
om

pl
et

te
ra

nd
e 

pe
rs

pe
kt

iv
 i 

an
al

ys
pr

oc
es

se
n.

  

Im
pl

em
en

te
rin

g 
av

 le
ss

on
 s

tu
dy

 
ka

n 
ge

 lä
ra

re
 f

ör
ut

sä
ttn

in
ga

r 
at

t 
ut

ve
ck

la
 s

itt
 s

ät
t 

at
t 

re
so

ne
ra

 
kr

in
g 

el
ev

er
s 

lä
ra

nd
e.

 
K

om
bi

na
tio

ne
n 

av
 s

tr
uk

tu
re

ra
de

 
ob

se
rv

at
io

ne
r 

oc
h 

ko
lla

bo
ra

tiv
a 

sa
m

ta
l o

m
 u

tv
är

de
rin

g 
oc

h 
pl

an
er

in
g 

ka
n 

ök
a 

el
ev

er
s 

un
de

rv
is

ni
ng

sd
el

ak
tig

he
t. 

V
id

eo
un

de
rs

tö
dd

 fe
ed

ba
ck

, 
ko

m
bi

ne
ra

d 
m

ed
 ö

ka
d 

ku
ns

ka
p 

om
 

au
tis

m
 o

ch
 lä

ra
nd

e 
ök

ad
e 

lä
ra

rn
as

 
fö

rm
åg

a 
at

t u
pp

m
är

ks
am

m
a 

el
ev

er
na

s 
ku

ns
ka

p,
 f

ör
m

åg
or

 o
ch

 
be

ho
v.

   

F
o

rs
kn

in
g

en
s 

bi
dr

ag
 

E
n 

ty
dl

ig
 fo

rs
kn

in
gs

lu
ck

a.
 P

ra
kt

ik
nä

ra
 a

ns
at

se
r 

fö
r 

lä
ra

re
 s

om
 a

rb
et

ar
 m

ed
 e

le
ve

r 
m

ed
 IF

 o
ch

 
au

tis
m

 b
eh

öv
s.

 

Le
ss

on
 s

tu
dy

 h
ar

 p
ot

en
tia

l a
tt 

bi
dr

a 
til

l f
or

sk
ni

ng
, s

åv
äl

 s
om

 
pr

ak
tik

ut
ve

ck
lin

g 
in

om
 

gr
un

ds
är

sk
ol

an
. 

V
ar

ia
tio

ns
te

or
i k

an
 b

id
ra

 ti
ll 

en
 

m
er

 p
re

ci
s 

le
kt

io
ns

pl
an

er
in

g,
 

vi
lk

et
 k

an
 g

e 
ök

ad
e 

m
öj

lig
he

te
r 

fö
r 

lä
ra

nd
e 

fö
r 

el
ev

er
 m

ed
 IF

 o
ch

 
au

tis
m

. 

V
id

eo
un

de
rs

tö
dd

 fe
ed

ba
ck

 
m

öj
lig

gö
r 

en
 fö

rd
ju

pa
d 

an
al

ys
 a

v 
kr

iti
sk

a 
as

pe
kt

er
 i 

el
ev

er
s 

lä
ra

nd
e 

oc
h 

lä
ra

re
s 

pr
of

es
si

on
el

la
 

ut
ve

ck
lin

g.
 



 

92 

5.5.1 Resultatsyntes 

Nedan följer en sammanfattande presentation av hur studierna utformats i 
relation till de resultat som framkommit, samt de viktigaste beståndsde-
larna från dessa. Resultaten presenterades studie för studie ovan, men ne-
dan presenteras de i relation till varandra. Därefter beskrivs vilka faktorer 
som framträder som betydelsefulla för att utveckla deltagande lärares för-
måga att främja elevgruppens undervisningsdelaktighet. Arbetet med att 
studera hur lärares kompetensutveckling bidar till att elever med IF och 
autism får ökad möjlighet till deltagande i grundsärskolans undervisning 
grundades i den inledande forskningsöversikten. I denna framkom en kom-
plex bild av forskningsläget, då de fåtal studier som fångades in genom 
databassökningarna skilde sig åt vad gäller såväl metodologi som genom-
förande, varmed det inte var möjligt att säkerställa en systematisk jämfö-
rande analys av vad de olika språkutvecklande strategierna för barn med 
diagnos inom IF och AST gett för resultat. Det samband som gick att ut-
läsa, var att lärarens sätt att använda metoderna, eller respondera på bar-
net/eleven, har avgörande betydelse för barnets möjlighet att tala och inte-
ragera med sin omgivning. I denna studie ringades lärarens kompetens och 
förmåga in som avgörande för elevernas möjlighet till deltagande.  

Eftersom det inte fanns robusta forskningsresultat som kunde användas 
som utgångspunkt för de planerade studierna, genomfördes en pilotstudie. 
Emedan lärarens roll identifierats som en nyckelfaktor för elevernas ut-
veckling valdes en kollaborativ praktikutvecklande ansats genom lesson 
study-modellen. Resultatet visade att modellen kan bidra till att lärarna blir 
mer fokuserade på hur den undervisning de planerade och genomförde på-
verkade elevernas förutsättningar att utvecklas. Det innebär att lärarna, 
som i den första studien framträdde som avgörande för att öka elevernas 
aktiva deltagande i undervisningen, kan utveckla sin kompetens för att 
uppnå en sådan situation. Det visade sig emellertid vara svårt att identifiera 
de enskilda elevernas utveckling, eftersom resultat på gruppnivå blir miss-
visande då eleverna sinsemellan är så olika avseende deras möjligheter till 
lärande. I den uppföljande studien blev det ett starkare fokus på elevens 
utveckling, och lärarnas kompetensutveckling belystes i skenet av en fall-
beskrivning av en specifik elev.  
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Syntesen av de ingående studiernas resultat identifierar lärarens bety-
delse för elevers möjligheter till aktivt deltagande i undervisningen, vilket 
utifrån resultaten i studie 1 ledde till en kompetensutvecklingsinsats för att 
utveckla lärarnas förmåga att stärka elevernas aktiva deltagande i under-
visningen i studie 2. Resultaten från denna studie visade att det är möjligt 
att genom kompetensutveckling utveckla lärarnas förmåga att utveckla ele-
vernas delaktighet, men inte vad som varit avgörande för att så skett. I den 
tredje studien fokuserades därför detta resultat utifrån en enskild ”case”- 
elev, vars agerande i klassrummet analyserades i relation till lärarnas kom-
petensutvecklingsinsats. I takt med att lärarnas kompetens utvecklades 
skedde även ett utökat deltagande i klassrummet för eleven.  

Resultaten visade på ett samband mellan lärares professionella utveckl-
ing och undervisningsdelaktighet för en enskild elev. I den fjärde studien 
utvidgades antalet elever i fokus för lektionsutvecklingen, i syfte att stu-
dera om detta resultat var giltigt även för andra elever. Samtidigt skedde 
en metodologisk förändring, då jag som forskare rent fysisk var på plats i 
klassrummet för att utifrån en passiv roll generera data. Detta gjorde att 
analysen inte enbart vilade på data som genererats genom lärarna.  Det vik-
tigaste inslaget var emellertid att analysera vad det var som bidragit till den 
positiva utvecklingen, inte bara att konstatera att det skett en utveckling 
både avseende lärare och elever. För att komma åt de faktorer som krävs 
för att denna utveckling ska ske har samtal mellan lärare och forskare, uti-
från insamlad och av forskaren utvald empiri, analyserats. Under dessa 
samtal har jag som forskare, och facilitator i den kollaborativa processen 
valt ut vissa sekvenser av videodatamaterialet som visar undervisningsmo-
ment där lärarnas handlingar och elevernas respons framträder. Genom att 
kritiskt granska situationer från sin egen undervisning fick lärarna ytterli-
gare förutsättningar att utveckla sin förmåga att se och läsa av elevernas 
förmågor och behov, vilket ledde fram till att de på detaljnivå kunde revi-
dera sin undervisning. De kunde även tala om hur deras eget agerande på-
verkade elevernas förutsättningar till lärande och deltagande. Resultaten 
visade att lärarna ändrade sitt fokus när de studerade eleverna, från att ini-
tialt fokusera i huvudsak elevernas symtom av autism, till att tydligare fo-
kusera elevernas lärande och förståelse av det innehåll som behandlas un-
der lektionen. I detta tycks reflektionerna som skett utifrån videoinspel-
ningar av eleverna i klassrumsmiljön vara en avgörande faktor för lärarnas 
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förändrade fokus, och därmed elevernas ökade möjligheter till lärande uti-
från sina behov. Resultaten visade också att samtalen förändrades över tid; 
att det behövs en långsiktig och långvarig process för att skapa dessa för-
ändringar, situerad i lärares egen praktik.  

5.5.2 Sex faktorer som främjar lärares förmåga att utveckla 
undervisningsdelaktighet för elever med IF och autism 

När samtliga studiers resultat analyserats i relation till varandra framkom-
mer ett mönster av faktorer som är särskilt betydelsefulla för att lärare ska 
kunna utveckla denna elevgrupps delaktighet i undervisningen. Totalt lyf-
ter syntesen upp sex olika faktorer:  

 
1. Kollaborativt arbete – lärarna delar sina erfarenheter av ele-

verna och deras kunnande med varandra.   
2. Tydligt och avgränsat fokus på elevernas undervisningsdelak-

tighet i utvecklingsarbetet.  
3. Distansering till den egna undervisningsverksamheten genom 

kollegial, videobaserad kritisk granskning av densamma.  
4. Strukturerade observationer och analyser av hur lektionsaktivi-

teterna påverkar elevernas lärande.  
5. Förändrad uppmärksamhet, från att uppmärksamma elevbete-

enden, till att identifiera behov, utveckling och lärande. 
6. Kontinuitet i utvecklingsarbetet över tid.  

 
Lärare som samarbetar (1) för att dela erfarenhetskunskap och som kritiskt 
granskar sin undervisning utvecklar sina förutsättningar att skapa under-
visning där eleverna kan delta i undervisningsaktiviteterna (Klefbeck, 
2020; Klefbeck, 2021b; Klefbeck & Holmqvist, inskickad). Det handlar 
emellertid inte om vilket samarbete som helst, utan det behöver vara av-
gränsat och riktat mot att studera undervisningsdelaktighet (2) snarare än 
ha ett generellt fokus (Klefbeck, 2021b). Vidare kan videobaserade inspel-
ningar (3) bidra till att lärare kan distansera sig till sin egen undervisning 
och kritiskt reflektera över hur den kan förbättras (Klefbeck & Holmqvist, 
inskickad). Huruvida en förändring i klassrummet också innebär en för-
bättring kan vara svårt att identifiera, men elevernas kunskapsutveckling 
och lärande (4) kan fungera som en indikator av huruvida insatsen leder till 
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önskad utveckling (Klefbeck, 2021b). Om lärare tränas i att fokusera ele-
vers lärande i relation till specifika undervisningsinnehåll (5) förskjuts de-
ras fokus från symptom och beteenden till att identifiera behov, utveckling 
och lärande (Klefbeck, 2021b). Men, den viktigaste aspekten för att allt 
detta ska möjliggöras är att arbetet sker kontinuerligt över tid (6) så att 
lärarna ges tid att reflektera och följa upp elevernas lärande i relation till 
hur undervisningen är utformad (Klefbeck & Holmqvist, inskickad).  

5.5.3 Kontextualisering av de sex faktorerna  

Gubrium och Holstein (1998) hävdar att uttalanden och personliga redogö-
relser kan användas för att skapa sammanhang och förståelse av erfaren-
hetsdata. Detta har jag tagit fasta på, genom att ur transkripten välja exem-
pel som konkretiserar var och en av de sex punkterna från resultatsyntesen, 
och placera dem i sitt sociala sammanhang för fördjupad förståelse. Kon-
textualiseringen av de sex faktorerna presenteras i tabellform nedan (tabell 
11, Kontextualiserade faktorer för lärares ökade förståelse av, och förmåga 
att utveckla elevers undervisningsdelaktighet).
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Innan forskningsdesignen i denna avhandling implementerades studerades 
resultat från tidigare studier inom området. Det fanns en del forskningsö-
versikter om undervisningsstrategier för elever med samtidig IF och aut-
ism, men det visade sig att forskarna antingen uteslutit elever med omfat-
tande IF (Ospina, m.fl., 2008), eller identifierat få studier där kombinat-
ionen IF och AST behandlas (Hume m.fl., 2021; Wong m.fl., 2015).  

Det var mot den bakgrunden som avhandlingsarbetet inleddes med en 
systematisk forskningsöversikt (Klefbeck, 2021a) om undervisningsstrate-
gier för att utveckla förutsättningar för kommunikation och interaktion för 
elever med AST och IF. Forskningsöversikten visade att strukturerade och 
väldefinierade strategier har effekt på elevers lärande, men förutsättningen 
för att insatserna ska resultera i ökat lärande för eleven är att läraren, eller 
resurspersonen håller fast vid de strategier som prövas, och responderar på 
elevers signaler. Forskningsöversiktens (Klefbeck, 2021a) slutsats pekade 
mot ett behov av fortsatt forskning med praktikutvecklande ansats. Det 
korresponderar med annan forskning om förutsättningar för lärande i all-
mändidaktisk (Wei m.fl., 2010), såväl som specialdidaktisk kontext (Par-
sons m.fl., 2013; Norwich m.fl., 2020; Holmqvist & Lelinge, 2021), vilka 
förordar partnerskap mellan forskare och lärare, för att utveckla praktiken. 
Utifrån forskningsintresset barns rätt till utbildning (UNICEF, 1989, para-
graf 28), inriktades avhandlingsarbetets design på praktikutvecklande stra-
tegier som möjliggör elevers undervisningsdelaktighet.  

Den narrativa syntesen av forskningens resultat sammanfattades genom 
sammanställning av sex faktorer av betydelse för lärarnas förmåga att ut-
veckla undervisning för ökad undervisningsdelaktighet för elever med IF 
och autism.  

KAPITEL 6 DISKUSSION 



 

99 

I detta kapitel diskuteras de faktorer som framträdde i syntesen. Det görs 
genom rastret av avhandlingens teoretiska ramverk och tidigare forskning. 
De identifierade faktorernas betydelse för utveckling av praktiken fokuse-
ras med avsikten att uppnå avhandlingens syfte, att genom praktikutveck-
lande ansatser studera hur lärares kompetensutveckling kan bidra till att 
elever med IF och autism får ökad möjlighet till deltagande i undervis-
ningen. Vidare diskuteras metodologiska överväganden i relation till eko-
logisk validitet och forskningsetik. Begränsningar som framkommit utifrån 
metodologi och forskningsetik lyfts fram. Kapitlet avslutas med förslag till 
vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion utifrån sex faktorer för ökad 
undervisningsdelaktighet  

6.1.1 Kollaborativt arbete – lärarna delar sina erfarenheter av 
eleverna och deras kunnande med varandra.  

I samtliga av avhandlingens studier framkom resultat som lyfter betydelsen 
av kollaborativt arbete för lärares möjlighet att utveckla undervisning för 
elever med IF och autism. I den för avhandlingen avslutande forsknings-
cykeln (Klefbeck & Holmqvist, inskickad) summerar lärarna att möjlig-
heten att delta i cykler av lesson study, ökat deras professionella utveckl-
ing, vilket fått dem att uppmärksamma, tolka och analysera elevernas 
handlingar från nya perspektiv. En av lärarna, uttrycker detta på följande 
vis, 

… det som Kamilla filmade, det som Kamilla hjälpte oss att uppmärk-

samma. De här grejorna när vi jobbar enskilt. De här grejerna i kommuni-

kationen. De är. Vi undervisar i ämnesområden. Yes. Alltså är det de här 

sakerna som vi ska jobba med. Nej, det ser inte skola ut i andras ögon, men 

vi har faktiskt haft en forskare med i, och utvecklat verksamheten. I det 

lilla, som handlar om små, små saker, små signaler. Som vi ska lyfta (Ut-

drag från kollaborativt samtal Klefbeck & Holmqvist, inskickad) 

 

Det lärarna här identifierar som nya perspektiv, kan förstås utifrån kärnan 
i lesson study-modellen, där den minsta gemensamma nämnaren är att in-
terventionen innehållit moment av gemensam planering, utvärdering av de-
signen med stöd av observatörer, samt reflektion av resultatet (Ono m.fl. 
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2013). Den kollaborativa process som lärarnas reflekterande tankar in-
rymts i, har fört lärarnas tankar vidare, i en process vilken kan karaktärise-
ras som utvecklat handlande (Dewey, 1923, 1929a), det vill säga hand-
lingar som gör skillnad för elevernas utveckling. De kollaborativa samtalen 
har utmynnat i lärandeinnehåll som engagerat elevernas tänkande, och som 
också lett till praktiska handlingar. Fokus i de kollaborativa samtalen har 
vilat på vad Dudley (2014) beskriver som det kollaborativa arbetets kärna: 
gruppens utvärdering av ett gemensamt planerat lektionsinnehåll. Lärarnas 
kollaborativa arbete har inneburit tillträde till en praktikgemenskap (Lave 
& Wenger, 1991; Wenger, 1999). Deltagandet i praktikgemenskapen, där 
mening, praktik, gemenskap och identitet uppstår kan förstås genom 
Wengers egna ord:  

Participation in this sense is both personal and social. It is a complex 
process that combines doing, talking, thinking, feeling, and belonging. 
It involves our whole person… (Wenger, 1999, p. 56).   

I studien om en case-elevs lärande (Klefbeck, 2021b) framkom att det kol-
laborativa arbetet resulterat i att case-eleven (den elev som lärarna initialt 
haft svårast att få engagerad i undervisningen), blivit engagerad i, och ut-
vecklat kunskap om det lärandeinnehåll som den gemensamma lektions-
planeringen fokuserat. Liknande resultat framkom i Klefbeck och Hol-
mqvist (inskickad), där lärarnas kollaborativa arbete fick dem att uppmärk-
samma att en av eleverna faktiskt deltog aktivt, även då denne hade huvu-
det täckt av en filt. Genom att dela upplevelser av samma situation kunde 
aspekter av elevers och lärares handlingar upptäckas och fördjupas, vilket 
möjliggjorde nya sätt att utforska och utveckla elevernas delaktighet i 
undervisningen. Dessa forskningsresultat indikerar att kollaborativt arbete, 
där lärare delar sina erfarenheter om elevernas kunnande, har särskild be-
tydelse i sammanhanget, det vill säga undervisning av elever med IF och 
autism, där det kan vara särskilt komplicerat att förstå på vilka sätt eleverna 
uppfattar undervisningen. Resultatet bekräftar tidigare forskningsresultat 
(Foreman m.fl., 2014; Lindsay, m.fl., 2013; Roberts & Webster, 2020; Par-
sons m.fl., 2013), som visar att bland lärare som arbetar med elever med 
autism och eller IF är samarbete med lärarkollegor avgörande för lärarnas 
möjlighet att skapa en inkluderande lärandemiljö.  

Däremot finns det i tidigare forskning få resultat kring vad i det kollabo-
rativa arbetet som bidrar till undervisningsdelaktighet i denna specifika 
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undervisningskontext. Betydelsen av lärarnas ökade förmåga att främja 
elevernas undervisningsdelaktighet kan förstås utifrån antagandet att ar-
bete i praktikgemenskap främjar lärarnas upplevelse av det Munthe 
(2003a) benämner professionell säkerhet. Detta resultat är förenligt med 
tidigare forskning som relaterar professionell säkerhet till lärares förmåga 
att hantera en utmanande klassrumssituation (Hattie, 2012), eller använda 
sin yrkesskicklighet (Bandura, 2006). Men, att förklara betydelsen av kol-
laborativt arbete, utifrån att det kan göra läraren mer självsäker, är inte hela 
sanningen, då annan forskning, står i kontrast till detta. Mintz (2014) fram-
håller att i mötet med elever med autism behöver läraren kunna hantera en 
didaktisk situation utan givna svar, vilket han liknar vid att läraren behöver 
kunna hantera produktiv osäkerhet. Det Mintz (2014) benämner som om-
råden av produktiv osäkerhet, liknar det Dewey (1910) definierar som re-
flektivt tänkande, det vill säga tankar vilka härbärgerar lärarens osäkerhet 
i möte med det oförutsägbara. Resultaten i den inledande lesson study-stu-
dien (Klefbeck, 2020) går att förstå utifrån båda dessa, till synes motsatta, 
perspektiv. Betydelsen av professionell säkerhet framkom då det i Klef-
beck (2020) fanns fler uttryck för didaktisk och praktisk säkerhet vid lärar-
nas planering av lektionsaktiviteterna för den elevgrupp som sedan visade 
sig lära sig mest. Samtidigt indikerade samma studie att lärares uttryck av 
didaktisk osäkerhet, kunde vara avgörande för deras förmåga att identifiera 
aspekter av betydelse för elevernas lärande (Klefbeck, 2020). Härigenom 
framkommer att det reflekterande samtalet kan fungera som en sorts motor 
för lärares kompetensutveckling. 

6.1.2 Tydligt och avgränsat fokus på elevernas undervisnings-
delaktighet i utvecklingsarbetet.   

Den andra faktorn som framträdde i studiernas resultat som betydelsefull 
för att utveckla undervisningen så att elevernas delaktighet ökar, är ett tyd-
ligt och avgränsat fokus mot denna aspekt, genom att forskaren under pro-
cessens gång ger lärarna stöd att hela tiden relatera den gemensamt plane-
rade lektionsdesignen till det kunnande som de identifierar hos eleverna. I 
studien med en case-elev (Klefbeck, 2021b) identifierar lärarna gemensamt 
en kunskapslucka, som rör en elevs svårigheter att förutse händelser i tid 
och rum. Genom att konstruera en konkret ram i papp, ger lärarna eleven 
redskap att orientera sig. Lärarnas utvecklade handlingar, implementering 
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av ram i schemat, gör tillvaron mer förutsägbar för eleven i ”tid och rum”, 
vilket i sin tur resulterar i att eleven kan uttrycka vilja och riktning. Lik-
nande resultat framkommer i tidigare forskning. Christersson m.fl. (2019) 
beskriver att lärare, genom att fokusera på studenters erfarenhet och för-
kunskaper, kan främja deras aktivitetsnivå i undervisningen. Liknande 
slutsatser kommer Michael (2006) fram till, men denne betonar också att 
för att aktivt deltagande ska ha effekt på elevens lärande, måste läraren 
vara beredd att lära, tänka om och anpassa undervisningsmiljön utifrån 
varje elevs förutsättningar. Samtliga av de i avhandlingen ingående prak-
tikutvecklande interventionerna innehåller moment där lärarna fokuserar 
på elevernas uppfattning av lektionsinnehållet, genom att de gemensamt 
reflekterar över den undervisning som genomförts i klassrumskontexten. 
Utifrån ett variationsteoretiskt antagande går det inte att separera den lä-
rande från det som lärs (Holmqvist m.fl., 2008). Detta blev synligt i det 
situerade kollektiva lärande som uppstod när lärarna tillsammans uttolkade 
resultaten av elevernas kunskapstest (Klefbeck, 2020), förståelse av tid och 
rum (2021b) och undervisningsdelaktighet (Klefbeck & Holmqvist, in-
skickad). Lärarna kunde ta stöd i kollegiets uppfattning av elevernas för-
kunskaper, för att avgöra vilket lärandeinnehåll som var möjligt för ele-
verna. Särskilt i studie 4 (Klefbeck & Holmqvist, inskickad) synliggjordes 
hur lärarnas fokus skiftade före och efter studiens genomförande, och att 
de riktade sig alltmer mot elevernas möjligheter att inkluderas i det innehåll 
som undervisningen handlade om. Det sätt på vilket lärarna skiftade fokus 
kan förstås socialpsykologiskt. Den kollaborativa interventionen, där stra-
tegier som observationsprotokoll, kunskapstest och video, användes, möj-
liggjorde olika perspektiv från lärarnas sida på hur deras responser påver-
kade elevernas responser. Utifrån Asplund (1987b) kan lärarnas skifte av 
fokus hänga samman med att de i studien gavs utrymme för social re-
sponsivitet. Utifrån Meads (1934) teorier kan lärarnas förmåga till rollö-
vertagande ha stimulerats genom interventionen, det vill säga att lärarna 
gavs goda förutsättningar att föregripa elevens beteende.  

I resultatsyntesen framkommer även att lärarnas fokus på elevens sätt att 
uppfatta lärandeinnehållet, gjorde det möjligt för lärarna att utveckla 
undervisningen (Klefbeck, 2020; Klefbeck, 2021b; Klefbeck & Holmqvist, 
inskickad). Det förändrade lektionsinnehållet bidrog till att elevernas 
undervisningsdelaktighet ökade (Klefbeck, 2021b; Klefbeck & Hol-
mqvist).  
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6.1.3 Distansering till den egna undervisningsverksamheten 
genom kollegial, videobaserad kritisk granskning av 
densamma.  

Att distansera sig till sin egen undervisning genom att reflektera över den 
kan vara problematiskt. I tidigare forskning om villkor för delaktighet och 
lärande i den svenska grundsärskolan (Martinsson Niva, 2016; Östlund 
(2012), framkommer brister i utbildningssystemet, där lärare inte lyckas 
arrangera undervisningssituationer i vilka elevernas aktiva handlingar 
fångas upp. Såväl Östlund (2012) som Martinsson Niva (2016) föreslår 
fortsatt forskning där lärare bjuds in i forskningsprocessen. Att använda 
videoinspelningar som analyseras och kritiskt granskas av fler än den un-
dervisande läraren, kan medföra att läraren försätts i ett osäkerhetsläge. 
Som Munthe (2003b) lyfter fram kan emellertid lärares reflektion i det di-
daktiska osäkerhetsläget bidra till förändring och utveckling. Avhandling-
ens resultat visar att genom den distans som den videounderstödda reflekt-
ionen erbjöd i lärarnas analys av lektionsaktiviteterna (Klefbeck & Hol-
mqvist, inskickad) blev lärarna uppmärksamma på elevernas subtila signa-
ler, vilket är av särskild betydelse i undervisning av elevgruppen med IF 
och autism (Deb & Prasad, 1994). Parson m.fl.s (2013) forskning visar att 
trots att lärare har kunskap om hur de ska utveckla undervisning för elever 
med autism, används eller fungerar dessa undervisningsstrategier inte all-
tid i praktiken. Liknande resultat identifierades inledningsvis i den fjärde 
studien där lärarnas erfarande av elevernas kunnande inledningsvis befann 
sig i bakgrunden (Klefbeck & Holmqvist, inskickad). I förgrunden var 
främst aktiviteter, metoder och undervisningsmaterial. Parson m.fl (2013) 
föreslår en praktikutvecklande ansats, där lärare och forskare samarbetar. I 
den fjärde forskningsfasen (Klefbeck & Holmqvist, inskickad) understödjs 
en sådan ansats av guidad video-baserad feedback. I och med detta blev 
det möjligt för lärarna att distansera sig och reflektera över elevernas situ-
ation i relation till vad de förstår och erbjuds att lära i klassrummet. Den 
kvalitativa förändringen i lärarnas uttalanden, från att lärarna framför allt 
resonerade kring autismrelaterade aspekter av elevernas lärande, till att lä-
rarnas reflektion i huvudsak fokuserade aspekter av elevernas intressen och 
förmågor, verifierades genom kvantitativa jämförelser av transkripten från 
lärarnas kollaborativa samtal före och efter interventionen med video-un-
derstödd feedback. Skillnaden i lärarnas uppmärksamhet, som skapat en 
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skillnad i deras aktion under lektionerna, går att förstå utifrån variations-
teoretiska antaganden (Marton, 2014). Till skillnad från de tidigare studi-
erna har variationsteorin i denna avhandling använts som gemensamt ram-
verk för lärare och forskare. De teoretiska antagandena hjälpte till att syn-
liggöra hur lärandeobjektet behandlas i undervisningen, varmed det blev 
möjligt för lärarna att identifiera kritiska aspekter, det vill säga vilka 
aspekter som eleverna ännu inte urskilt. 

6.1.4 Strukturerade observationer och analyser av hur lektions-
aktiviteterna påverkar elevernas lärande  

Tidigare forskning om didaktiska utmaningar i lärares möte med elever 
med IF (Norwich m.fl., 2021), och autism (Lindsay m.fl., 2013; Roberts & 
Webster, 2020), visar att kompetensutvecklande utbildningsinsatser utan-
för deltagarnas egen praktik inte är tillräckliga för att ge lärare förutsätt-
ningar att hantera elevernas behov av struktur och anpassning. Enligt Stig-
ler och Hieberts (2009) definition av lesson study-cykeln, innefattar ansat-
sen alltid moment av kritisk granskning, men granskningen behöver varken 
fokusera elevens prestation, eller den enskilda lärarens genomförande. Det 
som är i fokus är hur lektionen är utformad för att på bästa sätt ge eleverna 
möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Genom att följa lesson study-
cykelns struktur (Stigler & Hiebert, 2009), har samtliga forskningsfaser 
som genomförts inom avhandlingens ram utgått från problem som lärarna 
själva identifierat. Efter att lärarna tillsammans planerat lektionsinnehållet, 
utifrån de identifierade kunskapsluckorna, har varje forskningsfas innehål-
lit moment av strukturerad observation. Under de efterföljande kollabora-
tiva samtalen, har lärarna diskuterat vad som fungerat och vad som inte 
fungerat. I de kollaborativa samtalen har lärarnas upplevelser av sin egen 
kompetensutveckling genom deltagandet i lesson study-cyklerna, reflekte-
rats utifrån uppmätta resultat på elevers lärande (Klefbeck, 2020), elev-
skattningar i lärarnas observationsprotokoll (Klefbeck, 2021b), respektive 
forskarens videounderstödda feedback (Klefbeck & Holmqvist, in-
skickad). Kopplingen mellan lärares professionella utveckling och elever-
nas lärande, vilken avhandlingens resultat visar på, ger ett kunskapsbidrag. 
Norwich m.fl. (2020) har lyft fram att det finns få forskningsresultat inom 
det specialdidaktiska fältet där lärares professionella utveckling identifie-
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rats som avgörande för elevernas möjligheter till lärande. Vidare visar Hol-
mqvist och Lelinges (2021) forskning på en forskningslucka rörande relat-
ionen mellan lärares kompetensutveckling och elevers kunskapsutveckl-
ing. Avhandlingens empiriska resultat visar att lesson study har potential 
att utveckla lärarens tankar och agerande i vad Dewey (1923) kallar ut-
vecklad handling, där handlingarna bland annat utgörs av de systematiska 
observationer och analyser som genomförs. Avhandlingens slutsats, att 
lesson study har potential att ge såväl lärare som elever i grundsärskolan 
tillgång till lärprocesser, överensstämmer med tidigare forskning, som vi-
sat att de elever som har det mest problematiskt att lära också är de som 
har störst potential att lära sig genom deltagande i lesson study (Lo m.fl., 
2005). Det som skiljer tidigare resultat från de som presenteras i denna 
avhandling är att modellen prövas i en svensk grundsärskolekontext, där 
denna forskning är mycket begränsad.  

