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Sammanfattning 
Undersökningens syfte är att skapa en djupare förståelse för pedagogers uppfattning om ”elever 

med autism” och den tillrättalagda lärandemiljön som dessa elever befinner sig i. Detta 

kontrasteras gentemot en tredimensionell teoriram som belyser en skola för alla, och kan ses 

som en kritisk ansats. För att kunna göra studien har jag intervjuat personal både på den särskilt 

tillrättalagda lärandemiljön och inom den ordinarie grundskolan. Studien genomsyras av ett 

hälsoperspektiv på funktionsnedsättning. I studien har jag upptäckt att de särskilt tillrättalagda 

lärandemiljöerna kan ifrågasättas. Resultatet visar i linje med tidigare forskning att dessa 

miljöer kan uppfattas som en förlängning av traditionell kompensatorisk specialundervisning. 

Forskning säger att elever som blir placerade i speciella miljöer med andra förväntningar ofta 

inte lyckas med att ”normaliseras.” Pedagoger som mister elever i sin lärmiljö, mister även 

kompetens. Vidare pekar resultatet på att de skolor som förflyttar elever, bearbetar inte de 

problem som uppstår i den pedagogiska miljön och risken är stor för att kvalitetssäkring av 

deras pedagogiska verksamhet hämmas. 

 

Min slutsats är att särskilt tillrättalagda lärande miljöer skall organiseras inom ramen för 

den ordinarie skolan och att de nuvarande särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna skall 

utvecklas mot resurscentrum inom autism området för skolor, elever och pedagoger i 

behov av stöd.  

 

Nyckelord: specialpedagogik, tillrättalagd lärandemiljö, autism, hälsoperspektiv, 

pedagoger, elevsyn
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På skolutvecklingsenheten vill jag tacka Ann Isaksson- Pelli för det intressanta förslag till ämne 

jag fått att fördjupa mig i. Jag vill även tacka alla pedagoger, elever och andra jag mött på vägen 

fram till detta examensarbete. Ni har gett mig mycket inspiration, kunskap och glädje och det 
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Att vi alla gör det yttersta 

av vad som givits oss i livet 

för att utöva sann medmänsklighet; 

därav beror mänsklighetens framtid. 

 
Albert Schweitzer (1875-1965), fransk filosof
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Skolan har en tradition av att tala om undervisning och undervisningsmiljö. Genom den nyare 

forskningen, bland andra Persson (1997), (1998) Dysthe (1996), (2003), Hauge (1998),(2003), 

(2006) Emanuelsson (1998), (2001) osv. har fokus från undervisning och den undervisande 

läraren skiftats till relationen emellan elev, lärare och lärandemiljön. Eleven uppfattas idag som 

den som erövrar omvärlden och den som utifrån egen drivkraft lär sig. Som lärare kommer jag 

att kunna bidra till elevers lärande genom att skapa möjligheter, genom att möta, stödja och 

utmana eleverna i deras lust att lära. En god lärandemiljö är inget som kommer av sig själv utan 

är något som måste skapas. Skolans yttre ramar som ekonomi och organisation styr och 

påverkar givetvis lärandemiljön både när det gäller den fysiska och den sociala miljön. Faktorer 

som kan medverka till att skapa goda förutsättningar och göra eleverna delaktiga är bland annat 

organisatorisk flexibilitet, pedagogik, arbetssätt, bemötande och förhållningssätt.  

 

Mina tidigare erfarenheter av att arbeta med elever i särskilda behov, har påverkat mitt val att 

skriva inom området specialpedagogik. Min bakgrund som musiklärare inom Kulturskolan, 

Särskolan och Sär- gymnasiet har väckt min nyfikenhet för elever som anses bära autistiska 

drag i sin personlighet. Under några år har jag utvecklat verksamheter inom geriatrikområdet 

med specificering mot alzheimer, demens och afasi, då för att framhålla de friska hos den 

enskilde. I det sammanhanget var målen utommusikaliska dvs. att stimulera kommunikation 

och personliga förmågor, för att upprätthålla de funktioner som fortfarande fungerade. För 

personalens del handlade de om att lära sig använda musik som kommunikationsverktyg; ”Dit 

orden inte når – når sången”. När det gäller personer med beteendestörningar visar författaren 

Asperger att trots att människor är avvikande kan de mycket väl fungera i sin sociala roll i 

samhället, i synnerhet om de möter förståelse, kärlek och vägledning (Frith, 1998). För elever 

med funktionsnedsättning är det viktigt att bli bemött med kunskap och förståelse, samt att 

läraren är medveten om pedagogiska konsekvenser, så att eleven från början känner tillit och 

kan utvecklas som person. Funktionsnedsättning
1
 bemöts idag utifrån olika förhållningssätt, i ett 

hälsoperspektiv betonas de friska, alltså det personen faktiskt kan göra. Av tradition har ett 

hindersperspektiv varit den uttalade normen, där begränsningar av individens förmåga har 

fokuserats. Jag har fått förmånen att vara med i ett kommunprojekt där olika forskningsområden 

inom lärande skall belysas. Skolutvecklingsenheten i Luleå kommun är intresserad av att få 

särskilt tillrättalagda lärandemiljöer genomlysta vilket är ett tänkvärt och högaktuellt ämne att 

forska i. I dagsläget finns de speciella tillrättalagda lärandemiljöerna utlokaliserade, utanför den 

ordinarie skolans verksamhet och det är dessa lärandemiljöer som uppsatsen ställer i centrum.  

Syfte 

Mitt syfte med uppsatsen är att skapa en djupare förståelse för pedagogers uppfattning om 

”elever med autism” och den tillrättalagda lärandemiljön som dessa elever befinner sig i. Detta 

kontrasteras gentemot en teoriram som belyser en skola för alla och dessutom används en 

teoriram som ger utrymme för olika divergerade tolkningar, vilket kan ses som en kritisk ansats. 

 

Frågeställningar som fokuseras;  

* Vad säger pedagoger att en tillrättalagd lärandemiljö uttrycker? 

* Vilka effekter anser pedagoger att en brytning får för pedagogen, eleven, de andra som blir 

kvar i sin lärmiljö när elever byter lärmiljö?  

* Vilka lärmiljöer anser pedagogerna skapar ett gynnsamt lärande och bättre förutsättningar för 

en djupare förståelse för elever med autism?  

                                                 
1
 Funktionsnedsättning, innebär att en persons fysiska eller psykiska förmåga är begränsad, till exempel 

att man hör dålig på grund av en hörselskada (www.ne.se=funktionsnedsättning. den 19 februari 2009). 

http://www.ne.se=funktionsneds�ttning
http://www.ne.se=funktionsneds�ttning.den19februari2009
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Syftes Precisering 

För att undvika eventuella missförstånd preciseras speciella termer i syftet. Med termen en 

djupare förståelse menas att undersökningen vill skapa en tydligare bild hos pedagoger när det 

gäller elever som tilldelats diagnosen autism. Termen tillrättalagda lärandemiljöer innebär för 

mig att lärmiljön uppmärksammar elevens förmågor och anpassas till eleven. Anpassning av 

lärmiljöer tolkas och skapas beroende på hur pedagoger utifrån olika förståelsehorisonter 

definierar funktionsnedsättning. Det vill säga om den definieras utifrån ett hälsoperspektiv eller 

ett hindersperspektiv. När jag skriver om ”Elever med autism” betyder det att eleven har 

tilldelats en diagnos som beskriver de begränsningar eleven har. Med kritiskansats avses 

konstruktiv kritik som speglar olika perspektiv och syftar till att förkovra förståelsen och 

utveckla skolan inom begreppet en skola för alla vilket förtydligas mer under arbetets gång. 

Hänvisar till kritisk teori hämtad ur Alvesson och Sköldberg, (1994) . 

 

Översiktlig disposition  

Den första delen av uppsatsen förklara begrepp kring neuro- psykiatriskt funktionshindrade, 

dvs. autism, där forskningsläget presenteras. Jag behandlar även den ståndpunkt som skollagen, 

styrdokumenten och läroplanen tar upp vad gäller elever i behov av särskilt stöd, där den 

kommunala skolplanen för Luleå kommun lyfts fram. Därefter går jag in på den teoriska ram 

som ligger till grund för studien, vidare kommer jag in på den metod som använts och 

tillvägagångssätt. I resultatdelen redovisas intervjuer. Tillsist analyseras och diskuteras studien i 

relation till den teoretiska ramen.  

 

Avgränsning  

Begränsning av arbetet gör jag genom att fokusera uppsatsen på pedagogiska perspektiv 

vad gäller lärande, tillrättalagd lärandemiljö och utvecklingspotential för elever som fått 

diagnosen, autistisk personlighetsstörning. För att synliggöra tillrättalagda lärmiljöer 

kontrasterar jag dem i förhållande till den ordinarie lärmiljön i grundskolan. Jag 

kommer inte att gå in på orsaker till beteendestörningar vad gäller autism eller 

grunderna för att erhålla en diagnos utan informerar endast om att den debatten är i 

högsta grad aktuell, där Christoffer Gillberg och Eva Kärfve är frontfigurer. Forskning 

kring habilitering utelämnas, istället lyfts fokus på forskning som är kopplad till 

pedagogik och lärande miljöer mer generellt och framförallt riktad till elever i 

svårigheter med behov av särskilt stöd.  
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Bakgrund 
 

Forskningsläge  

Idag finns det två huvudinriktningar som diskuteras livligt vad gäller barn med beteende 

störningar. Christoffer Gillberg som är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs 

universitet, samt med i det vetenskapligt råd vid Socialstyrelsen. Är den i Sverige som har 

synliggjort och lyft fram grupper med olika beteende störningar och är känd för sin forskning 

om bland annat ADHA, DAMP, och autismspektrumstörningar. Gillberg betonar biologiska 

orsaker och pekar på en dys- funktion i hjärnan, det är han som utvecklat begreppet neuro- 

psykiatriskt funktionshinder vid autismspektrumstörning (www.ne.se= autismspektrumstörning. 

den 6 feb. 2009 ). Gillberg har inte fått stå oemotsagd, Eva Kärfve som är sociolog och en av 

dem som kritiserat Gillberg. Kärfve menar att de även är sociala, psykologiska och 

miljöaspekter som kan påverka barns utveckling, dessa orsaker förbises när den biologiska 

orsaken anges som enda orsak till beteende störningar. (Hallerstedt.2006.) Hon är kritisk och 

anser att diagnosen skapar förväntningar på barnen som hindrar deras utvecklingspotential.  

 

Vad är autism och autism spektrumstörningar? 

Ordet autism härleds till det grekiska ordet ”autos” som betyder själv. Uttrycket började 

användas i början av 1900-talet för att sätta ord på den form av självupptagen/självcentreras 

tänkande som är karakteristiskt för schizofreni vilket ”yttrar sig som egocentricitet och en 

speciell form av tanke och känslomässig avskärmning”(Gillberg i/ Beckman, 2003). Ordet 

autism har fortfarande den innebörden vid symtom på schizofreni. Leo Kanner var en de första 

som år 1943 skildrade autism som ett syndrom
2
 hos barn, alltså ett tillstånd som ses som en 

allvarlig störning i den känslomässiga och intellektuella utveckling, vilket tar sin början före 

tonåren och påverkar hela personlighetsutvecklingen. Efter detta har man diskuterat autism, 

infantil autism dvs. den form som börjar redan under spädbarnstiden, samt autistiskt syndrom 

och Kanner syndrom.  

 

Under nästan samma tidsperiod skrev även Hans Asperger om barn med autistisk 

personlighetsstörning. Sedan 80-talet har Asperger syndrom diskuteras i hög grad och frågor 

om Asperger syndrom och Kanner syndrom är samma sak eller två olika, respektive delvis 

överlappande tillstånd tas upp. Enligt Gillberg så går båda tillstånden under beteckningen 

autismspektrumstörning, dock anses Kanner autism innebära en svårare form ofta förenad med 

begåvningshandikapp, medan Asperger syndrom ses som en lindrigare variant, då utan 

begåvningshandikapp (Gillberg, Hellgren, 2000). De viktiga symtomen vid autism 

spektrumstörning medför stora svårigheter med ömsesidig social interaktion, stora problem med 

kommunikation på flera områden som t.ex. talspråk och att avläsa kroppsspråk. Individen har 

begränsningar i beteendet med nedsatt förmåga till fantasi och lek, samt ett smalt 

intresseområde. Det bör dock poängteras att individuella skillnader och kombinationer av 

symtomen är variationsrika(Gillberg, Hellgren, 2000).  

 

Kommunikationsstörningar vid autism rör avsaknad av talspråk i hälften av fallen och annars 

talas ekotal det vill säga upprepningar av fraser. Personen har problem med förståelse, det vill 

säga att det uppstår brister vid förståelsen av hela meningar, även om personen förstår väl de 

enstaka orden. Vid Asperger syndrom urskiljs kommunikationen som begränsad och kommer  

                                                 
2
 Syndrom talar man om då flera symtom visar sig tillsammans och återkommer så pass regelbundet så 

att det utmärker ett specifikt avvikande tillstånd. 
 

http://www.ne.se=autismspektrumst�rning.den6feb.2009
http://www.ne.se=autismspektrumst�rning.den6feb.2009
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till uttryck i ett överformaliserat, pedantiskt talspråk, avvikande kroppsspråk och en reducerad 

förståelse av ett samtal trots en utmärkt förmåga att förstå enstaka ord och den nedskrivna 

texten. När det gäller beteende problematiken vid autism rör det sig om begränsade motoriska 

handlingar som handviftningar, kroppsgungningar och ett monomant följande av vissa rutiner 

eller ritualer. En viss skillnad utmärks vid Asperger syndrom då kretsar handlingar som ett 

intensivt uppgående i något eller några få intressen, som ofta utgår från någon form av utantill- 

kunskap. Gillberg hävdar att ”samtliga barn med autism har någon mätbar avvikelse i hjärnans 

struktur eller funktion och… att autism alltid har biologiska orsaker ” (Gillberg i/ Beckman, 

2003 ).). Vidare menar Gillberg, (2002) att 50 % av all autism förefaller att vara ärftlig.  

 

De signifikanta symtomen vid autism kännetecknas av total egocentricitet, bristande flexibilitet, 

empatibrist. När det gäller empatibrist menar en engelsk forskargrupp att de autistiska 

symtomen bottnar i en bristfälligt utvecklad theory of mind. I svensk forskning används 

begreppet mentalisering synonymt med Theory of mind, alltså en - oförmåga att föreställa sig 

andras perspektiv, förståelse för andra människors åsikter, tankar och känslor (Gillberg, 2002). 

Vilket har kallats för bristande empati, detta skall dock inte förväxlas med känslokyla. Personer 

med autism och Asperger syndrom har starka känslor. Den svagt utvecklade theory of mind 

förmodas även vara kopplad till en oförmåga att fantisera och tänka abstrakt som till exempel i 

språkliga metaforer. Ett stort antal som fått diagnosen autism anses vara hyperrealister, vilket 

innebär att det uppfattar orden konkret. Ett uttryck som ”Vi hoppar över fikat idag” tolkas som 

att vi verkligen hoppar över kaffekoppen med kaffe i (Beckman, 2003.). Idag finns ingen 

medicin som kan bota autism. Inte heller någon känd pedagogik eller beteendemodifierande 

behandling har kunnat effektfullt påverka begåvningsnivån i positiv riktning. För att underlätta 

situationen för den drabbade och dennes familj finns speciellt anpassad pedagogik och olika 

former av beteende modifierande åtgärder för att förbättra kommunikation och det sociala 

samspelet. De flesta med autism blir beroende av andra människor i vuxen ålder, medan de 

flesta personer med Asperger syndrom klarar sig själva, även om de kan uppstå problem vid 

vissa aspekter i umgänge med andra människor (Gillberg i/ Beckman, 2003.).  

 

Tidigare forskning 

Uppsatsen tar sin ansats i tidigare forskning och beskriver forskningsläget inom 

specialpedagogik och lärande. Min intention är att lyft fram den relevanta forskning inom 

pedagogik kring autism som berikar uppsatsen. Observera att forskning om autism ligger inom 

psykiatrins område med en patologisk grundsyn, den drivande nationen för denna forskning är 

Storbritannien. Utifrån det perspektivet finns behov av just denna forskning kopplad till 

pedagogik i en lärandemiljö som är öppen för alla elever.  

 

Yvonne Karlsson 2007, har skrivit en avhandling som heter; Att inte vilja vara problem - social 

organisering och utvärdering av elever i särskild undervisningsgrupp. Karlsson har under ett år 

följt fem pojkar i åldern 7- 12 år som blivit placerade i en särskild undervisningsgrupp, uttagna 

ur en skola på 600 elever. Hon belyser elevernas skolvardag och speglar föräldrar och 

pedagogernas perspektiv i den sociala organiseringen av skolan. Forskarens resultat visar 

följande; I och med att elevernas skolsvårigheter definieras etableras deras identiteter vilka är 

starkt kopplade till problem. Beskrivningar av elevernas problem är diffusa och pedagogerna 

vet inte riktigt vad som är problem. Det är tänkbart att elevgruppen kommer att uppfatta delar 

av sin personlighet genom de beskrivningar som möter dem i skolan. Vilket betyder att eleverna 

socialiseras in i ett sätt att framställa sig som en problematisk elev och ger sig själva ansvar för 

skolsvårigheter. Dock har forskaren uppmärksammat att eleverna spjärnar emot kategorisering 

som leder till att de ses som problem och de vill lyfta fram sina positiva förmågor. Pedagogerna 

ser sig som professionella i sin yrkesidentitet med förmåga att hjälpa eleverna, men de upplever 

att de får lite stöd uppifrån. Vidare säger Karlsson att beskrivningar av elevers problem fyller 

funktionen för ansvarsfördelning mellan skola, hem och elev. Risken är stor att elever i 
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 skolsvårigheter ”endast ses som problematiska”. Trots att skolans mål är att stötta elever visar 

forskningen paradoxalt nog att eleverna osynliggörs och marginaliseras, deras aktörskap och 

kompetens förbises i skolvardagen (Karlsson, 2007). Studien belyser hur pedagoger, elever och 

föräldrar kämpar med vad som anses vara elevernas skolproblem och lämpliga insatser för att få 

en fungerande skolvardag. Karlsson menar att den sociala organiseringen av skolan är en fråga 

för hela Samhället, dessa barns utbildning står på spel och de riskerar att tidigt hamna i ett 

utanförskap.   

 

Haug, 1998, gör en utvärdering om organisationen av specialundervisningen i förhållande till 

hur den uppfyller de politiska intentionerna. Där formell rätt till lika utbildning är 

grundläggande, samt att utbildningen skall anpassas till enskilda elevers behov, där 

demokratiska värden ger elever möjligheter till aktivt deltagande. Haug lyfter starka och 

motstridiga intressen, då han pekar på pedagogiska dilemman speglad mot bakgrund av social 

rättvisa. Utbildningssystemet är komplext och olika värderingar speglar olika dimensioner som 

kan stå i motsatsförhållanden till varandra, t ex. när det gäller hur resurser skall fördelas inom 

skolan kan detta bli tydligt. Hauges beskriver specialpedagogik ur ett problembaserat dilemma 

perspektiv.  Kunskapstraditionen inom specialpedagogiken är grundad i en pragmatisk anda där 

problem och effektiva acceptabla lösningar har varit centrala. Den idealistiska kunskapen 

förankrad i teori som författaren definierar som forskningsbaserad, rationell och kritiskt 

sökande efter sammanhang och svar är svagt utvecklad inom specialpedagogiken. 

