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Forskning i specialpedagogik för att skapa bästa
möjliga förutsättningar för alla elevers lärande
För att skapa en gedigen forskningsbas för lärarutbildare,
och därmed god grund för framtida lärare att utveckla sin
specialpedagogiska undervisning, har Vetenskapsrådet beviljat medel
för en nationell forskarskola för lärarutbildare i specialpedagogik (SET).
Malmö universitet är huvudlärosäte för forskarskolan, som leds av
professor Mona Holmqvist i samarbete med forskare vid Högskolan
Kristianstad, Linnéuniversitetet och Karolinska institutet.
Forskarskolan startade 2018 och de totalt 12
doktoranderna som ingår i forskarskolan har
börjat presentera sina resultat från studier
som genomförts eller är under arbete. Ett led
i forskarskolans verksamhet är att kommunicera forskning med de verksamma i skolan,
såväl skolledare, lärare, elever som föräldrar,
för att bidra med forskning som svarar mot de
behov av utveckling som upplevs. Förutom
utveckling av kollaborativa lärprocesser för
lärare i ett mer generellt perspektiv har forskarskolan särskilt fokuserat specialdidaktiska
frågor i skolämnena matematik och svenska,
samt lärande och undervisning för elever med
intellektuell funktionsnedsättning respektive
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Inom ramen för den senare inriktningen har
vi till exempel resultat av en studie om relationer mellan lärare och elever med neuropsyki-

atriska funktionsnedsättningar, mer specifikt
ADHD, som doktorand Linda Plantin Ewe
nyligen publicerat. I tidigare forskning kunde
Linda se att en majoritet av lärare upplever
en mindre emotionellt nära relation till elever med ADHD. Eleverna känner sig i sin tur
avvisade vilket verkar triggande och förstärker negativt beteende som konfliktsökande
och impulskontroll, vilket är en situation som
behöver brytas för att skapa bättre förutsättningar i skolan.
– Det är ingen nyhet hur problematiken i
relationerna ser ut idag men vad gör vi med
denna information? I min forskning tittar jag
på just det och hur vi kan öka lärares teoretiska förståelse för relationskompetens så att det
kan leda till en förändrad typ av interaktion.
Detta genomför vi nu i praktik i klassrummet
där vi ser på lärares förståelse före och efter
samt elevernas uppfattning före och efter. Om
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forskningen inte når praktiken så spelar den
ingen roll – den ska vara praktiknära och göra
positiv skillnad, avslutar Linda Plantin Ewe.
För att få vår forskning att nå ut till er i verksamheterna har vi en verksamhetspanel, där
skolledare, lärare, elever och föräldrar inte
bara kan få tal del av våra resultat, utan även
bidra med synpunkter och tankar på hur vi

kan bidra med att utveckla skolan i ett specialpedagogiskt perspektiv.
Om du vill vara med i denna panel, vänligen meddela genom att skicka ett mail till
mona.holmqvist@mau.se, där du i ämnesraden anger ’Verksamhetspanel’.