6.1.5 Förändrad uppmärksamhet, från att uppmärksamma 
elevbeteenden, till att identifiera behov, utveckling och 
lärande. 

Dean m.fl. (2016) visar att forskning om delaktighet för personer med IF 
oftast riktar in sig på fritidsaktiviteter; endast ett fåtal studier behandlar 
delaktighet i undervisning, eller relaterar individens möjlighet till delaktig-
het till valmöjlighet eller ansvar. I denna avhandling är lärande, och där-
med lärarnas utveckling av lärandeinnehåll centralt, specifikt då avseende 
hur lärare kan bidra till att öka elevernas delaktighet i undervisningen. I de 
empiriska studier som avhandlingen innehåller (Klefbeck, 2020; Klefbeck, 
2021b; Klefbeck & Holmqvist, inskickad) implementerades variationsteori 
(Marton & Booth, 1997) som analysverktyg i lärarnas lektionsplanering. 
Genom att arbeta med aspekter av variation och kontraster uppmärksam-
made lärarna hur de kunde bygga upp sina lektioner så att eleverna uppfat-
tade kritiska aspekter av lektionsinnehållet (Marton, 2014; Pang, 2003). 
Detta innebar att det skedde ett fokusskifte från elevernas symtom och av-
vikande beteende, till deras kunskap och intressen. Exempel på hur detta 
uttrycks genom handling är sättet som lärarna introducerade och använde 
ramen i bildschemat, där strukturen var densamma men innehållet varie-
rade. Detta gjorde det möjligt för case-eleven att navigera i skolkontexten 
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(Klefbeck, 2021b). Studiernas sammantagna resultat visade att den föränd-
rade lektionsdesignen möjliggjorde reflekterande utvecklade handlingar 
(Dewey, 1910; 1923). Lärarnas fokus skiftade, från att initialt handla om 
elevernas symtom på autism till elevernas lärande och förståelse av det in-
nehåll som behandlas under lektionen (Klefbeck & Holmqvist, inskickad). 
Det är ett resultat som framkommer i avhandlingen och som visade sig leda 
till mer engagerade elever (jmf. med Maxwell m.fl. 2012). Ett sätt att förstå 
den förändring som skett är, att interventionerna med lesson study i grund-
särskolans praktik, tillgängliggjort kollaborativa arbetet i praktikgemen-
skap (Wenger, 1999). Tidigare forskning (Klang m.fl., 2020), visar att lä-
rare som arbetar med elever med IF i segregerade utbildningsmiljöer har 
jämförelsevis lägre förväntningar på sina elevers förmåga att lyckas med 
utbildning, jämfört med lärare som arbetar med motsvarande elevgrupp i 
inkluderade undervisningsmiljöer. Processen, där lärarna tillsammans en-
gagerar sig i elevernas lärande, kan liknas vid ett ömsesidigt engagemang 
(Wenger, 1999), där lärarnas kritiska granskning blir den process där de 
gemensamt engagerar sig i elevernas lärande, oavsett placering och skol-
form.  

Analysen i resultatet från den avslutande kollaborativa cykeln i studie 4 
fokuserade på lärarnas uttalanden under de kollaborativa träffarna (Klef-
beck & Holmqvist, inskickad). Av den anledningen finns endast indicier 
av hur interventionen påverkat elevernas lärande. Dessa indicier framgår 
av lärarnas redogörelser, där det fanns exempel på att elevernas aktiva 
handlingar under lektionen ökade. Klefbeck och Holmqvists (inskickad) 
resultat stämmer överens med tidigare forskning (Busby m.fl., 2012; Rus-
sell m.fl., 2019a) som visat ett positivt samband mellan lärarnas kunskap 
om autism och deras förmåga att uppfatta elevgruppens styrkor. Utifrån 
avhandlingens fokus på undervisningsdelaktighet, är lärarnas förändrade 
uppmärksamhet avgörande, då forskning visat att lärares förmåga att upp-
fatta elevers röster är en förutsättning för elevernas lärande (Flutter, 2007).  

6.1.6 Kontinuitet i utvecklingsarbetet över tid 

Huvudstudierna i denna avhandling (Klefbeck, 2021b; Klefbeck & Hol-
mqvist, inskickad) har samlats in under ett läsår (september 2019, till och 
med juni 2020). När datainsamlingen inleddes var kontakten redan väl eta-
blerad. Den inledande kontakten mellan forskaren och skolledningen togs 
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i december 2018, och forskaren informerade vårdnadshavare, elever och 
lärare i maj 2019. Förberedelserna, och de sammanlänkade forskningsfa-
serna innebär att det funnits en långsiktighet och kontinuitet i arbetet både 
från lärarnas och forskares sida. Kollaborativt utvecklingsarbete över tid 
kan förstås utifrån Laves och Wengers (1991) tes om övergången från le-
gitimt perifert deltagande till praktikgemenskap. Genom deltagande i less-
son study-cykeln får lärarna tillträde till en social gemenskap, varmed de 
gradvis tar till sig strategier och kunnande som finns i kollegiet samtidigt 
som de blir del i samarbete kring den pedagogiska praktiken. I de ingående 
studierna utvecklar lärarna dessutom successiv förståelse för en vetenskap-
lig teori, variationsteorin, och kan i allt högre utsträckning använda teorin 
för att planera, genomföra och analysera sin undervisning. Att utveckla en 
sådan kunskap bidrar även till kontinuitet och långsiktighet, eftersom den 
teoretiska förståelsen ”finns kvar” hos lärarna efter att forskaren avslutat 
sitt projekt. Detta lärande sker under en process som tar tid, då det kun-
nande som finns i kollegiet inte blir tillgängligt genom kortare nedslag i 
praktikgemenskapen. Kontinuitet i utvecklingsarbetet kan dessutom kom-
pensera för den riskfaktor som Brock m.fl. (2017) pekar på, nämligen att 
lärare inte använder evidensbaserade metoder på rätt sätt, trots att de har 
kunskap om dem, varmed effekten uteblir. Kontinuitet i utvecklingsarbete 
skapar förutsättningar för det Lave och Wenger (1991) kallar gemensam 
uppmärksamhet, vilken i sin tur skapar förutsättningar för engagemang och 
delaktighet. 

Resultat från tidigare forskning visar att för att undervisning för elever 
med autism (Falkmer m.fl., 2015) och, eller IF (Koyama & Yang, 2011) 
ska möjliggöra elevernas undervisningsdelaktighet behöver lärarna be-
härska ett vitt spektrum av didaktiska och kompensatoriska strategier. Ex-
empelvis visar Koyama och Yangs (2011) att användandet av bilder, före-
mål och symboler har stor betydelse för elevernas självständighet. Erick-
son och Geist (2016) framhåller att dynamiska tankekartor radikalt kan öka 
möjligheten till kommunikation. Speciallärare inom den svenska grund-
särskolan ska ha erforderlig speciallärarexamen (2011:186). Trots krav på 
behörighet visar Skolinspektionens rapport att många lärare inom grund-
särskolan känner sig osäkra på hur de kan göra för att eleverna ska bli del-
aktiga i lärandet (Skolinspektionen, 2021). I den segregerade undervis-
ningsmiljö där elever med kombinerad diagnos inom IF och autism ofta 
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har sin hemvist (Sveriges officiella statistik, Skolverket, 2021) är under-
visningen ofta organiserad utifrån en-till-en-principen, varmed läraren ofta 
arbetar utan andra lärare omkring sig. Ensamarbete gör delaktigheten i 
praktikgemenskapen (Wenger, 1999) mer subtil, varmed det legitimt situ-
erat lärande (Lave & Wenger, 1991) blir mindre tillgängligt. Här kan less-
son study-cykelns tydliga faser (Stigler & Hiebert, 2009) bidra, genom att 
ge lärarna möjlighet att ingå i praktikgemenskaper och kontinuerligt ut-
veckla undervisningsstrategier tillsammans med andra. Förhoppningsvis 
kan då tid till samarbete och praktikutveckling sanktioneras av skolled-
ning, och en långsiktig process säkerställas.  

6.2 Undervisningsrelaterad inkludering 

Avhandlingsarbetets fokus på elevers deltagande i undervisningen följer 
av den teoretiska föreställningen att elevers aktivitet främjar deras kun-
skapsutveckling (Dewey, 1923). Sammanhanget, läraruppdraget, där lärare 
utifrån iakttagelser av det som sker i undervisning genomgår cykler av lekt-
ionsutvecklingen, är i sig forskning. Dewey skiver: ”…education is by its 
nature an endless circle or spiral. It is an activity which includes science 
within itself (Dewey, 1929b, s. 40)”.  

Genom att leda och delta i lesson study-cykler tillåts lärare och forskare 
stanna upp i det rum av osäkerhet som uppstår i en undervisningskontext 
utan givna svar. I den först genomförda lesson study-studien (Klefbeck, 
2020) framkom att professionell osäkerhet inte behöver betyda att under-
visningen har lägre kvalitet. Just detta, att lärarna vågar ge uttryck för osä-
kerhet, kan i stället vara tecken på att lärarna är på väg att hitta strategier 
för att hantera utmaningar som uppstår i undervisningen. Detta kan i sin 
tur initiera ett upplevt behov av fortsatt lärande. Strategin att låta lärares 
osäkerhet komma fram i ljuset förankras i Munthes (2003b) och Mintzs 
(2014) forskning. Mintz (2014) poängterar att lärare, för att utveckla sin 
förmåga att anpassa undervisningen för elever med diagnos inom autism, 
behöver våga stanna kvar i osäkerhet och gärna dela med sig av sin osä-
kerhet till andra professionella aktörer för att hitta nya strategier. I resultat 
från den första lesson study-studien (studie 2) (Klefbeck, 2020) påtalade 
en av de medverkande lärarna svårigheter som uppstår då eleverna är så 
olika, vilket gör det utmanande att anpassa undervisningen till varje elevs 
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behov. Lärarens uttalande kan till viss del relateras till Dulis (2016) kon-
klusion, vilken visar att de lärare som inte använde coping-strategier, fick 
allt svårare att hantera svåra, eller oförutsägbara situationer i mötet med 
elever med komplexa behov, varmed det också blev allt svårare för dem att 
utforma undervisningen efter elevernas behov. Även om lärarens uttalande 
inte direkt kan relateras till emotionell utmattning, gjorde läraren sitt utta-
lande som svar på frågan om upplevelser av relationsrelaterade utmaningar 
inom undervisningsuppdraget.  

Den inledande lesson study-studien (studie 2) (Klefbeck, 2020), besva-
rade inte om och i så fall hur lärarnas förståelse av elevernas behov utveck-
lats. Detta till skillnad mot de senare studierna (studie 3 och 4) (Klefbeck, 
2021b; Klefbeck & Holmqvist, inskickad), vilka innefattade jämförelser 
mellan lärarnas sätt att utrycka sig kring eleverna före och efter intervent-
ionerna. I de senare faserna var de lärare som deltog färre, och fler kolla-
borativa samtal genomfördes (Klefbeck, 2021b; Klefbeck & Holmqvist, 
inskickad). Avhandlingens resultat indikerar att lärarna, genom att delta i 
projektet, gavs utrymme att stanna upp och reflektera över arbetets utma-
ningar och kritiskt granska sin egen undervisning, varmed de upptäckte 
nya användbara tillvägagångssätt för att inkludera eleverna i klassrumsar-
betet. Det systematiska och stegvisa genomförandet (Stigler & Hiebert, 
2009) i processen erbjöd lärarna möjlighet till anpassning och utveckling 
samt till undervisningsrelaterad inkludering.  

6.3 Metoddiskussion  

Implementeringen av lesson study genomfördes som en intervention där 
en explorativ sekvenserad forskningsdesign med mixade metoder 
(Creswell, 2015) ramade in lärarnas arbete, genom gemensam profession-
ell utveckling.  I studierna som ingår i denna avhandling genomförs lesson 
study gemensamt av mig som forskare och lärarna. Vi har dock olika fokus, 
och lesson study-modellen fungerar som en datainsamlingsmetod, på 
samma gång som den utgör en skolutvecklingsmodell för lärarna. Forsk-
ningsfokus är på lärarna och vad som krävs för att de ska utveckla kompe-
tens som innebär att de kan bidra till att deras elever ökar sin undervis-
ningsdelaktighet. Hur utbildningen utformas blir fokus för lärarna medan 
lärarnas utvecklade kompetens och vad i kompetensutvecklingen som är 
gynnsamt, är i fokus för mig som forskare. Eftersom forskningsområdet i 
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det här fallet är komplext, och delvis obeforskat, har ett spektrum av me-
toder använts vid datainsamling och de har prövats för att identifiera vad 
som är möjligt. I detta arbete har Creswells (2015) modell av explorativ 
sekvenserad design ramat in alla studier. Inledningsvis prövades modellen 
lesson study, och i de därpå följande faserna (fas 3 och 4) har intervent-
ionen/experimentet förfinats utifrån resultaten av de föregående studiernas 
preliminära analyser. Det som var gemensamt i de i avhandlingen inklude-
rade empiriska studierna, var att samtliga innehöll de av Ono m.fl. (2013) 
definierade minsta gemensamma nämnarna för lesson study: gemensam 
planering av forskningslektionen/lektionsaktiviteterna, utvärdering av de-
signen med stöd av observatörer och reflektion av resultatet med fokus på 
hur undervisningen kan utvecklas. Sett i ljuset av variationsteorin (Marton, 
2014; Pang, 2003) kan de gemensamma dragen för lesson study-cyklerna 
(Ono m.fl., 2013) ses som konstanta aspekter för lärarnas kompetensut-
veckling; dessa återkom studie, efter studie. Innehållsfokus varierade uti-
från den stegvisa analysen mellan studierna, och därmed förändrades vad 
som kom i varje delstudies fokus. Avhandlingens övergripande fokus har 
varit hur intervention för lärare i grundsärskolan kan utformas för att ut-
veckla lärarnas förmåga att öka elevernas undervisningsdelaktighet. Stu-
dien har lett fram till olika faktorer som är av betydelse för detta. Genom 
studiens narrativa syntes har faktorerna presenterats som avgörande för att 
professionell utveckling för lärare ska leda till ökad undervisningskompe-
tens.  

Studierna som ingår i avhandlingen berör ett mindre antal lärare och ele-
ver och det begränsar överföringen av resultaten. För att kunna bidra med 
resultat som går att generalisera skulle flera studier med ett större antal 
deltagare krävas. Vidare skulle kontrollgrupper kunnat användas för att 
jämföra hur lärares kompetens förändrades i olika grupper. Ytterligare ett 
sätt att förankra resultaten bredare kunde vara att genomföra studierna vid 
mer än en skola och med andra lärargrupper. Det finns även vissa begräns-
ningar och svårigheter med att genomföra forskning tillsammans med lä-
rare. Under mina besök i klassrummet var jag observatör, vilket innebar att 
jag undvek att själv initiera interaktion med eleverna. Men, vid några till-
fällen tog eleverna ändå kontakt med mig. Vid något tillfälle när jag satt 
och filmade, slog sig en elev ner i mitt knä, vid ett annat bjöd en elev in 
mig att beskåda och filma dennes uppfinning. Den senare eleven ville ut-
byta erfarenheter med mig som forskare. I situationen tillsammans med 
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eleven, och dennes uppfinning, var jag för en stund själv aktör, i stället för 
observatör. Jag blev helt enkelt tagen av stunden och det mellanmänskliga 
möte som eleven bjöd in till. Mina tidigare yrkeserfarenheter tillsammans 
med den relation som uppstod mellan mig och lärarna under de kollabora-
tiva samtalen, kan ha fått mig att missa vissa aspekter i analysen, vilket jag 
dock har försökt att vara medveten om genom att vid analysen samarbeta 
med medbedömande forskare.  

6.3.1 Ekologisk validitet  

För att avgöra forskningens giltighet, eller stringens (eng., ”rigor”), har en 
ansats av ekologisk validitet använts. Enligt Denscombe (2016), kopplas 
begreppet ursprungligen till experimentforskning.  

Den ekologiska validiteten besvarar till vilken grad den respons och de 
reaktioner som uppmätts vid experimentets genomförande motsvarar för-
hållanden i praktiken i den ”verkliga” världen. Denscombe (2016) lyfter 
fram att begreppet ekologisk validitet kan användas för att förstå hur inter-
ventionens placering har betydelse för uttolkningen av dess användbarhet 
i praktiken. Härmed har ekologisk validitet relevans i studier som genom-
förs i deltagarnas ordinarie klassrumsmiljö. Bryman (2011) beskriver att 
forskaren, genom att placera sin undersökning i en naturlig situation, kan 
uppnå en högre ekologisk validitet eftersom forskning som genomförs i en 
sådan situation har större giltighet än forskning som genomförs i konstru-
erade miljöer. Forskning kan också bedömas utifrån dess värde för prakti-
ken (Thornberg & Fejes, 2016), vilket har relevans här, då den aktuella 
forskningen, genom dess praktiknära utförande testades samtidigt som den 
genomfördes. Dewey skiver att,” … there is no way to discover what is 
‘more truly educational’ except by the continuation of the educational act 
itself” (Dewey, 1929b, s. 39).  Utifrån denna studies explorativa sekventi-
ella (Creswell, 2015) mixade metod, iscensätts ett slags kvasiexperiment, 
genom sekvenser av forskningscykler i deltagarnas egen praktik. Detta bi-
drar till möjligheter att värdera experimentets giltighet och riktighet ef-
tersom även resultatet blir synligt i en naturlig miljö, det vill säga i klass-
rummet.  
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6.3.2 Etiska spörsmål och förhållandet mellan risker och 
möjligheter   

Etikansökan. Forskningen har genomförts i enlighet med den procedur som 
beskrevs i etikansökan (VR, 2019–02.767). De avsteg som gjorts utifrån 
forskningsplanen som ligger till grund för etikansökan har varit av sådan 
art att de inte inneburit förändringar i hantering av data, insamling av per-
sonuppgifter, hälsa, eller annan påverkan på deltagarna. En smärre juste-
ring utifrån forskningsplanen var att lektionerna som implementerades un-
der fas 3 (artikel 3), genomfördes i kortare lektionsaktiviteter, i stället för 
två lektioner på vardera 30–60 minuter. Förändringen berodde på att fors-
karen i samråd med medverkande lärare under interventionen med lesson 
study fann att kortare lektionsaktiviteter passade bättre in i mönstret för 
den ordinarie undervisningen. Av etiska skäl utsattes eleverna inte för lekt-
ioner som avvek från deras ordinarie struktur; detta för att erbjuda igen-
känning och trygghet. Den kunskap som jag som forskare erhöll under fa-
miljaritet utvecklade förståelsen för hur forskning kan bedrivas i denna 
kontext utan att påverka eleverna i oavsiktligt hög grad. En annan föränd-
ring var att resurspersoner tillkom som deltagare under fas 4 (artikel 4). Då 
jag som forskare i fas 4 medverkade i klassrummet, var det avgörande att 
data (video och fältanteckningar) endast samlades in från resurspersoner 
som gett informerat samtycke. I detta skede uppdaterades informationsbre-
ven för de resurspersoner som tillkom i fas 4. Jag har uppmärksammat en 
brist i de informationsbrev som delades ut inför fas 3 och 4. Den fullstän-
diga proceduren för den avslutande lesson study-cykeln (fas 4), beskrevs 
inte i informationsbreven för elever (bilaga 7), vårdnadshavare (bilaga 8) 
och lärare, skolledning och resurspedagoger (bilaga 9). I informationsbre-
ven beskrevs inte att jag som forskare skulle närvara under lektionerna och 
videofilma dessa. Detta har dock varit tydligt i själva ansökan till etikpröv-
ningsmyndigheten, vilken också godkänt medgivandeblanketterna med 
vetskap om detta. Enbart deltagare som gett informerat samtycke medver-
kade, och jag som forskare samarbetade med lärarna för att kontinuerligt 
informera om forskningens progress. Med den kunskap jag har idag, hade 
medgivandeblanketten och den skriftliga informationen varit tydligare och 
även innefattat den information som kontinuerligt gavs till vårdnadsha-
varna, lärarna och resurspersonerna. Jag känner mig dock trygg i att alla 
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som deltagit blivit kontinuerligt informerade, och godkänt att videoinspel-
ning använts som datainsamlingsmetod och på vilket sätt materialet kom-
mer använts.   

Risk vid medverkan. Elevernas medverkan i forskningslektionerna torde 
ha inneburit liten risk för negativ påverkan, då enbart ordinarie lärare ge-
nomförde undervisningen. Dock kan det ha funnits moment av stress, eller 
obehag på grund av att videokameror riktades mot eleverna. Någon, eller 
några av eleverna kan också ha upplevt undervisningsmomenten som ut-
manande, genom att nytt, eller justerat lektionsinnehåll presenterades för 
eleverna, utifrån de undervisningsaktiviteter som lärarna planerade gemen-
samt. Detta är emellertid inget som lärarna rapporterat, och inte heller nå-
got som jag som forskare noterat, varken på plats eller i efterhand då data-
materialet granskats. De fördelar som projektet inneburit för eleverna över-
väger alltså, enligt min mening, eventuella nackdelar, eftersom fokus är att 
bidra till högre grad av undervisningsdelaktighet för eleverna. För medver-
kande lärare kan genomförandet ha inneburit stress, då lärare i sin vardag 
tagit på sig extra åtaganden. Analysen i de genomförda delstudierna visade 
att lärarna upplevde deltagandet som utvecklande, samtidigt som de bitvis 
fann det utmanande, och ibland till och med blottande. Även i fråga om 
lärarna vill jag emellertid, på basis av det insamlade datamaterialet, påstå 
att deltagandets fördelar övervägde. Lärarna uttryckte stolthet över den 
egna och gruppens insatser samt framhöll att projektet gett dem utrymme 
för reflektion och positiv feedback, kolleger emellan.  

Forskningseffekter. Att forskaren i någon mån påverkar medverkande 
elever och framför allt medverkande lärare är oundvikligt i det slags an-
greppssätt som använts i avhandlingen. Påverkan på medverkande elever 
torde dock ha kunnat ske under säkra och kontrollerade former, då samtliga 
interventioner skett genom justeringar i den ordinarie undervisningen. För 
lärarnas del inleddes varje gemensamt samtal med återkoppling från före-
gående kollaborativa träff, varmed lärarna samtidigt fick möjlighet att re-
spondera på innehållet i den data som samlades in. 
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6.3.3 Positioneringsförhållandet IF och autism i internationell 
forskning och svensk skolkontext 

Positioneringen mellan begreppen IF och autism, eller autism och IF, är 
inte konsekvent avhandlingen igenom, vilket kan förvirra den uppmärk-
samma läsaren. Generellt har IF första position, vilket motiveras av svensk 
skolkontext, där IF, men ej autism avgör huruvida placering i grundsärsko-
lan kan tillämpas (SFS 2010:800). Internationellt, och i vetenskapliga sam-
manhang, är IF i stället underordnat autism, varmed autism generellt posit-
ioneras framför IF.  I avhandlingen har jag eftersträvat transparens, vilket 
inneburit att jag, där det varit möjligt, placerat begreppen som de refererats. 
I den narrativa syntesen har diagnosernas positioneringsförhållande inte 
framträtt, vilket kan bero på den generella forskningsluckan kring utbild-
ningsinriktad forskning om barn och unga med IF och samtidig autism som 
identifierats (Klefbeck, 2021a). Orsaken till att diagnoserna positionerats 
på olika sätt i forskningen kan även knytas till Oberman och Kaufmann 
(2020) som framfört att det är svårt att utifrån DSM-5 urskilja omfattande 
svårigheter inom kommunikation och interaktion vid IF autism från de svå-
righeter som kan förekomma vid enbart autism.   

Utifrån resultatsyntesens sex faktorer för att utveckla lärares förmåga att 
främja undervisningsdelaktighet, vilka visat att lärare genom situerat lä-
rande i praktikgemenskap kan skapa utveckling och delaktighet även i 
elevgrupper där detta bedömts särskilt svårt, vill jag problematisera det 
stigma som IF skapar i svensk skol- och samhällskontext. Stigma uppstår 
då IF avgör placering i grundsärskolan (SFS, 2010:800), varmed förekomst 
av IF inte ingår bland de funktionshinder som omfattas av undantagsbe-
stämmelsen, den allmänt benämnda ”pysparagrafen” (Skolverket, 2022b), 
vilken möjliggör undantag av kunskapskrav vid betygssättning. Stigmat 
består då lärare som undervisar elever med IF inom grundskolan inte kan 
göra undantag i betygssättning för eleven, på samma sätt som läraren hade 
kunnat göra om orsaken den till specifika svårigheten inom kunskapsom-
rådet gått att knyta till dyslexi, ADHD, eller autism (Skolverket, 2022b). 
1921 föreslogs anstaltsplikt för de barn som uppfattades som särskilt krä-
vande, eller hade särskilt komplexa behov (Sinnesslövårdsakkunniga, 
1921). 2022 ger IF fortfarande en ”sär”-ställning. Om denna inte fanns 
skulle alla elever kunna utbildas i samma skolform, varmed regler om un-
dantag, skolplacering och anpassning skulle kunna gälla alla elever på lika 
villkor, oavsett om svårigheten att exempelvis avkoda text härrör från IF, 
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eller dyslexi. I en ”skola för alla”, där samtliga elever ingår i en gemensam 
skolform, skulle situerat arbete i praktikgemenskap kunna vara avgörande 
för lärarens möjlighet att uppmärksamma den variation som finns i elevens 
kunskap och förmåga. Det är inte rimligt att anta att en enskild lärare har 
överblick och kompetens att hantera och tillgodose elevers olika behov i 
en variationsrik kontext som innefattar såväl elever med som utan neu-
ropsykiatriska funktionsnedsättningar (WHO, 2022). Men precis som Gil-
lett-Swan och Lundy (2021) beskriver i en kritisk diskussion där den en-
skilda elevens rätt till inkludering, ställs i relation till hela klassen behov, 
ligger lösningen varken i att tillgodose enskildas (minoriteten) eller grup-
pens (majoritetens) behov. I stället måste en rättvis bedömning ske, med 
konventionstexterna i förgrunden. Genom gemensamt lärande, skulle lä-
rarkollegier kunna anpassa undervisningen utifrån elevens förutsättningar 
och reaktioner på undervisningsinnehållet och fokusera olika elevers be-
hov för att möjliggöra utveckling för alla elever. En skolkontext där an-
passning differentieras utifrån individspecifika behov skulle närma sig an-
demeningen bakom ICF:s klassifikationssystem (World Health Organisat-
ion Sverige, Socialstyrelsen, 2022), vilket skulle kunna skapa reell under-
visningsdelaktighet och därmed bättre framtida möjligheter att få den kun-
skap som behövs vid tillträde till samhället i vuxenlivet.  

6.4 Avhandlingens kunskapsbidrag  

Avhandlingen är skriven i kontexten av Specialpedagogik för lärarutbil-
dare och avser att bidra till specialdidaktisk metodutveckling. Det har in-
neburit ett särskilt fokus på arbetet i klassrum, och i detta fall hur lärare 
kan uppmärksamma elevers aktiva deltagande i lärandet. Merparten av da-
tamaterialet (studierna 3 och 4) är baserat på data från lärare som undervi-
sar elever med en kombination av IF och autism (Klefbeck, 2021b; Klef-
beck & Holmqvist, inskickat). Det är en kontext som sällan inkluderats i 
pedagogisk forskning över huvud taget.  

Speciallärare med specialisering utvecklingsstörning (SFS 2011:186) 
förväntas planera och genomföra undervisning baserat på forskning och 
erfarenhet. Samtidigt visar Andersson (2020) att det inte finns så mycket 
forskning kring undervisningsanpassningar och strategier för lärare inom 
grundsärskolan. SOU-betänkandet (2018:19) föreslår samverkan kring 
praktiknära forskning för att stärka den vetenskapliga grunden i utbildning, 
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där föreliggande kontext fokuserar undervisning av barn och elever med 
IF. Denna avhandlings resultat indikerar att lesson study som metod kan 
användas för att överbrygga det avstånd som kan uppstå mellan praktik och 
forskning. Stigler och Hiebert (2009) beskriver att användandet av lesson 
study gör att avståndet mellan forskare och lärare minskar, då forskningen 
redan då den uppstår implementeras i praktiken. Avhandlingen visar på 
vilket sätt lesson study kan anpassas till svensk grundsärskolkontext, och 
hur denna modell kan bidra till att utveckla lärarnas kompetens att under-
visa inom andra områden än de mer traditionella skolämnena i grundsko-
lan. Dessutom bidrar resultaten, i form av de sex faktorerna, till förståelse 
av förutsättningar för gynnsam kompetensutveckling för lärare i grund-
särskolan. Resultaten ger därmed bidrag till såväl skolledare som lärarut-
bildare om vad som är av betydelse för att utforma denna lärargrupps kom-
petensutveckling.  

6.5 Fortsatt forskning 

Att skriva en avhandling är som att öppna en dörr, som sedan inte går att 
stänga igen. Innanför föreliggande avhandlings dörr fanns cykler av lesson 
study genomförda av lärare som undervisar elever med diagnos inom IF, 
där en del av eleverna även har symtom eller diagnos inom autism. Några 
av dessa cykler har genomförts genom denna avhandlings datainsamling, 
men oändligt många andra cykler finns där ute redo för lärare, forskare, 
och elever att ta sig an. Genom lesson study kan lärare och forskare inte 
bara utveckla sin professionella beredskap och öka elevernas förutsätt-
ningar för aktivt deltagande (Dewey, 1923) och lärande, utan också forma 
en hållbar gemenskap, där de delar kunskaper och nyfikenhet på undervis-
ning. 