Specialpedagogik sett ur ett dilemma perspektiv speglar det olika motsättningar som finns i 

skolsystemet och inverkar på den enskilde elevens utbildningsmöjligheter. Dilemma som 

författaren diskuterar rör den ökande differentieringen inom skolan som resulterar i en 

segregerande individualisering av elever.  Att identifiera orsaker till problem är i stor 

utsträckning hämtade från medicin och psykologins traditioner. Specialpedagogiken är inriktad 

på att hjälpa elever att anpassa sig och gör därmed problemen individbundna. Att inte vidga 

perspektiven och förstå problemen som socialt konstruerade begränsar möjligheter att förändra 

skolan (Haug, 1998).  

 

Haug, menar att det är politiskt önskvärt att utveckla en mer inkluderade skola, tyvärr är den 

tidigare forskningen i stor utsträckning hämtad från den skola som bygger på en segregerande 

tolkning av integrering. Haug synliggör problemet med en kunskapsbas som vilar på olika 

grundvalar som antingen legitimerar den inkluderande eller den exkluderande tolkningen av 

integrering. Författaren är kritiskt till professionalisering av yrket som driver fram sökande efter 

nya kategorier av svårigheter som individuella elever tillskrivs. Även den dominans av de 

biologiska orsakerna och de effekter som diagnoser för med sig med krav på att elever skiljs ut. 

Dessutom kan diagnoser vila på tvivelaktiga grundvalar hävdar Haug. Författaren diskuterar 

dilemmat kring pedagogisk reduktionism
3
 då förutsättningar för utbildning blir begränsade, till 

och med insiktslös om orsaksdiagnoser skall avgöra undervisningens organisation, innehåll och 

genomförande. Hur kan den inkluderande pedagogen utmanas att inrymma alla elever, med 

eller utan diagnos i en demokratisk och social arbetsgemenskap, i en skola för alla? (Haug, 

1998). 

 

Forskaren Haug, utmanar föreställningen att det skulle vara enklare att undervisa i homogena 

grupper och ifrågasätter objektiva behov. Varifrån kom de krav som skolan ställer på eleverna? 

Haug förklarar den definitionshegemoni
4
 som råder i skolan och menar att den är anpassad till 

barn ur medelklassen. De förändringar i uppväxtmiljön som ger barn andra värderingar och 

kunskaper har skolan problem att anpassa sig till. En aspekt av dilemma problematiken berör 

resurser och hur man ser på dessa. Haug är kritisk till den dokumentation som pekar på 

diagnoser för att beskriva behov av resurser. Där menar han att anslutningen till de biologiskt 

inriktade diagnoserna kan tolkas som ett svar på ekonomiska nedskärningar, försämringar och  

                                                 
3
 Reduktionism rör föreställningen att komplexa begrepp kan beskrivas med hjälp av enklare berepp. 

4
 Syftar på vilket politiskt ledarskap som definierar skolan 
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mer slimmade organisationer. Hur resurser och resultat hänger ihop behöver nyanseras mer och 

hur lärprocesser fungerar är inte alltid enkelt mätbart. Författaren poängterar att läraren är en 

nyckelfigur och en stark förändringsagent, enligt forskning har han/hon en mer avgörande roll 

för elevernas prestationer i jämförelse med ålder, kön, föräldrarnas yrke, elevernas attityder, 

ambitioner, kamratstatus och beteende. I Sverige har en politiskt uttalad intention legat till 

grund för att forma en inkluderad skola, baserad på värden som strävar mot ett demokratiskt 

deltagande. I realiteten verkar utveckling dock gå i motsatt riktning, då kompensatoriska idéer 

motiverade av individuellt hänsynstagande till behov och nytta. ”Hela den svenska 

specialpedagogiska kunskapen bygger på segregation och på föreställningen om 

kompensatorisk specialundervisning som ett medel att nå social rättvisa” (Haug, 1998. s.58). 

Det är svårt att få gehör hos politiker, lärare, specialpedagoger och föräldrar, för ett 

inkluderande alternativ trots beslut och lagar. Men om den segregerande skolan inte är bättre än 

den inkluderande är det moraliskt svårt att upprätthålla segregering anser forskaren (Haug, 

1998). 

 

 

Hjörne, (2008) tar upp elevhälsoperspektiv sett ur skolhistorisk tradition i avhandlingen; Att 

platsa i en skola för alla - en studie av arbete i skolans elevhälsoteam. Hjörne framhåller att 

Pedagogers ”sätt att beskriva och förstå barns svårigheter har direkta konsekvenser både för 

skolan och för barnen” (Hjörne, 2008 s.14). Trots satsningar på elevhälsa och förebyggande 

arbete ökar antalet barn som klassificeras med någon form av funktionsnedsättning. 

Elevhälsoteamets arbete är en osynlig arena som har avgörande betydelse för elevens karriär i 

skolan och deras framtida liv. Där institutionaliseras de kategorier och förklaringar till 

skolproblem som man använder som underlag för beslut om åtgärder. I processen att etablera 

kategorier visar det sig att det är kategorierna som söker upp eleven och inte tvärtom. Studien 

pekar på att konsensus råder vid hur de professionella ser på svårigheter, där förläggs 

skolproblem till eleven själv. Alternativa orsaker som till exempel hemförhållanden, eller hur 

undervisningen är upplagd analyseras sällan. De vanligaste förklaringarna till svårigheter 

kopplas till intellektuell kapacitet eller mognad, och neuropsykiatriska diagnoser. Vilket medför 

att elever exkluderas och placeras i särskilda lärmiljöer. Syftet med dessa lärmiljöer är att 

barnen skall få möjlighet att komma tillbaka till den ordinarie skolan, vilket är mycket osäkert 

om det sker. För att få förutsättningar för en mer likvärdig skola föreslår Hjörne ett 

förebyggande arbete genom variation och innovation i de resonemang som förs i elevhälsoteam. 

Genom kritisk granskning av undervisning och lärmiljöer bör det konkretiseras – vad är 

egentligen svårigheterna för barnen? Samspela och använde de olika yrkesgruppernas 

kompetens på ett bättre sätt. Skapa flexibilitet i det pedagogiska arbetet så att alla kan 

inkluderas. Involvera elevens eget perspektiv på sin skolgång och i beslut på hur problem som 

uppstått ska lösas.  

 

 

Eva Mandre, 1999 har skrivit en licentiatexamen, som heter; Från observation till 

specialpedagogisk design, pedagogikens möte med psykiatrin. Mandre tar ett helt nytt grepp 

kring specialpedagogiken och rör sig i ett tvärvetenskapligt fält mellan pedagogik och 

psykiatrin. Hon vill lyfta fram den tysta erfarenhetsbaserade kunskap som finns inom 

specialpedagogiken. Detta gör hon genom att systematiserar och sätta ord på observationer som 

ligger till grund för pedagogisk praktik. Syftet med arbetet är att ge specialpedagogikens praktik 

nya verktyg i form av systematiserade observationer (pedagogiska observationsscheman), vilka 

blir individuella specialpedagogiska diagnoser som utgör en förståelsegrund för metod och 

innehåll i en specialpedagogisk design. I förlängningen vill hon ge specialpedagogiken 

möjligheter att kunna användas inom ett större fält än den traditionella skolmiljön. Konceptet 

som helhet och dess resultat har överförts och varit användbar för personer med autistiska drag 

inom psykiatrisk vård. Mandre vill genom den fallbeskrivning hon gör öka förståelsen för 

personer med dolda handikapp som benämns barnneuropsykiatriska och visa att pedagogik kan 

vara en väg till bättre behandling inom psykiatrin. Även skolan skulle igenom en mer riktad och  
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individualiserad pedagogik kunna ge eleverna en bättre skolgång. Mandre menar att många barn 

med dolda funktionshinder och inlärningsproblem inte uppmärksammas i skolan och får därmed 

inte det stöd som de är berättigade till. Begreppet en skola för alla kommer att förändra skolan 

och ställa större krav på kunskap, resurser och förändringar inom lärarutbildningen menar 

Mandre, (1999). 

 

Skollagen, styrdokument, kommunal skolplan år 2008  – 2010   

Enligt skollagen har alla som omfattas av den rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i 

den offentliga skolan. Skollagen förtydligas i skolförordningen som detaljerat beskriver 

gällande ordning (Persson, 2003). Det av riksdagen och regeringen fastställda bestämmelser 

preciseras i läroplaner och kursplaner. Redan i skolagens 1 kap 2 paragraf sägs att: 

 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyns tas till elever i behov av särskilt 

stöd. (SFS 1985:110)  

 

Persson ger en återblick kring lagen och beskriver hur den förändrades under 1990- talet till att 

även omfatta utveckling vilket fick till följd att skolan har ansvar för att hela skoltiden 

genomsyras av harmoni och meningsfullhet. Den tidigare formuleringen ”elever med särskilda 

behov” korrigerades till ”elever i behov av stöd.” I den språkliga omformuleringen ligger en 

förändrad syn, där uppmärksammas skolsvårigheter som uppkommer i relation till lärmiljön, 

vilket lagstiftarna vill lyfta fram. Tidigare blev problematiken individbunden och förknippad 

med eleven. I begreppet ”elever i behov av stöd” inryms ett mer omfattande perspektiv, där 

stärks elevens potential till utveckling och det pedagogiska arbete karakteriseras av ett mer 

inkännande förhållningssätt som anpassa till vars och ens förutsättningar. I skolans ansvar 

ligger att möta elevens svårigheter med pedagogiska, organisatoriska och miljörelaterade 

insatser så att svårigheterna blir mindre. Skolans ansvar är ovillkorligt om en elev har 

svårigheter så skall särskilt stöd ges. Det vill säga att lagen inte gör någon skillnad på vilken typ 

av svårighet som kan förekomma och säger inte heller något om funktionshinder eller 

handikapp. Alla i behov av stöd har rätt till detta (Persson, 2003). . Vad Persson betonar är att 

Grundskoleförordningen (SFS 2000:1108) förordar olika sätt att tillgodose behov av stöd, där 

behov av specialpedagogiska insatser finns ska stöd ges: 

 

Stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det 

finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. 

Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare besluta i 

fråga om elevens placering i en särskild undervisningsgrupp (Persson 2003.s. 18). 

 

Enligt Grundskoleförordningen prioriteras elevens grupptillhörighet, de stöd och hjälpinsatser 

som eleven är i behov av skall komma eleven till del inom ramen för den skolverksamhet där 

eleven är. Om det finns särskilda skäl skall både eleven och föräldrar vara delaktiga vid 

omplacering till särskild undervisningsgrupp. En överklagan är möjlig att göra hos 

skolväsendets överklagandenämnd. 

 I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) preciseras skolans ansvar för att uppmärksamma 

elever som har svårigheter i skolarbetet: ”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd” (Kap 2 mål och riktlinjer).  Rektors ansvar har förtydligts 

igenom Lpo 94, rektor är den ytterst ansvarige för verksamheten som helhet, vad gäller resultat, 

ekonomi och det pedagogiska ledarskapet.  

 

Rektor har ansvar … inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: 

- undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det 

särskilda stöd och den särskilda hjälp de behöver, 
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- resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas 

utveckling som lärare gör( Persson 2003. s. 19). 

 

Ansvaret för att identifiera och sätta in stöd för ”elever i behov av stöd” har lagstiftarna 

delegerat till den enskilda skolan där rektor har det yttersta ansvaret för att det genomförs. 

Skolans primära uppgift är att förmedla kunskaper och skapa gynnsamma betingelser för att 

elever skall tillgodogöra sig och utveckla kunskaper. För att uppnå en likvärdig utbildning säger 

Lpo 94 att;  

 

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras 

lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med olika funktionshinder  

( Lpo 94. 1 kap. 2 och 9 §§).  

 

Lagstiftarna har angett av vilka skäl stöd skall ges. Kriterier för att uppnå behov av särskilt stöd 

utgår ifrån omdömen kring elevens möjligheter att uppnå fastställda kunskapsmål. Det finns ett 

lagligt utrymme för att få stöd av andra skäl i Grundskoleförordningens 5 Kap. 4§ formuleras 

det ”… om det befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst skall ha uppnåtts vid 

slutet av femte klass och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver stöd” 

(Persson 2003). Detta innebär i praktiken att lagstiftarna har försökt förutse alla olika behov hos 

enskilda elever för att det skall få rätt till de stöd de behöver för att lyckas i sin utbildning. 

Benämningen ”av andra skäl” fullföljer skolans fulla ansvar som ovillkorligt. När en elev är i 

svårigheter skall skolan erbjuda särskilt stöd och i första hand skall de ske i den egna klassen 

eller den egna grupptillhörigheten. Staten delegerar ett stort ansvar till skolan när det gäller 

elever i behov av särskilt stöd, men det talas inte om hur hjälpen skall utformas eller hur den 

skall ges. Därför blir den konkretiserade kommunala skolplanens riktlinjer av stor betydelse för 

den enskilda skolan. Även den lokala skolan skall precisera normerna i de lokala 

arbetsplanerna, förebyggande åtgärder och hur arbete kring elever i behov av särskilt stöd 

förverkligas (Persson, 2003). 

 
Luleå kommun vill arbeta integrerande dels för att utveckla verksamheten samt för att 

tillfredsställ barns och elevers behov. Elevens förutsättningar och utveckling ska mer än 

biologisk ålder styra verksamhetens former och innehåll. Strategier för att uppnå målen präglas 

av ett sammanhållet arbete där helhet, sammanhang och progression främjas. Lärande miljöerna 

ska prioritera ett flexibelt lärande så att barn och studerande kan lära på olika sätt, i sin takt och 

utifrån sina förutsättningar. Den lokala skolplanen reglerar och tar upp de lokala prioriteringar 

som är framtagna för den enskilda kommunen. Luleå kommuns skolplan för år 2008 – 2010 

inriktar sitt arbete mot visionen; Luleå kommuns skolor är en lärmiljö där alla barn, studerande 

samt personal ges förutsättningar att lyckas. För visionen fram till 2015 framhålls goda 

utvecklingsbetingelser för barn och ungdomar. Framgång skall kunna spåras till ett gott 

samarbete mellan utbildning, näringsliv och samhälle. En ekonomisk tillväxt ska vara förenlig 

med hållbar utveckling och social utveckling. I inledningen poängteras skolans uppdrag för 

samhällets tillväxt och utveckling som bygger på demokrati, jämställdhet och en hållbar 

utveckling (www. Lulea.se= kommunala skolplan 2008-2010. den 11 juni 2008) Uppdragets 

syfte är; 

 

att ge möjligheter för individen att lära och erövra kunskaper, sådana kunskaper 

och färdigheter så att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, kan ta ansvar för sig 

själva, sina närmaste och för samhället. De ska kunna delta i arbetslivet. Varje 

individ ska med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation. 

(www. Lulea.se= kommunala skolplan 2008-2010. den 11 juni 2008) 

 

Genom kunskaper som eleven förvärvar i skolan skall de bli möjligt att bygga upp ett 

innehållsrikt liv där självständighet och ett fungerande socialt liv med förmågan att kunna  

http://www.Lulea.se=kommunalaskolplan2008-2010.den11juni2008
http://www.Lulea.se=kommunalaskolplan2008-2010.den11juni2008
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arbeta blir möjligt. I de mål som prioriterats anses det viktigt att tidigt identifiera och stödja 

barn i behov av särskilt stöd. BUN strävar också efter en flexibilitet i hela skolsystemet för att 

barn och studerande ska få möjlighet att utvecklas i sin egen takt. Detta för att de ska lycka i 

sina studier och nå goda resultat. 

 

Stöd i Internationella intensioner 

I artikel 3 framhålls särskilt individer med funktionsnedsättning:  

 

The learning needs of the disabled demand special attention. Steps need to be taken 

to provide equal access to every category of disabled persons as an integral part of 

the education system. (UNESCO, 1990 s.2) 

 

Utbildnings behov för funktionshindrade kräver särskild uppmärksamhet. Sverige som nation 

existerar inte i ett vakuum, utan är ansluten till olika internationella organ. Genom medlemskap 

i FN följer en förbindelse till WHO (Världs hälsoorganisation) och ett ansvar att uppfylla 

barnkonventionen. Även som medlem i den Europeiska Unionen sedan år 1994 är nationen i 

hög grad ansluten till internationella politiska deklarationer och avtal inte minst då det gäller 

utbildning. Till exempel den harmonisering av utbildning inom EU som har startats genom 

Bolognaprocessen 1998
5

 ( www.Ne.se=Bolognaprocessen den 13 juni 2008). Sett ur ett 

internationellt perspektiv har de nordiska länderna länge betraktats som förebilder i strävan att 

skapa en inklusiv skola (Persson, 2003). Jomtiendeklarationen från 1990 som samlade 155 

regeringar bakom sig och var den första globala deklaration med en klar vision för att 

förverkliga utbildning för alla. Begreppsförklaringen fördjupas, då det gäller att se vad som 

krävs för att göra skola och utbildning åtkomlig för alla, där anses aktivitet och praktiska 

lösningar som angelägna. Persson hävdar att deklarationen skall tolkas som det första initiativet 

på global nivå för att skapa ”en inklusiv skola där ingen pga. funktionshinder skulle exkluderas 

från utbildningsgemenskap” (Persson, 2003 s. 46). Åtgärder för att skapa jämlika möjligheter 

för alla kategorier av funktionshindrade är en viktig aspekt i utbildningssystemet. Persson 

menar att utveckling 10 år efter Jomtiendeklarationen inte hade satt märkbara spår, någon 

dramatisk förändring skedde inte, då år 2000 fortfarande 113 miljoner barn inte har tillgång till 

grundläggande utbildning och 880 miljoner människor var analfabeter. Hindrade orsaker anses 

bottna i ”politisk ovilja, ineffektiv användning av resurser, brist på kunskaper om 

lärandeprocesser och ointresse av att ägna kraft åt marginaliserade grupper, detta är aspekter 

som förhalar utvecklingen. Under Dakar konferensen år 2000 fastslogs – The inclusive 

Education Initative, det vill säga att; ”Målet måste vara att skapa utbildningssystem som inte 

exkluderar någon från grundläggande utbildning – en inklusiv skola”( Persson, 2003 s. 47).  

Salamancadeklarationen som antogs i Spanien år 1994 samlades under temat; The World 

Conference on Special Needs Education, där togs riktlinjer fram för att få till stånd 

inkluderande lärande miljöer med fokus på praktik vid undervisning av elever med behov av 

särskilt stöd. I deklarationen förklaras olikheter som något naturligt, att vara på ett annat sätt är 

inte något hinder för lärande. Inlärning ”måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet 

skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och 

natur” (Unescorådet, 1996 s.15) .  
 

Persson, (2003) säger att till grund för antagandet ligger en demokratisk tanke att 

grundläggande utbildning är en mänsklig och social rättighet för alla. En viktig del i elevers 

demokratiska fostran är att elever får vara tillsammans och lära sig utav varandras olikheter. För 

att skapa ett integrerat samhälle anses gemensam utbildningstid som ett effektivt sätt att hindra 

diskriminerande attityder och det förbättrar kvalitén på utbildningen, samt påverkar  

                                                 
5
 Bolognaprocessen startade år 1998 som ett mellanstatligt samarbete mellan de olika länderna inom EU. 

Syftet är att göra universitets och högskoleutbildningar kvalitetssäkrade och jämförbara, för att underlätta 

fri rörlighet av arbetskraft över de nationella gränserna. Samarbetet stöder utbytesprojekt mellan lärare 

och studenter. (www.Ne.se=Bolognaprocessen den 13 juni 2008) 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se/
http://www.Ne.se=Bolognaprocessenden13juni2008
http://www.Ne.se=Bolognaprocessenden13juni2008
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kostnadseffektiviteten positivt vilket i förlängningen ger effekter på hela utbildningssystemet. 

Salamancadeklarationen anser Persson har ett pedagogiskt, ett socialt, och ett ekonomiskt 

berättigande för att skapa en inklusiv skola. Därför att pedagogiska strategier måste utvecklas 

mer och förbättras för att svara mot individuella skillnader och för att acceptansen mot olikheter 

skall öka måste elever få interagera med varandra. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det dyrt att 

starta och upprätthålla olika slags specialskolor inriktade mot olika grupper av elever. Person, 

(2003)betonar att En skola för alla skall förstås som en målsättning. Då det gäller den relativt 

lilla grupp, elever med mycket grava funktionshinder är det helt klart en tillgång med särskilda 

utbildningslösningar. Den kompetens som realiseras där kan fungera som expertgrupp för att 

bistå de reguljära skolorna med behov av specialpedagogiska insatser (Ibid. 2003). FN genom 

WHO är drivande i frågor kring de funktionshindrade, den förändrade synen sedan 2001 berör 

hälsoperspektivet i motsats till hindersperspektivet. Det innebär i praktiken att fokus ska ligga 

på det en person faktiskt kan göra den aktivitet som är möjlig, istället för att begränsa en individ 

genom att endast se vad individen inte kan. Det är genom aktivitet en person blir delaktig detta 

ses som oerhört värdefullt för individens livskvalitet. I en skola för alla blir det därför viktigt att 

alla ges möjlighet till ett aktivt deltagande och att eleven blir sedd som en tillgång i det 

ömsesidiga gemensamhetsskapandet (Ibid., 2003). 

 

Skolan – en historisk process  

Skolans framväxt och utveckling sedan år 1842 då folkskolestadgan ratificerades är 

väldokumenterad i svensk litteratur bl. a. av Richardsson. De historiska rötterna till att vi har 

”en skola för alla”. framställs genom några historiska nedslag som markerat riktning på 

utvecklingen mot en inkluderande skola, alltså en skola för alla, där den specialpedagogiska 

undervisningens roll kommer att lyftas fram.  

 

Skolans tidiga utveckling är kopplad till 1800-talets samhällsförändringar i Sverige. Där den 

politiska kartan övergick från stånds och klassamhälle mot parlamentarisk demokrati, en 

radikalt politisk förändring. I det ljuset kan skolans framväxt och utveckling, särskilt inom 

specialpedagogikens område tolkas som en del av samhällets demokratiseringsprocess. 

Industrialiseringen, kommunikations och tjänstesektorns etablering, med 

befolkningsomflyttningar och urbanisering var utmärkande och behovet av kunnig arbetskraft 

växte. Tidigt insåg man i Skandinavien att utbildning var vägen till välstånd och social trygghet. 

Den skola som startades upp går inte att jämföra med dagens standard på utbildning. Elevantalet 

kunde uppgå till omkring 100 st. elever i en klass, de äldre erfarna eleverna fick uppgiften att 

vara monitörer åt läraren (Richardsson, 2004). Lärarens roll i folkskolan och de senare 

seminarietraditionen var att fungera som monitorer, dvs. som en kontrollinstans för lärande. 

Den traditionen har levt sig stark i utbildningsväsendet. Observera att de teoretiska aspekterna 

att problematisera och reflektera över lärande med frågor kring hur man kan förstå, har inte 

prioriterats, utan kommit in allt mer under de senaste 30 åren inom lärarutbildningen (Carlgren, 

Marton, 2007).  

 

Fattigdomen var omfattande, hygien var undermålig, dessa var förutsättningarna, enligt 

Richardsson, (2004). Under den senare delen av 1800-talet upplevde man problem när det 

gällde att lansera en och samma modell för alla elevers lärande. Därför uppstod nya skolor i 

första hand för blinda, dövstumma och sinnesslöa
6
, dessa skolor kallades för abnormskolor. 

Målet med undervisningen i dessa skolor var att eleverna skulle få en formell träning för att 

kunna klara sig själv och få ett arbete med egen inkomst (Egelund, Haug, och Persson, 2006). 

Fördelarna med att de handikappade kom ut i förvärvslivet var att synen på dem förändrades, de 

fick ta plats i samhället och började anses som mer närande än tärande. Richardsson påpekar 

dock att integrera de handikappade i den vanliga skolan under denna tid var en utesluten tanke 

(Richardsson, 2004).  Beteckningen ”Abnormskola” indikerar hur man såg på elever som avvek 

                                                 
6
 Sinnesslöa – ett gammalt ord för efterbliven, eller utvecklingsstörd. 
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 från normen, då ordet abnorm betyder onormal. Skolan under denna samhällsstruktur utgick 

från att den skulle skydda de ”normala” eleverna från de ”abnorma” de elever som avvek på 

något sätt. Ofta fanns grunden till kategorisering av elever i sociala skillnader då fattigdom 

ansågs peka på karaktärssvaghet och bristande förmåga (Hjörne, 2008. Persson, 1998 ).  

 

Från 1880 – talet drev den vidsynte och liberale Fridtjuv Berg, dåvarande utbildningsminister, 

frågan om en gemensam allmän bottenskola för alla. Vilket innebar att skolan skulle vara en 

kulturell och samhällelig smältdegel där alla barn skulle gå tillsammans, oavsett samhällsklass. 

Utbildningen skulle även vara förberedande för läroverket, där de första klasserna skulle slopas. 

Berg menade att skolproblemen inte endast är pedagogiska, de är i hög grad att betrakta som 

politiska och sociala. Berg strävade efter att skapa en skola för alla - ”lika tillfälle till bildning 

åt alla” (Hjörne, 2008 s.29 ). För att nå dit insåg han behovet av en kvalitetshöjning och ett 

förbättrat anseende för folkskolan. Strategin var att se över lärarnas utbildning och 

kompetensbehovet som behövde förbättras, samt få fram lämpligt undervisningsmaterial 

(Richardsson, 2004). Skolan har haft problem att hantera elevers olikheter detta har man försökt 

att lösa genom differentiering, kvarsittning och hjälpklasser, vilket var den problemlösande 

modellen redan från början av 1900-talet. Både skolan, eleven och hemmen upplevde detta som 

ett misslyckande. På det politiska planet främst från kyrkan och högern kom krav på hårdare 

disciplin och mindre klasser, länge ansågs det att man skulle fostra bort elever i behov av stöd. 

Debatten är en pågående process som fortfarande dyker upp i medier. Systemet med 

kvarsittning var en kostsam variant som inte visade ge de positiva effekter som förväntades 

(Haug, 2006).  

 

Efter år 1947 kom erfarenheterna från andra världskriget att avspegla sig i målsättningen för 

skolan då man insåg vikten av att den unga generationen skulle lära sig respekt för de 

demokratiska värdena och lägga grund för en förmåga att motstå antidemokratisk propaganda. 

Den politiska viljan att demokratisera hela skolväsendet genomsyrade verksamheten 

(Richardsson, 2004). Den process som startade redan år 1947 med fokus på Skolans inre arbete, 

dvs. SIA utredningen öppnade för frågor kring den höga procenten av elever som behövde 

särskild hjälp, liksom kvarsittande elever, var det verkligen ”fel” på eleverna? Hur skulle detta 

lösas? Ett motsägelsefullt svar formulerades i Kommissionens rapport. Man såg positivt på 

specialundervisning och förordade en individualiserad undervisning inom klassens ram. Men 

betonar samtidigt en ökad satsning på hjälpklasser för de svagt begåvade barnen, med tanke på 

att dessa barn förmodligen skulle få en mer harmonisk skolgång (Persson, 2003). Intention En 

skola för alla kom till uttryck då skolkommissionen 1948 föreslog en sammanslagning av de 

olika skolorna på berörda ålderstadium till en gemensam skola för alla, som skulle kallas 

enhetsskolan. Utbildningstiden skulle förlängas till 9 år man ville höja den allmänna 

bildningsnivån, politikerna ville också demokratisera skolväsendet och satsa på tidigare 

eftersatta elevgrupper. Den pedagogiska profilen skulle bygga på samarbete och elevaktivitet. 

Man hoppades på en pedagogisk nydaning där man vill ville satsa på metodutveckling, 

nyckelbegreppen var individualisering och aktivitetspedagogik (Richardsson, 2004). Bergs 

vision från 1880-talet förverkligades genom 1962 års riksdagsbeslut gällande skolan, då 

grundskolereformen antogs och kommunerna blev huvudman för utbildningen som förlängdes 

till nio år. Från den politiska synvinkeln sågs skolan som den samhällsformare som skulle 

arbeta för ett jämställt samhälle, dvs. ”avskaffa klassamhället” som Ecklesiastikminister Olof 

Palme uttryckte det. Utmärkande för den nya utbildningen var att kristendomskunskapen skulle 

vara objektiv och icke konfessionell, examensfri, och öppna dörrarna för gymnasieutbildning. 

Man ville komma ifrån hjälpklasser, kvarsittning och utkuggning av elever (Richardsson, 2004). 

 

I läroplan för grundskolan år 1969 (Lgr 69) lyftes även fokus på skolmiljön in som en möjlig 

faktor till elevers problem att uppnå skolans krav. Under sjuttiotalet expanderade 

specialundervisningen väldigt starkt genom organisationsformen ”samordnad 

specialundervisning”. Omkring 40 – 70 % av elevantalet i Sverige fick någon gång under sin 

utbildning specialundervisning. Matematik och svenska var de ämnen som prioriterades och 

speciallärare skulle ansvara för arbetet. De arbetade utifrån en kompensatorisk teori med  
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särskilt undervisningsmaterial och i ett långsammare tempo, trots stora satsningar under 1960-, 

70- och 80-talet har det varit svårt att påvisa några positivt avgörande effekter. (Richardsson,  

2004 Persson, 1998 samt Persson, 2003). I avsnittet specialpedagogik problematiseras 

specialpedagogikens roll mer ingående 

 

Skolan har genomgått radikala förändringar i och med decentralisering av skolväsendet sedan 

slutet av 1980- talet och början av 1990- talet. En övergripande statlig målstyrning syftar till att 

garantera en likvärdig utbildning för alla elever. Det är numera kommunen som skall ha det 

direkta driftsansvaret för den pedagogiska verksamheten. Statsbidragssystemet utformades så 

att en större flexibilitet skulle finnas på kommunalnivå för att mer fritt kunna styra skolans 

resurser och prioritera lokala variationer. De reformer som realiserades genom Lpo1980 och 

Lpo 94 medförde mer frihet på den lokala nivån. Temaarbeten var ett nytt inslag som kom 

under 80-talet och som förde med sig krav på ämnesövergripande undervisning. Vilket i sin tur 

inriktade arbetssituationen mot mer samarbete emellan lärare och arbetslag som blev ett nytt 

arbetsforum. Dock, bör det poängteras att målstyrning ger inte bara frihet de kräver också 

planering, uppföljning och utvärdering på det lokala planet. De tidigare detaljerade, 

årskursbundna undervisningsplanerna har ersatts med skolplan, kursplaner, timplaner och 

föreskrifter för timplaner. Detta syftar till att ge eleverna större utbud för studieval enligt 

Richardsson, samt att förbättra kvalitetssäkringen för skolan som organisation. Detta bör bli 

märkbart inte minst på det didaktiska området. En attityd förändring från politiskt håll talade 

sedan 80- talet för ökade kunskapskrav på både skola, lärare och elever (Richardsson, 2004). 

Idag ses skolutveckling som ett processarbete för kvalitetssäkring och skall vara en del i den 

vardagliga arbetsrutinen (Berg & Scherp, 2003). Det senaste decenniet formas diskussionen 

från en demokratisk skola mot en större betoning på en kunskapsskola.    

 

Specialpedagogik – i en skola för alla?   

Inriktning på uppsatsen är de tillrättalagda lärande miljöerna, där specialpedagogiska perspektiv 

är centrala, därför problematiseras temat; specialpedagogikens roll i en skola för alla. Enligt 

skollagen och inom begreppet en skola för alla skall naturligtvis pedagogik som erbjuds, 

omfatta alla barns lärande. Genom de historiska nedslagen synliggörs ambitionen att skapa en 

skola för alla. Ambitionen har länge funnits med men det har varit en utmaning att realisera 

tanken, därför är det svårt att säga att skolan har varit till för alla barn, vilket är något som man 

har försökt lösa genom specialpedagogik.  

 

Med den insikten i bakgrunden behövs det klargöras vad specialpedagogik är och hur 

pedagogiken har utvecklats och kritiserats. Persson, (2003) definierar special pedagogik som 

det kompetensområde inom den pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta pedagogiken 

inom område där avvikelse preciseras och uttrycks. Det är alltså när den vanliga pedagogiken 

inte räcker till och inte lyckas med att nå eleven som specialpedagogiken blir intressant 

(Persson, 1998). Specialpedagogiken är en tvärvetenskaplig disciplin, och enligt Persson, 1998, 

Both 1998, Helldin 1997, med flera, är den teoretiska grunden i ämnet svag. Vilket beror på att 

specialpedagogik formats i praktiskt inriktad verksamheten. Dock är det genom teoribildning 

som verksamheten kan få ögon på sig själv, bli insiktsfull, reflekterande, kan motivera, samt 

skapa alternativa lösningar. Det är också igenom teoriförankring som verksamheten legitimeras 

(Persson, 1998). 

 

Den kritik som framförts när det gäller den bristfälliga teorianknytningen visar att 

specialpedagogiken inte vilar på egen teoretisk grund, utan stöder sig teoretiskt på ett snävt 

biologiskt- medicinsk och psykologisk syn på avvikelse från normaliteten. Ur den bio- 

medicinska traditionen definieras normalitet utifrån frånvaro av sjukdomssymptom och ur det  



 13 

psykologiska perspektivet används normalfördelningskurvan
7
 för att avgöra gränssnittet mellan 

avvikelse och normalitet ( Persson, 1998). Normalfördelningskurvan som är sprungen ur en 

idealiserad bild hämtad från 1800-talets syn på människan är en förebild som inte har någon 

verklighetsförankring (Palm, 2008). I förlängningen innebär detta att den enskilda eleven blir 

bedömd utifrån en individuell diagnos och utifrån gränssnittet för vad som uppfattas eller 

betraktas som normala olikheter. Grunderna för hur bedömningar som görs har mött stark kritik 

både från medicinskt och psykologiskt håll liksom från sociologiskt håll, där omdömena anses 

vara diffusa, godtyckliga och något som förändras över tid (Persson, 1998). Det motsägelsefulla 

med specialpedagogisk verksamhet är att den paradoxalt nog skulle kunna ses som 

medverkande till att elever etiketteras som avvikande. (Persson, 2003) Den andra sidan av 

saken är att problemet med att tillskriva avvikelse till individen resulterar i att yttre faktorer som 

har stor betydelse för elevens utveckling och lärande inte observeras eller ifrågasätts, såsom 

lärandemiljö, undervisningsinnehåll, didaktik, lärarkompetens, sociala relationer etc. (Persson, 

1998). 

 

En förståelse för hur specialundervisningen har formats är viktigt för att synliggöra 

problematiken när det gäller enskilda elevers inlärningsvillkor och relationen till begreppet en 

skola för alla. Det måste sägas att det råder en enhetlig syn kring målet för specialundervisning 

som inriktar sig på att pedagogiken skall vara välgörande för eleven. Om problem inte kan 

avlägsnas så skall deras konsekvenser minimeras så mycket som möjligt (Persson, 1998 ).  

 

Nilholm, (2007) ger en överskitlig insyn och beskriver specialpedagogiken ur tre infallsvinklar, 

det kompensatoriska perspektivet, ett kritiskt perspektiv och ett dilemma perspektiv. I 

traditionell inriktning har specialpedagogiken haft en kompensatorisk funktion och i mångt och 

mycket fungerar den fortfarande så, där uppgiften är att kompenseras brister hos individen. Det 

kritiska perspektivet har kritiserat den kompensatoriska synen för att vara så starkt inriktad på 

individens brister och menar att specialpedagogiken kan underförstått bekräfta dessa brister och 

få motsatt effekt, vilket redan nämnts, i och med att den är individcentrerad negligeras yttre 

faktorers påverkan i lärandeprocessen. Det kritiska perspektivet har i sin tur blivit värderat 

utifrån ett dilemma perspektiv som berör motsättningar i själva skolsystemet och menar att det 

kritiska perspektivet generaliserar problematiken i för stor utsträckning och betonar att det 

faktiskt finns elever som är i behov av särskilt stöd - hur ska dessa elever få rätt hjälp alltså, de 

stöd som det har laglig rätt till?  

 

Kompensatoriskt perspektiv  

Den grundläggande forskningen kring processen för att arbeta med elever i behov av särskilt 

stöd ur ett kompensatoriskt perspektiv handlar om att man i ett tidigt skede vill identifiera 

problemgrupper, sedan tillämpas psykologiska och neurologiska förklaringar som 

tolkningsmodeller för problem, därefter inriktar man sig på att utveckla metoder för att 

kompensera bristerna hos individen. Observera att det är elevens brister som fokuseras inom det 

kompensatoriska perspektivet och att arbeta med lärandesituationen koncentreras på åtgärder 

endast riktade mot eleven. Historiskt har specialpedagogiken inriktat sig mot vissa elevgrupper 

såsom; döva och hörselskadade barn, synskadade eller blinda, barn i problematiska lärande 

situationer (typ, läs svårigheter, socioemotionella problem eller mer allmän 

inlärningsproblematik), samt barn med utvecklingsstörning och med ytterligare funktionshinder. 

Det är de två sistnämnda grupperna som är det största och där en hel del gråzons barn befinner 

sig. Nilholm tar upp hur diagnostisering av elever genomförs och visar på pedagogiska 

konsekvenser som samspelar med det kompensatoriska perspektivet (Nilholm, 2007).  