I denna studie har betydelsen av lärares responsivitet tangerats. Denna 
del av forskningen har inte fördjupats, vilket berott på att de analyser som 
gjorts främst haft fokus på lärarnas kollaborativa processer, varmed lärar-
elevrelationen endast lyfts fram utifrån forskarens feedback kring de inter-
aktioner som skett i klassrumsundervisningen, samt lärarnas gemensamma 
diskussion kring detsamma. Fortsatta studier skulle kunna undersöka ele-
vernas lärande ur ett mikrosociologiskt perspektiv (Maiwald & Suerig, 
2019; Scheff, 2007) på de interaktionsprocesser där lärandet uppstår. Ett 
kommande steg skulle med andra ord kunna vara att mer i detalj utforska 
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interaktionen lärare-elev i syfte att förstå relationer mellan elevens aktioner 
och lärarens respons. Genom en mikrosociologisk forskningsansats skulle 
forskaren kunna få kunskap om hur de aktiva handlingar som eleven initi-
erar uppfattas och besvaras av läraren, eller stödpersonen. En annan möj-
lighet till fortsatt forskning är att beforska lärandets betingelser för elever 
med IF och autism, och på vilka sätt lärande av specifika innehållsområden 
kan utvecklas för denna grupp av elever genom bättre förståelse för vad 
som krävs för att lära utifrån dessa specifika möjligheter och begräns-
ningar.  

Fortsatt implementering av lesson study i grundsärskolans undervisning, 
kan bidra till utvecklad kunskap om hur lärare kan utforma sin undervis-
ning för att främja förutsättningarna för delaktighet och lärande för elever 
med IF och autism. För att få robusta resultat, föreslår jag övergripande 
projekt där lärare, forskare och skolhuvudmän samarbetar, med fokus på 
att utveckla alla elevers möjligheter till aktivitet, engagemang och lärande.  
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Introduction 

This thesis is based on an approach of teacher-researcher collaboration, 
targeting teachers’ efforts to enable increased educational participation for 
pupils with intellectual disabilities (ID) and autism in compulsory school 
for pupils with learning disabilities (CSPLD). The point of departure is in 
the Convention on the Child’s Rights (UNICEF, 1989) and the Swedish 
National Agency for Education (SNAE, 2018) declaring every child’s right 
to reach as high an education as possible. The Swedish educational system 
has been recognised for valuing all students equally. Additionally, it has 
received affirmation for its capability to compensate if and when educa-
tional difficulties appear (Goei et al., 2021). However, the Swedish School 
Inspectorate’s (2021) survey shows that it is not possible to ensure that 
pupils in CSPLD are given the opportunity to develop their knowledge to 
the fullest extent. The report identifies insufficient knowledge in school 
leaders, as well as teachers, about how to support or challenge pupils’ 
learning as a reason for this shortage (Skolinspektionen, 2021). The uncer-
tainty of teachers about how to support pupils’ knowledge development 
and educational participation may be because research on, and lesson de-
velopment within, CSPLD is limited (Granberg, 2018; Reichenberg, 
2012). This thesis addresses this shortcoming by studying how teachers 
can develop their pedagogical proficiency to promote pupils’ educational 
participation in CSPLD, targeting teachers’ actions and decisions in peda-
gogical encounters with pupils with extensive and complex needs because 
of ID combined with autism. Defining teaching-oriented research based on 
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specific diagnoses can be controversial, as there are arguments that as-
sumptions about diagnosis-specific developmental problems transfers the 
school’s problems to the individual student (Odenbring et al., 2017). Other 
researchers (Chambres et al., 2008) argue the opposite perspective and de-
clare that knowledge of an individual having a neuropsychiatric diagnosis 
creates an understanding of the individual’s limitations within defined ar-
eas, and thus ensures that the individual receives proper support. Those 
arguments shift the responsibilities from the individual to the support struc-
ture. In the DSM-5 manual, autism is defined as a lifelong condition char-
acterized with obstacles in social communication and interaction and the 
occurrence of restricted and repetitive behaviours or interests, while ID is 
associated with cognitive and adaptive behaviour deficits (APA, 2013). 
Oberman and Kaufmann (2020) raised an issue about the DSM-5 manual’s 
diagnostic criteria for autism within individuals with ID. They emphasize 
that it is impossible to determine whether the occurrence of challenging 
difficulties in communication, interaction, or behaviours within individu-
als with ID and comorbid autism are due to ID or autism. This is not an 
issue debated in this thesis, rather educational approaches to enhance this 
group of pupils’ communication skills are the starting point. Consequently, 
this thesis could be considered an interdisciplinary project focusing on 
teachers’ efforts to enable pupils’ educational participation, located in a 
framework of communities of practice (Lave & Wenger, 1991). The thesis’ 
overall perspective on learning is pragmatism (Dewey, 1910, 1923, 1929a, 
1929b). 

Aim and Research Questions  

Through an iterative sequential research design (Creswell, 2015; Teddlie 
& Tashakkori, 2009), this thesis aims to contribute knowledge about how 
the facilitation of teacher-researcher collaboration can support teachers’ 
professional development, thereby enabling pupils with ID and autism to 
participate in CSPLD. The focus is on teachers’ professional development 
and how an intervention with collaborative lesson research can contribute 
to teacher proficiency in didactical encounters with pupils in the classroom. 
In this context, community of practice (Wenger, 1999) is essential, as 
teachers in CSPLD have much to gain by sharing their efforts in facilitating 
pupils’ developed actions (Dewey, 1929a).  
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One research question guided this investigation: What, in a program of 
professional development, contributes to enhancing participating teachers’ 
abilities to develop teaching to increase educational participation for pupils 
with ID and autism? In addition, there were underlying sub-objectives and 
research questions linked to the four studies presented in the research arti-
cles included in this thesis. These studies fulfill the thesis’ purpose and 
answer the overall research question. 

Theoretical Framework 

The theoretical framework of this thesis is based on assumptions about sit-
uated learning (Lave & Wenger, 1991), which are used to understand the 
collaborative learning developed between the teachers in the group and 
myself as a researcher in the research context of CSPLD. The targeted pu-
pil group have limitations in their verbal communication and consequently, 
teacher actions, as well as pupils’, become central. The actions and teach-
ers’ mutual discussion thereof are thus the focal point of this thesis. To 
understand the process in which teacher and pupil actions enabled learning, 
a lens of pragmatism (Dewey, 1910; 1923; 1929a; 1929b) is used. Addi-
tionally, to interpret the reciprocal teacher-pupil interaction, where teach-
ers captured and interpreted pupils’ actions and needs in the educational 
milieu learning, theories about teachers’ responsiveness (Pramling-Samu-
elsson et al., 2019; Asplund, 1987a, 1987b) are added. Finally, the actual 
learning that took place in the classroom and in teachers’ collaborative dis-
cussions are analysed on the assumptions of variation theory (Marton, 
2014). This is implemented in all the empirical sub-studies of the thesis. 

Study design, Context, and Ethical considerations 

The research design of the thesis is based on Creswell’s (2015) model, uti-
lising an iterative exploratory sequential design of mixed methods. The 
professional development approach used in the iterative phases conducted 
was Lesson Study. This thesis also follows Stigler and Hiebert’s (2009) 
recommendation of setting and placement: the most effective place to 
study teaching is in the classroom and the lesson context within. Further-
more, Stigler and Hiebert (2009) stated that by putting research in the class-
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room, the problems of applying the findings to the classroom will disap-
pear. In this thesis, these classrooms are in the educational context of spe-
cial didactics. Mårtensson (2017), defined special didactics as, 

 
… either a theoretical direction, belief, nor a particular method. Instead, it 

can be seen as a continuous and unfinished pedagogical discussion and a 

humble position about care, upbringing and teaching for children and adults 

in comprehensive need, which either qualitatively, or quantitatively differ 

from those that at a given time is considered ordinary (Mårtensson, 2017, 

p. 29, my translation).  

 

In this thesis, the special didactical milieu targets the teacher-researcher 
collaboration, enabling educational participation in the Swedish CSPLD.  

The practice-based interventions in the thesis were carried out in two 
schools in the same school area. The Swedish Research Council’s (2017) 
ethical guidelines and ALLEA (2018) code (respect, honesty, reliability, 
and responsibility) were central to the overall research process, including 
the informed consent handled throughout the procedure. The research has 
been carried out in accordance with the methods examined and accepted in 
the ethical approval (VR, 2019–02,767).  

Methodological Considerations 

Four separate articles comprise this thesis. The dissertation project fol-
lowed an iterative process where aspects discovered in each step were con-
sidered in the design of the next phase of research. In the final phase, a 
narrative research synthesis took place (Wallers et al., 2021) to answer the 
research question (see figure 5).  

 

Figure 5. Steps taken 
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The starting point of this thesis was to summarize previous research about 
educational approaches used to support pupils’ communication skills and 
to address educational techniques or methods used to facilitate pupils’ 
rights to express themselves. This initial step was reported in article I, 
which aimed to analyse the results of educational research on developing 
communication skills for learners (≤ 21 years) with ASD and comorbid ID. 
The procedure used in the research synthesis followed an integrative (Hart, 
2018) fusion of qualitative and quantitative research results throughout a 
systematic review synthesis (Page et al., 2021). Three databases, covering 
educational, medical, vs. psychological studies were scrutinized. The in-
clusion criteria were met by 17 out of 208 articles published between 1990 
and 2020. The content analysis revealed critical discourses to be consid-
ered in the continual design of the dissertation project. Consequently, in 
the next step, the continual research design did target approaches to en-
hance teachers’ professional development. In studies II, III, and IV, pre-
requisites for pupil and teacher learning in the context of active participa-
tion in education for pupils in CSPLD were explored. 

In the following research proceedings, I, as the lead researcher, collabo-
rated with the teachers, which meant we had partly differing skills. Partic-
ipating in professional development procedures provides the participants 
with more knowledge and thus, influence in the work process (Lave & 
Wenger, 1991; Wenger, 1999). Both teachers and researchers can be nov-
ices depending on the actual context of the participation (education or re-
search). This thesis thus focused on teachers’ shared efforts in developing 
their own teaching practice, but also focused on pupils’ actions and learn-
ing, where I, as a researcher, primarily studied the teachers’ actions and 
learning. 

In study II, the Lesson Study approach was introduced to investigate 
whether and how it could enhance learning for pupils with ID and how 
teacher collaboration affected the design and analysis of the intervention. 
In study II, ten teachers, and ten pupils with mild to moderate ID undertook 
a complete Lesson Study cycle. Study II followed the guidance in Munthe 
et al.’s (2016) instruction book. The procedure followed the steps: collab-
orative planning, research lesson one, collaborative evaluation with adjust-
ments, research lesson two, collaborative reflection about the outcome of 
the lesson; all vs. pupils’ learning. Following the pros and cons identified 
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in study II (reported in article II), video recordings were planned as a com-
plement to teachers’ observation protocols in the following study. An ad-
ditional adjustment was using case pupils instead of pupil groups.  

In study III, the originally targeted participant-group comprised of 
SEND teachers working with pupils with a combination of ID and autism. 
The professional development process focused on changes in one case pu-
pil’s navigation in the school context, which had initially been defined as 
difficult for this targeted pupil. The findings from study III (reported in 
article III) influenced the continued research methodology in study IV. 

Consequently, in the next step, study IV, the researcher was regularly 
present in the classroom. In addition, the research lessons were video rec-
orded to a greater extent than they had been in study III. The adapted meth-
odology enabled the researcher to strategically use video-supported feed-
back in the research process. In study IV, three teachers participated who 
developed lessons for ten pupils with a combination of ID and autism.  

To strengthen the validity, and to be able to explore more comprehensive 
aspects of the data collected, an intervention with explanatory sequential 
design (Creswell 2015) was used throughout the four studies. This was 
considered in the first study (the systematic review) as qualitative, quanti-
tative, or mixed methods studies synthesized together. In the second study 
(the pilot study), quantitative results from pupils’ pre-and post-tests sup-
ported the qualitative data from teachers’ observation protocols. In the last 
phases, study III (the case study) and study IV, excerpts of teachers’ state-
ments during the collaborative meetings were used to qualitatively verify 
changes discerned through the researchers’ quantitative analysis of tran-
scripts from the research meetings. Interrater validity agreements levels 
were examined (McHugh, 2012) in studies III and IV to strengthen the 
trustworthiness of the analysis. 

Results of Narrative Synthesis 

The articles included in this thesis report results from data generated 
through the implementation of an iterative research approach. 

To be able to fulfill the aim, examining ways in which teachers’ profes-
sional development may contribute to increased educational participation 
in CSPLD, the initial step was to get an overview of previous research in 



 

124 

the targeted area. The PRISMA search (Page et al., 2021) covered strate-
gies to enable communication skills for children with combined ASD and 
ID. The integrative research synthesis (Hart, 2018) identified various edu-
cational strategies, from alternative linguistic tools to technical devices, 
and also examined the educators’ instructional methodologies. The synthe-
sis indicated a discrepancy between the methods used, whereas it was not 
possible to determine any model’s advantage. The synthesis did, however, 
reveal that how the teachers applied the methods tested, or how the teacher, 
or other personnel, were able to respond to the child / pupil, was of crucial 
importance for the child’s ability to develop their communication skills. 
Therefore, the teacher’s proficiency was defined as a key concern for stu-
dent learning opportunities to be as high as possible in education (Klef-
beck, 2021a). Since the role of the educator was identified as a critical fac-
tor for pupils’ development, a teacher-researcher collaboration focusing on 
teachers’ efforts to develop pupils’ learning outcomes, namely the Lesson 
Study model (Munthe et al., 2016), was tested. As there is limited research 
about Lesson Study in the context of pupils with ID, study II was a pilot 
study. The results of the pilot revealed that the Lesson Study model enabled 
the teachers to focus more on how the teaching they reciprocally planned 
and carried out affected the pupils’ conditions for learning. The change 
discerned enabled teachers, who in the first study emerged as critical agents 
in increasing pupils’ educational participation, to develop their skills to 
achieve such a situation. However, the findings also revealed that it was 
challenging to identify how to develop teaching for each individual pupil, 
as the results in the study were at the group level, and therefore could be 
misleading (Klefbeck, 2020).  

In the follow-up study, there was increased focus on the pupils’ 
knowledge development, and the teachers’ professional development was 
highlighted through a case report of one pupil. The results identified in the 
previous studies, the importance of the educator’s ability to discern and 
respond to pupils’ actions in learning, based on the results of study I, led 
to the design of a Lesson Study procedure to develop teachers’ abilities to 
strengthen the active participation of pupils in the teaching in study II. The 
results of this study show that it is possible to develop teachers’ abilities in 
developing pupils’ educational participation through a collaborative devel-
opment approach, but the procedure did not provide information about 
what was important for this to happen. In the third study, this result was 
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therefore focused on an individual case pupil, whose actions in the class-
room were analysed in relation to teachers’ professional development. The 
analysis revealed that when teachers’ proficiencies developed, the case pu-
pil’s educational participation increased. 

In the fourth study, the number of case pupils was expanded to examine 
whether this result was valid for other pupils as well. At the same time, 
there was a methodological adjustment as I, as a researcher, was physically 
present in the classroom to gather data through video recordings. This 
meant that the analysis did not rely exclusively on data generated by the 
teachers. However, the most important element was to analyse what con-
tributed to teachers’ professional development and pupils’ educational par-
ticipation, not just noting that there had been improvements in both the 
teachers and the pupils. To access the information required for this inves-
tigation, the transcripts from the collaborative meetings were analysed. By 
providing the teachers with sequences of video recordings during the col-
laborative meetings, the teachers were able review critical situations in 
their own teaching and were thus given additional opportunities to develop 
their skills in identifying pupils’ abilities and needs. This procedure of 
guided video feedback provided the teachers with opportunities to adjust 
their teaching strategies on a detailed level. Guided feedback in the collab-
orative process enabled the teachers to share their thoughts about how their 
own actions affected the pupils’ conditions for learning. The results of the 
analysis showed that the focal point of teachers’ attention altered, from fo-
cusing on symptoms of autism, to instead focusing on pupils’ learning and 
understanding of the lesson content. Hence, teachers’ shared reflections 
seemed to be a decisive factor in their developed awareness, and thus a 
critical strategy for increasing in pupils’ opportunities for learning (Klef-
beck & Holmqvist, submitted). A long-term collaborative process is 
needed to create these changes, and the intervention should be imple-
mented in teachers’ daily practices. 

Conclusions 

Six factors were identified from the results of the narrative synthesis that 
have an impact on teachers’ increased understanding of, and ability to de-
velop, pupils’ educational participation in CSPLD:  

 Collaborative work –teachers share their experience of the pupils and 
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their knowledge with each other.   
 Distinct and defined focus on pupils’ educational participation in the 

professional development procedure.  
 Providing the teachers with opportunities to overview the didactical 

situation contributed through a procedure of collaborative, guided 
video-based feedback. 

 Structured observations and analyses of how the lesson activities af-
fect the pupils’ learning outcomes.  

 Awareness shifted towards identifying pupils’ needs, development 
and learning instead of their behaviours.  

 Endurance in the professional development procedure.   

Methodological Issues: pros and cons identified  

The empirical studies (Klefbeck, 2020; Klefbeck, 2021b; Klefbeck & 
Holmqvist, submitted) included in this thesis comprised the core aspects of 
Lesson Study: collaborative design, implementation of the design with ob-
servation, and mutual reflection focusing on improvements of teaching and 
learning (Ono et al., 2013). Viewed through the lens of variation theory 
(Marton, 2014; Pang, 2003), those core features of Lesson Study can be 
regarded as the constant aspects of this thesis’ procedures. At the same 
time, the issues within the lesson studies varied based on the outcome iden-
tified through the step-by-step analysis in between each phase of the ex-
ploratory sequential design procedures (Creswell, 2015). The overall aim 
was to contribute knowledge about how an intervention for teachers edu-
cating pupils with ID and autism can be designed to develop the teachers’ 
ability to increase educational participation in CSPLD. The study has iden-
tified various factors that are important for subsequent research and class-
room practices. A limitation observed was that the studies included in the 
thesis were small scale with a modest number of teachers and pupils in-
volved, and therefore this limits the interpretation and transmission of the 
results. To achieve results that can be generalized, several studies with a 
larger number of participants would be desirable. Furthermore, control 
groups could be used to enable comparisons regarding how teachers’ pro-
ficiency-skills could be developed in different groups. Another way to an-
chor the results more broadly could be to conduct the studies in more than 
one school district and in collaboration with other teaching groups. 
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Contributions to Knowledge  

The results of this thesis indicate that Lesson Study as a method can be 
used to bridge the gap that can arise between research and classroom prac-
tice. Stigler and Hiebert (2009) argue that the use of Lesson Study reduces 
the distance between teachers and researchers, as the research is applied in 
practice the moment it is implemented. This thesis shows how Lesson 
Study can be adapted to the Swedish CSPLD, and how this model can con-
tribute to improving the proficiency of teachers’ skills to develop teaching 
for pupils with extensive support needs. In addition, the results, in the form 
of the six factors, provide guidance for how to contribute to teachers’ pro-
fessional development in increasing educational participation for pupils 
with ID and autism. The results thus contribute to the literature with infor-
mation for school leaders and teacher educators about important ap-
proaches to influencing and supporting the professional development of 
practicing teachers. 

Further Research and Implications for Practice 

Completing this thesis revealed that Lesson Study can contribute to bridg-
ing the gap that can arise between research and practice. In the current pro-
ject, teachers’ efforts to enable pupils’ educational participation were in-
vestigated. As a next step, an in-depth investigation about how pupils with 
extensive educational needs are supported in their efforts to have a voice 
in their own educational context could be conducted. Through a micro-
sociological approach (Maiwald & Suerig, 2019; Scheff, 2007), analyses 
on the micro-level will enable the researcher to gain knowledge of the na-
ture of pupils’ initiatives and the responses given in CSPLD. Another fu-
ture opportunity could be to investigate conditions for learning for pupils 
with ID and autism, and in what ways the learning of specific content areas 
can be developed for this group of pupils through a better understanding of 
what is required to support learning based on these specific opportunities 
and limitations. In conclusion, to gain further knowledge of teaching and 
learning in the context of CSPLD, and to achieve sustainability in the com-
munity where teachers share knowledge and curiosity about teaching and 
learning, Lesson Study should be implemented as part of the SEND teacher 
commitment.  
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Kunskapstest 
Förberedelse: Ordbilderna klippts ut. 
Under testet: Alla elever får varsitt mått framför sig. Lapparna matchas 
med rätt mått i måttsatsen.  
Samla in resultatet: Observatörerna fotograferar måttsatsen efter att 
eleverna lagt ut de ordbilder som de tror matchar rätt mått.  

mest minst 1 deciliter 

½ deciliter 1 matsked 1 tesked 

1kryddmått 
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Elev, attitydskattning

Förberedelse: Klipp isär bilderna, så att varje elev får en uppsättning var.  

Instruktion under provet: Eleverna får lapparna, pennor att sätta kryss med och läraren läser 
upp instruktionen. 

Det här var lätt ----------------------------------------Det här var svårt 

Slutprovet var lätt-----------------------------------------Slutprovet var svårt 

Lektionen om mått var kul-----------------Lektionen om mått var tråkig
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● Vem ska samla in?
● Fundera på uppdelning av elever och lärare, så att varje observerande lärare vet var

de ska rikta sitt fokus.
● Fundera på placering - viktigt att ni ej stör.
● Skriv ner allt ni ser och hör.
● Hur löser eleverna uppgifterna?
● Vad gör de först, vad händer sedan?
● Bra att använda en klassrumsöversikt, hjälper bland annat för att se samtalsmönster.
● Fokusera vid: om uppgiften ni valt lyfter elevens lärande
● Kritiska moment, för eleven, läraren, gruppen…
● Vilka frågor ställer eleverna
● Hur löser eleverna uppgifterna? Samarbetar de?
● På vilket sätt kan ni se att eleverna förstår och behärskar något?
● Verkar eleverna vara engagerade?
● Går det att se ifall eleverna förstår vad de ska göra?
● Bygger eleverna vidare på respons på någon annan (lärare, elev, observatör?)
● Avvikelser från det planerade, när och hur kommer det sig?
● Samtalsmönster.
● Feedback till elever, fysisk, verbal?
● Undvik att värdera, var istället konkret, vad syns, hörs, känns och anas.

Klassrumskarta

Markera fönster, bänkar, dörrar och placering av lärare och elever. 

Viktigt – numrera eleverna och se till att samma nummer behålls när kontrolluppgifter 
delas ut. Flickor jämna nummer, pojkar ojämna
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Utformat med inspiration av Munthe, Helgevold & Bjuland (2016) & The Lesson Study Group 
at Mills College 

 

Observationsprotokoll 

Om möjligt – gör tidsangivelser – finns klocka i klassrummet, utgå från den. 

Tid Lärare Elev _ Elev _ Elev _ Elev  Elev _ Elev _ 

  
 
 
 
 
 

      

  
 
 
 
 
 

      

  
 
 
 
 
 

      

  
 
 
 

      

 



Observationsprotokoll, 

(alla rutor behöver inte fyllas i) 

Det som dokumenteras är elevens reaktioner i samband med att den gröna ramen använts i 

schemat. Gör en skattning, 0–2, en kort beskrivning av det du observerat. 

1. Vilken
reaktion ser du
hos den elev du
har i fokus

När gröna 
ramen 
används... 

Svara: 

Ointresse=0 

Neutral=1 

Intresse=2 

2. Vilken
reaktion ser du
hos
elevgruppen i
stort

Svara: 

Ointresse=0 

Neutral=1 

Intresse=2 

3. Strax efter att läraren
visat vad som ska hända
nu - genom att använda
ramen i schemat. Ger,
den elev du har i fokus,
intryck av att gå i avsedd
riktning.

Svara: 

Nej=0 

Tveksamt=1 

Ja=2 

4. Strax efter att läraren
visat vad som ska hända
nu, genom att använda
ramen i schemat. Ger
elevgruppen intryck av
att gå i avsedd riktning.

Svara: 

Nej=0 

Tveksamt=1 

Ja=2 

5 Vem 
har fyllt 
i? 

Datum 
& 

Tid. 
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Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Special Education for

Institutionen för skolutveckling och ledarskap  Teacher Educators (SET) 

Missivbrev till vårdnadshavare

Hej

Jag heter Kamilla Klefbeck och är speciallärare med inriktning utvecklingsstörning. Jag har mångårig 
yrkeserfarenhet (1997-2017) inom pedagogisk verksamhet för barn, unga och vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning. Från och med höstterminen 2018 är jag doktorand inom forskarskolan SET 
(Special Education for Teacher Educators). Jag kontaktar er som vårdnadshavare, då jag inlett ett 
samarbete med lärare och skolledning på ert/era barns skola. Samarbetet handlar initialt om att 
genomföra en pilotstudie med inriktning matematik på ert/era barns skola, för att sedan kunna finna 
grogrund för ett fortsatt samarbete med fördjupade studier med fokus på kunskap och utveckling av 
elevers möjlighet till initiativtagande i undervisningen inom grundsärskolan. 

Mitt forskningsintresse utgår från skolans demokratiuppdrag, forskning kring särskoleelevers 
möjligheter till elevinflytande, samt ett forskningsintresse kring lärares möjlighet att genom 
improvisation i nuet bygga verkningsfulla relationer i undervisning.

Jag har för avsikt att genomföra en Lesson Study, vilken är en metod som tar utgångspunkt i lärarnas 
egna frågor och syftar till att utveckla kunskap med betydelse för lärarnas dagliga undervisning och 
elevernas kunskapsutveckling. Det som eleverna kommer märka av under interventionen, är att 
ordinarie lärare kommer att observera eleverna och föra anteckningar om det som sker i 
undervisningen medan lektionen pågår.

Forskningen kommer att bedrivas i enlighet med de forskningsetiska principer som föreskrivs av 
Vetenskapsrådets (2017), vilket innebär att arbetet kan sätta igång först då ni samtyckt till att ert/era 
barn medverkar i studien och att ni har rätt att avbryta ert barns medverkan, utan några negativa 
konsekvenser. Observationsanteckningarna kommer att avidentifieras innan jag som forskare får 
tillgång till uppgifterna. Deltagarna och verksamheterna kommer också att avidentifieras i det färdiga 
arbetet och det insamlade datamaterialet kommer endast att användas i forskningssammanhang. Allt 
insamlat material kommer att förvaras på ett säkert sätt och behandlas konfidentiellt vilket innebär att 
dataunderlaget rapporteras avidentifierat. För frågor om vad detta konkret kan innebära är ni välkomna 
att kontakta undertecknad.

Jag ser fram emot att höra ifrån er vid eventuella frågor.

Kontaktuppgifter:

Doktorand                  Huvudhandledare MaU

Kamilla Klefbeck                  Sven Persson

Tel xxxxxxx                Tel xxxxxx

Kamilla.Klefbeck@hkr.se  sven.persson@mau.se
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Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Special Education for 

Institutionen för skolutveckling och ledarskap  Teacher Educators(SET) 

Samtyckesblankett

Vi har tagit del av ovanstående informationsbrev och fått möjlighet att ställa frågor till klasslärare 
och forskare vilket sammantaget gör att vi anser att vi förstår forskningsprojektets syfte och vad 
som förväntas av vårt barn. 

Vi har fått information om att vårt barn kan komma att observeras av ordinarie lärare/personal på 
skolan, där observationsanteckningar kommer att föras för att uppmärksamma hur elever och 
lärare agerar under lektionen. Lärarnas anteckningar kommer att avidentifieras av ordinarie 
lärare/personal innan de delas med forskaren Kamilla Klefbeck. 

Vi är införstådda med att forskaren har rätt att använda det insamlade datamaterialet för 
vetenskaplig forskning och akademiska publikationer. 

Vi har även fått information om att det insamlade dataunderlaget kommer att behandlas 
konfidentiellt men att forskaren, i sällsynta fall och utifrån svensk lagstiftning, kan tvingas 
presentera underlaget för andra forskare som kan komma att vilja undersöka eventuella avvikelser 
i underlaget.  

Härmed samtycker vi till att vårt barn får delta inom ramen för den beskriva studien

_______________________ ____________________  

Ort och datum  Ort och datum

_______________________ ____________________ 

Underskrift målsman 1 Underskrift målsman 2 

(vid delad vårdnad) 

_______________________   _____________________

Namnförtydligande Namnförtydligande

Det ifyllda intyget lämnas till klassläraren.
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Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Special Education for

Institutionen för skolutveckling och ledarskap  Teacher Educators (SET) 

Missivbrev till skolledning och lärare

Hej

Jag heter Kamilla Klefbeck, har examen som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning och har 
mångårig yrkeserfarenhet (1997-2017) inom pedagogisk verksamhet för barn, unga och vuxna med
intellektuell funktionsnedsättning. Från och med höstterminen 2018 är jag doktorand inom
forskarskolan SET (Special Education for Teacher Educators). Jag kontaktar er då jag söker ett 
utbildningssammanhang där jag i första hand kan genomföra en pilotstudie i form av en 
interventionsstudie med inriktning matematik (Lesson Study) för att sedan kunna finna grogrund för 
ett fortsatt samarbete. Efter pilotstudien avser jag genomföra fördjupade studier med fokus på kunskap 
och utveckling av elevers möjlighet till initiativtagande i undervisningen inom grundsärskolan. 

Mitt forskningsintresse utgår från skolans demokratiuppdrag, forskning kring särskoleelevers 
möjligheter till elevinflytande, samt lärares möjlighet att genom improvisation i nuet bygga 
verkningsfulla relationer i undervisning.

Inom forskarskolan SET har jag vårterminen 2019 påbörjat en kurs i Specialdidaktik och matematik, 
där jag har i uppgift att genomföra en kollaborativ interventionsstudie på vetenskaplig grund. Jag har 
för avsikt att genomföra en Lesson Study, vilken är en metod som tar utgångspunkt i lärarnas egna 
frågor och syftar till att utveckla kunskap med betydelse för lärarnas dagliga undervisning.

Jag ämnar tillsammans med lärare utforska hur elevernas initiativtagande kan gestaltas i förhållande 
till ett matematikinnehåll. Jag utgår från läroplanens skrivning, att undervisningen i matematik ska 
bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp och därmed ges förutsättningar 
att samtala om matematik och presentera och utvärdera arbetsprocesser, exempelvis att, ”… reflektera 
över rimlighet i situationer med matematisk anknytning (Skolverket, 2018, s. 39).

Genom att använda Lesson Study som metod avser jag tillsammans med lärare identifiera specifikt 
lektionsinnehåll som behandlar lärandemål som ger elever förutsättningar att utveckla sitt matematiska 
tänkande och lösa matematiska problem. Genom att delta i pilotstudien kan medverkande lärare få 
erfarenhet och kunskap av en metod, som kan komma att bli ett värdefullt instrument i fortsatt 
undervisning och professionsutveckling. Medverkande lärare väljer tillsammans med 
forskningsledaren ut vilket lärandeobjekt som ska fokuseras i den planerade lektionen, utifrån det 
behov som lärarna tillsammans med forskaren identifierat. 

Plan för pilotstudie med Lesson Study som metod;

1. Kortfattad teoretisk genomgång av vad Lesson Study innebär, tillsammans med en översikt
kring de insatser som ska genomföras. Tillsammans gör lärare och forskningsledare en
lektionsplanering. Utgångspunkten är något som lärarna vill få bättre insikt i, exempelvis ett
lektionsinnehåll som upplevs svårt att utveckla. Ett sätt kan vara att identifiera ett ”gap”, en
kunskapslucka. Tillsammans med forskningsledaren justerar lärarna en mall till
observationschema utifrån de mål som satts upp utifrån definierat lärandeobjekt.

2. Lärarna genomför lektionen (en lärare genomför, resten observerar).
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3. Vi utvärderar lektionen, justerar dess innehåll och gör en ny plan

4. Lärarna genomför lektionen (rollfördelning och elevgrupp byts ut, en lärare genomför, resten
observerar).

5. Vi utvärderar lektionen, resonerar kring lärandet, elevernas och lärarnas utifrån den lektion
som genomförts.

Den tänkta interventionen planeras i en cykel, se figur, där forskningsledaren, medverkar i 
förberedelse och utvärdering tillsammans med er lärare. Däremellan genomför, respektive observerar 
ni lektioner, som vi sedan utvärderar tillsammans. 

  Lesson study cykel, med inspiration av (Munthe, Helgevold & Bjuland, 2016),  

Forskningen kommer att bedrivas i enlighet med de forskningsetiska principer som föreskrivs av 
Vetenskapsrådet (2017), vilket innebär att arbetet kan sätta igång först då ni samtyckt till medverkan, 
där ni har rätt att avbryta er medverkan när som helst, utan några negativa konsekvenser. För att kunna 
hålla fokus på det som händer under vårt gemensamma arbete önskar jag spela in de planeringssamtal 
som vi genomför, varigenom jag även får bättre möjlighet att ge återkoppling till er. Under dessa 
samtal kommer jag be er använda fingerade namn på eleverna. Då studien är en pilotstudie, där vi 
prövar metoder och instrument för framtida interventioner kommer pilotstudien ej hinna genomgå 
etikprövning. Revidering av lektionsplaneringen kommer utgå från era observationsprotokoll, som jag 
kommer att be er om att avidentifiera innan jag får tillgång till dem. Deltagarna och verksamheterna 
kommer att avidentifieras i det färdiga arbetet, vilket innebär att dataunderlaget rapporteras 
avidentifierat. Det insamlade datamaterialet kommer endast att användas i forskningssammanhang. 
Allt insamlat material kommer att förvaras på ett säkert sätt och behandlas konfidentiellt vilket innebär 
att dataunderlaget rapporteras avidentifierat. Det är dock viktigt att ni som lärare vet att forskaren, i 
sällsynta fall och i enlighet med svensk lagstiftning, kan tvingas presentera sitt dataunderlag för andra 
forskare som vill undersöka eventuella avvikelser i det insamlade materialet. För frågor om vad detta 
konkret kan innebära är ni välkomna att kontakta undertecknad. 

Jag ser fram emot att höra ifrån er vid eventuella frågor. 

Kontaktuppgifter: 

Doktorand                  Huvudhandledare MaU 

Kamilla Klefbeck                  Sven Persson 

Tel 044-XXXX          Tel XXXXX 

kamilla.klefbeck@hkr.se             sven.persson@mau.se 

Genomför-
ande av 
justerad 
lektion.

Problem-
ställning, 

forsknings-
fråga och 
planering.

Genomföran
de av data/ 

informations-
insamling

Analys, 
utifrån 

observations-
protokoll, 

analysera val 
av data och 
information.
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Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Special Education for 

Institutionen för skolutveckling och ledarskap  Teacher Educators(SET) 

Samtyckesblankett

Samtyckesformulär lärare/skolledare

Jag har fått information om studien som doktoranden Kamilla Klefbeck kommer att genomföra och är 
införstådd med att det är frivilligt att delta, och att jag när som helst kan avbryta. 

Jag har tagit del av ovanstående information och samtycker till att delta i studien:

Ja O

Nej O

Ort och datum ……………………………………………………………………………………

Underskrift……………………………………………………………………………………

Namnförtydligande……………………………………………………………………………………
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Fakulteten för lärande och samhälle Special Education for 

Institutionen för skolutveckling och ledarskap  Teacher Educators (SET) 

Information till elever kring projektet:

Särskoleelevers utrymme att ”tala och handla”. 

Ett professionsutvecklingsprojekt kring grundsärskoleelevernas aktiva 

deltagande i matematikundervisningen.

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här brevet får du information 
om vad det innebär.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?

Projekt handlar om hur elevers lärande kan påverkas av lärares planering och genomförande 
av undervisningen. Lärare och forskare kommer tillsammans undersöka om ni elever kan få 
en bättre lektion om läraren ändrar något i lektionen. Lärarna på din skola kommer att
samarbeta med forskare från Malmö Universitet. Lektionen kommer innehålla något som dina 
lärare tycker är viktigt att du och dina klasskamrater lär er mer om. För att veta vad du och 
dina klasskamrater kan innan lektionen kommer ni genomföra någon form av test. Om du vill 
kan du få veta hur det gick i testet, men dina klasskompisar kommer inte att få veta det. En av 
de lärare som du känner sedan innan kommer att genomföra lektionen och några andra lärare 
kommer att titta på. För att de lärare som tittar på ska kunna komma ihåg lektionen kommer 
de skriva anteckningar i en anteckningsbok och en av lärarna kommer att filma med Ipad. Det 
är frivilligt att vara med i forskningslektionen och ifall du inte vill vara med kommer du att ha 
vanlig lektion istället.

Denna fråga skickas ut till just er klass eftersom forskarna Mona Holmqvist och Kamilla 
Klefbeck tycker att er skola skulle passa bra för forskning. Kamilla Klefbeck har pratat 
med rektorn på din skola, som sagt att det är okej att Kamilla skickar ut brev och frågar dig 
och dina föräldrar om det är okej att du är med i projektet.

Forskningen görs i samarbete med Malmö Universitet. Det innebär att Malmö Universitet 
är ansvarig för forskningen. Även om det mestadels är Kamilla som dina lärare kommer 
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att träffa, så är det professor Mona Holmqvist, från Malmö universitet som är 
huvudansvarig forskare för projektet. 

Hur går studien till? 

Forskningen innebär att några moment under dina vanliga skoldagar blir forskningslektioner. 

Forskningslektionerna kommer pågå under vanlig lektionstid. Det som inte blir som vanligt 
är att det ibland kommer att finnas en extra person i klassrummet, men denna person kommer 
inte hjälpa till under lektionen, utan de kommer istället titta på vad du, din lärare och dina 
klasskompisar gör. Denna person kallas observatör. Observatören kommer att använda en 
kamera och filma. Det kan vara så att du kan komma att få göra någon form av test i början 
av lektionen, och ett annat litet test i slutet av lektionen. Du kommer också få svara på vad du 
tycker om lektionen, exempelvis genom att ringa in bild på, glad eller sur gubbe, för att svara 
på om du tyckte att lektionen var lätt, eller svår. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Forskaren professor Mona Holmqvist, som ansvarar för forskningen och hennes doktorand 
(forskarelev) Kamilla Klefbeck har inte kommit på något som skulle kunna vara farligt med 
att delta i forskningslektionen. Men kanske finns det något som de inte tänkt på. När Mona 
och Kamilla funderade kom de på att det kanske kan kännas lite pinsamt när någon extra 
lärare är med och tittar på lektionen. Men det behöver inte vara så. 

Tanken är att lektionen ska vara kul att genomföra, och att ni ska få möjlighet att lära er något 
som ni inte kunde innan lektionen. Det kan också vara så att din lärare kommer på hur 
lektionerna kan bli ännu bättre. 

Ifall medverkan i projektet gör att läraren, eller forskaren kommer på bättre sätt för dig och 
dina klasskompisar att lära så kommer forskarna tipsa både dina och andra lärare om vad de 
kommit på. Ifall lärarna eller forskaren genom lektionen kommer på något som du, eller 
någon klasskamrat behöver extra hjälp med kommer de också att berätta det för den lärare 
som brukar undervisa dig. 

Vad händer med mina uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. 

Insamlat material kommer att hanteras enligt Dataskyddsförordningen. (GDPR är 
förkortning av The General Data Protection Regulations regelverk.) För att uppfylla 
regelverket, kommer projektet inledningsvis anmälas till ett register (dsfregister.mau.se). 
Det är Malmö Universitet, som är personuppgiftsansvarig. Malmö Universitet kontaktar 
du enklast genom Kamilla Klefbeck, kamilla.klefbeck@hkr.se, som fått i uppgift att 
bevaka frågan. Bestämmelsen om dataskyddet finns för att du ska kunna ha koll på vilka 
som får se bilder på dig, eller ta del av annan information, som ditt namn, eller ålder. De 
bilder, eller filmer som tas på dig kommer att låsas in i ett kassaskåp, och det kommer inte 
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att läggas ut på internet. När forskaren sedan berättar om forskningen så kommer du få ett
påhittat namn. De som inte har med forskningen att göra kommer inte att få ta del av de 
uppgifter som samlas in om dig.  

Om du efter att projektet genomförts kommer på att du inte vill att informationen ska finnas
kvar har kan du säga till forskaren Kamilla att radera bilder och text som handlar om dig. 
Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Kamilla Klefbeck, kamilla.klefbeck@hkr.se 
Telefon: 044-250 39 33. Dataskyddsombud på Malmö Universitet nås via e-post: 
dataskyddsombud@mau.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har 
du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultatet från för och eftertest, attitydtest respektive bakgrundsinformation, som ålder och 
undervisningsform kommer att samlas in, men inget namn kommer att nämnas i forskarens 

rapporter. Härmed kommer ingen obehörig få ta del av dina personuppgifter, eller svar som 
kan kopplas till dig som person. Ifall du vill ta del av resultat kan du ta kontakt med din 
klasslärare, eller forskaren Kamilla Klefbeck, kamilla.klefbeck@hkr.se, Telefon: 044-250 39 
33. Forskaren kommer att skriva om forskningen i en tidning, som också publiceras som en
artikel på internet. Om du vill veta mer om detta kan du fråga klassläraren, eller kontakta
forskaren Kamilla, eller forskarchefen Mona. Du behöver inte läsa om forskningen om du
tycker det verkar tråkigt eller svårt.

Försäkring och ersättning 

Forskningen kommer genomföras i skolan, under vanlig skoltid. 

Du kommer inte få betalt. 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att inte fortsätta behöver du inte säga varför, och skolan kommer fortsätta som vanligt. 

Om du först vill vara med, men sedan ångrar dig kan du kontakta de ansvariga för studien 
(se nedan). 

Ansvariga för studien

Ansvarig för studien är
Forskningshuvudman är Malmö Universitet, huvudansvarig forskare är professor Mona
Holmqvist, mona.holmqvist@mau.se. Doktorand Kamilla Klefbeck, nås på 
kamilla.klefbeck@hkr.se, eller 044-250 39 33. 
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Fakulteten för lärande och samhälle                     Special Education for 

Institutionen för skolutveckling och ledarskap    Teacher  Educators (SET)

Samtycke till att delta i studien - elev

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet 
att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.

□ Jag samtycker till att delta i studien Särskoleelevens utrymme att ”tala och
handla”. Ett professionsutvecklingsprojekt kring grundsärskoleelevens aktiva
deltagande i matematikundervisningen.

□ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i
forskningspersonsinformationen

Plats och datum Underskrift - elev Underskrift 
vårdnadshavare

Om eleven inte kan fylla i 
blanketten själv. Kan 
vårdnadshavaren samtycka i 
elevens ställe. Underskrift
förutsätter att eleven 
informerats. Om annan person 
än eleven skriver på, beskriv 
dennes förhållande till eleven, 
exempelvis förälder.
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Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Special Education for

Institutionen för skolutveckling och ledarskap Teacher Educators (SET)

Information till vårdnadshavare kring projektet:

Särskoleelevers utrymme att ”tala och handla”. 
Ett professionsutvecklingsprojekt kring grundsärskoleelevernas aktiva 
deltagande i matematikundervisningen. 

Vi vill fråga dig om du vill att ditt/dina barn ska delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får 
du information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill jag att ert/era barn ska delta?

Projekt handlar om forskning med avsikt att utveckla undervisningen i grundsärskolan. Forskningen 
genomförs genom att lärare och forskare tillsammans utvärderar och utvecklar lektioner utifrån ett 
specifikt lärandeinnehåll. Lärandeinnehållet identifieras av lärarna utifrån de behov som finns i 
elevgruppen. I projektet kommer lärandeinnehållet handla om grundläggande matematiska 
sammanhang och begrepp. Lärare kommer tillsammans med forskare identifiera vad som krävs för 
att eleven ska komma vidare i sitt lärande. Utgångspunkten kommer att vara elevens behov, intresse 
och initiativ. Forskningen avser ta reda på hur undervisningen inom grundsärskolan kan utvecklas. 
För att kunna genomföra forskningen behöver forskaren ta del av lärarnas kunskap om elevernas 
utgångsläge och utveckling och därmed behöver forskaren ta del av kunskapstest, lärarnas 
observationsanteckningar och videofilmer av undervisningen. Forskning där ditt/dina barn ingår 
genomförs ifall du ger ditt samtycke. Det är frivilligt att delta. Ifall du av någon anledning inte vill att 
ditt/dina barn deltar behöver du inte ange skäl till detta.

Orsaken till att du/ni tillfrågas är att professor Mona Holmqvist och doktoranden Kamilla Klefbeck 
funnit ert/era barns skola lämplig för forskning. Kamilla har sökt en skola som bedriver undervisning 
inom grundsärskolan, där hon inte arbetet innan och inte har personlig kännedom om elever eller 
lärare. Kamilla har kontaktat rektorn på skolan och fått dennas tillåtelse att skicka ut 
informationsbrev och förfrågan om medverkan i projektet till vårdnadshavare.

Avsikten med projektet är att utveckla kunskap om vad som händer i undervisningen då forskare och 
lärare inom grundsärskolan arbetar tillsammans mot specifika lärandemål. Forskningshuvudman för 
projektet är Malmö Universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig 
för studien. Mona Holmqvist, professor på Malmö Universitet är huvudansvarig forskare för 
projektet.

Hur går studien till?

Den forskningsmetod som kommer att användas kallas Lesson Study, det är en metod som tar 
utgångspunkt i de frågor som lärarna tycker är svåra att besvara och komma vidare med på egen 
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hand, metoden syftar till att utveckla kunskap med betydelse för lärarnas dagliga undervisning och 
elevernas kunskapsutveckling. Det eleverna kommer att märka av är att två så kallade 
forskningslektioner kommer att genomföras. Lektionerna kommer att genomföras av någon av de 
ordinarie lärarna på ditt/dina barns skola. Lektionerna kommer genomföras under ordinarie 
lektionstid. Det som skiljer dessa lektioner från ordinarie lektioner är att några ordinarie lärare 
kommer att fungera som observatörer under forskningslektionen. De lärare som fungerar som 
observatörer kommer ha papper och penna i händerna och skriva om det som sker. En av lärarna 
kommer dessutom att använda en videokamera och filma lektionen. Ditt/dina barn kommer att få 
genomföra någon form av för- och ett eftertest, vilket genomförs i början, respektive slutet av 
lektionen. Testet kan komma att bestå av att någon av lärarna filmar en undervisningssituation, före 
och efter forskningslektionen för att se hur forskningslektionen påverkat elevernas lärande. Eleverna 
kommer i slutet av lektionen delta i någon form av attitydmätning, vilket genomförs för att ta del av 
elevernas upplevelser. Attitydtestet kan exempelvis genomföras genom att eleverna ringar in, eller 
pekar på glad respektive sur gubbe för att beskriva vad de tyckte om lektionen. Förfrågan avser två 
forskningslektioner, vilka vid behov kan delas upp på flera kortare sekvenser. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Det finns, enligt huvudansvarig forskare Holmqvist och doktoranden Klefbecks kännedom, inga 
kända risker med deltagande i studien. Dock kan det finnas okända faktorer. Det skulle exempelvis 
kunna hända att medverkande elever känner sig besvärade av att bli observerade av de lärare som 
inte deltar i undervisningen. Det skulle också kunna vara så att det fokus på kunskapsutveckling som 
lektionen förutsätter, ger medverkande elever utökade möjlighet att utveckla kunnande inom 
grundläggande matematiska sammanhang och begrepp. 

Ifall medverkan i studien gör att medverkande lärare, eller forskare identifierar metoder, eller 
kunskap som skulle kunna vara värdefullt för eleven att bygga vidare på i kommande undervisning 
kommer doktoranden Kamilla Klefbeck uppmärksamma ordinarie undervisande lärare på detta. Ifall 
specifika pedagogiska, eller emotionella svårigheter skulle uppstå, eller identifieras, kommer detta 
meddelas vidare till ordinarie undervisande lärare, alternativt till elevhälsovården på skolan. 

Vad händer med mitt/mina barns uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om ditt/dina barn. Insamlat material 
kommer att hanteras enligt GDPR:s (The General Data Protection Regulation) regelverk. Den rättsliga 
grunden för behandlingen av personuppgifterna i denna forskning styrs av den sjätte artikeln i EU:s 
dataskyddsförordning (prop. 2017/18:298), där anges anpassningar av lagstiftningen, vilka syftar till 
att möjliggöra fortsatt behandling av personuppgifter för forskning som utförs av statliga universitet 
och högskolor, där forskningen anses vara av allmänt intresse. Detsamma gäller även för annan 
forskning som kräver godkännande enligt etikprövningslagen. Projektet kommer inledningsvis 
anmälas till ett register (dsfregister.mau.se), vars avsikt är att kontrollera vilken sorts personuppgifter 
som kommer att samlas in.  

Uppgifter som kommer samlas in är, bakgrundsinformation, som ålder, kön, elevernas årskurs, och 
undervisningsinriktning (ämnen, respektive ämnesområden). Den insamlade bakgrundsinformationen 
kommer innan den bearbetats gå att härleda till ditt/dina barn, men vartefter 
bakgrundsinformationen samlas in, kommer den bearbetas och namn kommer att ersättas med 
nummer, för att undvika identifiering och minimera risken för spridning. Ingen obehörig kommer att 
få tillgång till ditt/dina barns svar och uppgifter. Koder där personnamn kan kopplas till nummer, 
kommer att förvaras på lösenordskyddad hårddisk, vilken förvaras i väggfast skåp på institutionen i 
minst tio år efter att avhandlingen som denna studie är en del av slutförts. En annan typ av 
personuppgifter, som kan vara av en mer känslig karaktär, kommer att samlas in genom 
videoinspelning (ljud och bild). Videofilmerna kommer innehålla inslag av elevobservationer, samt 
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inspelningar av lärarnas samtal, där lärare, och forskare (utan elever närvarande) diskuterar 
lärandemål och utfall av forskningslektionerna. Videoobservationer, samt videoinspelade samtal, 
mellan lärare och forskare kommer att transkriberas. Vid videoobservationer, samt videoinspelade 
kollegiala samtal kan ditt/dina barns agerande, respektive för- och eftertest såväl visas, som 
benämnas. Videofilmerna kommer att hanteras varsamt, genom att kamerorna som använts töms på 
filmmaterial efter användning, videofilmerna kommer att förvaras på lösenordskyddade hårddiskar, 
vilka kommer att förvaras inlåsta i väggfast kassaskåp på institutionen.  

Malmö Universitet är personuppgiftsansvarig. Doktorand Klefbeck är utsedd som kontaktperson för 
denna studie. Viktigt att veta är att du, och ditt/dina barn enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt 
att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter som rör ditt/dina barn i studien, vid behov har du rätt att få 
eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om ditt/dina raderas samt att behandlingen 
av dina personuppgifter begränsas. Om du under eller efter studiens genomförande vill ta del av 
uppgifterna ska du kontakta Kamilla Klefbeck, kamilla.klefbeck@hkr.se Telefon: 044-250 39 33 . 
Dataskyddsombud nås genom via e-post: dataskddsombud@mau.se. Om du är missnöjd med hur dina 
personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är 
tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Resultatet från för- och eftertest, attitydtest respektive bakgrundsinformation, som ålder och 
undervisningsform kommer att samlas in, elevernas personnamn kommer att omkodas till nummer, 
men ifall vårdnadshavare, respektive eleven vill ta del av resultat kommer de att kunna få reda på 
detta genom att ta kontakt med klassläraren, forskningsansvarig Mona Holmqvist 
mona.holmqvist@mau.se, eller doktorand Kamilla Klefbeck, kamilla.klefbeck@hkr.se, Telefon: 044-
250 39 33. Studien som helhet avses publiceras i artikelform i vetenskaplig tidskrift, vilken kommer 
att ha open acess, vilket innebär att den kostnadsfritt kommer att gå att ladda ner. Att ta del av 
resultatet, är frivilligt, och vårdnadshavare, så väl som elever väljer ifall de vill ta del av resultat och 
insamlat material. Ifall oförutsedda fynd skulle framkomma genom medverkan i studien, kommer 
elevens mentor, eller elevvårdsteam på skolan meddelas av forskningsansvarig Mona Holmqvist, 
eller dennes doktorand Kamilla Klefbeck. 

Försäkring och ersättning 

Forskningen kommer genomföras i samverkan med skolan, i skolans lokaler, och under överinseende 
av ordinarie undervisande lärare. Under tiden eleven deltar i forskningen gäller hemskolans ordinarie 
försäkringsskydd, forsknings huvudman har inte tecknat tilläggsförsäkring. 

Vid informationsmöte inför medverkan i studien kommer inte ersättning för eventuell förlorad 
arbetsinkomst kunna delas ut. Ingen ersättning kommer heller delas ut till elever som medverkar i 
studien. 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt/dina barns deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att ditt/dina barn inte ska fortsätta att delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte 
uppge varför, och det kommer inte heller att påverka ditt/dina barns framtida utbildning. 

Om du vill avbryta ditt/dina barns deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien 

Ansvarig för studien är forskningshuvudman Malmö Universitet, forskningsansvarig är professor 
Mona Holmqvist, mona.holmqvist@mau.se, samt doktorand Kamilla Klefbeck, 
kamilla.klefbeck@hkr.se, 044-2503933 
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Fakulteten för lärande och samhälle Special Education for 

Institutionen för skolutveckling och ledarskap Teacher Educators (SET)

Samtycke till att delta i studien – vårdnadshavare

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag 
får behålla den skriftliga informationen.

□ Jag samtycker till att mitt/mina barn deltar i studien Särskoleelevens utrymme att 
”tala och handla”. Ett professionsutvecklingsprojekt kring grundsärskoleelevens aktiva deltagande i 
undervisningen.

□ Jag samtycker till att uppgifter om mitt/mina behandlas på det sätt som beskrivs i 
forskningspersonsinformationen.

Plats och datum Underskrift

    ---------------------------------------------------------------------------

       ---------------------------------------------------------------------------

Vid fler än en vårdnadshavare, behövs båda vårdnadshavarnas underskrift.

Alternativ till två underskrifter, kryss i rutan, och intyga att ni är ensam vårdnadshavare: 

     Härmed intygar jag att jag är ensam vårdnadshavare. 

  ------------------------------------------------------------------------------------
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Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Special Education for

Institutionen för skolutveckling och ledarskap Teacher Educators (SET)

Information till skolledning, lärare och resurspedagoger kring 
projektet:

Särskoleelevers utrymme att ”tala och handla”. 
Ett professionsutvecklingsprojekt kring grundsärskoleelevernas aktiva 
deltagande i matematikundervisningen. 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett forskningsprojekt. I det här dokumentet får du 
information om projektet och om vad det innebär att delta.

Vad är det för projekt och varför vill jag att du ska delta?

Avsikten med projektet är att undersöka hur kollegialt samarbete mellan lärare/pedagoger och 
forskare kan användas för att utveckla lärares praktik, elevers lärande och samtidigt bidra med 
kunskap om de utmaningar som lärare inom grundsärskolan ställs inför. Fokus i de lektioner 
som planeras, genomförs och justeras kommer att vara grundläggande matematiska 
sammanhang och begrepp. Lektionerna kommer att utvecklas med utgångspunkt i elevernas 
intresse och initiativ. Forskningen genomförs ifall du, dina kollegor, vårdnadshavare och 
elever ger sitt samtycke. Det är frivilligt att delta. Ifall du av någon anledning inte vill delta, 
eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte ange skäl till detta.

Orsaken till att just din skola är aktuell i projektet, är att professor Mona Holmqvist och 
doktoranden Kamilla Klefbeck funnit er skola lämplig för forskning. Lämplig utifrån 
undervisningsgruppernas storlek, undervisningsformer, rimlighet i avstånd mellan skolan och 
forskarens hem. Avståndet är samtidigt väl tilltaget, beaktat utifrån aspekten att doktoranden 
Kamilla inte arbetat eller har personlig kännedom om elever, vårdnadshavare eller 
lärare/pedagoger på skolan. Inför att du har fått denna förfrågan har doktoranden Kamilla 
kontaktat rektorn på skolan och fått dennas tillåtelse att skicka ut informationsbrev om 
förfrågan och samtycke till medverkan i projektet.

Avsikten med projektet är att utveckla kunskap om vad som händer i undervisningen då 
forskare och lärare inom grundsärskolan arbetar tillsammans mot specifika lärandemål för 
elevernas utveckling. Forskningshuvudman för projektet är Malmö Universitet (med 
forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet). Mona 
Holmqvist, professor på Malmö universitet är huvudansvarig forskare för projektet:
Särskoleelevers utrymme att ”tala och handla”. Ett professionsutvecklingsprojekt kring 
grundsärskoleelevernas aktiva deltagande i matematikundervisningen.
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Hur går studien till?

Den forskningsmetod som kommer att användas kallas Lesson Study, det är en metod som tar 
utgångspunkt i identifierade lärandeområden, det vill säga områden där lärarna tycker är svårt
att komma vidare med på egen hand. Projektet avser utveckla kunskap med betydelse för 
lärarnas undervisning och elevernas kunskapsutveckling. Undervisningsmoment inom den 
ordinarie undervisningen kommer att följas och riktas särskilt intresseforsknings, dessa 
undervisningsmoment kan definieras som forskningslektioner. Lektionerna kommer 
genomföras under ordinarie lektionstid. Det som skiljer dessa lektioner från ordinarie 
lektioner är att några ordinarie lärare kommer att fungera som observatörer/ och eller 
videofilma undervisningen.

De moment som kommer genomföras, där du som lärare kommer att ingå vid samtycke är 
följande.

1. Förberedelse. Forskaren går teoretiskt igenom av vad Lesson Study innebär. Inför det
inledande mötet förväntas lärarna ha förberett sig genom att ha funderat på vilket
kunskapsinnehåll som kan vara särskilt svårt att utveckla. Tillsammans identifierar
lärare och forskare ett ”gap”, en kunskapslucka. Utgångspunkten är något som lärarna
vill få bättre insikt i, exempelvis ett lektionsinnehåll som upplevs svårt att utveckla.
Lärarna får berätta om sitt ”nuläge”, d.v.s. vilka utmaningar de ser i sittuppdrag.

2. Lektionsplanering. Tillsammans gör lärare och forskningsledare en
lektionsplanering. Lärare och forskningsledare går igenom mall till
observationschema utifrån de mål som satts upp i förhållande till definierat
lärandeobjekt.

3. Lektion 1. Lärarna genomför lektionen (en lärare genomför, resten observerar).

4. Utvärdering. Lärare och forskningsledare utvärderar lektionen, justerar dess innehåll
och gör en ny plan.

5. Lektion 2. Lärarna genomför lektionen (rollfördelning har justerats, en
lärare genomför, resten observerar).

6. Utvärdering. Lärare och forskningsledare utvärderar lektionen, resonerar kring
lärandet, elevernas såväl som lärarnas utifrån den lektion som genomförts.
Forskningsledaren återkopplar till den nulägesrapport som lärarna beskrev i början
av interventionen.

Den tänkta interventionen planeras i cykler, där forskningsledaren, medverkar i förberedelse 
och utvärdering tillsammans med er lärare. Däremellan genomför, respektive observerar ni 
lärare lektioner, som sedan utvärderas gemensamt.

Möjliga följder och risker med att delta i studien

Det finns, enligt professor Holmqvist och doktorand Klefbecks kännedom, inga kända risker 
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med deltagande i studien. Dock kan det finnas okända faktorer. Det skulle exempelvis 
kunna hända att medverkande lärare kan känna sig pressade av att medverka i projektet. Den 
lärare som genomför lektionen kan också komma att känna sig besvärade av att bli
observerade av sina kollegor. Det är inte heller säkert lärarna som medverkar, erfar att de 
utvecklar sin yrkespraktik, eller får nya verktyg för att utveckla elevernas 
kunskapsutveckling.

Ifall medverkan i studien gör att medverkande lärare, eller forskare identifierar metoder, 
eller kunskap som skulle kunna vara värdefullt för lärare och eleven att bygga vidare på i 
kommande undervisning kommer medverkande forskare uppmärksamma lärarna på detta. 
Genom att delta i studien kan medverkande lärare få erfarenhet och kunskap av en metod, 
som kan komma att bli ett värdefullt instrument i fortsatt undervisning och 
professionsutveckling.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig.

Insamlat material kommer att hanteras enligt GDPR:s (The General Data Protection 
Regulation) regelverk. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna i denna 
forskning styrs av den sjätte artikeln i EU:s dataskyddsförordning (prop. 2017/18:298), där anges 
anpassningar av lagstiftningen, vilka syftar till att möjliggöra fortsatt behandling av personuppgifter
för forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, i fall där forskningen är av allmänt 
intresse. Detsamma gäller även för annan forskning som kräver godkännande enligt 
etikprövningslagen. Projektet kommer inledningsvis anmälas till ett register 
(dsfregister.mau.se), vars avsikt är att kontrollera vilken sorts personuppgifter som kommer 
att samlas in.

Uppgifter som kommer samlas in är, bakgrundsinformation, som ålder, kön,
undervisningsuppdragets årskurs, år i yrket. Den insamlade bakgrundsinformationen kommer 
innan den bearbetats gå att härleda till dig, men vartefter bakgrundsinformationen samlas in, 
kommer den bearbetas och namn kommer att ersättas med nummer, för att undvika
identifiering och minimera risken för spridning. Ingen obehörig kommer att få tillgång till dina 
uppgifter.