                                                 
7
 Normalfördelningskurvan innebär att en normalfördelad variabel antar ofta värden som ligger nära 

medelvärdet och mycket sällan värden som har stor avvikelse. Därför ser normalfördelningskurvan ut 

som en kulle eller en klocka.  



 14 

 

Det kritiska perspektivets synsätt 

Det kritiska perspektivet har redan introducerats en aning via Perssons tankegångar, även 

Nilholm synar det bakom liggande faktorerna till specialpedagogisk verksamhet. Ur ett kritiskt 

perspektiv ifrågasätts det kompensatoriska inställningen då special pedagogiken inte anses svara 

mot ”barns faktiska existerande olikheter” istället framhålls att en bumerangeffekt skapas där 

elever marginaliseras och utpekas, det blir inte som det är tänkt; att den skall vara till för 

elevernas bästa. Kritikerna menar att det är andra faktorer som ligger bakom utvecklingen av 

den specialpedagogiska verksamheten. Den första faktorn rör ett strukturellt och 

socioekonomiskt förtryck. Den andra faktorn är professionella diskurser och intressen och den 

tredje aspekten handlar om skolans misslyckande. När det gäller strukturella och 

socioekonomiska aspekter realiseras den funktionshindrades problem på individnivå, det är 

alltså organisationer, institutioner som vidmakthåller strukturen. Ett exempel kan förtydliga 

resonemanget, idag är det så vanligt med synnedsättning där glasögon och linser kompenserar 

funktionshindret medan den rullstolsburne har mycket större problem att ta sig över 

trottoarkanter eller trappor som inte byggts bort. Ur ett kritiskt perspektiv bör funktionshinder 

läggas på ett samhälleligt plan och då blir även specialpedagogiken utmanad som bärare av 

samhällsinstitutionen skolans tillvägagångssätt att placera den funktionshindrade i en 

marginaliserande inlärningsmiljö (Nilholm, 2007). Den kritik som gäller specialpedagogiken 

berör dessa teman;  

 

1. funktionshindrade har inte getts möjligheter till lika utbildning 

2. Specialpedagogiken har segregerat funktionshindrade och förhindrat deras 

deltagande på viktiga sociala arenor  

3. Själva begreppet special innebär ett okritiskt anammande av en traditionell syn 

på normalitet, 

4.Specialpedagogiken återskapar dominansen av ”able-bodied”
8

 över 

funktionshindrade, och 

5. Specialpedagogiken individualiserar o medikaliserar strukturella problem 

(Nilholm, 2007. s.52). 

 

Den andra faktorn kritiserar specialpedagogiken i ljuset av professionella intressen och 

diskurser. Här menas att specialpedagogiksverksamhet skall svara upp mot vissa elevers 

egenskaper. Egenskaper vilka anses avvika från normen på ett eller annat sätt.  Den 

specialpedagogiska funktionen är att hjälpa elevgrupper. I den specialpedagogiska 

verksamheten utvecklas ständigt mer avancerade metoder för att ge eleverna bättre möjligheter. 

Detta är kärnan i de professionellas syn på specialpedagogiken. Kritikerna vänder upp och ner 

på denna föreställning och säger att det ligger i de professionellas intressesfär att konstruera 

grupper. Nilholm tycker inte att detta är någon märklig idé ur ett historiskt perspektiv. ”En 

grupp som utvecklingsstörda måste avgränsas, beskrivas och namnges, vilket sker i en historisk 

process”(Nilholm, 2007 s.53). Idag förklarar forskaren att det är aktuellt att lyfta fram gruppen 

”barn med ADHD”. Frågan om gruppen upptäcks eller huruvida den skapas är kritikernas 

brännpunkt. Om man tittar på specialpedagogiken med glasögon inriktad på att skapa grupper 

så är den inställningen nära förknippad med social konstruktionism. Social konstruktionism 

förklarar samhällsutveckling utifrån hur sociala och historiska processer formar verkligheten. 

Begreppet orienterar sig mot kunskap som kopplas till intressen och makt för att klarlägga bland 

annat marginaliserade grupper i samhället. En fråga att fundera över är hur makten kopplas till 

vissa professionella intressen och kanske mer direkt till professionella diskurser. Exempel som 

kan föras fram gäller medicinsk och psykologisk diskurs som kan uppfattas ha en stark  

                                                 
8
 Able- bodied är ett begrepp som används av de funktionshindrade själva för att återta rättigheter. 

Begreppet bör förstås som ett motargument till dominerande föreställningar om normal fungerande 

kroppar.   
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dominerande ställning, vilken därigenom skulle definiera det specialpedagogiska området. 

Forskning från ett sociokulturellt perspektiv riktar också kritik mot de professionella och 

institutionerna. I den kontexten undersöks sociala konstruktioner av negativa identiteter. 

Undersökningen ser hur elever får särskilda etiketter genom elevvårdarbetet i konferens 

sammanhang. Resultaten talar om att etiketter konstrueras i en social process och det är faktiskt 

kategorierna som söker upp individerna istället för tvärtom (Nilholm, 2007).  

 

Demokrati är att få vara med på lika villkor  

Det tredje kriteriet för kritik inom det kritiska perspektivet kan tolkas som skolans 

misslyckande av att klara av elevers olikheter. Nilholm refererar till Hauge, (1998) som har 

tagits med i avsnittet tidigare forskning på grund av att han tillför forskningen något nytt och 

förklarar motsatser i själva skolsystemet, där olika dimensioner i värderingsaspekter får 

konsekvenser för den enskilde eleven, beroende på hur värderingar tolkas och vad som betonas. 

Kärnan i forskarens syn på skolan fokuserar elevers rätt till demokratiskt deltagande som grund 

för socialrättvisa. I kritiken framkommer hur utbildning kan förstås och kopplas till begreppet 

socialrättvisa utifrån fyra olika grunder;  

 

1. Formell rätt till utbildning men inte samma utbildning 

2. Samma formella rätt till samma utbildning 

3. att alla som går i skolan skall ha utbyte av utbildningen (kompensatoriskt 

rättvisetänkande) 

4. att utbildningen bedrivs utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv”(Nilholm, 

2007 s. 54). 

 

Den första punkten har historisk anknytning och syftar på den tidigare indelningen av 

utbildning mellan folkskola och läroverk. Där folkskolan varit till för folket medan läroverket 

var riktad till de mer privilegierade klasserna. Under den andra punkten uppmärksammas den 

allmänna grundskolans genombrott där alla teoretiskt sett ska ha rätt till lika utbildningsvillkor. 

De två sista punkterna förklarar att elever har olika bakgrundskunskaper och förutsättningar då 

de börjar i skolan. Rent generellt kan skolan välja att möta eleverna med dessa olika 

förutsättningar ur två jämförelsevis olika perspektiv. I traditionell anda ur det kompensatoriska 

perspektivet för att stötta upp elever där det brister. Dessa åtgärder leder ofta till att elever 

stigmatiseras och det är vanligast att de placeras i en exkluderande lärandemiljö. Det andra 

alternativet är ett demokratiskt deltagande, där de enskilda elevernas rättigheter prioriteras och 

blir en tongivande princip för hur utbildning organiseras. Dessa alternativ speglar hur 

fackkunskap värderas, i den kompensatoriska lösningen är det expertkunskap, segregering och 

brister blir den enskilde elevens problem, inom ramen för detta perspektiv är prestationen den 

drivande faktorn. Allvarlig kritik riktas mot den svenska skolan som i dagsläget alltjämt 

segregerar en del grupper bland andra utvecklingsstörda barn, parallellt ökar särskilda 

undervisningsgrupper för elever i behov av särskilt stöd. Språkbruket från utbildningsansvariga 

övergår allt mer från en gemenskapsorienterad skola till en kunskapsbaserad skola. Ur ett 

dilemma perspektiv är det viktigt med elevens rätt att aktivt delta i den ordinarie 

skolverksamheten, segregerande lösningar genom specialpedagogiken uppfattas som ett 

misslyckande för skolan. I ett demokratiskt deltagande perspektiv är jämställdhet och elevens 

rättigheter den överordnande principen. Vilket kommer till uttryck genom att undervisning äger 

rum i den klass där eleven är inskriven som elev, där sociala förmågor får förkovras och 

socialgemenskap är viktig för hela personlighetsutvecklingen. Det Hauge (1998) understryker 

är att elever inte får stigmatiseras, alltså bli socialt stämplade och stötas ut. Inom ramen för ett 

kritiskt perspektiv strävas efter en upplösning av skillnaderna mellan specialpedagogik och 

pedagogik (Nilholm, 2007).  

 

Utifrån teorin socialkonstruktionism tolkas begreppet behov av särskilt stöd dvs. son en produkt 

av sociala processer och på så sätt utjämnas individuella behov och skillnader i grunden. Det  
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innebär i praktiken att den generella pedagogiken inriktas på att möta alla elever.  I realiteten 

skulle det förhållningssättet innebära; en skola för alla. Men om man inom ramen för termen en 

skola för alla inte lyckas med att realisera, att alla elever verkligen lär sig det som de behöver 

kunna. Med andra ord skapa betingelser och förutsättningar för alla elevers lärande, då infinner 

sig frågan; är detta en skola för alla? Vilka förutsättningar krävs för att skapa lärande?  (Björck- 

Åkesson, 2008).  

 

Begrepp inom specialpedagogiken  

En förändringsprocess inom specialpedagogiken kan skönjas där man tidigare talat om 

separation, fragmentisering och avvikelse det vill säga negativt laddade ord. Märks att 

språkbruket nyanserar bilden och i dag betonas inkludering, integration, delaktighet, 

intervention och prevention som viktiga faktorer. Skillnad mellan inkludering och integrering 

kännetecknas av att inkludering är uttryck för allas rätt att vara närvarande och delaktiga i 

klassrummet. Inkluderingsbegreppet går betydligt djupare än integrering och omfattar även 

förändringar i lärandemiljön det vill säga hela undervisnings- situationen måste ändras så att 

den anpassas till elevers olikheter, därigenom blir det indirekt en kritik till den vanliga 

specialpedagogiken. Begreppet integrering har mer och mer lämnats åt sidan då erfarenheten 

var att elever visserligen blev närvarande i klassen men då ingen särskild hänsyn eller 

anpassning till klassrum, undervisningsmaterial, eller innehåll gjordes så fungerade 

lärandesituationen dåligt för vissa elever. Begreppet integrering har förlorat i innebörd därför 

har begreppet inkludering börjat användas alltmer. Begreppet delaktighet har använts flitigt 

bland svenska forskare och kommer från vetenskapen om handikapp. Där inriktas diskursen på 

två olika teman; dels på hur skolan organiserar verksamheter och dels betonas elevers 

rättigheter (Nilholm, 2007).  

 

Det förebyggande arbetet inom specialpedagogiken och pedagogik överlag behöver närma sig 

varandra och fördjupas. Där teoretisk forskningen behöver ta avstamp i praktiken för att 

utvärdera och analysera de olika erfarenheter och metoder som utvecklats inom olika enheter. 

Skiljelinjen mellan begreppen intervention och prevention har att göra med orsakssamband. 

Intervention speglar förebyggande och behandlande åtgärder som ofta är riktat mot specifika 

behov, såsom funktionshinder, koncentrationssvårigheter, problem med att interagera i sociala 

sammanhang, detta begrepp är hämtat ur medicinsk terminologi och relaterar till biologiska och 

psykologiska orsaker. När det gäller resursfördelning inom ramen för interventionsbegreppet 

sker det utifrån särskilda behov. Prevention är det mer generella begrepp som åsyftar 

förebyggande åtgärder ur ett mer samhälleligt perspektiv, där behoven inte är specifika utan mer 

allsidiga. När det gäller fördelning av resurser motiveras det av begreppet inklusion och en 

skola för alla Målet inom specialpedagogiken måste vara att sträva för att nå optimalt lärande 

och en gynnsam utveckling för alla elever (Björck- Åkesson, 2008).      

 

Forskning inom specialpedagogiken speglar spännvidden mellan elevens anpassning, möte med 

pedagogiken och lärandemiljöns förmåga att vara flexibel och svara mot elevens behov.  

Forskningen synliggör det olika mönster som finns inom ett område och lyfter fram den 

historiska bakgrunden till de aktuella villkor som verksamheten befinner sig i (Nilholm, 2007 ). 
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En tredimensionell teoriram 
Den teoretiska ramen är grunden som studien vilar på, där de teoretiska perspektiven är 

vägledande för undersökningen, teorierna ger en förståelsegrund som bidrar med 

tolkningsföreträde. Min intention är att göra en tredimensionell teoriram och sätta in studien i 

ett större sammanhang med strävan att få den genomskinlig i sin struktur. Teorier som läggs 

fram i avsnittet är Socialkonstruktionism, som redan delvis introducerats tidigare genom 

Nilholm, Vygotskijs syn på förhållandet mellan lärande, undervisning och utveckling, samt det 

relationella och kategoriska utgångspunkternas betydelse i lärandemiljön. Avsikten med de 

valda teorierna är att fördjupa och vidga förståelsen, öka kunskapen och spegla olika aspekter 

som stärker undersökningens saklighet. Teorierna är lämpliga att applicera till studien då de 

kompletterar varandra och skapar ett enhetligt perspektiv som berikar förståelsen. Studiens syfte 

att kritiskt granska blir möjlig igenom dessa teorier som behandlar strukturer och processer och 

synliggör undersökningsmaterialet. En kritisk tolkning kastar ljus på dominerande faktorer som 

ligger under ytan och påverkar, det vill säga; omedvetna processer, ideologier, genus, 

maktförhållanden som gynnar och missgynnar somliga elever, grupper eller intressen gent emot 

andra (Alvesson& Sköldberg, 1994).  

 

Socialkonstruktionism 

I forskning har lärande i relation till de sammanhang och de situationer som eleven är i blivit 

alltmer väsentligt. Idag uppfattas inte lärande som enbart en kognitiv process, utan deltagande i 

en lärande miljö betonar en fysisk, emotionell och social erfarenhet (Carlgren, 1999). För 

konstruktivister har Vygotskijs teorier öppnat dörren mot en mer realistisk konstruktivism som 

innebär att;   

 

den kunskap som människor konstruerar är beroende av de faktiska och kulturella 

omständigheterna, och mot en social konstruktivism, man lär sig tillsammans med 

andra genom att delta i gemensamma aktiviteter där såväl betydelser som 

handlingar konstrueras i en social förhandlingsprocess (Carlgren, 1999 s.14).  

 

Citatet belyser hur kunskapande är beroende av den verklighet och den kulturella miljön 

människor lever i och konstrueras i relation till den. Det här synsättet ger pedagogiska 

konsekvenser, vilket betonar vikten av att utveckla kollektiva lärande situationer där alla som är 

med bidrar till allas förståelse (Carlgren, 1999). Mening kunskap och förståelse skapas i 

interaktion i ett gemensamt kunskapande (Dysthe, 2003). 

 

Social interaktion är grunden för lärande 

Socialkonstruktivism är den inriktning inom konstruktivismen som har inspirerats av Vygotskijs 

teori, det bör även nämnas att det finns flera olika riktningar inom konstruktivismen. En 

definition av socialkonstruktionism säger att det är en samhällsvetenskaplig diskurs som menar 

att den existerande verklighet som vi människor lever i är socialt konstruerad. Diskursen 

förklarar hur verkligheten är en produkt av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande 

Kunskapssociologin ser som sin uppgift att synliggöra processer som ligger under ytan och 

påverkar verkligheten som människor befinner sig i. Hur formas och legitimeras normer, 

värderingar, kultur, och maktförhållande i samhället (Bergem & Luckmann, 1998). 

(http://www.ne.se =socialkonstruktionism, hämtad den 4 november 2008). I ett sociokulturellt 

perspektiv är de inte de enskilda alltså, elever, lärare eller lärandemiljön, utan det är hela 

konceptet som samspelar. Det vill säga. hela aktivitetssystemet som utgörs av samverkande 

individer, situationer, aktiviteter, ämnesinnehåll, det totala sammanhanget bidrar till att ge 

mening åt det som sker. Det är i detta sociala samspel grunden för lärande finns (Dysthe 2003.). 

http://www.ne.se=socialkonstruktionism
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Motiv för Vygotskijs teori 

Jag har valt Vygotskijs teori för trots att den har några år på nacken är den fortfarande framsynt 

och aktuell. Teorin synliggör relationen mellan lärande och utveckling framförallt lyfter den 

barns potential, stärker samarbete och pekar på hur viktig lärarrollen och lärandemiljön är för 

barns utveckling. Vygotskij lyckas lyfta centrala aspekter för lärande, utbildning och speglar 

strukturer i samhällsutveckling med Vygotskij synsätt kan uppsatsen luta mot en stark teori. 

Han vidgar perspektiv och förståelsen i lärande processer, teorin berikar arbetet och är mycket 

lämplig att applicera till studien. 

Vygotskijs syn på förhållandet mellan lärande, undervisning och 

utveckling 

Lev Vygotskij (1849 – 1934) med rötter i den Ryska kulturmyllan har formulerat teorin för den 

kulturhistoriska skolan, en verksamhetsinriktad teori eller som Säljö, (2000) kallar den 

sociokulturella teorin. Vygotskijs teori framhåller att kognitiv utveckling, de metakognitiva 

processerna dvs. att bli medveten om sitt eget lärande inte är något som bara inträffar, utan de är 

en komplicerad process som utvecklas i interaktion med de miljöer barn vistas i. Motorn för 

kognitiv utveckling finns i en gemensam mänsklig historia, en socio- kulturell realitet, där 

undervisning har en oerhört stor betydelse för varje enskild individs utveckling (Vygotskij, 

2005. Bråten, 1998). ”Skolålderns inlärning är ett avgörande moment som bestämmer barnets 

hela vidare intellektuella utveckling, inklusive begreppsutveckling” (Vygotskij, 2005 s.269). 

Vygotskij beaktar biologiska förhållanden när det gäller utvecklingen av kognitiva färdigheter 

dock, konstaterade han att högre mental utveckling inte i första hand är en konsekvens av 

neurobiologiskt mognande, utan kan förklaras utifrån de erfarenheter som barn/eleven gör 

genom praktisk och social aktivitet i en given miljö (Vygotskij, 2005).  

 

Från socialtsammanhang till individuell förståelse 

Den utvecklingens grundlag som Vygotskij arbetade fram, säger att; all utveckling sker två 

gånger eller på två plan. Först äger utvecklingen rum utanför individen i ett socialt 

sammanhang, på ett interpsykiskt plan, alltså mellan individen och andra individer i samverkan. 

Sedan sker utvecklingen på ett individuellt plan, ett intrapsykiskt plan. Processen kallas 

internalisering, tillägnande av det sociala samspelet (Stensmo 1994). Vygotskij ser lärande och 

utveckling som en process. Forskaren menar att människan i grunden är en social varelse. Han 

menar vidare att verbalisera tankar hjälper barnen att strukturera deras värld, reglera 

verksamheten och barnets handlingar genom att de tänker högt. Företeelsen har definitivt en 

funktion hävdar Vygotskij, det är ett sätt för språket att gå från yttre till inre tal, dvs. att gå från 

ett interpsyksikt plan till ett intrapsykiskt plan(Säljö, 2000 ). 