Koder där personnamn kan kopplas till nummer, kommer att förvaras på lösenordskyddad 
hårddisk, vilken förvaras i väggfast skåp på institutionen i minst tio år efter att avhandlingen 
som denna studie är en del av slutförts. En annan typ av personuppgifter, som kan vara av en
mer känslig karaktär, kommer att samlas in genom videoinspelning (ljud och bild). 
Videofilmerna kommer innehålla inslag av lärar-elevobservationer, samt inspelningar av 
lärarnas samtal, där lärare, och forskare diskuterar lärandemål och utfall av 
forskningslektionerna. Videoobservationer, samt videoinspelade samtal, mellan lärare och 
forskare kommer att transkriberas. Videofilmerna kommer att hanteras varsamt, genom att 
kamerorna som använts töms på filmmaterial efter användning, videofilmerna kommer att
förvaras på lösenordskyddade hårddiskar, vilka kommer att förvaras inlåsta i väggfast 
kassaskåp på institutionen. Malmö Universitet är personuppgiftsansvarig. Kamilla Klefbeck, är 
utsedd som kontaktperson. Viktigt att veta är att du enligt EU:s dataskyddsförordning har du 
rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter som din medverkan i studien, vid behov har du 
rätt att få eventuella fel rättade. Du kan också begära att dina uppgifter raderas samt att 
behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du under eller efter studiens 
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genomförande vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Kamilla Klefbeck, 
kamilla.klefbeck@hkr.se Telefon: 044-250 39 33. Dataskyddsombud nås via e-post på 
dataskyddsombud@mau.se Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har 
du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen, som är en tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Information samlat från elevernas för-och efter test, attitydtester, samt inspelat material 
från lektioner och kollegiala samtal kommer att analyseras och resultatet planeras 
presenteras genom vetenskapliga artiklar, samt genom presentation på konferenser. 
Information om presentation och artiklar kan besvaras av doktoranden Kamilla Klefbeck, 
kamilla.klefbeck@hkr.se, Telefon: 044-250 39 33. Studien som helhet avses publiceras i 
artikelform i vetenskaplig tidskrift, vilken kommer att ha open acess, vilket innebär att 
artiklarna kostnadsfritt kommer att gå att ladda ner. Att ta del av resultatet, är frivilligt, 
lärare, såväl som vårdnadshavare och elever väljer ifall de vill ta del av resultat och 
insamlat material, eller inte. Ifall oförutsedda fynd skulle framkomma genom analys av 
insamlat material kommer elevens mentor, eller elevvårdsteam på skolan meddelas av 
forskningsansvarig Mona Holmqvist, eller doktorand Kamilla Klefbeck.

Försäkring och ersättning

Forskningen kommer genomföras i samverkan med rektorn, i skolans lokaler. Under tiden 
lärarna deltar i forskningen gäller arbetsplatsens ordinarie försäkringsskydd, forsknings 
huvudman har inte tecknat tilläggsförsäkring.

Ingen ekonomisk ersättning kommer delas ut av forskningshuvudmannen till dem som
medverkar i studien.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att avbryta din medverkan behöver du inte uppge varför. Ditt val att avbryta, eller 
fullfölja kommer inte att ifrågasättas av doktoranden eller forskningsledaren, eller 
forskningshuvudmannen.

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta de ansvariga för studien (se nedan).

Ansvariga för studien
Forskningshuvudman är Malmö Universitet, huvudansvarig forskare är, Mona 
Holmqvist, mona.holmqvist@mau.se. Den som kommer ha mest kontakt med skolan är 
Doktorand Kamilla Klefbeck, kamilla.klefbeck@hkr.se, 044- 2503933.
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Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Special Education for

Institutionen för skolutveckling och ledarskap Teacher Educators (SET)

Samtycke till att delta i studien – skolledning, lärare och övriga resurspedagoger

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag 
får behålla den skriftliga informationen.

□ Jag samtycker till att delta i studien Särskoleelevens utrymme att ”tala och handla”.
Ett professionsutvecklingsprojekt kring grundsärskoleelevens aktiva deltagande i
matematikundervisningen.

□ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs
i forskningspersonsinformationen.

Plats och datum Underskrift
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Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Special Education for

Institutionen för skolutveckling och ledarskap Teacher Educators (SET)

Information till resurspedagoger kring projektet:

Särskoleelevers utrymme att ”tala och handla”. 
Ett professionsutvecklingsprojekt kring grundsärskoleelevernas aktiva 
deltagande i matematikundervisningen. 

I den undervisningsgrupp där du arbetar pågår ett forskningsprojekt. Då 
videokamera används för att samla information om vad som sker i undervisningen, 
och du arbetar i den miljö där videosekvenser spelas in, vill vi informera dig om 
studien och samtidigt be om ditt medgivande till att bli filmad. 

Vad är det för projekt och varför vill jag att du ska delta?

Avsikten med projektet är att undersöka hur kollegialt samarbete mellan lärare/pedagoger och 
forskare kan användas för att utveckla lärares praktik, elevers lärande och samtidigt bidra med 
kunskap om de utmaningar som lärare inom grundsärskolan ställs inför. Fokus i de lektioner 
som planeras, genomförs och justeras kommer att vara grundläggande matematiska 
sammanhang och begrepp. Lektionerna kommer att utvecklas med utgångspunkt i elevernas 
intresse och initiativ. Forskningen genomförs ifall du, dina kollegor, vårdnadshavare och 
elever ger sitt samtycke. Det är frivilligt att delta. Ifall du av någon anledning inte vill delta, 
eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte ange skäl till detta.

Orsaken till att just din skola är aktuell i projektet, är att professor Mona Holmqvist och 
doktoranden Kamilla Klefbeck funnit er skola lämplig för forskning. Lämplig utifrån 
undervisningsgruppernas storlek, undervisningsformer, rimlighet i avstånd mellan skolan och 
forskarens hem. Avståndet är samtidigt väl tilltaget, beaktat utifrån aspekten att doktoranden 
Kamilla inte arbetat eller har personlig kännedom om elever, vårdnadshavare eller 
lärare/pedagoger på skolan. Inför att du har fått denna förfrågan har doktoranden Kamilla 
kontaktat rektorn på skolan och fått dennas tillåtelse att skicka ut informationsbrev om 
förfrågan och samtycke till medverkan i projektet.

Avsikten med projektet är att utveckla kunskap om vad som händer i undervisningen då 
forskare och lärare inom grundsärskolan arbetar tillsammans mot specifika lärandemål för 
elevernas utveckling. Forskningshuvudman för projektet är Malmö Universitet (med 
forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet). Mona 
Holmqvist, professor på Malmö Universitet är huvudansvarig forskare för projektet.

Bilaga 10



2 

Hur går studien till? 

Den forskningsmetod som kommer att användas kallas Lesson Study, det är en metod som tar 
utgångspunkt i identifierade lärandeområden, det vill säga områden där lärarna tycker är svårt 
att komma vidare med på egen hand. Projektet avser utveckla kunskap med betydelse för 
lärarnas undervisning och elevernas kunskapsutveckling. Undervisningsmoment inom den 
ordinarie undervisningen kommer att följas och riktas särskilt intresse. Lektionerna kommer 
genomföras under ordinarie lektionstid. Det som skiljer dessa lektioner från ordinarie 
lektioner är att några ordinarie lärare kommer att fungera som observatörer/ och eller 
videofilma undervisningen. 

De moment som kommer genomföras, där du som lärare/resurspedagog på något sätt 
kommer att vara inblandad är följande. 

1. Lärare och forskare kommer tillsammans att utforma lektioner, eller
lektionsinnehåll, utifrån kunskapsinnehåll där lärarna tycker det är svårt att
komma vidare på egen hand.

2. Lärarna kommer att genomföra och ansvara för undervisningen, i din roll som
resurspedagog kan detta innebära att läraren ber dig att stödja eleven på ett särskilt
sätt, exempelvis genom att följa en särskild arbetsordning, eller ett justerat
undervisningsmaterial.

3. Lärarna, och ibland forskaren Kamilla kommer att videofilma under vissa lektioner,
eller moment av undervisning.

4. Lärarna kommer tillsammans med forskaren Kamilla titta på filmerna för att se hur
den förändrade lektionsplaneringen påverkar elevernas förutsättningar till
kunskapsutveckling.

Möjliga följder, fördelar eller risker med att delta i studien 

Det finns, enligt professor Holmqvist och doktorand Klefbecks kännedom, inga kända risker 
med deltagande i studien. Dock kan det finnas okända faktorer. Det skulle exempelvis 
kunna hända att medverkande lärare/resurspedagoger kan känna sig besvärade av att bli 
observerade av sina kollegor.  

Ifall medverkan i studien gör att medverkande lärare, eller forskare identifierar metoder, 
eller kunskap som skulle kunna vara värdefullt för lärare och eleven att bygga vidare på i 
kommande undervisning kommer medverkande forskare uppmärksamma 
lärarna/resurspedagoger på detta. Genom att delta i studien kan de som deltar få erfarenhet 
och kunskap av en metod, som kan komma att bli ett värdefullt instrument i fortsatt 
undervisning och/eller professionsutveckling. 
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Vad händer med mina uppgifter? 

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. 

Insamlat material kommer att hanteras enligt GDPR:s (The General Data Protection 
Regulation) regelverk. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifterna i denna 
forskning styrs av den sjätte artikeln i EU:s dataskyddsförordning (prop. 2017/18:298), där anges 
anpassningar av lagstiftningen, vilka syftar till att möjliggöra fortsatt behandling av personuppgifter 
för forskning som utförs av statliga universitet och högskolor, i fall där forskningen är av allmänt 
intresse. Detsamma gäller även för annan forskning som kräver godkännande enligt 
etikprövningslagen. Projektet kommer inledningsvis anmälas till ett register 
(dsfregister.mau.se), vars avsikt är att kontrollera vilken sorts personuppgifter som kommer 
att samlas in.  

Uppgifter som kan komma att samlas in är, bakgrundsinformation, som ålder, kön, 
undervisningsuppdragets årskurs, år i yrket. Den insamlade bakgrundsinformationen kommer 
innan den bearbetats gå att härleda till dig, men vartefter bakgrundsinformationen samlas in, 
kommer den bearbetas och namn kommer att ersättas med nummer, för att undvika 
identifiering och minimera risken för spridning. Ingen obehörig kommer att få tillgång till dina 
uppgifter.  

Koder där personnamn kan kopplas till nummer, kommer att förvaras på lösenordskyddad 
hårddisk, vilken förvaras i väggfast skåp på institutionen i minst tio år efter att avhandlingen 
som denna studie är en del av slutförts. En annan typ av personuppgifter, som kan vara av en 
mer känslig karaktär, kommer att samlas in genom videoinspelning (ljud och bild). 
Videofilmerna kommer att hanteras varsamt, genom att kamerorna som använts töms på 
filmmaterial efter användning, videofilmerna kommer att förvaras på lösenordskyddade 
hårddiskar, vilka kommer att förvaras inlåsta i väggfast kassaskåp på institutionen. Malmö 
Universitet är personuppgiftsansvarig. Kamilla Klefbeck, är utsedd som kontaktperson. 
Viktigt att veta är att du enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del 
av de uppgifter som din medverkan i studien, vid behov har du rätt att få eventuella fel 
rättade. Du kan också begära att dina uppgifter raderas samt att behandlingen av dina 
personuppgifter begränsas. Om du under eller efter studiens genomförande vill ta del av 
uppgifterna ska du kontakta Kamilla Klefbeck, kamilla.klefbeck@hkr.se Telefon: 044-250 39 
33. Dataskyddsombud nås via e-post på dataskyddsombud@mau.se Om du är missnöjd med
hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen,
som är en tillsynsmyndighet.

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Information om insamlat material, presentation och artiklar kan besvaras av doktoranden 
Kamilla Klefbeck, kamilla.klefbeck@hkr.se, Telefon: 044-250 39 33. Att ta del av 
resultatet, är frivilligt. Ifall oförutsedda fynd skulle framkomma genom analys av insamlat 
material kommer elevens mentor, eller elevvårdsteam på skolan meddelas av 
forskningsansvarig Mona Holmqvist, eller doktorand Kamilla Klefbeck. 

Försäkring och ersättning 

Forskningen kommer genomföras i samverkan med rektorn, i skolans lokaler. Under tiden 
resurspersoner och lärarna deltar i forskningen gäller arbetsplatsens ordinarie 
försäkringsskydd, forsknings huvudman har inte tecknat tilläggsförsäkring. 
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Ingen ekonomisk ersättning kommer delas ut av forskningshuvudmannen till dem som 
medverkar i studien. 

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 
väljer att avbryta din medverkan behöver du inte uppge varför. Ditt val att avbryta, eller 
fullfölja kommer inte att ifrågasättas av doktoranden eller forskningsledaren, eller 
forskningshuvudmannen. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta de ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvariga för studien 
Forskningshuvudman är Malmö Universitet, huvudansvarig forskare är, Mona 
Holmqvist, mona.holmqvist@mau.se. Den som kommer ha mest kontakt med skolan är 
Doktorand Kamilla Klefbeck, kamilla.klefbeck@hkr.se, 044- 2503933. 
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Fakulteten för lärande och samhälle (LS) Special Education for

Institutionen för skolutveckling och ledarskap Teacher Educators (SET)

Samtycke till att delta i studien – skolledning, lärare och resurspedagoger

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag 
får behålla den skriftliga informationen.

□ Jag samtycker till att delta i studien Särskoleelevens utrymme att ”tala och handla”. 
Ett professionsutvecklingsprojekt kring grundsärskoleelevens aktiva deltagande i 
matematikundervisningen.

□ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs 
i forskningspersonsinformationen.

Plats och datum Underskrift



Researcher’s request for informed consent 

Figure 2. Changes in pupil-participation   

Note: The images (presented here with participants’ permission) show critical features in Wilma’s participation 
from passive to active receiver of the given instruction.     

Permission 1 ……………………………………………………………………………………. (pupil’s permission, given from 
the parent, this pupil appears in both images). 

Permission 2 ……………………………………………………………………………………… (teacher’s permission, this 
teacher appears in both images). 

Permission 3 ……………………………………………………………………………………………. (teacher’s permission, this 
teacher appears in one imagine).  

Permission 4 ……………………………………………………………………………………………. (teacher-assistant’s 
permission, this teacher-assistant appears in one imagine).  

Bilaga 11



172 

Article 1 

Klefbeck, K. (2021) Educational Approaches to Improve Communication 
Skills of Learners with Autism Spectrum Disorder and Comorbid Intellec-
tual Disability: An Integrative Systematic Review. Scandinavian Journal 
of Educational Research. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2021.1983862  

Article 2 

Klefbeck, K. (2020). Lesson study for students with intellectual disabil-
ity. International Journal for Lesson & Learning Studies. 
https://doi.org/10.1108/IJLLS-12-2019-0082  

Article 3 

Klefbeck, K. (2021). Lesson study as a way of improving school-day nav-
igation for pupils with severe intellectual disability and autism. Interna-
tional Journal for Lesson & Learning Studies. https://www.emer-
ald.com/insight/content/doi/10.1108/IJLLS-03-2021-0024/full/html  

Article 4 

Klefbeck, K. & Holmqvist, M. (submitted). Using guided video feedback 
for collaborative classroom research with SEND teachers of students with 
autism. 

AVHANDLINGENS ARTIKLAR 



I





Educational Approaches to Improve Communication Skills of
Learners with Autism Spectrum Disorder and Comorbid
Intellectual Disability: An Integrative Systematic Review
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ABSTRACT
Enabling functional communication is critical for accessibility in school and
society for all pupils. This systematic review analyzed the results of
educational studies on developing communication skills for learners (≤21
years) with autism spectrum disorder and comorbid intellectual disability.
Systematic database searches were conducted using ERIC, MEDLINE, and
PsycINFO. Seventeen of 208 peer-reviewed articles in English published
between 1990 and 2020 met the inclusion criteria. The analysis identified
various educational approaches, ranging from using alternative linguistic
tools (e.g., signs and gestures) to physical devices (e.g., visual cues), and
also examined instructional approaches used by educators. The synthesis
shows heterogeneity of methods used, resulting in weak evidence for
any model’s impact on this pupil group’s communication skills
development and concomitant possibilities to affect their school
situation. In addition, the analysis demonstrated that personnel
performance crucially affects children’s opportunities to learn regardless
of the approach used. Directions for future research are concluded.
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Introduction

The identification of an educational approach that has been tested, is suitable for learners with aut-
ism spectrum disorder (ASD) and comorbid intellectual disability (ID) and allows such learners to
express themselves in educational settings is a challenge. The right of children to express themselves
should not be affected by disabilities; Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of
the Child (UNCROC) applies to all children (United Nations Commission on Human Rights,
1989). According to the Convention’s definition, a child is a person younger than 18 years. How-
ever, to avoid excluding individuals on the borderline between childhood and adulthood, the age
limit for the current review was set at 21 years, and the terms “children” and “learners” were
used interchangeably, as the reviewed studies focus on children in educational settings.

There is a need for ongoing research into how to effectively support communication and
language development in children with special educational needs and disabilities (SEND) in
order to enable them to contribute to their educational context. Some strategies mentioned to
frame the context in the present review, such as Social Stories, also have clinical and other lifestyle
applications, but the strong focus in the present review is educational contexts. As stated by Hede-
gaard-Sørensen (2017), the ability of SEND teachers to cope with educational challenges requires

© 2021 The Author(s). Published by Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group
This is an OpenAccess article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/),
which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

CONTACT Kamilla Klefbeck kamilla.klefbeck@hkr.se Faculty of Education, Malmö University, Malmö, SE-205 06, Sweden

SCANDINAVIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH
https://doi.org/10.1080/00313831.2021.1983862



deep knowledge of educational approaches and strategies for solving pedagogical tasks, and knowl-
edge of individual learners’ diagnoses. Both ASD and ID are chronic, lifelong disorders. According
to the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; American Psychiatric
Association, 2013), individuals with ASD typically exhibit impairments in social communication
and interaction, including limitations in social-emotional mutuality and non-verbal communica-
tive behaviors, as well as repetitive or restricted patterns of behaviors or interests. ID is character-
ized by limitations in cognitive and adaptive functioning (APA, 2013). Maenner et al.’s (2020)
summary of ASD comorbidity statistics in 8-year-old children in the United States indicates a
33% prevalence of coexisting ASD and ID; therefore, this target group of learners requires consider-
able instructional supports and adaptations. Research by Feiler andWatson (2011) showed that, for
teachers and paraprofessionals attempting to involve children with severe learning and communi-
cation difficulties in choice making, the need to hear the child’s voice sometimes conflicts with rigid
timetables. One of the participants in their study suggested that for children with learning and com-
municational needs, following decision-making at school could be seen as “… the icing on the
cake” (Feiler & Watson, 2011, p. 117). Teachers, paraprofessionals, and parents need information
about robust, scientifically proven educational approaches. In a study of alternative communication
technologies for young children with complex communication needs, Light and Drager (2007) con-
cluded that further research is needed to determine the best approaches for the development of pro-
fessional practices and in-service training for educational personnel to affect outcomes for children
with complex communication needs.

Communication and SEND

Communication strategies for learners with SEND often involve the use of images, objects, and
symbols. Concrete communicative representations are important for students with IDs and/or
ASDs to facilitate independent task initiation and transitions between activities (Koyama &
Wang, 2011). Browder et al. (2009) state that the development of communicative competence is
essential for students with IDs to participate in teaching and learning programs. For students
with moderate to severe IDs, both teacher expectations and the quality of the instructions given
are crucial for the development of communication (Browder et al., 2009). Hence, there is a syner-
gistic connection between communication and engagement in learning more generally.

Methods Used to Enhance Communication for SENDStudents

Several reviews have systematized methods used to enhance communication for SEND students at
school. Although none of these reviews exclusively focus practice research on an educational context
targeting communication development for students with dual ASD and ID, several mention aspects
that are important to this target group. For example, clarifying pictures, and Social Stories are fre-
quently used to facilitate communication in schools, homes, and daycare centers for individuals with
ASD. Qi et al.’s review (2018) indicated a relation between measured target behaviors for individuals
with ASD and the implementation of Social Stories, but the authors did not consider Social Stories to
be an evidence-based practice, according to their analysis approach. Another meta-analysis of
research on students with either ASD or ID examined the use of a picture exchange communication
system, PECS (Hart & Banda, 2010) and highlighted the importance of taking advantage of the
specific strengths of individuals with functional disabilities. An earlier meta-analysis by Bellini
and Akullian (2007) of studies on children and adolescents with ASD indicated that video modeling
and video self-modeling (VSM) interventions were effective in addressing social communication
skills. In addition, Kaiser and Roberts (2011) investigated language development in young children
with language impairments, and highlighted the benefits of teaching parents, teachers, and peers as
communication partners to reinforce naturalistic communication. Most relevant in the present
review is Wong et al.’s (2015) comprehensive review of evidence-based educational research from
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between 1990 and 2011 for individuals aged 0–22 years with ASD. This was followed byHume et al.’s
(2021) study, which included research published from 2012 to 2017. A matrix included in Wong
et al. (2015) provides information about how to individualize evidence-based educational practice
for each specific autistic child with or without co-occurrent ID, as it shows child and youth outcomes
categorized by age groups. However, as only 25% of the studies in Wong et al.’s (2015) review and
21% of the studies in Hume et al.’s (2021) review provided information about co-occurring ASD and
ID, a research gap is apparent. Therefore, the present review examined relevant previous publi-
cations on this topic and sought to extend on this important body of work.

Systematic reviews generally include only experimental studies, and usually only randomized
controlled trials, while integrative systematic reviews include both experimental and non-exper-
imental studies (Hart, 2018). The analysis of the present integrative systematic review also focuses
on theoretical underpinnings to explain the results of found strategies to enhance children’s com-
munication skills. By that, the analysis also examined whether the research reviewed was prospec-
tive or retrospective (Nichols, 2015). This means that a retrospective approach examines a
particular situation (e.g., lack of communication skills) to determine what has caused the impair-
ment, while a prospective approach addresses the prevention of impairments (e.g., lack of com-
munication skills or opportunities in specific contexts).

Communication Skills

A clear definition of the requisite skills is needed to identify and summarize previous research on
educational approaches to develop learners’ communication and interaction abilities. One
approach to enable the child to better express himself/herself is by recognizing elusive behaviors
as communicative, and setting out to teach more functional skills, thereby reducing challenging
behaviors. Through applied behavioral analysis (ABA) children’s behaviors can be systematically
modified by examining the antecedents and consequences of the child’s responses (De Rivera,
2008). Children’s challenging or elusive expressions can be considered prelinguistic behaviors
(Durand & Merges, 2001; Keen et al., 2001) and are valid means of expressing the needs and
wants of the individual.

From a pragmatic perspective on learning, the present systematic review aims to investigate pro-
cesses in which learners gain their “property in the community” (Mead, 1934, p. 199), which is con-
sistent with UNCROC (United Nations Commission on Human Rights, 1989). Therefore, a broader
definition of communication was needed that was not aligned to specific approaches or desired
behaviors. Kaiser and Roberts (2011) refer to communication skills, a term that embraces prelinguis-
tic communication (e.g., pointing, showing, and turn-taking) to address everyday interaction needs.
This review therefore uses “communication skills” to define the required aspects on interaction.

Educational Approaches to Enhance Communication Skills

Keen et al. (2005) evaluated teachers’ capacity to respond to communicative attempts by children
with autism. They found that teachers were able to identify a range of behaviors as communicative
but did not always respond when these behaviors occurred. The authors noted that the students’
ability to express themselves in the classroom was important and highlighted the need to explore
teachers’ strategies for responding to learners’ communicative attempts. Based on considerations
raised by Keen et al. (2005), the educational approaches examined in this review include indirect
approaches, which address the behaviors of teachers or other communication partners aimed at
affecting the communication skills of their learners. Direct approaches address the learners them-
selves. The importance of the educator is linked to the concept of a communication partner. Alwell
and Cobb (2009) use the term communication partner to emphasize that communication requires
reciprocity by at least two people: a sender and a receiver. The idea of examining direct, as well as
indirect approaches in the present synthesis of practice research in the context of SEND teaching
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relates to Mead’s (1934) symbolic interaction theory, where individual’s inner and outer develop-
ment depends on the social reactions received. Mead (1934) states, “gesture is there only in its
relationship to the response” (Mead, 1934, p. 189). As Mead’s gesture includes vocal as well as phys-
ical gestures, this statement relates to the core focus on personal rights and communication quality
in the present synthesis. The idea of a theoretical perspective in literature syntheses relies on Rum-
rill et al.’s (2011) statement about its benefits in special educational research, as it enables processes
of adaptation to existing theories.

Aim and Research Questions

The aim of this systematic review was to analyze the results of educational research on developing
communication skills for learners (≤21 years) with ASD and comorbid ID. Approaches used, and
aspects found to be important to develop learners’ communication skills were identified. The review
was guided by three research questions:

RQ1. How did the educational approaches described in the research affect the development of communication
skills for learners with ASD and comorbid ID?

RQ2. What are the predominant theories and methods used in the research conducted?

RQ3. What are the research gaps in this field?

Materials and Methods

This systematic review was part of a research project approved by the Swedish Ethical Review Board
(2019-02767). Rumrill et al. (2011) noted that researchers who intend to cover complicated or con-
troversial topics “begin by tracking the history of the issue, then proceed with a description of the
concern’s current status and its implications for policy and practice” (p. 183). A systematic search
was conducted, following the PRISMA guidelines (Page et al., 2021). For clarification of the review
process, the reader is referred to Figure 1. The initial inclusion criteria were peer-reviewed articles
published in English in scholarly journals. The time parameters commenced from the introduction
of the Convention on the Rights of the Child, December 1989.

Inclusion Criteria

(1) Empirical studies (including case studies, single case studies and group design studies) pub-
lished between 1 January 1990, and 31 December 2020.

(2) Studies focused on educational approaches to develop students’ communication skills. If the
study focused on another subject (e.g., peers, interactional strategies, literacy), the main pur-
pose of the approach had to be supporting students’ communication skills.

(3) Studies conducted in schools or other educational environments.
(4) Research focused on children/youth up to age 21 years with dual ID and ASD or research

focused on participants’ efforts to develop communication for children/youth with dual ID
and ASD.

Exclusion Criteria

(1) Articles published before 1990 and after 2020.
(2) Articles mainly focusing on subjects other than those involving how to develop students’ com-

munication skills. These may include for example, (a) attempts to reduce dangerous/
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challenging behaviors, (b) students’ independence, (c) students’ interaction with peers in
which the intervention aimed to support the development of students’ social lives, (d)
health/medical/diagnosis issues, (e) organizational questions, and (f) studies on communi-
cation-related topics, such as writing/reading and counting, without a primary focus on
communication skills.

(3) Studies outside school settings.
(4) Populations aged over 21 years, and those without dual ID and ASD.
(5) Studies that were not original empirical work, such as philosophical work or ethically

questionable research approaches (e.g., facilitated communication, as controlled
experiments have shown that this approach is not consistent across facilitation recipients
[Ganz et al., 2018]).

As indicated in Figure 1, the first step involved locating the Education Research Information
Centre (ERIC) and PsycINFO databases in order to search for relevant educational and

Figure 1. The Study Flowchart.
Note: This figure demonstrates operational steps, from full-text evaluation to final quality assessment. a Reason 1= the topic in focus (e.g., medicine/
health issues, social inclusion, behavioral problems). b Reason 2= outside educational settings, c Reason 3= population criteria, d Reason 4=not
empirical studies (e.g., literature reviews).
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psychological research. Additionally, MEDLINE was searched to identify related research in the
medical field. This resulted in some differences in search terms between the databases, but for all
the search engines, the search string included “ASD”, “communication”, and “ID”. Alternative
search terms used were based on suggestions from each database. Additional keywords were
added to broaden the search and obtain more hits. A limiter related to the educational context
was used in the ERIC and MEDLINE searches. The databases and search strings are shown in
Table 1.

Full-Text Evaluation

In total, 208 identified articles were evaluated. First, the abstracts were read. Then, depending on the
complexity of evaluating the content against the inclusion/exclusion criteria, the articles were read
in full. Articles that did not meet the inclusion criteria were sorted and labeled according to the
exclusion criterion. Based on abstract and full-text evaluation, 111 articles were excluded because
they focused on other topics (e.g., health issues or challenging behavior). A further 22 articles
were excluded because they were conducted in contexts other than educational settings, 31 were
excluded because they did not meet the population criterion, and 22 were excluded because they
were not original empirical work. In the next step, a senior researcher and a postgraduate colleague
were consulted to co-assess the inclusion/exclusion criteria for several articles (n = 22) in which the
criteria for inclusion were unclear. Consequently, four of these articles were excluded. Finally, 18
articles remained for subsequent examination of the quality dimensions. The study flowchart
(Page et al., 2021) is shown in Figure 1.

Articles Remaining After Quality Check

The 18 articles were evaluated using a quality check schedule developed by Croucher et al. (2003).
This schedule review ten disparate aspects of each study (its relevance, theoretical perspectives,

Table 1. Databases and Search Strings.

Search String

Database Autism spectrum disorders Intellectual disabilities
Communication/

interaction Educational context Hits

ERIC DE “Pervasive
Developmental
Disorders” OR DE
“Asperger Syndrome” OR
DE (“Autism”) OR (asd OR
autism spectrum disorder
OR autis*)

DE “Intellectual Disability”
OR DE “Down Syndrome”
OR DE “Mild Intellectual
Disability” OR DE
“Moderate Intellectual
Disability” OR DE (“Severe
Intellectual Disability”)
OR (mental retardation)
OR (retarded)

DE (“Interaction”) OR (DE
“Communication”
(Thought Transfer))
OR (communicat*) OR
(interaction)

DE “Educational
Environment” OR
DE “Classroom
Environment” OR
DE “College
Environment” OR
DE (“Teaching
Conditions”) OR
(school*) OR
(student*) OR
(teacher*) OR
(education*)

161

MEDLINE Autism OR asd OR (autism
spectrum disorder)

(Intellectual disability) OR
(mental retardation) OR
(intellectual deficiency)

(communication skills)
OR (communication
strategies) OR
(interpersonal
interaction)

education or
training

31

PsycINFO MAINSUBJECT.EXACT
(“Autism Spectrum
Disorders”)

MAINSUBJECT.EXACT
(“Intellectual
Development Disorder”)

(“Communication Skills
Training”) OR
MAINSUBJECT.EXACT
(“Interpersonal
Interaction”)

17

Note: The table clarifies search strings used to cover the key elements of the research question versus hits achieved in the data-
bases used.
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context, sample, data collection, design, analysis, reflexivity, generalizability, and ethics), based on the
premise that quantitative and qualitative research should be evaluated against the same sort of
criteria. Some aspects in Croucher et al.’s (2003) schedule are defined as essential (e.g., the sample),
where others are defined as desirable (e.g., the reflexivity), beneficial to enable comprehension of the
findings. To be included, all essential requirements must be achieved. A senior researcher guided the
author through the proceeding. Subsequent, one article (Biederman& Freedman, 2007) was excluded
because the analysis was not adequately described. After the quality evaluation, 17 articles remained
for final analysis. The studies are the units of analysis in the present systematic review. Three articles

Table 2. Included Articles.