Människan - kulturen – och miljön integreras 

Den socio- kulturella teorin säger att människan är en kulturvarelse och handlar med hjälp av 

artefakter – verktyg. Människan är både verktygstillverkare och verktygsanvändare. Enligt 

Vygotskijs uppfattning ”står kulturen för det givna och historia står för den process där vi 

förändrar kulturen, där vi tar personligt initiativ” (Strandberg, 2007 s.98). Människan behöver 

inte bara förstå och anpassa sig till världen, utan människan är också kreativ och omformar den. 

Kulturen är referensramen som reglerar vårt handlande - kulturen, det vill säga mänsklighetens 

kollektiva hopsamlade arv och som är den miljö vilken personen föds till. Kulturen och 

processer kring det individuella begreppsskapandet som formas hos varje människa, 

kommunicerar och formar individens uppfattning av verkligheten. Detta sker genom en 

internaliseringsprocess, dock bör det poängteras att internaliseringsprocessen inte ska uppfattas 

som en överföring av social aktivitet till ett redan existerande medvetandeplan utan det är via en 

internaliseringsprocess som ett inre medvetandeplan tar sin början. Bråten säger att är det 

genom internaliseringsprocessen som kulturen gradvis kryper in under huden på individen och  
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reorganiseras i överensstämmelse med individens befintliga medvetande. Kulturen, det sociala 

och individen integreras i varandra, på så sätt kan individen uppfattas som en internaliserad 

kultur (Bråten 1998). Säljö, (2000) betonar att detta synsätt får stora konsekvenser för hur 

lärande och utveckling skall uppfattas. Lärandemiljö och lärande som anknyter till elevens 

kulturella bakgrund öppnar en stor potential för hela elevens utveckling. 

Både vetenskapliga och vardagliga begrepp behövs  

Vygotskijs hypotes om hur begrepp utvecklas är en central kärna i hans forskning, han delar 

upp vardagsbegrepp från vetenskapliga begrepp och analyserar förhållandet emellan dem. De 

praktiskt erövrade, erfarenhetsbaserade begreppen kallade han spontana-, vardagsbegrepp. De 

teoretiskt förvärvade begreppen som utvecklas genom systematisk undervisning, kallade han 

vetenskapliga begrepp. Forskaren pekar på sambandet mellan dessa båda typer av begrepp och 

menar att möjligheten att tillägna sig vetenskapliga begrepp är beroende av att de finns en 

omfattande väv av spontana begreppen som utvecklats hos barnet, vilket utgör grunden att 

bygga vidare på (Vygotskij, 2005). När eleven tillägnar sig vetenskapliga begrepp påverkas 

deras begreppsvärld och de spontana begreppen bearbetas, omstruktureringen bidrar till ökad 

systematik, medvetenhet och en hierarkisk organisation i elevens tänkande. Att utveckla 

tänkande är med andra ord beroende av ett möte mellan upplevelserikedom och kunskap om det 

verkliga livets konkreta sammanhang å ena sidan och systematisk, abstrakt och teoretisk 

kunskap å den andra sidan. Tänkande placerar in det varseblivna i ett sammanhang och ger det 

mening, både det spontana- vardagliga och det vetenskapliga tänkandet (Ibid, 2005). Orden är 

verktyg för tänkande. Tanke och språk står i ett dialektiskt förhållande till varandra. Ord som 

formuleras är inte en färdig tanke, utan tanken som omsätts i ord förändras och ombildas, den 

utvecklar sig i ordet. ”Tankarna uttrycks inte i orden, utan fullbordas i dem”( Vygotskij 2005. s. 

406 ). En viktig ståndpunkt i Vygotskijs språksyn är att tänkande och språk är två sidor av 

samma mynt, på så sätt är de oskiljaktiga. När barn föds är barnets tänkande på ett icke-verbalt 

utvecklingsskede, då befinner sig deras tal i ett icke- intellektuellt skede. Senare utvecklas 

tänkande och språk till ett, därför väljer Vygotskij hellre uttrycket språkligt tänkande framför 

språk och tänkande. Han framhåller att det är genom social kommunikation som tänkande och 

språk utvecklas (Säljö, 2000). Detta är ett ypperligt exempel på varför det är så viktigt att skapa 

gynnsamma förutsättningar i Lärandemiljön. Vilket handlar om att eleven måste få bearbeta och 

använda begrepp i lärandemiljön för att utveckla tänkande och lära sig begrepp. 

Den proximala utvecklingszonen 

Som inledningsvis redan sagts, är lärande oerhört betydelsefullt för elevens intellektuella 

utveckling. Vygotskij förklarar att skolan har en viktig uppgift i att möta eleven där han/hon är 

och försöka utmana deras tänkande och ge dem verktyg för ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Skolan skall ses som sociala miljöer och bör särskilt inrikta sig på att omforma tänkande. Det är 

genom den speciella form av samarbete mellan vuxna och barn som den högre psykologisk 

funktioner mognar för barn. Detta samarbete såg han som själva kärnan i 

undervisningsprocessen (Vygotskij, 2005). 

 

Detta egenartade samarbete mellan barnet och den vuxne är- liksom det faktum att 

kunskaperna överförs till barnet i ett bestämt system- ett centralt moment i 

inlärningsprocessen, och förklarar den tidigare mognaden hos de vetenskapliga 

begreppen och det faktum att deras utvecklingsnivå framstår som en zon av snart 

förestående möjligheter för de vardagliga begreppen. De vetenskapliga begreppen 

banar sålunda väg för de vardagliga begreppens utveckling, … (Vygotskij, 2005 

s.254). 

 

Relationen mellan elevernas vardagsbegrepp och de vetenskapliga begreppen kom att bli ett 

angeläget intresseområde för Vygotskij. En zon av snart förestående möjligheter – talar om en 

skillnad i kunskaps förmågor, det vill säga det som eleven klarar av på egen hand (självständiga 

prestationer) och det som eleven kan klara av i samarbete med en vuxen. Denna skillnad talar 
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 om elevens vidare utvecklings möjligheter, om dess utvecklingspotential. Vygotskij berikar 

pedagogiken när han introducerar begreppet den närmaste utvecklingszonen för att beskriva 

denna mognande potential. 

 

Den närmaste utvecklingszonen är en zon där barnet kan gå utöver sin egentliga förmåga för att 

lösa problem med hjälp av den vuxnes handledning eller i samarbete med någon som kan lite 

mer än han/hon. Det är själva samarbetsprocessen som är utveckling och lärande, vilket öppnar 

vägar till nya insikter. Begreppet den närmaste utvecklingszonen ger inspiration och väcker 

nyfikenhet ur pedagogisk synvinkel och den gör också skolan och läraren viktig. Forskarens 

tankar angående pedagogik och pedagogikens betydelse rör sig kring sambandet mellan 

systematisk tillrättalagd inlärning och psykologisk utveckling. Det är tänkvärt att notera att de 

vetenskapliga begreppen utvidgar och stimulerar de vardagliga begreppens utveckling. ”Bara 

den inlärning som springer före utvecklingen och drar den med sig, är bra i barndomen” 

(Vygotskij, 2005 s. 333). Därigenom menar han att utvecklingsprocessen närmast släpar efter 

inlärningsprocessen. Det innebär att den psykologiska utvecklingen inte går framför för att 

skapa förutsättning för undervisning och lärande, vilket man skulle kunna tänka sig, utan istället 

kommer utveckling efter lärande och är beroende av detta. Det betyder att det är pedagogiken 

som skapar inlärningsprocesser som styr den psykologiska utvecklingen (Dysthe, 2003). Den 

proximala utvecklingszonen tillför en grundläggande insikt som ger konsekvenser för 

undervisningen.  

 

Det ligger i detta att om eleven lämnas för sig själv, kommer utvecklingen och 

inlärningen att avstanna eller försenas. Elevens potential för inlärning och 

utveckling betonas, men för att en sådan utveckling ska kunna äga rum måste 

aktiviteterna i klassen vara inriktade på det som ligger en bit ifrån eleven (Dysthe, 

1996 s.55). 

 

Dysthe, (2003) som hämtar inspiration hos Vygotskij formulerar den optimala lärande miljön 

för elever som mest fruktsam då uppgifter finns på ett visst avstånd från eleven. Vygotskij 

menar att grundläggande för inlärning är att läraren är både utmanare och deltagare och att 

eleven får lära sig något nytt inom ramen för sin kapacitet att lära sig. Att lära eleven något som 

det inte är har förmåga att förstå är lika improduktivt som att lära dem det som de redan kan 

Detta gör pedagogers förståelse och insikter kring lärares professionella objekt, - det vill säga 

lärande oerhört viktigt (Carlgren, Marton 2007). 

 

Att fördjupa begreppskunskap - utvecklar tanken 

Vygotskij menade att språket var tänkandets sociala redskap, där språk och tänkande är 

oskiljaktiga. För honom hörde den kognitiva utvecklingen ihop med barnets förmåga att 

behärska tänkandets sociala verktyg, språket. När det gäller barns språkliga utveckling ligger 

inte problemen vid att lära sig formulera ljud, utan utmaningen handlar om att lära sig 

innebörden av begrepp som varje ord representerar. Om inte begreppskunskap utvecklas så 

stagnerar tankeverksamheten. Begrepp behöver läras in, då det är genom dem som fortsatt 

inlärning blir möjlig och med hjälp av begreppen binds olika erfarenheter samman. Att tillägna 

sig begrepp betyder att man lär sig förstå den underliggande principen och den underliggande 

teorin. Bråten tolkar Vygotskij och säger att; Begreppen strukturerar upp verkligheten,  

 

//… de hjälper oss att systematisera och hålla ordning i det sociala och materiella 

kaos som råder runt oss. De hjälper oss att kunna systematisera perception och 

utveckling av långtidsminnet (Bråten, 1998 s. 84). 

 

Begreppen organiserar upp den verklighet vi befinner oss i och även uppfattningsförmågan. De 

tre olika faserna i den dialektiska utvecklingen indelas i vardagsbegreppen, en erfarenhets- 

baserad kunskap tes, de vetenskapliga begreppen - kunskap via undervisning antites och  
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elevens förståelse av relationen emellan dem, den kognitiva bearbetningen syntes, med andra 

ord medvetna begrepp. När den tredje fasen syntesen etablerats har tänkandet tagit ett 

kvalitativt språng (Vygotskij, 2005). Orden är de medel, verktyg som utvecklar tänkande i 

begrepp och är oumbärligt för begreppsbildning. ”Ordet är nästan alltid redo när begreppet är 

klart” (Vygotskij, 2005 s. 257). Den kognitiva psykologin menar att antalet begrepp är måttet 

för vilka tankar en människa är förmögen att tänka. Då tanken om något förr eller senare måste 

levandegöras i ord är förståelsen för begrepp en förutsättning. 

 

Begreppen kan betraktas som tänkandets byggstenar; det är de som 

avgör vilka tankar vi har förmåga att tänka. Att förvärva nya 

begrepp innebär att bli förmögen att tänka nya tankar (Lundh 1992 

s.78).  
 

Den dialektiska teori som vygotskij framfört syftar till att hjälpa eleven att bilda begrepp och 

därför är det väldigt viktigt att undervisningen bygger på empiriskerfarenhet, vardagsbegreppen 

och att ett möte uppstår med de vetenskapliga begreppen, de teoretiska. För att kvalitativa 

språng ska uppstå, dvs. Aha – upplevelser hos eleven, måste elevens erfarenheter konfronteras 

med teoretiska perspektiv. Detta är en utmaning och här spelar läraren och den lärandemiljö 

som eleven befinner sig i, en mycket viktig roll ( Strandberg, 2007 Vygotskij, 2005 Dysthe, 

2003)  
 

Lärande eller mognad – vad är avgörande för utveckling? 

Piaget och Vygotskij föddes samma år1896 och båda kom att bli intresserade av barns 

förkovran och utveckling. Piaget som dog år 1980 överlevde Vygotskij som dog år1934 med 

nästan ett halvt sekel. Piaget ansåg att aktivt handlande är grunden för intelligens och 

utveckling. Människan strävar efter att anpassa sig till sin omvärld och hon utvecklas i samspel 

med andra. Den kognitiva utvecklingsteori som Piaget står bakom utgår från biologiska villkor, 

stadieteorin beskriver hur alla barn utvecklas genom stadier i samma ordning. Vygotskij alltså, 

samtida med Piaget opponerar sig mot Piagets teori, gällande barns språk i relation till 

tänkande. Detta ser jag som en viktig ståndpunkt för denna teoretiska ansats, då Piagets åsikter 

blev djupt förankrade i det västeuropeiska utbildningsväsendet och gör sig gällande fortfarande. 

Stadieteorin har haft ett oerhört stort inflytande på synen på undervisning. Språkbruk som 

använts och används i skolan genomsyras av att barn ska få tillåtas vara aktiva, upptäcka saker 

på egen hand, arbeta laborativt och styras av sin egen nyfikenhet, vilket är sprungen ut Piagets 

kognitiva teori. Vuxen interventionen i barns aktivitet och traditionell undervisning sågs som 

störande element som motverkar barnets spontana aktiviteter och självständiga utveckling. 

Stadieteorin har i förlängningen bidragit till att barns möjligheter till lärande hänvisas till en 

förväntad mognadsnivå hos barnet, dessa aspekter riskerar att leda till att eleven utelämnas till 

ett eget lärande, ett nivåtänk kring elever och en sortering av dem (Säljö, 2000). 

 

Vilka är då skillnaderna mellan Vygotskijs och Piagets teorier? Säljö (2000) förklarar 

olikheterna mellan forskarnas teorier. Enligt Vygotskijs sociokulturella teori tillägnar sig barn 

kunskap och utveckling genom att omvärlden medieras i barnet, detta sker genom samspel med 

andra individer i den sociala omgivningen. I samspel och samarbete med vuxna eller andra barn 

styrs barnet mot högre nivåer i sin egen kunskap. Barns möjligheter till social interaktion ger 

barnet sammanhang och i den processen är det lärandet som styr utvecklingen. Tillgången till 

social interaktion via en lärandemiljö utvecklar elevens personlighet och förmågor. Piaget åsikt 

var att barnets utveckling kan betraktas i form av en process som i avgörande grad kommer 

inifrån. Det som individen har är en medfödd och given förutsättning till tänkande och 

rationalitet. Det är viktigt att invänta barnets mognad, då utveckling är oberoende av inlärning. 

Piaget tolkar barns språkanvändning utifrån ett egocentriskt förhållningssätt där barnet talar 

utifrån egna föreställningar och i många avseenden till sig själv och menar att det senare 

utvecklas till ett socialiserat språkbruk där språket används för kommunikation med andra.  
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Piaget säger att de egocentriska språk som alla barn har är en övergångsfas från ett autistiskt 

tänkande till ett realistiskt. Piaget definierar ett autistiskt tänkande som undermedveten, vilket 

innebär att den aldrig kommer att bli medveten. Den närmar sig inte en yttre verklighet, utan 

genererar en påhittad verklighet, eller en drömverklighet. Det är lusten och att tillfredställa en 

önskan som är drivkraften och tanken förblir alltid rent individuell. Eftersom tankarna är 

undermedvetna kan de inte uttryckas direkt genom språket, utan kommer till uttryck i bilder. 

För att tankarna ska kunna förmedlas bör indirekta metoder användas såsom symboler och 

myter för att få fram de känslor som styr den. Enligt Piaget har det autistiska tänkande ingen 

funktion utan är ett resultat av barnets egocentricitet och fasar ut (så småningom vid cirka sju, 

åtta årsålder) då ett realistiskt tänkande införlivas. Det realistiska tänkandet som alla vuxna 

besitter och som är socialt, definieras som en motpol, utmärks som medveten och förnuftigt. 

Det är en riktad tanke som strävar mot ett mål och den går att visualisera i tanken genom 

intellektet. En realistisk tanke är anpassad till verkligheten och vill påverka den. Den består av 

sanning eller en oriktig uppfattning och kan förmedlas via språket (Vygotskij, 2005). Vygotskij 

iakttar genom undersökningar barns monologer vid aktivitet, och hänvisar ofta till den fakta 

fyllda undersökning som Piaget gjorde. Dock väljer Vygotskij att utläsa och tolka resultaten i 

kontrast till Piaget, vilket vidgar perspektiven och alstrar ett nytt sätt att se på lärande och 

utveckling. De egocentriska tal, barns monologer som vygotskij hellre kallar att tala för sig 

själv, hör inte ihop med autism eller egocentricitet(Vygotskij, 2005).   

 
Ur ett sociokulturellt perspektiv är språkförmåga och kommunikationen oerhört viktiga, dessa 

är barnets förbindelse mellan sig själv och omvärlden. ”Barnets begreppstänkande formas under 

yttre påverkan och kan betraktas som en social konstruktion” (Bråten, 1996 s.29). Det är via 

interaktion i leken – när barn kommunicerar om vad som händer, som de blir delaktiga i hur 

människor i deras omgivande miljö uppfattar och förklarar företeelser. Kommunikation 

utvecklar sig i tänkande och att tillägna sig ett språk är att lära sig att tänka inom ramen för en 

viss kultur och en viss samhällelig gemenskap. Lärande miljön i en vygotskij inspirerad anda 

bygger på ett samspel och samarbete mellan elev, vuxna och andra elever( Säljö, 2000). 

Hur kan man utveckla abstrakt tänkande om man aldrig får möta det? 

Mot bakgrund av Vygotskijs tankar, att intelligens hör ihop med människa – kultur mer än en 

inneboende förmåga i hjärnan, var han skeptisk till att funktionshindrade, eller som man då sa 

utvecklingsstörda barn, bara fick tillgång till enkla konkreta, se och gör metoder med 

antaganden och hänvisning till att de inte var särskilt kapabla till abstrakt tänkande. Vygotskij 

uppmärksammar barn med funktionshinder och säger att det kan vara riktigt att dessa barn kan 

förefalla ha problem med abstrakt tänkande; när det lämnas ensamma på egen hand. Det vill 

säga om eleven aldrig blir utsatt för abstrakt tänkande har eleven inte heller någon chans att 

utveckla förmågan. Därför är det så oerhört viktigt att lärare utvecklar situationer, samspel, 

riggar miljöer
9
, förbättrar metoder där dessa barn får möta abstrakt tänkande. Detta är en aspekt 

som naturligtvis är gemensamt för alla människor. Den närmaste utvecklingszonen är det 

verktyg som kan leda vidare, där lärandet drar med sig och påverkar eller med andra ord ger 

synergi effekter för en positiv utvecklingen (Strandberg, 2007). I vilken utsträckning ”elever i 

svårigheter” eller med funktionsnedsättning får möjligheter att öva sig i ett abstrakt tänkande är 

beroende av hur lärandemiljön lyckas utforma och utmana deras potential.  

 

Lärande miljöns betydelse 

Vygotskij (2005) understryker att utveckling är beroende av den omgivande miljön. ”:om inte 

miljön skapar några sådana uppgifter… framställer några nya krav… väcker och stimulerar 

intellektets utveckling… Då försenas tänkandets utveckling, och de högre formerna av tänkande  

                                                 
9
 Rigga lärmiljöer är inte något som sätts upp utan handlar om att möta eleven, genom ett processarbete, 

grundat i dialog. Informanten definierar begreppet utifrån aspekter som förebyggande insatser, anpassa 

lärmiljön, följa upp och ompröva arbetet kontinuerligt. 
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kanske aldrig uppstår” (Vygotskij 2005, s. 187). Grundläggande faktorer för att utveckling 

överhuvudtaget ska ske är social interaktion och språk, säger författaren. Därför menar 

dialektiska konstruktivister att lärande blir ineffektivt om elever anvisas till att göra upptäckter 

på egen hand. Kunskap konstrueras inte enskilt utan alstras fram i de kollektiva språkformer 

som kulturen format oss i. Lärare bör bearbeta miljöer där det är möjligt att strukturera 

situationer så att eleverna upptäcker strategier för att lära och lösa problem. Utmärkande för en 

konstruktivistisk undervisning är helhets perspektiv på lärande och innehåll. Där det är viktigt 

att motivera, stimulera och uppmärksamma elevernas aktiva och ständiga sökande efter mening. 

Elevens felsvar ska användas positivt, för att dra nytta av dem, att observera känslornas 

betydelse för inlärning och koncentrera sig på generella förändringar i elevernas kunskaper, där 

överensstämmelse mellan det som eleverna redan kan och att deras aktuella 

inlärningserfarenheter följs upp är centralt. Ifall eleverna gör fel uttrycker en dialektisk 

konstruktivist inte till dem exakt vad de ska göra, utan understödjer istället elevernas egna 

försök att lära. Att understödja på ett korrekt sätt är en metod som kallas för Scaffolding på 

engelska. Scaffolding, betyder att bygga ställning, vilket innebär något mer än att bara ge stöd i 

största allmänhet. Det handlar om att utnyttja den utvecklingszon där eleven befinner sig och 

bygga på det som de klarar av och hjälpa dem med att komma vidare och åstadkomma det som 

de inte klarar av på egen hand. Här måste man utveckla färdig heter som ännu inte är mogna 

men som befinner sig i en mognads process ( Bråten, 1998). Säljö, 2000 Lärandemiljön bör 

utgå från helheten och förklara underliggande strukturer för att hjälpa elever att se 

sammanhang, vilka delar är relevanta, vad samspelar, vad skiljer sig åt och vad varierar, osv. för 

att understödja lärandeprocesser. 

 

Relationell respektive kategorisk utgångspunkt 

Dysthe (2003) förespråkar de relationella perspektivet och belyser hur dialog och samspel 

gynnar lärande, ett lärande sedd som en fler dimensionell process. Hennes teoretiska ram 

hämtar näring ur sociokulturella perspektiv, som Vygotskij och Bakhtin representerar, samt de 

mer aktivitet och erfarenhetsinriktade teorierna som Mead och Dewey står för. Utifrån ett 

välgrundat teoretiskt och empiriskt material gör hon en analys. Författaren menar att;  

 

betrakta tänkande som en form av kommunikativt arbetet får konsekvenser för hur 

man organiserar samspelet mellan dem som skall lära och för vilken betydelse man 

tillmäter träning i konstruktiva interaktionsprocesser(Dysthe, 2003 s. 49). 

 

 Det är alltså i interaktion med andra som elever utvecklas, där ett aktivt deltagande är en 

avgörande faktor för att stimulera lärande processer, samt de metakognitiva processer, dvs. att 

få syn på sitt eget lärande, vilket Dysthe menar kommer till uttryck i sociala situationer. 

Forskningsresultat visar att de bästa lärarna använder sig av en dialogisk och social mediering. I 

den dialogiska och sociala medieringen betonas en intensiv interaktion, med snabb 

återkoppling, en personlig och situationsanpassad handledning, positiv uppmuntran, som vill få 

eleven att förklara, reflektera och föreslå lösningar i motsats till att presentera svar och 

korrigera fel. Den traditionella lednings- eller överföringsmetaforen i form av ett isolerat 

lärande som präglat skolans undervisning i stor utsträckning möter kritik och Dysthe pekar på 

hur detta i förlängningen ger en förenklad syn och negativa effekter för lärande, vilket i allra 

högsta grad begränsar elevernas personlighetsutveckling Dysthe, 2003). Utifrån detta 

resonemang blir de sociala aspekterna i lärandemiljön, kulturen och utformning av 

lärandesituationen en mycket viktig fråga.   

 

Persson (2003) breddar diskussionen genom att lyfta fram elevers olikheter sett ur ett 

relationellt perspektiv i förhållande till ett kategoriskt synsätt, författarens studie är historiskt 

förankrad och problematiserar specialpedagogikens utveckling i den svenska skolan. De 

förändringar som pågår anser han bör förstås som en del av samhällets 

demokratiseringsprocess. Författaren belyser skolsvårigheter både ur elevens respektive skolans  
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perspektiv. Skolans problem kan uppfattas som en oförmåga att ”möta och ta tillvara den 

naturliga variationen av olikheter hos eleverna i undervisningen.” (Persson 2003. s.130)  

 

Skolan har en tradition, en kultur av att forma utbildning i en kategorisk inriktning. Författaren 

idealiserar de olika perspektiven för att belysa hur dessa synsätten påverkar hela 

skolverksamheten och framförallt påverkar det elevernas utvecklingspotential och deras 

uppfattning om sig själv. Det kategoriska perspektivet innebär att pedagogens kompetens 

uppfattas som ämnesspecifik och undervisningscentrerad. Den specialpedagogiska kompetensen 

inriktas som kvalificerad hjälp direkt relaterad till elevers uppvisade svårigheter. Orsakerna till 

de specialpedagogiska behoven grundar sig på synen ”elever med svårigheter”, dvs. 

Svårigheterna är antingen medfödda eller på annat sätt individbundna. Tidsperspektivet för 

hjälp till eleven är kortsiktigt, problemen tolkas som akuta. Fokus för specialpedagogiska 

åtgärder är enbart inriktade på eleven. En tydlig markering utkristalliseras där ansvaret för 

specialpedagogisk verksamhet koncentreras till speciallärare, specialpedagoger och 

elevvårdspersonal.  

 

I ett relationellt perspektiv lyfts ett vidare perspektiv in i fråga om specialpedagogiken, där blir 

interaktionen och samspelet mellan olika aktörer och den övriga pedagogiska verksamheterna i 

skolan väldigt central. Den pedagogiska kompetensen speglar förmågan att anpassa 

undervisning och stoff till skilda förutsättningar för lärande hos eleverna. Den 

specialpedagogiska kompetensen inriktas på att ge kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning och stoff. Orsakerna till de specialpedagogiska behoven formas 

av synen på elever i svårigheter. De svårigheter elever är i, uppstår i mötet med olika företeelser 

i uppväxt- och utbildningsmiljön. När det gäller tidsperspektivet är det en långsiktig process 

kring lärande som betonas. Fokus för specialpedagogiska åtgärder skapas i relation till elev, 

lärare och lärandemiljö. Ansvaret för specialpedagogisk verksamhet vilar då på arbetsenheter, 

arbetslag och lärare med aktivt stöd från rektor ( Person, 2003 s.143). Skillnaderna i synsätt blir 

tydliga när det översiktligt ställs mot varandra. 

 

   Relationellt  Kategoriskt 

Uppfattning av Pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos elever 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk kompetens 

Kvalificerad hjälp att 

planera in differentiering i 

undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers 

uppvisade svårigheter 

Orsaker till specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

uppväxt- och 

utbildningsmiljö 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat sätt 

individbundna 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus på specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare, lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogiskverksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 

     

     (Persson, 1998 s.31). 

Den tolkning av perspektiv som författaren framhåller betonar att sammanställningen är en 

”prototyp” för att påvisa skillnaderna bakom de olika sätten att uppfatta elever i skolsvårigheter. 

Det kategoriska perspektivet koncentrerar problematik till den enskilde eleven och belastar även  
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föräldrar, i den kontexten utgår man från att eleven skall anpassas till undervisningen. På så sätt 

ifrågasätts aldrig lärande miljön, lärarkompetens, grupptryck i klassen och andra faktorer som 

kan påverka inlärningssituationen. I den relationella kontexten belyses hur innehåll, arbetssätt 

och organisation skall utformas så att enskilda elevers olika individuella behov kan 

tillfredställas (Persson, 2003). Det relationella perspektivet ger specialpedagogiken en annan 

roll, från att finnas till för akuta problem till att bli en funktion i det förebyggande arbetet. Där 

specialpedagogisk kompetens blir ett naturligt inslag i arbetslag och delaktighet i 

arbetsenheterna utvecklas mer. Behov av fördjupad specialpedagogisk kompetens till elever 

som en eller annan anledning behöver anpassat stöd kommer alltid att finnas (Persson, 1998 ). 

För att skolan skall kunna möta alla olika elever i deras behov är det viktigt att båda dessa 

paradigm tillåts verka parallellt, en ömsesidig förståelse angående vilken lösning som är bäst för 

eleven behöver inte råda. Det kan vara i öppna dialoger det vill säga i skärningspunkten mellan 

olika åsikter som verksamheten kan utvecklas. Det viktiga är att specialundervisningen knyts 

ännu närmare till den ordinarie undervisningen och att en uppföljning, återkoppling och analys 

av vidtagna insatser ses över i skolans ordinarie verksamhet. (Ibid. 1998). 

 

 

Identitetsskapande lyfts som eget avsnitt för att belysa vilken avgörande betydelse omgivningen 

har då personligheten grundas och formas i barndom och ungdomsår.   

Identitet – att forma ett jag förverkligas i kommunikation och samspel 

Identitet som begrepp kommer från latinets identitas och betyder densamme. Synonymer till 

identitet är likhet eller överensstämmelse. Beröringspunkten kan tolkas i ljuset av; ” att vara 

samma person från dag till dag från situation till situation” (Stier, 2006 s.17). Vilket förtydligar 

att identitet spänner över tid och över situationer Det finns ingen enkel och klar definition av 

vad identitet är. När man försöker formulera vad identitet är; speglas individens upplevelse av 

att existera och förmågan att möta livets utmaningar. Stier förmedlar hur Lockes beskriver 

förutsättningar och grunden för en identitetsuppfattning i orden; vi har eller till och med är vårt 

medvetande. Identitetsuppfattning går djupt in i själen och kan härledas till sinnesintryck, 

känsla, perception och tolkningen av verkligheten och av oss själva, samt formas och förändras 

över tid. Begreppet kan endast bli relevant i förhållande till något annat eller någon annan En 

personlig identitet påverkas och förändras av oväntade händelser, livs och utvecklingskriser, 

erfarenheter genom livet men även yttre påverkan som samhällets förutsättningar, den sociala 

och kulturella miljön är faktorer som har ett väsentligt inflytande, därför bör identitet förstås 

och förklaras mot den bakgrunden. I uppsatsen tolkas begreppet identitet som en process där 

identitet upplevs, utvecklas, vidmakthålls och förändras ( Stier, 2006). 

 

Psykoanalytikern Eriksson, (1902) ger en helhetssyn på människan och ser samband mellan 

biologisk mognad, den sociala och kulturella miljön, och understryker individens unika förmåga 

att klara av psykosociala konflikter. Eriksson betonar individens frihet och självbestämmande i 

identitetsutvecklingen även om han har insikt i hur den är begränsad av sociala förväntningar 

och barndomsupplevelser. Han säger att; identitet grundläggs från tidig barndomen genom 

förebilder i personer som de successivt kan identifiera sig med och beroende på hur de hanterar 

livets kriser och utmaningar. Identitetsskapande det vill säga att upprätthålla och förändra sin 

identitet, pågår hela livet men det är barndoms och ungdomstiden som är en särskilt 

betydelsefull period (Stier 2006). Att skapa grund för en identitet i barnaår och ungdomstid 

leder vidare mot Bakhtins tankar.  



 26 

 

I dialog; ”Jag blir mig själv bara genom att visa mig för den andre” 

Den ryske litteraturvetare Bakhtin (1895 -1975) kom från den ryska kulturen precis som 

Vygotskij. Som kuriosa kan nämnas att även om båda var aktiva i samma land under samma 

epok finns det inga bevis för att de någonsin träffades. Bakhtin kom att vidareutveckla 

Vygotskijs teori om språket och betonade vikten av dialogens betydelse, han fördjupade ämnet 

på ett filosofiskt plan. För Bakhtin var relationer och dialogen den primära utgångspunkten, där 

hela människans existens baserad på dialog. Författaren klargör att vi aldrig kan uppfatta oss 

själva som en helhet om vi inte relaterar oss till den andra och det är bara genom 

kommunikation med andra som vi får insikter om oss själva (Dysthe, 2003). 

 

Jag uppnår insikt eller medvetenhet om mig själv, jag blir mig själv bara genom att 

visa mig för den andre, genom den andre och med den andres hjälp/ …  / 

Människans självs väsen (både inre och yttre) är djup kommunikation. Att vara är 

att kommunicera/ … /Att vara är att vara något för den andre och genom den andre 

vara någon för sig själv (Dysthe, 1996  s.63) 

 

Dysthe (1996) belyser i citatet hur en människa definieras genom sin relation till andra och 

pekar på individens primära behov av att använda språk för att vara i kommunikation och 

befinna sig i en dialog, inte i första hand som ett medel för att ge röst åt sig själv. Detta 

utkristalliserar enligt Dysthe kärnan i Bakhtins dialogism. Utifrån denna människosyn och 

insikten om betydelsen av språkliga samspel mellan människor får detta konsekvenser för vad 

som händer i lärande miljön. Då relationen mellan människor är så viktig i alla 

undervisningssituationer innebär det att; ” dialog är något eftersträvansvärt, i undervisning såväl 

som i andra sammanhang” Dysthe, (2003) s. 98). Den dialogiska aspekten finns alltid med som 

en möjlighet att förverkliga eller som en oanvänd resurs i lärande situationer. När en lärare talar 

med en elev finns samspel med i viss grad, men det är ofta inte dialogiskt utifrån tanken på att 

läraren ser eleven som en dialogpartner. I vilken omfattning den dialogiska aspekten 

förverkligas beror till stor del på relationen emellan de två. Bakhtins språksyn utmärker sig från 

andra språkuppfattningar, säger Dysthe. Meningsskapandet menar Bakhtin, uppstår i dialogen 

och i samspelet mellan den som talar och den som lyssnar. Det är inte individerna enskilt, utan 

båda tillsammans, alltså vi som åstadkommer mening. Förståelsen är beroende av att mottagaren 

aktivt går meddelandet till mötes genom någon form av reaktion och det är i detta möte som 

mening och förståelse uppstår. Om förståelse och gensvar är så nära förbundna med varandra 

att; det ena är omöjligt att förstå utan det andra, får det betydande konsekvenser för lärande 

miljön (Dysthe, 2003). Jag återkommer till vad sker i mötet med en annan människa och lyfter 

även mening och kunskapsskapande i metodavsnittet. 

 

Många filosofer har intresserat sig för relationen mellan; jaget och mig själv där ibland George 

H. Mead (1863 – 1931), han är känd för att sitt arbete kring symbolisk interaktionism. Teorier 

kring identitet som Mead för fram, förklarar att människans identitet formas genom att hennes 

jag växer fram i samspel med andra och att hennes upplevelse av sig själv är en respons via 

omgivningens synpunkter och reaktioner. Det är inte själen som är avgörande för individens 

beteende utan motorn finns i mänskliga handlingar, social interaktion människor emellan är den 

faktor som i tid föregår och bygger upp individens medvetande (Stier, 2006). Vår personlighet 

består enligt Mead av två delar, en subjektdel och en objektdel; jaget – jag själv som jag är och 

mig själv – Jag själv såsom andra ser mig. Genom vårt jag är vi aktiva, reagerar, tar vi ställning 

och gör val och direkt efter att valet är gjort och handlingen genomförd, blir dessa val, 

ställningstagande och handlingar en del av vårt, mig själv, det vill säga något att förhålla sig till 

(Mead, 1976). Då vi kommunicerar, med hjälp av språk eller kroppen, tar vi turvis varandras 

roller, säger Mead. Genom att ta den andres roll blir det möjligt att se sig själv med den andres 

ögon. Det är i ett pågående samspel med andra människor som förutsättningar skapas för en 

större självmedvetenhet. Följaktligen vidgas referensramarna och fördjupar medvetenheten om  
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andra personer i omgivningen. Det ömsesidiga rollövertagandet är en nyckel till en gynnsam 

utveckling för jaget. Villkoret för denna utveckling är att det finns en viss kontinuitet i 

relationerna. Om ömsesidig förståelse utvecklas i hur vi tolkar och förstår olika signifikanta 

symboler
10

, dvs. språket (verbala, icke verbala gester) så underlättas rollövertagandet. Ju mer 

samspelta vi är, desto lättare är det att uttyda hur vi i rollen av den andre förstår varandras olika 

sätt att agera (Mead, 1976).  Enligt Stier (2006) menar Mead att vi människor har signifikanta 

andra. Signifikanta andra är personer som står individen nära och är betydelsefulla för 

honom/henne, dessa har stor inverkan på individens normer och värderingar. För barn fungera 

föräldrar, syskon, vänner och olika pedagoger som signifikanta andra .  
 

Även Sociologen Cooley (1864- 1902) anser att människans självuppfattning formas genom de 

upplevelser och de tolkningar som individen tar till sig utifrån hur andra ser på en som person.  

Självkänslans omfång och vitalitet bestäms i tidig ålder av de bemötande vi får från signifikanta 

andra. Författaren poängterar att den självuppfattning vi får utgör basen för det självförtroende 

som så småningom utvecklas. Vilket är avgörande för hur individen uppfattar sin kompetens 

eller icke kompetens, där självförtroende får en individ att agera eller att inte agera. Cooley 

förklarar att signifikanta andra kan vara både individer eller kollektiv, därigenom kan samhället 

uppfattas som andra. Genom att fastlägga relativt klara kriterier för lagar och regler för vad som 

är avvikande eller onormalt, rätt eller fel tillskriver samhället människor negativa och 

svårgreppbara identiteter som avvikare (Stier, 2006). Avvikelse, eller avvikaridentiteter är 

socialt konstruerade identiteter som ofta bygger på fördomar, attityder och stereotyper. Det är 

den sociala och kulturella omgivningen som tillskriver en person en avvikaridentitet, även om 

personen i realitet inte är avvikare blir de ofta självuppfyllande och uteslutna ur den sociala 

gemenskapen (Ibid. 2006). Identitetsskapande kan vara mer besvärligt för vissa än för andra, att 

underlätta identitets utveckling blir allt viktigare i dagens skola och samhälle. Idag finns 

kunskaper och insikt i hur viktigt det är för personens psykologiska välbefinnande och 

existentiella trygghet med en någorlunda sammanhängande och stabil identitet (Ibid. 2006). 