Study Author (year) Journal Title

1 Baker-Ramos (2017) Inquiry in Education Gesture and signing in support of expressive language
development

2 Barber (2008) European Journal of Special Needs
Education

Using intensive interaction to add to the palette of
interactive possibilities in teacher–pupil
communication

3 Caldwell (2013) Journal on Developmental Disabilities Intensive interaction: Using body language to
communicate

4 Ganz et al. (2012) Behavior Modification Effects of peer-mediated implementation of visual
scripts in middle school

5 Hamilton and Snell
(1993)

Augmentative and Alternative
Communication

Using the milieu approach to increase spontaneous
communication book use across environments by an
adolescent with autism

6 Hart and Whalon
(2012)

Education and Training in Autism and
Developmental Disabilities

Using video self-modeling via iPads to increase
academic responding of an adolescent with autism
spectrum disorder and intellectual disability

7 Hughes et al. (2011) Research and Practice for Persons with
Severe Disabilities

Effects of a social skills intervention among high school
students with intellectual disabilities and autism and
their general education peers

8 Matson et al. (1993) Journal of Applied Behavior Analysis An evaluation of two methods for increasing self-
initiated verbalizations in autistic children

9 McMillan (2008) Australasian Journal of Special
Education

Teachers make it happen: From professional
development to integration of augmentative and
alternative communication technologies in the
classroom

10 O’Neill and
Sweetland-Baker
(2001)

Journal of Autism and Developmental
Disorders

Brief report: An assessment of stimulus generalization
and contingency effects in functional communication
training with two students with autism

11 Panerai et al. (1998) Education and Training in Mental
Retardation and Developmental
Disabilities

Use of structured teaching for treatment of children with
autism and severe and profound mental retardation

12 Payne et al. (1995) Focus on Autistic Behavior Training team members to respond to the
communicative behaviors of children with profound
handicaps

13 Schaefer et al.
(2018)

Remedial and Special Education Effects of peer support arrangements across
instructional formats and environments for students
with severe disabilities

14 Sturm (2012) Topics in Language Disorders An enriched writers’ workshop for beginning writers
with developmental disabilities

15 Tanet et al. (2016) a Frontiers in Pediatrics A developmental and sequenced one-to-one
educational intervention for autism spectrum disorder:
A randomized single-blind controlled trial

Tanet et al. (2020) a BMC Pediatrics Developmental and sequenced one-to-one educational
intervention (DS1-EI) for autism spectrum disorder and
intellectual disability: a two-year interim report of a
randomized single-blind multicenter controlled trial.

Saint-Georges et al.
(2020) a

EClinicalMedicine A developmental and sequenced one-to-one
educational intervention (DS1-EI) for autism spectrum
disorder and intellectual disability: A three-year
randomized, single-blind controlled trial.

Note: Full author attribution is given in the reference list.
aStudy 15 includes tree articles (Saint-Georges et al., 2020; Tanet et al., 2020), using the same population proceeded in an interim
intervention.
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(Saint-Georges et al., 2020; Tanet et al., 2016, 2020) report interim analysis from an intervention in
the same population, and those articles were considered as one study. Hence, the synthesis includes
15 studies that were reported in 17 articles. Table 2 shows the included articles.

Results

The reported effects of the educational approaches on learners’ development of communication
skills were analyzed using a two-step process. First, the educational approaches used were categor-
ized and listed. Thereafter, the outcomes of the educational approaches on learner communication
skills were analyzed.

Categories of Approaches Used According to Communication Skills Achieved

Categories of Educational Methods Implemented
The educational methods covered in this review include direct approaches used to enhance lear-
ners’ communication and indirect approaches used to improve educators’ prerequisite skills for
enhancing learners’ communication. Thirteen studies [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, and 15]
used direct approaches aimed at improving learners’ development of communication skills. Nine
of the studies examining direct approaches used a single case research design (in which the indi-
vidual was his/her own control) [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13], but six of these studies [4, 7, 8, 9, 10,
13] used a multiple baseline approach. One of the direct approach studies used a group design
[15], and two [3, 14] used descriptive case examples to evaluate the direct approaches
implemented. Table 3 shows the categories of educational methods implemented in the
studies. These studies evaluated instrumental strategies such as tools (e.g., a communication
book) or comprehensive programs (e.g., use of the Treatment and Education of Autistic and
Related Communication Handicapped Children [TEACCH] concept). Five of these studies
focused on direct approaches, but as peer [4, 7, and 13] or teacher [9, 15] performance was
also considered, interpersonal resources were used as additions to the direct approach. Two
studies mainly focused on staff outcomes [2] or team members’ [12] prerequisite skills to
respond to learners’ expressions. Hence, those studies were defined as indirect approaches, as
they focused on personnel outcomes. This distinction between direct and indirect approaches
is complex, as the findings indicated that educators’ responsiveness is crucial, even in studies
evaluating direct approaches. One of the included studies [12] provided no information about
how the intervention affected students’ communication. In this study, Payne et al. (1995)
used an indirect approach based on team members’ response sensitivity, but no clear

Table 3. Categories of Educational Methods Implemented in the Studies.

Article Direct Indirect n=
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 2 12 15

Communication book (x) x 2
Electronic tool, iPad, or SGD x (x) x 3
FCT x 1
Intensive interaction x x 2
Milieu procedure x x 2
Peers x x x x x 5
Responsivity x 1
Simple sign and gesture x 1
TEACCH x x 2
Time delay x x x 3
Visual cues x x x x x 5
Writers’ workshop x 1

Note: SGD = speech-generating device; FCT = functional communicative training; TEACCH = treatment and education of autistic
and related communication handicapped children.
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examination of learner improvements was included, as the focus was on team members’
enhanced capability for responding to learners’ actions. However, as team members’ responsive-
ness and learners’ capacity to communicate are closely linked, increased communication skills
may be inferred, given the potential for improvement in learners’ communication in such
relationships.

There were two groups of participants in the included studies: learners with disabilities (n = 88)
and peers/educators (n = 64). Articles 2 and 15 included an unspecified group of educators. The
number of learners in the included articles varied from 1 [4, 5, 6, and 12] to 38 [article 15]. Learners
were aged between 4–21 years.

All the included studies reported improvements in learners’ communication skills along with
improvements in the responses of teachers, trained peers, and team members. However, a few
studies noted some disagreement. An issue emerged in relation to learners’ capacity to maintain
communication skills in various situations. Ganz et al. (2012) reported that learners’ communi-
cation improvements were not sufficiently generalized to be maintained with an untrained peer.
Similarly, Schaefer et al. (2018) found no evidence of generalization, as interactions with
untrained peers only increased after those settings were directly targeted. Similar findings were
reported regarding untrained personnel. For example, Hughes et al. (2011) noted that communi-
cation partners sometimes felt unnatural interacting with non-verbal learners. Although teachers,
paraprofessionals, or peers were the target population in five of the included studies [2, 4, 7, 12,
and 13], the findings indicated that educators’ performance was a crucial factor, even in studies
that solely focused on learners’ development. For example, Baker-Ramos (2017) [1] showed that
teachers’ response contingency was crucial for how learners adapted signs and gestures, and Hart
and Whalon (2012) [6] reported that the nature of teachers’ experience was critical in mediating
the efficacy of learners’ VSM use. O’Neill and Sweetland-Baker (2001) [10] also reported that
educators’ feelings toward the learner could be important. They highlighted situations in
which the educator did not perform well because they were frightened of the learner’s large
or aggressive appearance.

The included articles covered various educational approaches incorporating simple sign and
gesture used to facilitate the learners’ wants and needs (Baker-Ramos, 2017) [1] and intensive
interaction interventions. The studies encompass both direct (Caldwell, 2013) [3] and indirect
(Barber, 2008) [2] approaches to learners’ development of communication skills. One study
that used an indirect approach focused on personnel responses to learner communication; the
outcome was the quality of team members’ response sensitivity (Payne et al., 1995) [12].
There were also peer-mediated interventions that used instrumental tools such as visual scripts
[4] and a communication book (Hughes et al., 2011) [7]. In one study, the peer-supported
arrangement itself could be considered an educational approach (Schaefer et al., 2018) [13].
Other studies focused on the milieu procedure (Hamilton & Snell, 1993; Saint-Georges et al.,
2020; Tanet et al., 2016, 2020) [5 and 15], in which interaction is strategically facilitated in
highly developed milieus through prompts, planned responses, time delay, and joint attention.
Two studies considered instrumental tools in the form of electronic equipment, such as an
iPad (Hart & Whalon, 2012) [6] and a speech-generating device (SGD) (McMillan, 2008) [9].
The iPad was used to obtain self-modeling instructions and the SGD (McMillan, 2008) [9]
was used to make assumptions about learners’ frequency of SGD use. The SGD frequency
was measured to evaluate the effect of a professional development package on outcomes such
as time delay and visual cues. Another older study (Matson et al., 1993) [8] compared the
efficiency of visual cue fading vs. graduated time delay to increase learners’ self-initiated com-
munication, although no technical devices were used. The included studies incorporated both
frequently used approaches, such as functional communication training (O’Neill & Sweetland-
Baker, 2001) [10] and TEACCH (Panerai et al., 1998) [11], and less frequently used approaches,
such as the Enriched Writers’ Workshop (Sturm, 2012) [14].
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Table 4. Reported Effects on Communication Skills for Each Approach.

Approach Results found

Direct vs. indirect approaches All included studies reported correlations between the approach used and learner vs.
personnel learning. The use of indirect approaches may be important, as Payne et al.’s
(1995) research indicates: experienced staff may respond to fewer communicative
attempts from their students compared with less experienced staff. Findings from Payne
et al. (1995) and Barber (2008) indicate that the educational approaches enhanced
participating educators’ responsiveness.

Simple sign and gesture Results from Baker-Ramos (2017) [1] indicate that for those learners for whom signing was
physically possible, the approach provided strategies to enable communication and
reinforced learners’ ability to be understood. Structured support was crucial to enable
learners’ development of signs and gestures.

Intensive interaction and personnel
responsivity

Barber’s (2008) [2] research indicated that professional development training, focusing on
team members’ ability to recognize learners’ interests and respond to their
communicative attempts, increased the frequency of teacher–student interaction.
Barber did not state whether the enhanced responsivity of staff or the increased
communication skills of learners caused the improvement. Similar results were reported
in Payne et al. (1995) [12]: after participating in professional development, training team
members recognized more learner behaviors as communicative. Caldwell (2013) [3]
focused on how educator abilities to attend to learner affective states influenced learner
non-verbal conversation.

Peer-mediated interventions The peer-mediated interventions included instrumental aspects such as visual scripts [4]
and a communication book [7]. Ganz et al. (2012) [4] found significant improvement in
communicative behavior after an intervention with a trained peer. However, the
measured communicative behavior was not sufficiently generalized to be used with an
untrained peer. Findings from Hughes et al. (2011) [7] indicated that a combination of
communication book and peer-mediated intervention immediately produced increased
learner interaction. Participants who could read and verbally respond used the
communication book to expand their conversational topics, and non-verbal learners
used the book together with gestures. One problem identified was that some
communication partners found it unnatural to interact with non-verbal learners.
Schaefer et al. (2018) [13] found that a peer-mediated approach could be generalized to
non-classroom settings after targeted training and support for learners’ interaction skills.

Communication book A communication book was successfully used in combination with the peer-mediated
approach [7]. Similarly, the frequency of use of spontaneous communication book
applications was used to assess other educational approaches (the milieu approach) [5].

Milieu approach Hamilton and Snell (1993) [5] showed that the frequency of spontaneous communication
increased once training began and continued to improve during training. Initially, some
problematic behaviors occurred but were not consistent. The measured skills were
retained 1 year after implementation. Similarly, the interim report (Saint-Georges et al.,
2020; Tanet et al., 2020; 2016) [15] indicated increased communication skills, but there
was no significant difference in comparison with the control group. However, the
experimental group significantly enhanced their school skills (incl. language) after
proceeding the milieu approach of sequenced learning.

Time delay and visual cues In Matson et al.’s (1993) research [8], visual cue fading was compared with time delay.
Both approaches were reported to increase participants’ self-initiated verbalizations. The
visual cue procedure was as effective as time delay, as no differences regarding
achievements or maintenance were noted.

Electronic tools, iPad, or SGD Hart and Whalon (2012) [6] reported positive treatment effects from video self-modeling
using the iPad. Participants’ correct unprompted academic responses increased. The
findings indicated that teacher proficiency mediated learners’ communicative
outcomes. McMillan (2008) [9] reported increased unprompted responding through
SGD use, but, as the device was used to measure the effect of a professional
development package, the effect did not solely reflect use of the unit.

FCT O’Neill and Sweetland-Baker (2001) [10] found that learners initially showed increased
disruptive behavior after introduction of FCT, as this enabled learners to ask for a break.
However, the target behavior decreased after a period of training. The assumed cause
was teachers’ uncertainty when confronting learners imagined to be large or aggressive.

TEACCH Panerai et al. (1998) [11] measured improvement in learners’ communication skills
through implementation of the TEACCH approach. The treatment effect persisted 18
months after implementation.

Writers’ workshop Sturm (2012) [14] used the customized Enriched Writers’ Workshop tool. This enabled
learners with pervasive development disorders to join a complex learning situation. The
approach increased learners’ prerequisite skills for communication.

Note: SGD = speech-generating device; FCT = functional communication training; TEACCH = Treatment and Education of Autistic
and Related Communication Handicapped Children.
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Communication Skill Outcomes
After categorizing the educational approaches used in the articles, the effects of these approaches on
the development of communication skills were analyzed. Table 4 shows the reported effects on com-
munication skills for each approach. (Please see table 4 in the supplemental material, available at
[URL inserted by publisher]).

Predominant Theories and Methods Used

Theoretical Assumptions
Most included studies did not focus on the theoretical perspective used. However, the theoretical
perspective was directly or indirectly identified in 11 articles [2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15].
These theoretical perspectives were applied behavior analysis [4, 6, 7, 8, 10, 13, 15], social con-
cepts (e.g., “all behaviors are acknowledged as having potential for interaction”) [2 and 12], and
theories about intensive interaction linked to infant–mother interaction [3]. Two studies [7, 15]
identified behavioral perspectives and other perspectives. One study [7] inferred sociological the-
ory through stigma reversal; the study identified the benefit of involving peers, as this removed
the “humiliation” of having an adult paraprofessional assist in a general education class. One
study seemed to refer to sociocultural perspectives [15], as the zone of proximal development
was mentioned. Finally, one article (Sturm, 2012) demonstrated a connection to social inter-
action theory [14]: “Writing thus allows individuals to engage in authentic communication
with themselves and others” (p. 336).

Methodological Designs
The majority of the studies used a single-case design. The range of sample sizes varied; some
studies had relatively large samples, such as 38 learners [15] and 48 educators [7]. Other articles
used case studies [1, 3, and 14] involving one or a few participants. The age of the samples was
rather high; seven studies focused on adolescent learners (aged 13–21 years), and just one
focused on preschool learners (≤6 years). Observations were sometimes used to evaluate the out-
comes of the educational interventions. Multimethodological approaches were used to ensure
validity and to capture various perspectives; these are shown in Table 5. (Please see table 5 in
the supplemental material, available at [URL inserted by publisher]). Video or sound recording
devices were the most common data collection methods used [2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, and 13].
Interviews were conducted to complement or validate collected data [1, 6, 7, 12, 13, and 15].
The quality appraisal in one article [15] stood out, as it included a control group, and the results
were followed up two and three years after the first intervention. Fourteen studies were prospec-
tive and measured results from cause to effect. One study [3] was retrospective as it measured the
opposite (effect to cause).

Research Gaps
Finally, research gaps in this field (regarding participants, theories, and methods) were identified
to answer the third RQ. Most studies used baseline values of the measured behavioral data to
analyze behavioral changes resulting from the approaches implemented. The limited number
of articles identified in the databases demonstrate a general gap in research on educational
approaches to enhance communicative skills among individuals with comorbid ASD and ID
and a specific gap in evidence-based intervention. The research gap considered here corresponds
with Catherine Saint-Georges et al. (2020), who state that before their sequenced one-to-one
intervention proceeded, evidence-based educational approaches for individuals within ASD
have mainly been assessed without including individuals with ID.

The use of prospective and retrospective research approaches was also examined. Most studies
were prospective and assessed the effects of specific approaches. One study was retrospective and
analyzed the circumstances that caused the outcome studied. Systematic analysis of included
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Table 5. Multimethodological Approaches.

Article Participants Age (years)
Geographic-

al area

Research methods, data
collection used

(if defined, duration)
Unit of analysis

(Qual/Quant/Mixed)

Prospective
or

retrospective

1 3 Children 16, 17, 18 Illinois, USA Case study
Classroom observations,
notes and sketches,
interviews with teachers
and family.
(4 weeks)

Descriptive statistics of
calculated nouns and
verbs, and the ability
to describe using
speech or signs.
Interpretation of
parents’ and
educators’
statements.
(Mixed)

Prospective

2 3 Children,
Staff

Not
mentioned

Australia Multiple baseline
Video records, pre- and
post-baseline.
(30 weeks)

Learners’ joint focus,
baseline pre- and
post-intervention.
(Quant.)

Prospective

3 2 Children Not
mentioned

UK Case study
Case studies partly
through video
observation.

Learners’ engagement
was measured by
observations of eye
contact.
(Qual.)

Retro-
spective

4 1 Child
2 Peers

15
(peers’ age
not
mentioned)

Texas, USA Multiple baseline
Video recordings,
analyzed using interrater
reliability to ensure
agreement in
communicative
behaviors.

Collected occurrence of
communicative
behaviors. Compared
data from sessions
with trained vs.
untrained peers.
(Quant.)

Prospective

5 1 Child 15 Canada Multiprobe baseline
The program offered
approx. 20 opportunities
of instruction, with
prompts, gradually
fading.
(12 months)

Notified appropriate
response, according
to four prompt scales
of increased
assistance.
(Quant.)

Prospective

6 1 Child 16 Florida, USA ABAB reversal design
Collected data using
video and interviews. 20
sessions.
(5 weeks)

A correct response was
inferred if it was
related to the
educational content.
(Quant.)

Prospective

7 5 Children
48 Peers

16, 17, 19, 20,
21
(age not
mentioned)

Tennessee,
USA

Multiple baseline
Data were collected
using videos in three
inclusive school settings
for each participant.
Post-intervention
interviews with
educational peers.
(Followed-up after 4–6
months.)

The frequency of
communication book
use defined how the
approach affected
learners’ responses
and initiations.
(Quant.)

Prospective

8 3 Children 4, 4, 5 Louisiana,
USA

Multiple baseline
Data were collected
using videos at 20-min
sessions four times a
week.

Accurate response
occurred when the
participant said the
target phrase within
10 s of presentation.
(Quant.)

Prospective

9 4 Children
4 Teachers

8–12
30, 57, 27,
49

Australia Multiple baseline
The frequency of
learners’ device
responses was
quantified.

The frequency of
learners’ independent
vs. dependent device
initiations and
responses assessed
the effectiveness of

Prospective

(Continued )
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articles revealed a specific pattern regardless of educational approach implemented or educators:
team members’ or peers’ performance played an important role in enhancing learning in children.
However, there was a lack of retrospective analyses of the role of special educational needs teachers.

Table 5. Continued.

Article Participants Age (years)
Geographic-

al area

Research methods, data
collection used

(if defined, duration)
Unit of analysis

(Qual/Quant/Mixed)

Prospective
or

retrospective

the approach.
(Quant.)

10 2 Children 6 and 15 Utah, USA Multiple baseline
Data were collected live
or by videotape.
Students participated in
a series of 10-min
sessions

The frequencies of
disruptive behavior
and/or break requests
assessed the
approach’s effect on
the learners.
(Quant.)

Prospective

11 18 Children Mean age 14 Italy Multiple probe
Multidimensional
assessments, surveys,
and structured
observations.
Evaluations before
treatment vs. 12 and 18
months after.

The effect was
evaluated using
observations of
inadequate behaviors
vs. unprompted
communications.
(Quant.)

Prospective

12 1 Child
4 Class
team
members

8 North
Carolina,
USA

Simple AB design
Video recordings of
teacher–student
interactions during
routine activities,
analyzed in 5–10 s
segments. Follow-up
interview with team
members.

Efficacy was assessed
by frequency of
measured response
sensitivity.
(Quant.)

Prospective

13 3 Children
6 Peers

13, 13, 14
11–13

Ohio, USA Multiple probe
Intervention in general
education classroom,
and generalization
settings. Recorded
observations and
interviews with peers.

Efficacy of peer-
supported
arrangements was
analyzed by
measuring frequency
of learners’
interactions.
(Quant.)

Prospective

14 3 Children 8, 10, 13 Michigan,
USA

Case study
Pilot implementation in
special education
classroom. Case studies,
measurement of quality
and quantity of use of
words, themes, and
sentences.

Evaluated learners’
individual goals
against achieved
outcomes (e.g.,
measured frequency
and independence of
letter use).
(Mixed methods)

Prospective

15 38 Children
37
Children
as
controls

5–9 France Multiple probe
36-month randomized
controlled trial. The
participants followed a
program that combined
modified TEACCH,
positive reinforcement,
and change of activity/
teacher every 10–
15 min. Statistical
analyses were
performed.

Measured learners’
ability to keep their
attention on the
object of learning.
(Quant.)

Prospective

Note: The table describes and categorizes the participant groups, educational approaches, and researchers’ perspectives on the
measured outcomes. TEACCH = Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children.
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Although the present findings indicate that educators’ performance is crucial, none of the studies
featured participating teachers who were actively engaged in the research process. Thus, there is a
lack of research on collaborative approaches that help teachers.

Discussion

The included studies reflect the diversity of educational approaches used to enhance communi-
cation skills. Structured and well-defined interventions appeared to have a positive impact on
outcomes for learners with ASD and comorbid ID. This systematic review combined findings
from quantitative and qualitative studies, which may prompt questions regarding the equality
of systematized data from the studies. For example, findings from a qualitative case study
(Sturm, 2012) cannot be fully compared with quantitative longitudinal results (e.g., Panerai
et al., 1998; Saint-Georges et al., 2020; Tanet et al., 2016, 2020). Additionally, it was interesting
that the study that presented the most reliable design to make statements about the results of
their intervention, appeared to present comparatively low, but accurate results. Even if the lear-
ners’ communication skills did not distinctly increase in this study (Saint-Georges et al., 2020;
Tanet et al., 2016, 2020) their ability to keep attention in the educational encounter was
improved. There is also a potential issue of consensus regarding the assessed effect on learners’
communication skills. For example, Payne et al. (1995) did not clearly state the outcome of lear-
ners’ communication skills, as only educators’ outcomes were specifically measured. However,
these findings (Payne et al., 1995) should be included, given the importance of using others’ ges-
tures to be able to recognize the children’s responses and attitudes, thereby enabling children’s
voice (United Nations Commission on Human Rights, 1989) and similarly their property in the
community (Mead, 1934). Improvements in team members’ responsiveness may increase oppor-
tunities for learners to communicate, as team members’ responsiveness and learners’ expressions
are closely linked. This resonates with the concept of communication partners (Alwell & Cobb,
2009), which describes how both learner and communication partner need to succeed to make
communication viable. By definition, children and youth with ASD and comorbid ID (APA,
2013; Schalock et al., 2010) experience a spectrum of communication needs. This systematic
review found that awareness and responsiveness among educators, peers, and paraprofessionals
are crucial for enhancing learners’ ability to use linguistic (prompts, gesture) and physical tools
(visual cue, VSM, iPad), but it also identified the limitations of research in this field.

The results of this study should be interpreted in the light of several limitations. The age limit
was set at 21 years to avoid excluding individuals between childhood and adulthood. The use of
a larger age range risked including studies of individuals categorized as adults. This review
focused on children with ASD and comorbid ID, and it is possible that the inclusion criterion
for ASD and comorbid ID unnecessarily narrowed the search. A criterion such as extensive
communication difficulties could have been used instead. The narrow search resulted in a dis-
parate set of articles. Following the PRISMA guidelines for systematic reviews (Page et al., 2021)
and Hart’s (2018) definition of integrative systematic reviews, the proceeding of the selection
process could be found as a limitation in the present synthesis, whereas this model does not
follow the traditional way of conducting systematic reviews—focusing randomized controlled
trials, and experimental studies. Synthesizing evidence contained in the included articles was
challenging due to the heterogeneity of the interventions. For example, few studies compared
the outcomes for those who had received an intervention with those who had not. However,
it is likely that these varied findings reflect the diverse classrooms and learning environments
of learners with this combination of disabilities. In addition to these limitations, the present
research adds important insights that are relevant for educators working with a similar group
of students. It is hoped that these findings will stimulate further translational efforts between
systematic research and leading practices in classroom supporting individuals with ASD and
comorbid ID.
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Conclusions

The association between educational approaches and resultant communication skills can be sum-
marized as follows:

. Structured and well-defined interventions appear to have a positive impact on outcomes for lear-
ners with ASD and comorbid ID. However, the findings indicate that interventions for learners
with ASD and comorbid ID should be implemented in similar environments to those in which
the communication skills are needed.

. The main research methods used traversed structured observations using behavioral data
baselines versusmore intuitive, descriptively evaluated data. Because of the variety of study designs
used, the quality of evidence in the included studies varied (e.g., presence/absence of a control
group).

. Educators’ awareness or the achievements of other personnel affect learners’ communication
skills, as learners’ communicative attempts are linked to educators’ responsiveness.

Future Research

The findings indicate that, regardless of the approach used, educators’ prerequisite skills to
adjust and respond to learners’ actions play a central role in teaching. Therefore, more attention
should be paid both to the professional development of educational praxis and to further stra-
tegic research in this area. Mead’s (1934) theoretical account of speech and gesture may be use-
ful in expanding interpretations of children’s internal and external responses. Furthermore,
Vygotsky’s (2001) learning approach, in which children are supported by educators and use
linguistic and physical tools, may be useful in promoting language and thought in children.
As the target participants (individuals with ASD and comorbid ID) are a heterogeneous popu-
lation, additional studies of participants with the same behavior or problem are needed to
more precisely predict and actualize their abilities. A search for common variables in a
group of persons with the same identified problem could identify factors that are important
in changing their responses. The prospective studies critiqued in this review reported results
typical for the study participants, but it is difficult to generalize these findings to other
individuals.

Several of the included articles put the lens on the fact that teachers sometimes lack under-
standing of learners with ASD and comorbid ID. Thus, there is a pressing need for process
approaches that enable teachers to listen to the voices of children with comorbid ID and
ASD. Such approaches would ideally feature rigorously measured baseline data and interrater
validity checks for quality assessment, as well as recognizing the complex communication ecol-
ogy of each child. It is the hope of this author that such careful research can be implemented
and reported on in the near future.
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Abstract

Purpose –This study aimwas to analyze how lesson study can enhance learning for studentswith intellectual
disability, and how teachers’ collaboration affects the design and analysis of the intervention.
Design/methodology/approach – Lesson study was used as a methodological framework. Ten special
educational needs teachers met the researcher for three collaborative meetings. Between meetings, teachers
performed and adjusted a lesson on a particular mathematical issue: quantity and size judgment. To evaluate
the lesson design, students completed pre- and post-lesson examinations and attitude tests with Likert-type
scales.
Findings – Students’ knowledge increased during the study. Themean scores for the first group (six students)
were 4.3 in the pre-test and 6.5 in the post-test (effect size 0.9). For the second group (four students), the mean
score was 3.8 in the pre-test and 4.3 in the post-test (effect size 0.2). Attitude measurement showed split
opinions; seven students had a positive experience and three had a predominantly negative experience.
Assessment of teacher certainty using transcribed audio recordings of teachers’ statements during the
collaborative meetings indicated a positive relation between teacher expressions of certainty and student
learning. The teacher–researcher collaboration increased teachers’ focus on student learning and deepened the
researcher’s analysis.
Originality/value – There is an urgent need to explore collaborative development in special educational
needs teaching. Lesson study is an effective way of examining teachers’ collaborative processes using data on
teachers’ reasoning about teaching and students’ learning.

Keywords Lesson study, Intellectual disability, Special educational needs teaching, Collaborative meetings,

Mathematics, Professional certainty

Paper type Research paper

1. Introduction
In Sweden, students with intellectual disability are enrolled in a compulsory special
educational system, known as compulsory schooling for students with intellectual disability.
This segregated school system has been criticized by the Swedish Schools Inspectorate
(Swedish School Inpectorate, 2010) for focusing on social, emotional and health issues at the
expense of students’ academic learning. Hedegaard-Sørensen and Langager (2012) have
emphasized that special educational need (SEN) teaching requires a continuum of didactic
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dimensions, as both relational and social aspects are considered part of the teaching. This
statement corresponds with Ernest’s (2019) emphasis on the ethical aspect of teachers’
responsibility to do their very best in teaching, as enhanced prerequisites for learning are
crucial for SEN students’ life chances (Ernest, 2019).

1.1 Teacher competence and experience of teaching challenges
Teachers’ professional competence can be defined as knowledge, understanding and skills
capabilities, including the competence to teach students with complex educational needs
(Caena, 2011). Munthe (2003a) uses the concept “professional certainty,”measured on a scale
from certain to uncertain, to estimate challenges that teachers experience in actions and
decisions. Munthe suggests a positive relation between teachers’ perceived professional
certainty and students’ expectation of individual teaching instructions. This relationship has
been examined by Ernest (2019), who stated that students’ capabilities depend on teachers’
beliefs. To contextualize the connection between human thought and behavior, Bourdieu’s
concept of habitus can be used to express the determined patterns that preserve and carry
forward existing expectations. In relation to this process, Mayrhofer (2019) suggests that an
approach of collaborative development may enable teachers to increase their ability to deal
with unpredictable situations.

Participating in lesson study can enhance teachers’ expectations of students’ learning
opportunities, as observing lessons can reveal previously unrecognized abilities (Dudley,
2013). The databases Eric and PsycINFO were searched to identify lesson study research on
students with intellectual disability (keywords: “intellectual disability” and “lesson study”).
The search produced no hits. The closest studies found focused on Jiritsu-Katsudo (Utsumi
and Ando, 2019), a collaborative approach customized for students with physical or
intellectual disabilities. As teachers often experience uncertainty when teaching students
with physical and intellectual disability, collaborative teaching may be useful (Utsumi and
Ando, 2019).

1.2 Lesson study versus improvement science in education
The method of lesson study was developed in the Japanese school system, in which teachers
work collaboratively to develop classroom teaching through a process of observations,
feedback and collective planning (Isoda, 2007). Lesson study originally focused mainly on
mathematics (Isoda, 2007), a focus preserved in this study, which aimed to propose a
mathematical learning objective (or object of learning) in the initialization phase. The model
has several similarities to improvement science and plan-do-study-act cycles (Langley et al.,
2009; Lewis, 2015).

1.3 Teachers’ awareness of students’ learning
Lesson study can be useful to help teachers identify and collaboratively interpret evidence of
students’ learning. It can also help them to decide where to go next (Norwich et al., 2014).
These benefits were identified in Klefbeck’s (2020) systematic review of educational
approaches to enhance communication skills for learners with a combination of intellectual
disability and autism spectrum disorders. Regardless of the educational approach used,
educators’ awareness and responsiveness seem to be preconditions for learners’ abilities to
take advantage of different ways to communicate, such as linguistic gestures (Baker-Ramos,
2017), physical tools (Hughes et al., 2011; Hamilton and Snell, 1993) and video self-modeling
(Hart and Whalon, 2012).
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1.4 Aim and research questions
The study aimwas to analyze how lesson study can be used to enhance learning for students
with intellectual disability, and how teacher collaboration affects the design and analysis of
the intervention. The following research questions were explored:

RQ1. How does implementation of a lesson study cycle influence both learning for
students with intellectual disability and professional certainty experiences for SEN
teachers?

RQ2. What are the advantages and limitations of teacher–researcher collaborative
research?

RQ3. How do teacher evaluations of student attitudes and learning outcomes correlate
with researcher assessment of participating teachers’ expressions of professional
certainty when facing diverse student groups with intellectual disability?

2. Theoretical standpoints
2.1 Variation theory
A broad interpretation of variation theory (Holmqvist Olander and Nyberg, 2014; Ling Lo,
2012; Marton, 2015) was used to provide teachers with tools to visualize students’ learning
from multiple perspectives. Variation theory explains how different ways of perceiving and
conceptualizing situations and phenomena in the environment opens the mind and makes
learning possible (Marton, 2015). In variation theory, the concept of a learning objective (or an
“object of learning”) is essential to target students’ learning. According to variation theory,
different ways of organizing learning are tools that enhance learning. Kullberg et al. (2017)
illustrate variation theory using the example of the conceptual understanding of a triangle;
the learner must compare the triangle with circles or rectangles to distinguish its uniqueness.
However, to organize teaching, the act of learning has to start with the question of what is to
be learnt (Marton, 2015). Here, the object of learning in the lesson study was identified by
participating teachers during their initial meeting. The lesson design was based on various
theoretical assumptions, and the prepared material provided opportunities for learners to
discern specific aspects of the content.

2.2 Teachers’ professional certainty in actions and decisions
A broad interpretation of Munthe’s (2003a) construct of professional teacher certainty was
used for analysis. However, instead ofmeasuring teachers’ perceptions of their own certainty,
researcher interpretations of teachers’ expressions of certainty in actions and decision-
making during collaborative discussions were used. These expressions cannot be equated
with professional competence, but Munthe’s research (2003a) showed that teacher abilities to
cope with the ongoing process of decision-making enable the process of teaching. In this
study, the interpretation of degrees of professional certainty is associated with Bornemark’s
(2018) concept of “not knowing.”According to Bornemark, although knowledge is presumed,
there are always unique and challenging situations, so seeking knowledge involves coming
as close as possible to the area that is unknown.

3. Methods
3.1 Unit of analysis
This study used a mathematical context, on the assumption that mathematics poses
particular challenges when teaching students with intellectual disability. The unit of analysis
was the initialization phase of a series of iterative research cycles (e.g. audio-recorded
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planning meetings) and pre- and post-tests of student knowledge. The overall intention was
to investigate how a lesson study approach affects teachers’ abilities to empower students
with intellectual disability to actively interact and reflect on their own learning.

3.2 Ethics
All participating students had an intellectual disability diagnosis, so it was considered
particularly important to meet the Swedish Research Council’s ethical guidelines
(Vetenskapsr�adet, 2017). Only participants who provided informed consent participated.
The selection process and methods used are described in the ethical approval documents
agreed by the Swedish Ethical Review Board (2019–02,767).

3.3 Participants
Cooperation was sought from school leaders and SEN teachers who were willing to
participate. Using convenience sampling (Loseke, 2012), a municipal school in a small
Swedish townwas selected. In this school, studentswith intellectual disability are educated in
separate classrooms but in close collaboration with regular schooling. Practical
considerations directed this choice, including the researcher’s travel arrangements, and the
ethical requirement that the researcher should have no personal knowledge of the school,
teachers or students.

3.4 Teacher group
The collaborative group comprised ten SEN teachers. The school leader required all the
teachers in the team to participate, so the researcher had to abandonMarton’s (2015) proposal
of having three to six participants in a lesson study cycle. All participating teachers had
substantial teaching experience (ten years or more), including 3–31 years of SEN teaching.
The teachers were aged 40–65 years; all teachers but one were women. All teachers had
passed a teacher examination; half had passed a SEN teaching examination. For the study, all
participating teachers were defined as SEN teachers, owing to the nature of their teaching
experience. All teachers were invited to participate in the collaborative discussions;
unfortunately, one to three teachers were absent from each meeting. Four teachers
participated in the first research lesson (one as a performing teacher and three as observers)
and four in the second research lesson (one participated as a performing teacher, one as a
teacher assistant and two as observers.)

3.5 Student group
The student group comprised ten students with mild-to-moderate intellectual disability aged
between 12-16 years (four girls, six boys). After students’ regular group division, they were
divided into two groups for the research lessons, coded as group 100 (first research lesson)
and group 200 (second research lesson). Group 100 contained six students, three of whom
were girls. Group 200 contained four students, all of whom were boys.

3.6 Design
The main challenge in research focusing improvements of existing teaching is the gap
between researchers’ ideas of an optimal study and the practical considerations faced in the
field. Fixsen and Ogden (2014) highlight this problem when describing implementation
science directing enhancements in teaching or social service, seldom includes longitudinal
and systematically collected data from large populations, but usually features pilot studies
presenting preliminary findings. As population size and duration were problems in the
present study (Fixsen and Ogden, 2014), additional assessments were included to ensure
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validation. Hence, a multiphase approach was used. Specifically, in this context of
intellectually challenged student learning, the lesson study was evaluated from dual
perspectives: both teachers’ professional certainty and students’ attitudes and learning were
measured.

Teachers’ professional certaintywasmeasured qualitatively using a descriptive approach
(Potter, 2003), interpreting central themes from transcriptions of audio recordings of teachers’
collaborative discussions. In this process, Munthe’s construct (2003a) was used to define
teachers’ expressions, ranging from uncertain to certain. The categorization of themes, and
particularly didactical, practical and relational certainty, relied on Munthe’s (2001) variable
groupings. A theme was categorized as didactical if it expressed questions about reaching
academic goals, practical if it described methods to intervene or organize teaching and
relational when it was about building relationships between students and parents (Munthe,
2001). Amixed-methods approach (Creswell, 2014) was used, inwhich the didactical, practical
and relational themes were categorized and quantified as they appeared in the qualitatively
pre-analyzed data.

The researcher interpreted teachers’ expressions of uncertainty and certainty in their
actions and decisions during the first and second meeting by linking relevant expressions to
study themes. Internal validity (Loseke, 2012) was assessed by sharing interpretations of
teachers’ expressions in the first and second collaborative meeting as feedback to teachers
during the last collaborative meeting. During this final meeting, all participating teachers
were given opportunities to reflect on the researcher’s preliminary findings.

Students’ perceived difficulty and level of joy were measured using a five-point Likert-
type scale (Jamieson, 2004) with a combination of words and symbols. The scalewas designed
in collaboration with participating teachers to ensure students’ understanding.

3.6.1 Design of the learning material. In line with variation theory (Marton, 2015), the
students received a completemeasurement kit that permitted comparison of the differences in
measuring spoons (Figure 1). This enabled them to understand size based on a representation
of different sizes. They also measured different substances: solids and liquids, water and
macaroni. This meant they encountered variation in representations of quantity differences
independently of substance type. They also had to pour contents into a liter measure to check
the amount with two different representations of measures. Finally, in line with variation
theory, they learnt about measurement differences by keeping the quantity (e.g. 2) invariant,
but varying the measure used (e.g. comparing two teaspoons with two deciliters).

3.7 Procedure for lesson study cycle as a research instrument
Munthe et al. ’s (2015) model of lesson study was used. Teachers and researcher worked
together to define a learning gap with an explicit object of learning (Marton, 2015). The
process is shown in Figure 2.

In line with variation theory, students should 

be able to differentiate the sizes of the parts of

the measurement kit, noticing the difference

between, for example, half a tablespoon and 

half a deciliter. They should be guided to 

discern differences in the size of the

measures. This can be achieved by comparing 

differences in the quantity measured by half

of each spoon, as the amounts will differ.

Figure 1.
The measurement kit
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3.7.1 Data collection. Students’ performancewasmeasured both quantitatively by pre- and
post-tests and qualitatively by observation by teachers. Pre- and post-tests and the attitude
test were constructed during the collaborative meetings. It was considered important to
measure students’ attitudes to determine the views of the students involved (UNICEF, 2009).
The collaborative meetings (a total of 7 h and 45 min) were audio taped and transcribed
verbatim. These data also captured teachers’ expressions of their certainty twice during the
study to assess their attitudes.

4. Results: implementation of the lesson study
As the implementation of lesson study in the context of SEN teachers’ design of lessons for
students with intellectual disability is central to the present research context, the stages of the
lesson study cycle are described in detail as follows:

4.1 Step 1 – collaborative planning
4.1.1 Basic data. Nine teachers participated in the first collaborative meeting (one was
absent). The meeting lasted 2 h.

4.1.2 Identify a learning gap. The teachers and the researcher jointly identified a learning
gap regarding students’ prerequisites to developmathematical thinking. During the meeting,
the researcher provided all teachers with the opportunity to share their reflections. The gap
identified concerned reasonableness and mathematical concepts. One teacher stated, Now,
when you talk about reasonableness, I think of concrete situations existing in the classroom,
conversations and conflicts between the students, for example, related to what an exclusive
car costs.

During the session, one teacher defined the mutual object of learning:
. . . when 6th to 9th grade students have “home and consumer studies,” they keep asking

which measure to use. The students ask when to use the larger one and when to use the
smaller one. This really is problematic, because many of the students use “little” and “a lot” in
reverse. Theymight take half a tablespoon, when there should be half amilliliter. They do not
seem to understand that there is a difference; they just see that they took a half.

All teachers agreed on a lesson focusing on naming each part of the measurement kit (see
Figure 1) and the relationships between size and dimension. One teacher made a clear
statement about the object of learning: “It is useful, it is important in everyday life.”

4.1.3 The object of learning. A shared lesson plan about mathematical concepts and the
relationshipsbetween size anddimensionwas prepared.During the initialmeeting, the teachers
and researcher linked the object of learning to a mathematical context within the Swedish
curriculum (Swedish National Agency for Education, 2018) for students with intellectual
disability. The syllabus states that all students should be given the opportunity to reflect in a
mathematical context and should also be given the opportunity to learn to use subject-specific
words, concepts and symbols (Swedish National Agency for Education, 2018). The intention
was to design the lesson to be as concrete and comprehensible as possible, so it was planned for
a session on home and consumer studies.

4.1.4 Design of the lesson plan.During the collaborative discussions, the teachers assumed
that the opportunity for peer reflection would enable student learning. Hence, they designed a

SEN-teachers
own reflection

Mutual
planning

Research
lesson,
group 2

Research
lesson,
group 1

Evaluate
and

adjust the
lesson

Evaluate
share

feedback
Figure 2.
The lesson study cycle

IJLLS
9,3

250



lesson plan involving the students working in pairs. The lesson plan included solving tasks
focused on measurements of different sizes and dimensions. For instance, the students were
required to measure different amounts with the measurement tools and define the size and
dimension of different kitchen items. Teachers had different ideas about how they could best
enable students’ learning. For example, one teacher thought that verbal feedback at each step
was a prerequisite for learning. Another felt that students might benefit from a certain
amount of hesitation, to provide a chance for reasoning that would enhance their learning.
Finally, teachers collaboratively solved the question of feedback through a lesson designwith
elements of self-correcting work.

4.1.5 Pre-tests, post-tests and attitude measurement. The researcher instructed teachers to
design a knowledge test based on the mutually decided object of learning (the relationship
between size and dimension). The teachers decided to use a measurement kit and a set of
cardswith the names of each spoon in the kit. Each correct answerwould get one point, with a
maximum of seven correct answers. The plan was to ask the students verbally to match the
prewritten cards with the correct spoon in the measurement kit. In the last part of the test,
students would be verbally asked to identify the biggest and smallest spoons and the results
would be photographed. To minimize the risk that students would learn the arrangement of
the spoons, all spoons were to be rearranged between the pre- and post-tests.

The researcher also asked teachers to develop an evaluation tool to measure students’
experiences of participating in the lesson. Initially, teachers suggested using Mentimeter
presentation software or images on an iPad, but finally agreed on pre-printed pictures of
facial expressions. The teachers ensured that the symbols used were familiar to the students
(Table 1 shows the test planning stages).

4.2 Step 2 – conduct first research lesson (group 100)
4.2.1 Basic data. One teacher conducted the lesson for six students, and three teachers
participated as observers. Table 2 shows basic participant information and the outcome of
the pre-test, post-test and attitude test.

The attitude test indicated that most students felt that the post-test was just as difficult as
the pre-test. It also showed that most students appreciated the lesson. However, one student
(102) stated that the lesson had been boring. Nevertheless, the pre- and post-tests for this
student showed that her knowledge had improved after the lesson.

4.3 Step 3 – collaborative evaluation and adjustment of lesson design
4.3.1 Basic data. Seven teachers participated in the second collaborative meeting (three
teachers were absent). The meeting lasted 1 h and 45 min.

4.3.2 Evaluation of students’ learning.One observer reported that her first impression was
that the object of learning had been too difficult for one of the students (105). This student had
walked around and muttered to himself during the first part of the lesson. However, the
teacher had later observed that this student appeared to handle the situation and seemed to

Step Instruction

1 Add correct note to each unit in the measurement set
2 Lay out the notes for biggest and smallest by the correct unit in the measurement set
3 Easy–difficult attitude test on paper. This was easy/difficult, make a cross by the expression that

corresponds with your experience (picture of five faces, showing feelings in scale from happy to sad)
4 Boring–joyful attitude test on paper. This was boring/joyful, make a cross by the expression that

corresponds to your experience (picture of five faces, showing feelings in scale from sad to happy)
Table 1.

Pre- and post tests
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gain knowledge from the lesson. The observer reported that the act of learning seemed to
become visible during the teacher’s verbal instructions, because the student suddenly said
aloud, “I have made amistake.”He had realized that he had been wrong in one part of the pre-
test. This student’s results in the pre- and post-test showed that his results were the most
improved in the group. The teachers’ discussions about this student’s learning showed how
their comparisons of the same didactical episode expressed both their own perspectives and
the students’ learning.

4.3.3 Evaluation of the attitude tests. The attitude test results corresponded with the
observer notes, but one answer surprised the observers. One student (104) had verbally
complained that the lesson was ridiculous and far too easy (this student answered all
questions in the test correctly), but in the attitude test, she marked the happiest face.

4.3.4 Adjustments. The teacher who taught the lesson commented that the students had
not wanted to work in pairs, as planned, but that this did not cause any problems as the
students still helped each other at critical moments. She decided to let this pass. During the
meeting, the teachers therefore decided to change the instruction to work in pairs to a
suggestion. An adjustment was made based on one step in the lesson, as the observers had
noticed that the carton that was partly filled with macaroni had caused some students
problems, because it had been difficult for them to get the macaroni out of the box. Instead, it
was decided that themacaroni should be poured from a bowl.When the teachers adjusted the
lesson plan, there was a brief discussion about whether all participating students could read.
After a brief hesitation, one teacher stated that all the students could read, so no adjustment
was made for this purpose. Instead, an organizational adjustment was made as the
collaborative discussion had revealed a need for an extra teacher to assist, because the
teacher in the first lesson had experienced some difficulties when on her own. The teachers
predicted this difficulty might increase in the next student group. The discussion revealed
comparatively lower expectations of the next student group’s capacity to learn.

4.4 Step 4 – the second research lesson (group 200)
4.4.1 Basic data.One teacher conducted the lesson for four students, one acted as an assistant
and two teachers participated as observers. Table 3 shows basic participant information and
the outcome of the pre-test, post-test and attitude test.

The attitude test showed that all students considered the test easy, both before and after the
lesson. The attitude test indicated divided opinions, as two students marked the most positive

Participant (even
numbers 5 girls,
uneven5 boys: age, years)

Pre-test
score

(max 5 7)

Pre-
estimated
Difficulty
(max 5 4)

Post-test
score

(max 5 7)

Post-
estimated
Difficulty
(max 5 4)

Estimated
level of joy
(max 5 4)

101:15 7 0 7 0 4
102:12 0 3 4 4 0
103:13 7 1 7 1 4
104:14 7 0 7 0 4
105:12 2 2 7 0 4
106:12 3 2 7 2 3
Total 26(62%) 8(40%) 39(93%) 7(35%) 19(63%)

Note(s): Group 100 had a total of 26 correct answers in the pre-test (mean5 4.3). After the lesson, participating
students got a total of 39 correct answers (mean5 6.5). The standard deviationwas 3.1 in the pre-test, and 1.2 in
the post-test. Cohen’s d5 0.936 (large effect size). Cohen’s dwas calculated using the formula: d5 (M1 –M2) /
SDpooled. The knowledge test indicated an improvement of 31% units

Table 2.
Results, student
group 100
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option and two themost negative. However, this may have been unrepresentative, because one
observer reported that one student (205) had changed his answer from the second most joyful
alternative (3) to the least joyful (0) after glancing at another student’s (201) sheet.

4.5 Step 5 – evaluation and feedback
4.5.1 Basic data. Nine teachers participated in the third collaborative meeting (one was
absent). The meeting lasted 2 h.

4.5.2 Evaluation of the lesson plan and students’ learning. Teachers had substantially
different views of the nature of the students’ collaboration in the second lesson. Both teachers
and observers agreed that the students had completed the tasks in pairs (201 and 205; 203 and
207), but they had different views about whether working in pairs could really be interpreted
as working collaboratively. For example, one observer described how students 203 and 207
had not distributed the tasks fairly. One student (207) had completed all the steps and the
other (203) had just commented when he thought things had gone wrong. The observer
stated, “. . . those corrections could no’t possibly pass as cooperation, as the students had been
rude to each other.” Another teacher replied, “I did not hear their discussion, but from a
distance it looked like collaboration.”

Analysis of the test scores indicated that the student who had commented rather than
doing the work (203) had a lower pre-test score than his partner (207), but showed some
improvement in the post-test.

During themeeting, the teachers examined pre-test and post-test scores and found that there
had been progress, although it was not as clear as in the first lesson. One teacher reflected, “If a
student has better results in the post-test, does it really indicate increased knowledge?”

The performing teacher said that her expectations of this student group’s negative
attitudes had been accurate. One observer pointed out that this was only partly true, because
one student (205) had changed his answer in the attitude test at the last minute after looking
at his classmate’s response. Critical views emerged about the test design, because it seemed
that one student might have failed to read the test sheets in the knowledge test.

5. Results: summary
5.1 Implementation of the lesson study cycle, students’ learning and teachers’ expressions of
certainty
The first research question concerned how implementation of a lesson study cycle can
influence learning for students with intellectual disability and how the approach influences
teachers’ expressions of professional certainty.

Participant (even
numbers 5 girls,
uneven5 boys: age, years)

Pre-test
score

(max 5 7)

Pre-
estimated
Difficulty
(max 5 4)

Post-test
score

(max 5 7)

Post-
estimated
Difficulty
(max 5 4)

Estimated
level of joy
(max 5 4)

201:12 4 0 3 0 0
202:13 2 0 4 0 4
205:12 2 0 4 0 0
207:15 7 0 7 0 4
Total 15(54%) 0(0%) 17(61%) 0(0%) 8(50%)

Note(s): Group 200 had a total of 15 correct answers in the pre-test (mean5 3.8. After the lesson, participating
students got a total of 17 correct answers (mean5 4.3). The standard deviationwas 2.4 in the pre-test and 1.9 in
the post-test. Cohen’s d5 0.231 (trivial effect size). Cohen’s dwas calculated using the formula: d5 (M1 –M2) /
SDpooled. The knowledge test indicated an improvement of 7% units

Table 3.
Results, student

group 200
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5.1.1 Students’ learning. Table 4 shows performances in student group 100 compared
with performance in student group 200. The effect size showed that the first research
lesson had a stronger effect than the second. The difference between the pre-test and
post-test indicated lower knowledge improvements in group 200 than in group 100,
perhaps because of lack of sufficient adaptation, or because the learning content was
too difficult for these students. It is also possible that teacher expectations were
comparatively lower for group 200. Jamieson’s (2004) advice to interpret Likert-type
scale findings as ordinal levels of measurement were followed in interpreting the
attitude test results. Hence, the findings were not measured quantitatively, but from an
individual perspective.

The results implied that lesson study positively may affect learning for students with
intellectual disability, in this process the analysis of the collaborative discussions revealed
the importance of adapting the difficulty level to each student.

5.1.2 Teachers’ professional certainty. Comments in the first collaborative meeting related
most frequently to the didactical theme (n 5 23), closely followed by the practical theme
(n5 18). Comments on relational issues were less common (n5 4). Analysis of the themes on
a scale from professional uncertainty to certainty showed that teachers’ expressions were
slightly more likely to be uncertain than certain when related to the didactical theme (13 vs
10), and considerably more likely to be certain than uncertain when considering practical
issues (17 vs 1). Very few expressions were relational, but slightly more were linked to
certainty than to uncertainty (3 vs 1).

Teachers’ expressions about their actions and decisions during the second collaborative
meeting were again predominantly linked to the didactical theme than to the practical and
relational themes. Teachers’ expressions were more uncertain than certain on didactical
issues (7 vs 2), and slightly more certain than uncertain on practical issues (2 vs 1). Only one
expression was linked to relational certainty. Teachers’ professional certainty was not
always easy to measure, because statements expressing didactical uncertainty could also
contain insight and knowledge about students. For example, one teacher expressed
uncertainty during the discussion of how the lesson could best be designed, because students’
knowledge can be difficult to determine.

During the final meeting, teachers viewed the researcher’s preliminary analysis of
expressions of their professional certainty from the first and second collaborative meetings.
All teachers had the opportunity to reply to these preliminary findings. Below are four
different teachers’ comments:

(1) Teachers working with students with intellectual disability probably experience
more didactical uncertainty compared with other teachers.

(2) We experience challenges every day.

(3) Our mission is complicated because our didactical prerequisites change every day, as
these students’ learning abilities are not fixed.

(4) I think even the relational perspective is demanding, because working with
students with intellectual disability means that you have to give part of yourself in
teaching.

Group Pre-test mean SD Post-test mean SD Effect size

100 4.3 3.1 6.5 (þ1.2/28%) 1.2 0.936
200 3.8 2.4 4.3 (þ0.5/13%) 1.9 0.231

Table 4.
Comparison between
student groups
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5.3 Advantages and limitations
The second research question was about the advantages and limitations of using a teacher–
researcher collaborative research approach.

5.3.1 Advantages. In the simultaneous roles of researcher and facilitator, the researcher
tried to ensure that all crucial decisions, such as the object of learning, the lesson plan and the
pre- and post-tests were designed collaboratively by the teachers, which strengthens
teachers’ active participation. In this process, Munthe et al. ’s (2015) well-defined instructions
for lesson study helped the researcher’s collaboration with the teachers. The use of pre- and
post-tests made it easier to focus on the object of learning during the collaborative
intervention. Teachers’ comments during the last meeting showed that they appreciated the
opportunity to scrutinize crucial aspects of their teaching.

As Ernest (2019) has suggested, teachers’ ability to reflect on teaching is fundamental,
because self-evaluation helps them to avoid the risk of failing to update their beliefs about
their students’ capacity.

5.3.2 Limitations. One limitation of this study was the large number of participating
teachers. The loss of teachers between meetings also created uncertainty in the collaboration.
Having ten teachers is far from Marton’s (2015) ideal model of three to six participating
teachers. The data showed that not all teachers participated in every meeting. The audio
recordings showed that this was a problem, as some teachers missed the opportunity to
influence the collaborative process. During the second meeting, one teacher asked if some
students were unable to read, a question answered by another teacher. During the second
lesson (group 200), one student appeared to have difficulty decoding text, and the observers
felt that this had limited this student’s ability to succeed. The fact that the teachers had
neglected the expressed concerns about one student’s limited reading abilities suggested that
teacherswere not confident in the collaboration. This reflectsMunthe’s (2003b) assumed links
between teachers’ expressions of professional certainty and their preparedness for
individualizing the teaching environment.

Additional limitationswere considered due to the researcher’s perspective. The researcher
did not participate as an observer in the lesson study cycle and was unable to video the
lessons. This made it harder to follow up important moments during the teachers’
collaborative discussions. The distance between the researcher and the process of learning
reflects Takahashi and McDougal’s (2016) concerns about lesson study. They found that its
use outside Japan, especially by researchers lacking personal experience of the technique,
seldom achieved the dual intentions of enhanced professional development and student
learning. Hence, both researchers and teachers need to expand their experience of lesson
study as it is more important to gain new knowledge than to improve a flawless lesson
(Takahashi and McDougal, 2016).

5.4 Students’ attitudes and learning versus teachers’ expressions of certainty
The third research question was in what way teachers’ evaluation of students’ attitudes and
learning outcomes correlates with researcher assessment of participating teachers’
expressions of professional certainty when facing diverse student groups with intellectual
disability. The measured effect size was consistent with teachers’ expressions of certainty in
decisions and actions when planning the first and second lessons. This association became
clear, as didactical certainty was comparatively stronger when teachers collaboratively
planned the degree of learning challenges for the first group’s lesson than when they planned
the degree of learning challenges for the second group.

During the last collaborative meeting, a discussion arose concerning surprising findings
on the attitude tests. One teacher said that it had been exciting to evaluate the attitude test
results, because some students that the teachers thought had disliked the lesson had actually
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marked the joyfullest faces. This highlights the difficulties teachers experience in
understanding what interests students and how to design lessons to extend their knowledge.

6. Discussion
In this section, the results are assessed in relation to the study aims, implications for practice
are given, and finally acknowledges and considerations for further research are given.

6.1 Lesson study as a vehicle for educational research
This study aimed to explore how lesson study can be used to enhance learning for students
with intellectual disability and how teacher collaboration affects the design and analysis of
the intervention. The results suggest that students were overstretched in some areas and
under challenged in others. This corresponds with Dudley’s (2013) findings that participating
in lesson study can reveal previously unknown student abilities to observing teachers.

To further improve students’ learning, the researcher could have been more proactive in
stopping the discussions and directing teachers’ attention to the most challenging subjects,
such as the discussion about one student’s ability to decode text. Muthe (2003) construct is a
useful way of measuring expressions of professional certainty, particularly given the range
and complexity of SEN teachers’ assignments. However, the findings also indicated that
teachers’ expressions of uncertainty could be considered essential for identifying crucial
aspects of student learning (e.g. if students’ pre-linguistic text decoding includes conceptual
understanding). The findings suggested that the association between expressions of
professional certainty and students’ prerequisites for learning may be less obvious in SEN
teaching, which answers the research question.

Using a lesson study approach, participating teachers’ expressions of uncertainty can be
considered a vehicle for future change and development instead of a solid measure of the
correct way to act. This corresponds to Bornemark’s (2018) concept of “not knowing” as a
presumption of knowing. This is exemplified by the responses given by teachers regarding
their experience of participating in lesson study. One teacher said that the intervention had
given her a unique opportunity to reflect on specific teaching sequences. Another teacher
expressed doubts about the macaroni box discussion, stating, “How can a discussion about
measuring macaroni from a cardboard box be defined as research?”

6.2 Implications for practice
This work has several implications for practice:

Attitude tests, in combination with structured observations of student performance, can
reveal unexpected information about students’ experiences of teaching. In group 100 this was
exemplified when one of the students complained about the ridiculous lesson, which
contradicted with the attitude test, marking the most joyful alternative. In group 200, the
performing teacher expressed doubts about the students’ willingness to participate in the
lesson, which was questioned through the attitude test, as two of four students, marked more
joy, than sorrow.

Using a collaborative approach in which teachers compare their experiences of the same
didactical episode can make teachers’ perspectives more visible. In present study, measured
expressions of professional didactical uncertainty suggest a strategic use of collaborative
reflection could strengthen professional proficiency in teaching students with intellectual
disability.

SEN teachers’ expectations can affect students’ prerequisites for learning. This can have
both positive and negative effects. In group 100, one of the observers perceived the object of
learning as too difficult for one of the students, but the post lesson test revealed this student
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improved the most, which indicates higher expectations positively affect students’ learning.
In second research lesson, one of the student’s inability to read was unnoticed, which
probably hindered this student’s prerequisite skills.

6.3 Validity
To avoid the criticism that implementation science seldom features a sufficient population
size and duration (Fixsen and Ogden, 2014), a multiphase approach was implemented from
dual perspectives to measure students’ learning and teachers’ experiences of professional
challenges. The discussions during the lesson study cycle facilitated the researcher’s
interpretation of professional certainty, as teachers had to focus on challenging aspects of
student learning. Providing teachers with opportunities for feedback on the preliminary
analysis strengthened the findings and were a form of internal validity check (Loseke,
2012). The iterative process of responding to the preliminary findings about professional
certainty achieved a balanced interpretation characterized by a reciprocal process of give
and take.

6.4 Considerations for further research
In future research, observation protocols should be supplemented with video recordings.
This will enable both researchers and teachers to participate in the discussions. The use of
video may provide additional opportunities for the design of the pre- and post-tests, because
concrete learning events can be evaluated. These may be very useful in teaching students
with intellectual disability, as it is important to make the object of learning discernible in
teaching (Marton, 2015). Without video-recorded lessons, it was difficult to distinguish which
aspects to highlight.