Lärandemiljön är den sociala arena som eleven befinner sig i och därför har miljön ett 

avgörande inflytande för elevens identitetsutveckling.

                                                 
10

 Signifikanta symboler; kan exempelvis vara färger på trafikljus som representera instruktionen, gå, 

stanna eller kör.  



 28 

 

Metod  
Studiens avsikt är att genomlysa tillrättalagda lärandemiljöer för elever med en uttalad diagnos 

inom autismspektrum, samt att problematisera de tillrättalagda lärandemiljöerna. Det gör jag 

genom att ställa följand frågor; Vad uttrycker en tillrättalagd lärandemiljö? Vad kan den 

ordinarie skolan lära sig utav de tillrättalagda lärande miljöerna? Vilka effekter ger en brytning 

för pedagog och de andra som blir kvar i sin lärmiljö, då vissa elever försvinner ur lärmiljö? 

Vilken lärmiljö kan skapa en djupare förståelse för elever med autism? Den kvantitativa 

forskningsmetoden eller en enkät kan inte fånga det som eftersträvas i studien, därför har jag 

medvetet valt en kvalitativ forskningsmetod. 

Val av metod 

Den kvalitativa forskningsintervjun är ett samtal som bygger på en metod, vilket belyser vad 

den intervjuade upplever, känner och hur personen handlar. Orden är de verktyg som beskriver 

de nyanseringar och det specifika som den intervjuade formulerar, vilket öppnar för den 

kvalitativa mångfalden och djupet i studien. Kvale betonar dynamiken i själva intervjun där 

båda parter blir delaktiga i processen och påverkas i mötet (Kvale, 1997). Då jag vill förstå 

mina informanters livsvärld inser jag att de hermeneutiska principerna är användbara för 

studien, då hermeneutiken studerar tolkning av texter för att främja en gemensam förståelse av 

textens mening (Kvale.1997.). Kvale säger att ”forskningsintervjun är ett samtal … där den 

muntliga diskursen förvandlas till texter som ska tolkas”.  

 

Hermeneutiken är alltså dubbelt relevant för intervjuforskning: först genom att 

kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska tolkas sedan 

genom att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan 

uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten (Kvale, 1997 s. 49). 

 

Tolkningsteoretisk ansats; Intervjumetod ur kunskapssociologiskt 

perspektiv  

Berger och Luckmann (1998) beskriver verklighet, kunskap och språk ur ett 

kunskapssociologiskt perspektiv. Begreppet kunskapssociologi började användas under 1920-

talet av filosofen Max Scheler och influerades starkt av Marx, Nietzsches filosofier och 

historicismen och kunskapssociologin syftar till att analysera verklighetens sociala konstruktion 

(Ibid. 1998). Enligt kunskapssociologin är hela människans verklighet socialt konstruerad och 

de sociala kontexterna avgör vad som är verklighet och vad som är kunskap. Verkligheten 

struktureras upp i flera intersubjektiva verkligheter där varje intersubjektiv verklighet är 

gemensam för en speciell grupp av människor som anammar och vidmakthåller sin 

verklighetsuppfattning genom tankar och handlingar, som kan utvecklas till praxis (Ibid. 1998). 

Intervjuare och informanternas verklighet tar sitt avstamp i den sociala kontext och bland de 

normer och värderingar som är etablerade i deras livsvärld. Det som ger avtryck i deras 

skildringar avgöras av vilken arbetsplatsen de har, den utbildning deltagarna skaffat sig och 

samhällets syn på pedagogik, dessa omständigheter ger avtryck i informanternas intersubjektiva 

verklighetsuppfattning. Det är deras egen verklighet som deltagarna förmedlar under 

intervjuerna. En aspekt som intervjuaren bör vara medveten om är att informanterna och i viss 

mån intervjuare, bara genom att delta i intervjuerna är delaktig i att upprätthålla den speciella 

verklighet som de medverkar i. Den kunskap som individerna förmedlar kan inte förstås som 

objektiv utan är resultat av individernas erfarenheter som de genomlevt (Ibid. 1998).  

 

Även om två människor omfattas av samma verklighet innebär det inte att de upplever den på 

exakt samma sätt. Hur en enskild person uppfattar sin realitet kan preciseras mer exakt i face-  
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to- face situationer där personerna delar samma stund tillsammans, upplever och ser varandras 

ansiktsuttryck, rörelser, känslor och tankar (Berger, Luckmann, 1998). För att människan skall 

kunna hantera sin omgivning strukturerar och kategoriseras den andra personen in i ett 

tolkningsbart mönster, en form av typifieringsscheman. Dessa typifieringsscheman förändras 

allteftersom man lär känna en person. När personen inte längre svarar mot förväntningar inom 

schemat så placeras han/hon in i ett nytt fack (Berger, Luckmann, 1998). Då intervjuare och 

informant kommer till intervjutillfället möts det i två olika roller, där den ena ställer frågor och 

den andre svarar. Personerna har därmed olika makt positioner. De är med i intervjun av olika 

anledningar och ser situationen från varsitt perspektiv. Intervjuaren styr samtalet genom sina 

frågor medan informanten ger av sin kunskap och tid. Deltagarna är främlingar som läser av 

varandra under intervjuns gång för att kunna tolka både tal, minspel och upplevelser korrekt. 

Intervjuarens intention är att involvera och engagera informanten för att han/hon skall känna sig 

sporrad och positiv till intervjun. Informanten i sin tur läser av intervjuaren för att få veta om 

svaren är tillfredställande. Under intervjuns gång får deltagarna en tydligare bild av den andre 

och därigenom omvärderas typifieringsschemat hela tiden (Ibid.1998). 

 

Författarna förtydligar språkets funktion, ett mänskligt uttryck som objektiveras och blir synligt 

i mänsklig aktivitet, därmed blir kommunikation möjligt både för producenten och för 

människorna i den gemensamma världen. Det är genom språket som vardagslivets realitet blir 

möjligt att dela tillsammans med andra (Berger, Luckmann, 1998). I en face- to face kontakt 

kan två människor på en gång korrigera språket utifrån hur det tolkar varandras inre tillstånd. 

Deltagarna tänker och talar så gott som simultant, därigenom får talaren höra och uppleva de 

egna orden på ytterligare ett plan . Generellt har alla yrkesgrupper sin egen språkliga struktur 

som delas av de människor som verkar inom samma organisation. I organisationen kan kunskap 

överföras genom generations växlingar. Även språket har typifieringsscheman, där specifika 

fraser och meningar används vid bestämda situationer. Dessa språk koder underlättar för 

människor i social interaktion, de är införstådda i hur det skall bete sig och vad de ska säga, till 

exempel vid ett intervjutillfälle. Vid intervjutillfället är det informanten som är specialist inom 

ämnesområdet och har större kunskap än intervjuaren. Därför väljer antagligen informanten att 

anpassa ämne och ordförråd till hur han bedömer att intervjuare uppfattar informationen under 

samtalet. Intervjuaren har trots allt insikter om en stor del av de fraser och begrepp som 

informanten använder sig av, vilket nästan är en förutsättning för ett produktivt samtal. När 

intervjuare lämnar mötet är han/hon förmodligen rikare på kunskap, detta kan även gälla för 

informanten. Vid samtalet hör informanten sig själv och kan inse att han/hon motsäger sig själv, 

inte håller med om det som sagts, eller kanske kommit till ny insikt (Ibid. 1998). 

 

Kunskapssociologin beskriver hur institutionernas bildas och menar att de uppkommer när flera 

människor agerar tillsammans i en gemensam organisation genom likartade handlingar. 

Institutioner kan upplevas som objektiva men är produkter av det gemensamma agerandet och 

påverkar individer. Företeelsen är en konstant pågående dialektisk process. Institutionerna 

legitimeras tack vare språket och avvikelser från det traditionella eller rutiner, vilka uppfattas 

som störningar i den allmänna symmetrin (Berger, Luckmann, 1998). Den enskilde personen 

har sin särskilda roll i samhället så också i den institutionella tillvaron. Varje person har 

spetskompetens som omfattar värderingar, känslor och normer som kan härledas till 

yrkesgruppens bakgrund. Vid sekundär socialisation införlivas den anställde genom språk, 

handlingar, värderingar och normer in i en institutionell miljö. Därför bör den enskilde 

informanten även betraktas som en representant för de utbildningssystem som han/hon 

framställer. De Språkbruk, värderingar och åsikter som framkommer är resultat av utbildning, 

erfarenheter, arbetsplats och skolan som institution. Medvetet eller omedvetet medverkar 

informanterna till att bekräfta skolan som institution då de förmedlar personliga tankar och 

åsikter till intervjuaren och till den publik som kommer att ta del av resultatet. Det 

kunskapssociologiska perspektivet betonas i teorier och i undersökningens analys (Ibid. 1998). 
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Menings och kunskapsskapande; en dialogisk aspekt  

Dysthe, (2003) tolkar Bakhtin som redan presenterats, han intresserade sig som sagt för 

relationer och framförallt dialogen. Sett ur ett dialogiskt perspektiv befinner sig människan i 

pågående inre själsliga processer där vårt tänkande är aktivt och involveras i alla yttranden som 

produceras. Människans själv är ett jag som hela tiden är aktiv i oändliga samspråk med olika 

röster, i våra tankar konfronterar vi flera olika stämmor parallellt. Allt människor säger är 

resultat av tidigare verbala eller skriftliga uttalanden på grund av att språket är dialogiskt. 

Uttalanden speglar den sociala verklighet som personen är en del av exempelvis, institutionell 

miljö eller en yrkesroll som personen bär. Varje institution eller social gemenskap har sin egen 

språkkultur där särskilda fackspråk eller uttryckssätt råder. De här faktorerna är avgörande för 

vad som sägs, de betyder att de kreativa inslagen utgör ett minimum av det sagda. Det 

informanterna för fram vid intervjun är alltså ett resultat av en inre dialog mellan olika röster i 

kontakt av tidigare erfarenheter med andra röster. Skolan som institution och yrkesrollen har ett 

starkt inflytande för vilken typ av uttalande som informanterna producerar. Med insikter om 

informanterna yrkesbakgrund finns förväntningar hos intervjuare kring ett representativt 

framställningssätt. 

 

Då ett uttalande framförs är det alltid en reaktion på tidigare uttalanden och det är även 

adresserat gentemot framtida respons. Därigenom kan ett uttalande aldrig uppfattas som 

monologiskt utan är naturligtvis alltid dialogiskt. En uttalad åsikt är aldrig ansvarigt för att ha 

skapat mening eller ny kunskap. Det är i ”mötet vi” när ett uttalande blivit förstått och fått 

respons av en annan person som mening och kunskap uppstår. Meningsskapande och kunskap 

växer fram ur dialogen i bestämda kontexter men många olika röster närvarande. Notera att 

informanten inte är ensam i processen att producera kunskap under intervjun, utan intervjuaren 

som mottagare och de röster som finns med via deltagarnas förflutna är aktiva agenter (Dysthe, 

2003). Det är i det här specifika sammanhanget, med dessa deltagare och denna institutionella 

miljö som ny mening och kunskap produceras i mötet mellan olika röster. Det dialogiska 

perspektivet liksom de övriga teorierna kommer att speglas i diskussionen. Med 

bakgrundskunskap om intervjuförfarande är det tid att beskriva informanter och intervjuguide.  

 

Informanter och intervjuguide 

De två informanterna har en gedigen kunskap inom sitt område de har arbetat många år i 

skolans värld. En av informaterna har en förskolärarutbildning och är vidare utbildad inom 

specialpedagogik. Den andra informanten har en bredare utbildningsbakgrund, personen är 

småskolelärarinna i botten och har läst in psykologi / sociologi på 160p. och är även utbildad 

specialpedagog. För att konfidentiellitet skall uppnås tilldelas psuedonym och jag väljer ett 

kvinnlig och ett manligt namn, vilket inte alls har med informanternas reella kön att göra.  

Informanterna. kallas för Uno och Klara, för att hålla isär rösterna och göra texten lättare att 

förstå. Intervjuguiden låg till grund för samtalet med en flexibilitet att följa den intervjuade i 

hans/hennes beskrivningar och erfarenheter. Intervjuguiden har informaterna fått ca en vecka 

innan intervjutillfället för att de skulle kunna förbereda sig inför samtalet. Fördelen med 

förfaringsättet är att informanten hinner sätta sig in i ämnet, begrunda frågorna och rannsaka sin 

egen uppfattning. Nackdelen kan vara att den spontanitet eller att ett överraskningsmoment 

försvinner, ett tillfälle till en direkt konfrontation kanske decimeras. Hur mycket informanten 

hann tillrättalägga svaren är en aspekt att fundera över. Den valda metoden skedde med en etisk 

tanke i bakgrunden. Med tanke på informanternas långa erfarenhet kände jag att de var ärliga, 

byggde sina svar och uttalanden grundad i sin vardags verklighet. För intervjutillfället hade vi 

kommit överens om avsätta ungefär en timme. Jag höll mig relativt fritt till intervjuguiden och 

läste upp frågorna. När det fanns möjlighet att göra en mångtydig tolking av svaret bad jag 

informaten utveckla sitt svar lite mer. Med t ex. frågor som – hur menar du då? Jag bekräftade 

de svar som jag fick på frågorna genom att nicka eller svara ja och ja ha. En del följdfrågor kan  
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uppfattas som självklara, eller övertydliga men jag vill att informanten skulle sätta ord på just 

det som de kände. Vid genomgång av inspelning upptäckte jag att jag inte ställt en följdfråga 

som varit relevant att ställa. På slutet gav jag en öppen fråga vad är det som jag har glömt att 

fråga om och som du vill berätta? Informanterna har också fått ta del av de utskrivna materialet 

för att korrigera eventuella missuppfattningar.Utifrån detta råmaterial har jag bearbetat tolkat 

och tematiserat ämnet .  

Urval 

”Om syftet är att förstå världen som den upplevs av en särskild person, räcker det med denna 

enda person” (Kvale. 1997. s.98) Urvalet av informanter är kopplat till studiens syfte. Med 

studien vill jag genomlysa de tillrättalagda lärandemiljöerna och därför ansåg jag det som 

viktigt att få tag i informanter från den lärandemiljön.Urvalet av informanter skedde genom att 

jag ringde upp rektor för de tillrättalagda lärandemiljöerna och beskrev de kommunprojekt som 

jag är med i och berättade om vad jag vill undersöka. På hans rekommendation fick jag tag i 

informanter. För att ytterligare vidga perspektivet fick jag förslag att intervjua en person som 

inte var odelat positiv till de tillrättalagda lärandemiljöerna. Då kontaktade jag ytterligare 

personal och fick möjlighet att göra en till intervju. Jag har avsiktligen valt att inte nämna vilka 

skolor eller vilken personal jag använt som informanter med tanken på konfidentialitet. De två 

informanterna som jag kontakt har skilda yrkesroller och arbetar i olika skolverksamheter. Just 

detta innebär att informanterna ser tillrättalagda lärandemiljöer med en differentierad syn och 

kan därför spegla och belysa olika perspektiv. Utmärkande för informanterna är deras långa 

erfarenhet och trygghet i yrkesrollen, de är professionella men har olika åsikter kring 

tillrättalagda lärandemiljöer.   

Genomförande och tidsplan 

Jag tog kontakt i början av september 2007 med skolutvecklingsenheten i kommunen och 

frågade om de hade något arbete som skulle vara lämpligt att genomföra inom ramen för en C-

uppsats och fick på så sätt tag i uppgiften att beskriva och analysera det särskilt tillrättalagda 

lärandemiljöerna.  

 

Jag började med att samla in litteratur kring metoder för uppsats skrivande, läste in  

3-12 september, 2007 valdes ämne och inriktning på uppsatsen 

25 september 2007 togs kontakt med Särskilt tillrättalagda lärande miljöer 

9 oktober 2007 det första intervjutillfället 

Oktober – november skrevs första utkast till bakgrund och syfte formulerades  

10- 17 oktober 2007 lyssnade jag av intervju och skrev ner undersökningsmaterial 

18 oktober 2007 skickades material iväg till informanten för korrigering – fick inget svar, 

15 November 2007 första utkast till bakgrund, syfte – lämnades in 

November 2007–April 2008 uppsatsarbetet låg nere av privata skäl, försökte ändå läsa på  

14 April 2008 tog kontakt med den andre informanten 

23 April 2008 gjordes den andra intervjun 

24- 29 April 2008 lyssnade av och skrev ner intervju 

29 April 2008 skickades intervjun in för korrigering och godkändes senare av informanten 

Maj – augusti 2008 skrev bakgrund och läste in ämnesområdet ordentligt. 

25 Augusti 2008 träff med handledare, vilket har skett kontinuerligt under skrivprocessen 

September – oktober 2008 arbetat med teori 

November – december 2008 arbetat med metod- satt in resultat,  

Januari – Mars 2009 arbetat med analys och diskussion, sammanställt och granskat referenser 

Under skrivperioden har jag arbetat ca.75 %  



 32 

Validitet och reliabilitet  

När en undersökning är reliabel betyder det att samma resultat kan åstadkommas med samma 

tillvägagångssätt vid olika tillfällen. När en undersökning har hög validitet innebär att 

undersökningen verkligen mäter det som den avser att mäta, i enlighet med positivismens 

kunskapsteoretiska syn (Kvale, 1997). Validitet handlar alltså om att söka efter 

sanningen ”tillräcklig tillförlitlig kunskap” (Kvale,1997 s.222). I jämförelse till kvantitativ 

forskning skiljer sig den kvalitativa forskningsundersökningen då den bygger på tolkning och 

förståelse vilket medför att sann och tillförlitliga resultat inte kan diskuteras på samma sätt inom 

de olika metoderna. Absolut säker kunskap får ge vika för tankar om sann och försvarbar 

kunskap. Det gäller då att tolka undersökningarna och se till att man tolkar det man har förutsatt 

sig att tolka enligt( Alvesson, Sköldberg 1994). För att undersökningen ska ha så hög validitet 

som möjligt är det viktigt att tänka på hur pass seriöst informanterna tagit på sitt deltagande. 

Har de varit ärliga i sina svar eller har de svarat så som de tror att de förväntats svara? Hur 

professionell har intervjuare varit, fanns det ledande frågor? Under intervjun är det därför 

viktigt att ifrågasätta meningen i det sagda, återkoppla och kontrollera att man förstått 

informationen korrekt. Under intervjutillfället förtydligade och verifierade informanten vid 

oklarheter på så sätt försökte jag i viss mån reducera uppkomsten av bias i undersökningen. Om 

sanning knyts till moraliska aspekter är reflektion viktigt och ledsagande. Reflektion är ett 

verktyg för att kunna frigöra sig från förutfattade meningar eller en viss referensram för att se så 

öppet och objektivt som möjligt. Avsikten med reflektion är att bryta med strukturer genom att 

ifrågasätta det egna tänkandet, att bryta och förändra mer än att utveckla ett visst språkspel 

(Alvesson, Sköldberg 1994). I relation till valda utgångspunkter och teorier igenom 

tolkningsprocessen har jag bearbetat och konfronterat olika sätt av tänkande, även när det gäller 

mig själv och mina förutfattade åsikter. Jag har även vägt in koherens till tidigare forskning. 