Having ten participating teachers was not ideal for giving teachers the opportunity to deal
with unpredictable situations (Mayrhofer, 2019); smaller samples would be more useful in
future studies. The use of student case studies instead of student groups should also be
explored (Dudley, 2013; Kuno and Ikura, 2014) to measure student learning, as students with
intellectual disability are a strongly heterogeneous group.
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Abstract

Purpose – This research explores lesson study as a way to enhance the quality of teaching for pupils with
learning disabilities and autism spectrum disorder by observing changes to one pupil’s (Wilma) active
educational participation. The study also investigates if and in what ways the professional development
impacted teaching practices.
Design/methodology/approach – Five teachers met with the author on four occasions. Between these
meetings, the teachers delivered the lessons they had planned together. The author video recorded themeetings
to discern how the teachers’ expressions developed. The author shared their thoughts with another researcher
to enable an interrater validity examination.
Findings – The implementation of the lesson study vehicle enabled the teachers to transform their thinking
from mainly focusing on pupils’ deficiencies to instead focusing on their strengths. A relationship was found
between teachers’ understanding of central coherence, their skills in adapting received instructions and pupils’
abilities to process and contextualize information or discern the whole picture.
Research limitations/implications – Research that involves teachers in the learning process emphasizes
the relation between teachers’ thinking and their potential to enable the contextualized inclusion of pupils with
learning disabilities.
Originality/value – This research offers important insights into how school-day navigation for pupils with
severe intellectual disability and autism can be understood through the lens of variation theory; the teachers’
repeated and adjusted use of the frame on the schedule strip enabledWilma to discernwhatwould happen next
during the school day.

Keywords Autism, Central coherence, Inclusive education, Learning disabilities, Lesson study,

Professional development

Paper type Research paper

Introduction
This study is framed by the UN Committee on the Rights of the Child’s (2006) core principles of
inclusive education, which is a set of values that seeks quality, meaningful and effective
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education for all pupils. To achieve this goal, the UN proposes close cooperation and training
programs for teachers and other personnel. This study targets professional developmentwithin
special education, focusingon accessibility for pupilswith a combination of intellectual disability
(ID) and autism spectrum disorder (ASD). In the present study, ID and learning disabilities are
used interchangeably. Holmqvist and Lelinge’s (2020) systematic literature review revealed a
research gap regarding how the collaborative professional development implemented in
inclusive settings relates to pupils’ outcomes. Therefore, this study considers teachers’
professional development using the Lesson Study (LS)model by using the changes in one pupil’s
educational situation as an example of how teacher professional development can impact
practice. As the presence of ID and comorbidASD leads toweaker central coherence (CC) than in
age- and IQ-matched control groups (Aljunied and Frederickson, 2011), these CC limitations
should be considered in special educational needs and disabilities (SEND) teaching. This study
contributes to the literature by examining how a collaborative professional development
program can improve teachers’ abilities to enable the active participation in the specific
educational environment of a single female pupil with limited CC due to ASD and comorbid ID.

Foreman et al.’s (2014) collaborative professional development program, which aimed to
enhance communicative exchanges between professionals and individuals with severe ID,
revealed that implementing professional development in SEND teaching is challenging and
time-consuming. However, the authors also found a correlation between the professionals’
responsiveness and improved pupil involvement and alertness (Foreman et al., 2014). By
offering professional development for teachers, the present study builds on Foreman et al.’s
findings, predicting that the quality of the participating pupil’s education would be improved
as a result of careful professional development for these participating teachers.

Prior research
Lesson study research into the diverse needs of all learners. Goei et al. (2021) highlighted the
benefits of using LS to improve practice and encourage learning among all students,
including those in SEND education. These results are promising, as limited research on LS
has been conducted in inclusive settings. This may be because teachers and researchers
outside of Japan have difficulty understanding the Japanese perspective of lifelong learning
goals, where it can take six months to formulate an LS lesson, even when the teachers
involved work on it daily (Fujii, 2014). Accordingly, Seleznyov (2018) emphasized that
although LS has been frequently used inWestern countries, there are remaining challenges in
finding a transnational shared understanding of its original core components and in
particular how to apply research in practice. In this context, Norwich et al. (2020) suggested
the need for research measuring the changes and limitations in LS to increase participation,
belonging and achievement at the highest possible level in SEND teaching. The application of
LS in different settings and countries varies; however, to be considered as an LS approach, it
must include three core elements:

(1) Collaborative design of lessons or units of study

(2) Execution of the design with observation

(3) Reflection on the product with a view to improving it (Ono et al., 2013, p. 2)

Swedish compulsory school for pupils with learning disabilities. In Sweden, the dynamic
flexibility needed in SEND teaching is accommodated through the requirement for both
general and specialized teacher qualifications to teach in Compulsory School for Pupils with
Learning Disabilities (CSLD). However, this can lead to problems as it may be difficult for
teachers to satisfy both the general and specialized requirements. The proportion of properly
certified teachers in CSLD for pupils with severe learning disabilities is under 30% (SNAE,
2020); therefore, collaborative professional development is an urgent and highly important
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task to guarantee the quality of education for students with ID. Klefbeck (2020) found that in
the CSLD context, LS has the potential to enhance pupils’ learning and teachers’ professional
development. Given that learners with learning disabilities are highly diverse, Klefbeck
proposed individual case studies rather than student group examinations. In the present
study, LS was used to enhance the quality of teaching for pupils with ID and ASD.

Theoretical framework
This study used variation theory (Marton and Booth, 1997; Pang, 2003) to interpret the
transcripts of the intervention and capture which aspects teachers focused onwhen planning,
implementing, and assessing their teaching. The concepts of variation theory posit that
distinguishing something requires experience of its variations. This means that to be able to
identify pupils’ abilities, teachers must be aware of what aspects the pupils focus on and how
they relate these to other aspects; teachers must identify specific learning objects through
their awareness of pupils’ behavior related to those objects. In the present study, Zhang et al.’s
(2021) situation awareness (SA) was also employed to enable an unprejudiced analysis of the
critical features (Marton, 2015; Pang, 2003) of teachers’ thinking. SA is an empirical model
used to grasp a psychological understanding of the characteristics of participants’ reasoning
tasks, analyzed in three stages of information processing. In the first step, elements relevant
to the task are identified; in the second, these identified elements are assessed, graded and
connected to certain items; and in the third, critical aspects of the discerned items are further
analyzed (Zhang et al., 2021).

Aim and research questions
This study applied LS to enhance the quality of teaching for pupils with ID and ASD by
exploring changes to one pupil’s (Wilma) active educational participation. It aimed to
determine if and in what ways this professional development impacted practice. The
following questions guided the research:

RQ1. What aspects of how to design instruction for Wilma in her school context were
teachers initially aware of?

RQ2. Which changes, if any, were found in the teachers’ focus when planning and
carrying out instruction in Wilma’s school context?

RQ3. In what ways did Wilma’s knowledge develop or change during the intervention?

Materials and methods
Study context
In Sweden, CSLD is guided by two curricula: (1) the “general” curriculum, which is
comparable to the general compulsory curriculum and covers basic reading, writing and
arithmetic; and (2) the “alternative” curriculum, which focuses on physical coordination,
communication, aesthetics, everyday activities and basic science. The alternative curriculum
is most commonly applied to pupils with moderate to severe ID and comorbid ASD.

Teacher participants were strategically selected as part of an intact sample. The inclusion
criteria were teachers who undertake SEND teaching in an educational context that targets
the needs of pupils with ID and comorbid ASD. The intervention took place during autumn
2019 in a self-contained classroom (i.e. a classroom where one or several SEND teachers are
responsible for the instruction; here, the pupils often require comprehensive and highly
structured educational support (Spencer, 2013)) in a public school for 400 pupils with and
without ID in a small municipality in southern Sweden.
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The teachers adopted the visual activity schedules (VAS) approach, using visual clues,
such as images or photographs, to visualize and prepare for the next step or activity during
the school day. Knight et al. (2015) summarized VAS as an evidence-based practice, also
highlighting that the schedules should be introduced systematically and adopted at the
individual level to be efficient. This had already been undertaken by the teachers at the
school; however, guiding the pupils’ interest in the schedule and understanding how to follow
the structure of the school day required further development.

Data were collected at the group level for all pupils (n5 10); the analysis used data from
the teachers’ collaborativework, aswell as classroomdata at the group level, before data from
the case pupil were analyzed.

Participants
The teacher group comprised five female special education teachers with varying experience
levels in SEND teaching (see Appendix 1; https://www.webshare.hkr.se/klekam/appendix1.
pdf). To examine the teachers’ development and changes in instruction, data on one 12-year-
old female pupil with limited verbal communication skills, ID and comorbid ASD were
analyzed. The teachers selected this pupil for their professional development because they
found her the most challenging to teach; this choice was appropriate since research involving
girls in this context is limited (Happ�e and Frith, 2020). All participants gave their informed
consent.

Ethical considerations
All the pupils had been diagnosed with ID; therefore, appropriate ethical considerations were
adhered to (The Swedish Research Council, 2017). Of 12 pupils in the class, ten gave their
informed consent to participate (nine male, one female; aged 6–15 years) in cooperation with
their caregivers. The study’s ethical procedures were approved by the Swedish Ethical
Review Board (No. 2019–02767). To minimize the risk of disruption, the author did not
participate in the lessons but followed the process through notes from the teachers’
observation protocol and photos and video recordings of the lessons.

Procedure
The study followed Kuno and Ikura’s (2014) case-study model. However, while Kuno and
Ikura (2014) investigated students’ development as active citizens in society, the present
study’s research lessons focused on school-day navigation for pupils with learning
disabilities and, thereby, their active participation in education. As in Kuno and Ikura’s
study (2014), the learning process focused on the individual student, instead of the group. The
case student was observed, and their learning process was described, followed by an analysis
of changes in their perceptions. The intervention consisted of cyclic processes, starting with
group discussions among the teachers that identified the knowledge gaps, which were then
followed by the collaborative design of the intervention and the implementation of the lesson
units. Thereafter, an assessment and revisions of the lesson units were conducted. The lesson
content was based on the teachers’ strategies to enhance pupils’ presumptions about what
would happen next during the school day, specifically targeting the case student’s awareness.

The author guided the teachers through the LS vehicle in four collaborative planning
meetings (9/18/19; 9/27/19; 11/13/19; and 12/18/19). It took the teachers six weeks to
implement the lesson units. At every morning class and final lesson of the day, when the
teacher used the VAS stripe to inform the pupils about that lesson’s activities, a frame was
implanted to guide the pupils’ focus toward the VAS. The implementation of the frame onto
the VAS stripe allowed pupils to discern how the activities during the school day (the parts)
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would proceed (Monday–Friday, 9/27/19–12/18/19). The classroom had an open floor plan,
allowing the teachers to be constantly aware of all lesson activities in the learning
environment and observe and take notes of the proceedings. In the planning meetings, the
author acted as a facilitator, guiding the teachers through the LS procedure and ensuring that
all teachers could voice their thoughts. Details of the pre- and postintervention group
discussions of the lesson units are included in Appendix 2 (https://www.webshare.hkr.se/
klekam/appendix2.pdf).

Data collection
Transcripts. Four hours and 39 min of discussions were transcribed, amounting to 146 pages
of text (double-spaced, 12-point Arial font). The verbatim transcripts included nonverbal
expressions and conversational signs frequently used by the teachers.

Photos and video recording. The author asked the teachers for photos or video recordings
from the lessons that could be discussed during the pre- and postlesson examinations;
however, the teachers had very few opportunities to contribute this content. One photo (10/14/
19) and a few video sequences (2:28, 2:59, 0:46 and 0:39min; 12/4/19) were provided. The video
sequences were discussed at the fourth collaborative meeting (12/18/19), and the photo was
presented at a clarifying interview (11/23/20) with teacher Daisy.

Teachers’ observation protocol. The open classroom allowed the participants to take turns
observing and actively teaching. The teachers used a digitally shared observation protocol to
examine the pupils’ responses to their actions when the visual frame (Plate 1) was applied on
the VAS. The observation protocol covered pupils’ reactions observed at both the group and
individual levels when the teachers applied the visual frame and immediately afterward (a
translated version is available at https://www.webshare.hkr.se/klekam/appendix3.pdf). This
made it possible to determine if the pupils seemed interested in the teachers’ action with the
frame and if this action allowed the pupils to understand what would happen next. Each
teacher supplied one to four descriptive notes, including assessments of the pupils’ interest
and understanding of the proceedings.

Analysis
The principles guiding the analysis were variation theory and assumptions about
discernment of the parts of a whole, in this case seeing the parts and their order during
the whole school day. The analysis was conducted at two levels: the teachers’ discernment of
the case student’s understanding of the educational situation and the case pupil, Wilma’s,
expressed understanding of the parts and whole of the school day. The research aimed to
characterize changes in the teachers’ knowledge structures about the pupil’s needs and to
analyze the aspects they discerned. Following the iterative process of the LS, the lessons were
designed, implemented, analyzed and revised based on the pupil’s needs, which were
discerned collaboratively by the teachers. Thus, the author could not predict or decide what
professional development the teachers should develop; the teachers were required to identify
this themselves. To enable an open-ended interpretation of the collaborative discussions, the
analysis followed Zhang et al.’s (2021) inductive three-step analysis, identifying primary
elements, validating and finally evaluating the items discerned to capture the participants’
key focus and grasp the teachers’ situated awareness.

Analysis phases and content. The study followed Nowell et al.’s (2017) systematic model to
assess the accumulated data. The phases were as follows:

Phase 1. Familiarization with the data was achieved by processing the transcripts and
reading them closely. This phase was conducted partly in collaboration with the teachers.
Extracts, statements and gestures from the transcripts were used to exemplify the themes
identified as critical features. The results of the preliminary analysis were presented to the
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teachers through feedback at each planning meeting, which helped encourage stimulated
recall (Calderhead, 1981). The meetings were also video recorded.

Phase 2. NVivo 20 software was used to organize the analytical process. The preliminary
findings of changes in the teachers’ understanding of how to handle the teaching situation
indicated that they became more confident after completing the lesson units. Peer debriefing
was then conducted, during which transcripts of the second and third planningmeetings and
the results of the preliminary analysis were shared with a group of seven researchers. At the
peer debriefing (9/16/20), the researchers checked the reliability of the changes in teacher
confidence that the author had identified in the transcripts; however, they noted that the items
used for assessment (on a scale from professional uncertainty to certainty) were unclear.
Instead, critical features in the teachers’ expressed professional development, which were
identified as changes in their awareness of the pupils’ CC by one of the participating
researchers, became evident.

Plate 1.
The green frame
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Phase 3. To identify changes in the teachers’ awareness of the pupils’ CC, Happ�e’s (2013)
definition of the three aspects of CC related to ability was applied in the variation theory
analysis. These include aspects showing that the student pulled information together,
processed it in context and related this information to the big picture or extracted meaning. A
fourth aspect was also added, that of overall weak CC, that is, the tendency to focus on and
remember details rather than the overall structure or meaning (Happ�e, 2013).

Phase 4. A senior researcher undertook an interrater validity check (Armstrong et al.,
1997) on the author’s analysis of the critical features of the teachers’ identification of pupils’
CC in the transcripts (10/14/2020). One page of the transcript was used in this check, which
took place during a Zoom meeting. Nine researchers oversaw the process through shared
screens. The researchers agreed that, with a few exceptions, the validator highlighted similar
units in the transcripts to the author.

Phase 5. A researcher and the author conducted peer debriefing on 10% of the analysis.
The interrater validity check was processed through pages 30–35 of the transcripts of the
second and third meetings (see Appendix 4: https://www.webshare.hkr.se/klekam/
appendix4.pdf). Each note in the transcript of either of the raters became an included item
to either agree or disagree on. The level of agreement was calculated for each category of CC,
and the calculation revealed ratings from 0.63 to 0.86 at different parts of the transcripts,
which is considered acceptable (Sun, 2011).

Phase 6. In the final phase, Nowell et al.’s (2017) recommendation for trustworthiness was
followed. Quotations from the transcripts were found to support the analysis and highlight
changes in discernment among both the teachers and the case pupil.

Results
At the initial planning meeting, the author, who acted as researcher and facilitator during the
intervention, introduced variation theory. Assumptions based on variation theory guided the
lesson design and were used to analyze pupils’ discernment of how to relate activities during
the whole school day. During the implementation of the LS cycle, the teachers collaboratively
designed a clarification tool in the form of a frame to guide the pupils’ focus on the parts of the
whole and their relations to each other, aswell as thewhole school-day schedule. The teachers
attached pictures onto the VAS stripe in a varied order from one day to another; however, the
intended use of the frame on the VAS stripe, from top to bottom, was constant. The results
highlighted teachers’ discernment of the pupils’ CC, identified through a variation-theory-
based analysis of the transcripts of the planning meetings.

Teachers’ understanding/discernment of CC
An analysis of the CC aspects the teachers were aware of before implementing the lesson
units was undertaken. Statements about the pupils’ weak CC were most frequently made
(58%) in the second collaborative meeting (see “pre-intervention” in Table 1).

Aspect of CC
Pre-intervention Post-intervention

Frequency Frequency (percent)

Merging information 7 (13%) 31 (31%)
Contextualizing information 13 (25%) 33 (33%)
Giving details a broader meaning 2 (4%) 22 (22%)
Weak CC 30 (58%) 14 (14%)
Total 52 (100%) 100 (100%)

Note(s): The percentage refers to the distribution of measured occurrence of discerned aspects of CC

Table 1.
Noted aspects of CC in
teachers’ expressions
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One example in which a teacher’s statement was linked to their awareness of pupils’weak
CC appeared in the second meeting. Here, Cara explained how some pupils did not appear to
understand the VAS:

Excerpt 1: There was one pupil who had probably not attended school before. They [the family]
moved from one school to another. The pupil had been in several educational settings but never
perceived the structure. “So, what . . . [spoken in a brighter tone to reflect the pupil’s own voice] . . .
am I going to play now?” [The educational structure] was not clear. “Of course, I’m going to play
[spoken in a brighter tone].” But the visual schedule indicated another activity. “What schedule?”

The second most frequently discerned aspect of teacher awareness before the intervention
was linked to teachers’ considerations about pupils’ abilities to contextualize information
(25%). This is exemplified in the following quotation, in which Cara explained how the visual
timer was used to inform pupils how long was left before changing the teaching activity:

Excerpt 2: There are often many things going on in the class, but [the time-tracker tool] is a way to
explain them. [For example], in five minutes, it will be. . . [The time-tracker] shows them.

The consequences of discerning pupils’ weak CC were seen in an example of one of the first
registrations in the teachers’ observation protocol (10/9/19). In this excerpt, the teacher (Alice)
noticed that the pupil was unable to follow the activities in the VAS but used the frame to
mark the desired activity:

Excerpt 3:The pupil stated, “This frame really works,” then tore the frame away from its position on
the VAS stripe and instead put it on the computer picture. The teacher grasped the frame andmoved
it back to the position that indicated “work.” This process was repeated. Finally, the pupil cut the
frame into pieces.

Teachers’ changed focus in planning and conducting instruction
In the third planning meeting, after implementing the frame onto the VAS stripe, statements
related to the teachers’ awareness of the pupils’ abilities to contextualize information were most
frequent (33%, “post-intervention” in Table 1). Statements about the ability to contextualize
information were prominent when the teachers discussed the pupils’ understanding of the order
of the activities in the schedulewhenusing the frame.Thiswas evident in the followingquotation,
where Alice recounted how she explained what would happen after lunch:

Excerpt 4: I said, “It’s time for a break. You should go and have a nap.” First, he said yes. But after looking
at his VAS, he jumped down from the chair and said something like, “Are you sure?” I replied, “Yes.” But
when I glanced at theVAS, I saw that immediately after lunch, therewas apatch that stated “lawnmower.”
Thatpupil loves lawnmowers. . .Heasked, “Whatdoes it say?” I replied, “It doesnot tell you togoandhave
a nap. It says that we should do somethingwith a lawnmower.” “Oh really?” he responded. [Alice nodded].
So, I had to move the frame [to the schedule position for lawnmowers]. But he understood.

In the third meeting, merging information was the second most frequently mentioned CC
aspect (31%). These statements mainly appeared when the teachers discussed how to further
develop the lesson units. For example, this was evident when they considered how they could
best help the pupils understand being divided into different groups and activities:

Excerpt 5:What we could do is use two small green frames at the same time. Then we could explain,
“Your next activity is positioned in that green frame, but yours is positioned in the other” [makes
gestures with both of her hands as if forming frames in the air]. (Daisy)
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Differences in teacher awareness
RegardingRQ2,which concerned the differences in the teachers’ focus after implementing the
lessons, changes in this focus were observed when they were planning and conducting
the instruction. These changes related to the teachers’ practice in terms of the impact of the
research lessons on changes in Wilma’s social behavior and information processing.
The clearest identified difference was that the teachers progressed from mainly discerning
aspects of the pupils’ shortcomings (related to their weak CC) to strategies about how the
pupils’ CC abilities could be reflected in the lesson units’ design. At the group level, the
teachers moved from mainly discerning aspects of the pupils’ weak CC to considering their
general CC abilities. This encouraged the teachers to concentrate on didactic solutions to
adapt the received instructions based on the requisite skills identified for each pupil.

An example of how the teachers changed their awareness from focusing on the pupils’
shortcomings to considering their CC abilities emerged in the following passage from the
third meeting. Here, the teachers analyzed how one pupil had discovered an additional
communicative use of the frame:

Excerpt 6: It’s the same pupil a little bit further down [referring to the shared observation protocol].
He picked up a larger green frame and used it to contain “computer” plus “handicraft.” The green
framewas taped [on the pictures in the VAS]. . .Hewanted to showme that hewas not interested in it
[the frame] before. And then he wanted to show that this was what we should do: He used his own
green frame. He went and picked it up in the box, where he knew that it was, and he showed it to me.
“It’s time for computer and a handicraft.” “You do not have to try anything else.” (Alice)

Wilma’s development during the LS
Descriptions from the teachers’ planningmeetings, the teachers’ observation protocol and the
sequences of photos and videos were used to identify the changed discernment in the case
pupil’s development. In the second planningmeeting (9/27/19), the limited possibilities for the
case pupil to participate in education emerged. This was evident in Alice’s statement
describing Wilma’s actual situation:

Excerpt 7:Wilma just walks around. She seems to be unaware of events around her. It’s difficult to
catch her attention. It’s difficult to motivate her. The result is conflict –with other pupils and with us
[the teachers].

Alice’s description of Wilma’s limited ability to participate in the lesson was captured in a
photo (10/14/2019) that the teachers shared (Plate 2, left). At the clarifying interview, Daisy
explained the context of the photo, which was taken when the class received a visit from a
dental nurse:

Excerpt 8: The dental nurse went forward and basically pressed that thing [an electric toothbrush]
into Wilma’s hands. She then sat there and fiddled with it. It was no more exciting than that, even
though we had thought it would be an exciting situation; it was a new person visiting us and so on.
But she seemed just a little bit bored.

When asked if this passive response was representative, Daisy responded:

Excerpt 9: I would say that at the beginning of that semester, she [Wilma] just sat there at the back of
the classroom and looked down. We could not reach her.

One critical feature became evident in the teachers’ observation protocol (12/2/19), indicating
a shift in the teachers’ discernment of Wilma’s passive to active participation in the
classroom:
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Excerpt 10: The pupil [Wilma] takes part in the teacher’s activities in the final lesson of the day by
grabbing the frame and using it to mark that this lesson is finished and that now playtime begins.
The pupil is apparently satisfied. (Daisy)

The active participation discerned in the observation protocol corresponded with a shift from
the fourth meeting (12/18/19) described by Alice and Cara, who shared their reflections about
a sequence in a video observation (12/4/19). It also revealed the teachers’ awareness of
Wilma’s discernment of the educational context:

Excerpt 11: Cara: If we do things in a slightly different way, she [Wilma] responds in a slightly
different manner. That makes it a little easier for us to move on.

Alice: In that video sequence, [we were telling] the class it [was] going to be a sports lesson, which
[was] easy to accept because we know she really likes sports lessons.

The “different manner” that Cara discerned inWilma’s transition from passive to active responses
to learning is also visible in a snapshot from the video sequence mentioned shown in Plate 2:
A comparison between the left and right sides of the figure illustrates the differences in Wilma’s
glances and body tension corresponding with the discerned changes in the responses she gave.

Wilma’s knowledge development
Wilma’s increased participation in teaching indicated her improved discernment of space and
time. However, the data were insufficient to fully determine to what degree Wilma’s knowledge
increased during the intervention since the teachers were sometimes unable to understand what
shewas saying and, thus, lacked the opportunity to let her respond to the given instructions. This
situation was illustrated in the following passage from the fourth meeting:

Excerpt 12

Alice: She has very limited verbal language, and sometimes she scratches other people. [Alice makes
a scratching gesture in the air.]

Plate 2.
Changes in pupil-
participation
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Researcher: So, she has hardly any verbal language?

Cara: No, she does not have much verbal language, so she uses some signs. But they are not very
developed, so she cannot channel her feelings or express when she is angry or sad. Instead, she
resorts to actions.

Teachers’ changed instructions
At the individual case-pupil level, the instructions given were somewhat delayed. A critical
moment occurred in the third meeting (11/13/19), when all the teachers had forgotten to take
notes onWilma’s reactions to the lesson activities. Wilma had been selected as the case pupil
because all the teachers had agreed that they had not paid sufficient attention to her constant
needs. The absence of notes aboutWilma allowed the teachers to realize a possible connection
between their inattentive reactions and the emergence of educational difficulties or
challenging behaviors.

Following this critical insight at the third planning meeting, a developmental process
emerged that further influenced the enacting of instructions. At the fourthmeeting (12/18/19),
the teachers stated that since the last session, they had started to present more advanced
learning content toWilma and had begun interacting with her differently. This was apparent
in the following statement from the fourth collaborative meeting:

Excerpt 13: [reasoning about a new teaching approach arising]. . . Pedagogical, dramaturgical, or
whatever you want to call it. You get involved in a different way. Or you make things exciting. [Cara
rubs her hands and blows lightly into them.] You explain things in a more attractive way. She
[Wilma] fully agrees with that. (Cara)

This quotation indicates a relation between the teachers’ enhanced discernment of Wilma’s
understanding of the activities in the VAS and their capability to design instruction that
encouraged Wilma’s active participation during the lesson.

Discussion
Situation awareness is an inductive process through which the research object’s awareness
is gradually constructed (Zhang et al., 2021). In the present study, several research
questions guided an investigation into the impact of LS on teacher instructional processes
and student learning. Before the intervention, the teachers commented frequently about
their pupils’ disorientation in the educational environment. The teachers’ statements
corresponded with the core components in Happ�e’s (2013) definition, identifying features
that focused on pupils’ weak CC. The teachers’ awareness of Wilma’s reactions when
applying the visual frame to the VAS stripe during the lessons can be interpreted as follows:
In applying the frame, the teachers did not solely consider aspects of the pupils’ CC
limitations but also paid attention to their pupil’s comparatively high ability to discern
concrete details, which is a capability that sometimes occurs in individuals with comorbid
ID and ASD (Knight et al., 2015). After the intervention, the teachers developed and could
discern the critical features of their pupils’ CC capabilities (Happ�e, 2013). This can be
understood through the lens of variation theory (Marton andBooth, 1997; Pang, 2003) as the
teachers’ intentions in applying the frame on the VASwere constant, as well as the direction
from the top to the bottom of the VAS stripe. At the same time, the items (i.e. the activity
pictures) within the frame varied. The study’s focus on the case student’s awareness of the
role of procedure in the school day allowed the teachers to distinguish how pupils’
awareness of details could be strategically used to enable their discernment of the critical
aspects of the learning content. Therefore, there appears to have been a connection between
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applying variation theory (Marton and Booth, 1997) in LS (Ono et al., 2013) and the teachers’
collaborative understanding of the core aspects of CC.

The observed link between the teachers’ understanding of CC, their prerequisite skills in
adapting received instructions and the pupils’ abilities to process and contextualize information or
discern thewhole picture (Happ�e, 2013; Knight et al., 2015) was important for the teachers’ abilities
to recognize or assess the educational context. Wilma’s ability to navigate the school context was
not evident before the teachers haddeveloped their own responsesbasedon their understanding of
her CC. These findings indicate that LS promoted Wilma’s participation in learning but was
insufficient to prompt her knowledge development. A critical feature (Marton, 2015; Pang, 2003) in
teachers’ thinking emerged, namely that Wilma’s limited verbal ability prompted her to use
challenging prelinguistic behavior. Thus, to enhance similar students’ participation in education to
a level of active participation (UN Committee on the Rights of the Child, 2006) during learning, it is
also necessary to implement comprehensive language development.

Sustainable inclusion through communicative involvement
The observed changes in teachers’ awareness of the pupils’ CC indicated that the
implementation of the frame permitted a crucial communicative involvement in the
educational encounter (Foreman et al., 2014). Marton and Booth’s (1997) concept of
awareness (i.e. teachers’ attentive recognition of pupil behavior with the object of learning in
focus) allowed the researcher to become aware of the teachers’ ability to identify the pupils’
own awareness of what would happen next, both at an individual and a group level.

Teacher–student communicative involvement was evident in one sequence where Alice
observed one of the pupils making his own adaptions to the frame by taping it onto
requested images. In this case, the frame became a communicative tool that informed the
teacher and the pupil’s classmates about additional suggestions for the proposed activity.
This finding is in accordance with Knight et al. (2015), who highlighted the benefits of
adapting VAS at the individual level to expand pupil interaction in the classroom. Due to its
Japanese origins, adapting an LS for Western contexts can be challenging (Fujii, 2014);
however, sustainable change in SEND teaching is demanding (Foreman et al., 2014), and in
the context of SEND teaching, collaboratively based challenges could be what is needed to
improve pupils’ capabilities to engage in learning.

In the present study, pupils’ discernment during the teaching was understood through the
lens of variation theory (Marton and Booth, 1997; Pang, 2003). Similarly, through a process of
peer debriefingwith other researchers, the author became aware of how aspects of the teacher
discussions related to core components of CC. The findings revealed that the teachers’
awareness of CC underwent amajor and crucial shift frommainly focusing on issues linked to
weak CC to predominantly emphasizing those associated with the pupil’s abilities.

Validity
Norwich et al. (2020) emphasized the urgent need for robust methods to confirm the
trustworthiness of the findings of LS research, which, in this study, was achieved by a step-
by-step assessment (Nowell et al., 2017). To confirm interrater validity (Armstrong et al., 1997;
Sun, 2011), the analysis was undertaken in collaboration with a senior researcher.

Limitations and considerations for further research
In an effort to contribute new findings on pupils’ outcomes (Holmqvist and Lelinge, 2020) to
the research on teachers’ collaborative professional development, this study considered use of
the LSmodel in terms of the observed changes in a case pupil’s participation in education. To
strengthen these findings, additional case pupils should be assessed using a comprehensive
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framework in which the pupils’ engagement in learning is measured. In addition, the
observed variation (Pang, 2003) might have been even more comprehensive if more of the
lesson units had been video recorded. Further studies along these lines will assist in better
understanding the potential contribution of LS in supporting both students with a range of
disabilities and their teachers.
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