Etiska överväganden 

Genom rektorn på skolan fick jag kontakt med informanten. Vid vår träff förklarade jag om 

syftet med C- uppsatsen och informerade om att jag är med i ett kommunprojekt kring där 

skolutvecklingsenheten i Luleå vill få tillrättalagda lärandemiljöer genomlysta. Informanterna 

blev medvetna om att de kunde avböja att delta och en informant tackade nej till att vara med. 

De informanter som valde att medverka har blivit informerad om hur materialet skall användas 

och att alla uppgifter i studien behandlas konfidentiellt, samt att medverkande har anonymitet. 

Som redan nämnts så har informanterna fått tillfälle att ta del av det utskrivna materialet för att 

kunna korrigera eventuella missuppfattningar. I arbetet har etiska övervägande följt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2004) vad gäller individskyddskrav angående 

regler för information, samtycke, konfidentialitet, och hur materialet får användas. Riktlinjerna 

avser att förbättra kvalitén inom forskning och stödja relationen mellan forskare och 

intervjuobjekt. För att förhindra identifiering tilldelas pseudonym, informanterna kallas för Uno 

och Klara.   

Analys av insamlad data 

Kvale, (1997) rekommendationer att arbetsmomenten i den kvalitativa forskningsmetoden 

struktureras upp i en genomtänkt logik för att hantera och noggrant bearbeta det empiriska 

materialet. Jag lyssnade igenom de inspelade intervjuerna några gånger för att få ett 

helhetsintryck av materialet. Därefter skrev jag ner råmaterialet såsom det var uttryckt. Utifrån 

intervjufrågor fångades essensen i det förmedlade och informationen formulerades mer koncist, 

så kallad meningskoncentrering. Vidare underlag för studien kompletterades genom den 

skolplan, arbetsplan och kvalitetsredovisning som enheten redovisar offentligt. Med 

forskningsfrågorna i bakgrunden användes underlaget för att göra en enskild sammanställning 

för båda informanterna. Därefter sammanfogades informanternas upplysningar till en 

redogörelse, resultatet. Då utskrifterna och genomläsning genomförts började analysen att ta 

form, där de olika teoretiska perspektiven ligger till grund för analysen. 
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Resultat 
I följande avsnitt redovisas frågeställningarna i deskriptiv form enligt informanternas svar och i 

lijne med den kvalitetsredovisning som den tillrättalagda skolan tillhandahåller. Det är med 

mina ord som informanternas uttalnde återges, dock har jag valt att även referera till direkta 

citat. Sedan följer analysen där teoriram, tidigare forskning och litteraturgenomgång används 

för att problematisera det tillrättalagda lärandemiljöerna i kontrast till begreppet en skola för 

alla.  

 

1. Vad uttrycker en särskilt tillrättalagd lärandemiljö? 

Jag kör till utkanten av staden och träffar Uno på enhet för den tillrätta lagda lärande miljön.  

(Pseudonym) Uno säger att den tillrättalagda lärande miljön är en skolmiljö där eleverna har 

möjlighet att lyckas. Kriteriet för att få tillgång till lärmiljön inriktad mot autism är att en 

diagnos är fastställd, det är även vanligt med tilläggsdiagnoser. Verksamheten följer Lpo 94, 

och inriktar sig på kunskapsutveckling och socialutveckling. Uno poängterar att det utmärkande 

är en verkligt hög kvalité på individualisering av undervisning till elever. Föräldrarna är 

involverade och har uppföljnings samtal var sjätte vecka och en elevvårdskonferens per termin. 

Eleven kartläggs med sina starka och svaga sidor för att få korrekt individuellt stöd. I den 

konkreta arbetssituationen sitter eleven enskilt, avskärmad för att kunna koncentrera sig. Om 

eleven fungerar med andra kan ca fyra elever göra det, i vissa sammanhang. Arbetsdagen är 

planerad i minsta detalj, där är tydlighet och struktur nyckelord, varje elev har ett individuellt 

schema där det framgår, vad eleven skall veta; 

–  

– vad de skall göra,  

– när det skall göra det, 

– hur det skall göras,  

– hur länge det skall göras  

 

Pedagogiken är individuellt anpassad men någon speciell inriktning inom pedagogik kan inte 

urskiljas. Man arbetar ihop innehåll och arbetsform så att det fungerar för eleven.  

Personalen anser att; ”Vi har fått lite fortbildning om autismområdet – vi har fått klara oss 

själva och ta reda på kunskapen själv”(Uno).  

 

Personal täthet på enheten är fem personal på åtta elever. Under uppsatsens skriv period har en 

till avdelning öppnats och personalen har utökats till nio personal på fjorton elever. Detta 

betyder att personalen arbetar väldigt tätt inpå eleverna som Uno uttrycker det. ”det kan vara 

väldigt slitigt för oss som jobbar med dem och för eleverna själva. Vi har försökt lösa det 

genom att rotera lite”(Uno). Personalen har olika utbildningar; barnskötarutbildning, 

förskolelärarutbildning i botten och vidare utbildad till stöd pedagog, lågstadielärare som är 

specialpedagog, två grundskolelärare 4- 9 som tidigare arbetat inom den ordinarie skolan med 

elever som fått diagnosen autism.  

 

Jag åker till stadsdelen och den ordinarie skola som (pseudonym) Klara arbetar vid för att göra 

intervjun med henne. Klara är starkt kritisk och anser att de tillrätta lagda lärande miljöerna 

skall finns inom ramen för den ordinarie skolan, därför att vi har begreppet skolan för alla! ”Då 

måste alla som befolkar den här skolan få eller ha ut något av den, Vi måste rigga lärmiljöer så 

att det passar alla barn”
 11

 (Klara). Hon förklarar att hon är medveten om de elever med grava 

funktionshinder som är i behov av särskilt specialist stöd där den ordinarie skolan inte förmår  

                                                 
11

 Riggade lärmiljöer är inte något som sätts upp utan något som skapas i ett processarbete, grundat i 

dialog. Informanten definierar begreppet utifrån aspekter som förebyggande insatser, anpassa lärmiljön, 

följa upp och ompröva arbetet kontinuerligt. 
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att svara mot elevens behov. ”Men jag tror inte att det är så att det antal barn som har sådana 

grava hinder ökar i sådan takt som de här lärmiljöerna ökar”(Klara). Det är inte 20–25% av 

eleverna som behöver det här, detta handlar om någonting helt annat. Det Klara reagerar på är 

att skolan har börjat samla små grupper väldigt oreflekterat. Så fort det uppstår svårigheter på 

en skola är normen; ut med eleven ur klassen och in i en liten grupp. Om det skall vara så här, 

bör lagstiftningen ändras och framhålla att det inte är viktigt att vara i sin hemklass. Idag har 

eleven rätt att få undervisning i sin hemklass i första hand.  

 

Klara tar avstamp i sina erfarenheter och menar att skapa dessa enheter är väldigt särskiljande, 

segregerande. Bara placeringen av dessa enheter talar sitt tydliga språk, ” de skall helst ligga 

lite längre bort, lite avsides så där”(Klara). Skolan/samhället väljer på något sätt vad som anses 

vara avvikande och det är väldigt tidsbundet. På femtiotalet såg man avvikelse från det normala 

som något som går att fostra bort. På 2000-talet tror vi att de barn som är väldigt aktiva, kanske 

rent av under stimulerade i våra skolor, dem kan vi lugna om vi sätter dem i särskiljande 

miljöer. 

 

Det allvarliga är att eleven belastas när problem uppstår, genom förfaringssättet att skicka 

eleven vidare till tillrättalagd lärmiljö får den skola som kränker och knäcker elev efter elev 

fortsätta och blir aldrig ifrågasatt. ”Vi repar inte den här skolan som skapar det här problemen, 

utan de får fortsätta”(Klara). Informanten anser att det är väldigt kortsiktiga lösningar att 

hantera elever på det här sättet för att få lugn och ro. När det gäller diagnoser generellt är Klara 

tveksam till att det skulle underlätta arbetet kring eleven. Hon menar att beskriva elevens 

svårigheter och elevens styrka och titta på vad det är som ger framgång och ta tag i det som är 

framgångsrikt för eleven är att skapa förutsättningar för eleven. På Klaras skola har de 

integrerad särskoleklass, där elever med uttalade diagnoser fungerar väl. ”Jag skulle aldrig, 

aldrig skicka iväg ett barn!” (Klara). För att förtydliga ger informanten ett exempel, vi har på 

vår integrerade särskola en flicka med diagnosen autism och hon är också selektiv mutist
12

, 

därför har hon inte pratat med någon här. Vid sex års ålder talade hon bara med sina föräldrar. 

Vid 7- 8 års ålder började hon samtala med några kamrater men inte med vuxna. Vi har skrivit 

till henne och hon har svarat genom att nicka. För tre fyra år sedan började hon svara på tilltal, 

om jag frågade henne något vända sig till kamraten och svarade genom henne. Igår gick vi 

igenom ämnesprov i år fem och flickan hade pratat både engelska och svenska med läraren. ”för 

den här eleven och för oss som pedagoger är det ett under att hon pratar med oss nu.”(Klara) 

Sammanfattning: av resultat fråga 1 

Båda informanterna anser att det är viktigt att eleverna får förutsättningar för att lyckas i sin 

utbildning. Men de har helt olika uppfattningar om hur lärandemiljön skall vara för att nå dit. 

Uno är positiv till de diagnosbaserade särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna, där 

individualisering framhålls. Eleven arbetar i en avskärmad, detaljstyrd lärandemiljö där den 

teoretiska anknytningen till pedagogiken är vagt beskriven. Personaltätheten är hög. Personalen 

har överlag grundläggande lärarutbildningar men någon speciell riktad utbildning om autism 

och lärande har inte personalen.  

 

Klara vidgar perspektiven igenom ett kritiskt förhållningssätt grundat i begreppet en skola för 

alla. Lärandemiljöer skall i största möjliga mån anpassas och bearbetas inom den ordinarie 

skolan för alla elever, även de med funktionsnedsättning, i enlighet med skolförordningen. 

Tillväxten av de särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna sker oreflekterat och ökar markant och 

det är inte elevbehov som styr detta, utan orsaker handlar om någonting annat. Informanten 

ifrågasätter hur avvikelse definieras och de konsekvenser som diagnoser ger eleverna. Det är 

klokare att ta tag i elevens styrkor för att skapa förutsättningar och framgång för att elever skall 

lyckas. I inkluderad särskoleform har elever med diagnosen autism och eventuella tilläggs 

diagnoser tillgång till gynnsam utveckling i en anpassad lärandemiljö. 

                                                 
12

 Selektiv mutist – betyder stumhet, totalt eller partiellt bortfall av spontant tal och svar vid försök till 

samtal ( www.ne.se= mutism den 11 februari 2009). 

http://www.ne.se/
http://www.ne.se=mutismden11februari2009


 35 

 

2. Vilka effekter ger en brytning av lärmiljön för pedagogen, elev och de 

andra som blir kvar- när elever byter lärmiljö? 

Uno beskriver elevernas tidigare dåliga erfarenheter från sin hemskola och säger att eleverna är 

lättade när de får komma till den nya lärmiljön. Eleverna kommer hit från en klass och blir kvar 

här, där bryts relationen med den tidigare klassen. Trots att eleven i realiteten fortfarande är 

inskriven på sin hemskola. En del har kvar kompisar som bor hemmavid, relationen till tidigare 

klasskamrater sker på fritiden. Om eleven skulle tillbaka till den ordinarie skolan skulle de 

förmodligen vara bättre om eleven kom till en helt ny skola. ”För att man inte skall halka 

tillbaks i en roll som man haft och som andra, både elever och lärare förväntar sig att man 

skall ha”(Uno). 

 

Formellt ser det ut som den tillrättalagda lärande miljön är en 1-9 skola i realiteten kommer 

eleverna till skolan, vanligast från årskurs 4-6, ibland från 7;an eller 8;an i undantagsfall från 

årskurs 3. Tekniskt sett förblir eleverna fortsatt inskrivna i sina hemskolor. Uno ser inget 

problem med att elever exkluderas eller förflyttas till en ny lärande miljö. ”Det viktigaste är att 

barn ska må bra och känna sig trygg i en grupp som den är.  

 

 

 … sen är det ju så att det är jätte många barn som är i en klass men är inte med i en 

gemenskap i klassen och då kan man ju fråga sig; - Är de eleverna exkluderade, eller 

inkluderade? Om man bara känner sig utanför hela tiden och udda eller så, är man 

exkluderad då?”(Uno). 

 

Uno anser att det är synen på exkludering som är problemet. Han förtydligar och säger att om 

elever tillåts vara olika, där var och en kan jobba på sitt sätt och lära sig utifrån sina 

förutsättningar inte bara på pappret utan i verkligheten, då blir den kulturen det naturliga och då 

finns inte problemet. Det är inget märkligt att elever behöver olika sätt, olika tid och olika vägar 

för att lära sig, då vi alla är olika som människor helt enkelt. Det negativa med brytning till den 

gamla klassen är att elever som blir kvar inte tvingas att lära sig att anpassa sig till att det finns 

elever som har olika form av handikapp. Det positiva är att eleven kommer till en miljö där de 

hittar en trygghet, en plats, ett arbetssätt som gör att man utvecklas och går framåt. Från att ha 

känt sig misslyckad får eleven uppleva en förändring mot bättre självkänsla och självförtroende 

(Uno).  

 

Klara menar på att de effekter som förväntas av den tillrättalagda lärandemiljön, bygger på en 

idealiserad bild. Tanken var att eleven skulle vistas en tid i den tillrätta lagda lärande miljön och 

fortfarande vara inskriven i sin hemskola, sedan skulle eleven återgå till sin klass med samlad 

kompetens och stöd av pedagoger från den tillrättalagda lärande miljön som skulle stötta upp 

och hjälpa den ordinarie skolan att komma vidare. Tyvärr fungerar det inte så, ”några lyckade 

tillbakagångar till hemskolan har jag inte hört något om” (Klara). Enheten fungerar inte som 

ett resurscentrum för den ordinarieskolan såsom förslaget presenterades och det beror på att de 

har så fullt upp med vad som händer i den verksamheten. Rädslan om övertalighet och risken att 

förlora sin tjänst kan också vara orsaker till att det blir så här. Om elever inte vill återvänd till 

sin egen lärmiljö, det uppfattar jag som ett tecken på att situationen har gått för långt.  

 

Effekter för pedagogen innebär att om de skulle få fortbildning och specialpedagogiskt stöd 

skulle de slippa känna inkompetens och förlusten av att ge upp en elev, de skulle också växa i 

yrkesrollen. ”Vi insåg behovet av att utbilda människor ute på fältet för att ta hand om de här 

eleverna, … istället för att testa elever testade vi lärande miljön för att se vilka brister som 

fanns. Pedagogerna fick komma med förslag på vad de behövde för att klara situationen” 

(Klara). 
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Klara hävdar skolans värdegrund som bygger på demokrati och alla människors lika värde och 

rättigheter, där skollagen uttrycker elevens rätt att få undervisning i sin hemklass. ”Med vilken 

rätt plockar vi då ut några barn och säger att du skall gå här?” (Klara) Det som händer bottnar 

i brist på förståelse för det totala demokrati uppdrag som skola har. ”Det är vi som måste hävda 

barnens rätt, alltså respektera individens okränkbarhet”(Klara). Jag är fullständigt övertygad 

om att exkludering från klassen aldrig är bra. Vi har ingen rätt att bryta den kontakten och det 

ingår inte heller i det uppdrag som skolan har (Klara). Genom detta förfaringssätt säger Klara 

att skolproblem eller elevens möte med pedagogiken drabbar eleven och problemen lyfts över 

på föräldrar som många gånger hamnar i en pressad situation. Där övertalnings kampanjer 

förekommer mot föräldrarna. Ett exempel lyfts fram där pappan inte vill ta ut någon diagnos 

och mamman känner sig nödd och tvungen till det för att eleven skall få stöd. Luleå kommun 

säger att om skolan skall ha rätt till extra pengar måste en diagnos tas ut. Klara vill pröva detta i 

EU rätten och FN konventionen, håller det där? I realiteten skulle en elev inte behöva ta ut en 

diagnos som t ex. ADHD eller något annat för att få den självklara hjälp de har rätt till via 

skollagen. Klara lyfter sin personliga levnadsregel- ”Vad skulle jag tycka om det var mitt eget 

barn?” Då skolkommunen inte kan omhänderta situationen, blir det ett problem för föräldrarna. 

Effekten av att placera problemet hos elev och föräldrar gör att problemen mörkas och ses 

utifrån individ nivå. Detta måste lyftas upp på organisations nivå; hur organiseras undervisning 

så att alla elever blir delaktiga?(Klara).  

 

Klara ser mer långsiktiga effekter av de tillrättalagda lärmiljöerna och anser att vi fostrar in barn 

i ett system där vi tillhandahåller miljöer för olika sorters människor och det kommer eleverna 

att lär sig. Vilket innebär i förlängningen att vi formar ett samhälle som segregerar; ett 

särskiljande samhälle blir resultatet” - Ska vi ha det så?” frågar sig, Klara. Informanten känner 

inte till någon undersökning som beskriver elever som gått på de tillrättalagda lärande miljöerna 

men menar ändå att forskning finns kring särskoleelever, där resultat visar att de som integrerats 

i den vanliga skolan fick bättre självkänsla och såg sig som människa då de fick gå i den vanliga 

skolan. Även forskning kring specialundervisning, när elever fick gå i klinik pekar på att 

eleverna oerhört fort tar till sig en negativ självbild ”jag är dum”, på så sätt påverkades deras 

identitet, deras självkänsla och självförtroende.  

 

Sammanfattning av resultat fråga 2 

Enligt Uno har eleverna skolmisslyckanden bakom sig och därför ger en brytning positiva 

effekter för eleven i fråga. Någon gång under sin skolgång kommer de till den särskilt 

tillrättalagda lärandemiljön men är ändå tekniskt sett fortfarande inskrivna på sin hemskola, 

trots att alla kontakt bryts med den. Uno förklarar vidare och säger att det är den traditionella 

skolkulturen och normaliseringsprocessen som inte tillåter olikheter. Det negativa är att 

kvarvarande elever inte lär sig att fungera ihop med elever som har funktionsnedsättningar.  

 

Klara belyser effekter när det gäller en brytning ur ett kritiskt perspektiv och menar att 

förväntningarna kring de särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna bygger på en idealiserad bild. 

Verksamheten fungerar inte som ett resurscentrum för den ordinarie skolan, som det var tänkt, 

utan de driver en parallell skolverksamhet. Planen för elever att återgå till sin hemskola 

fungerar inte i realiteten. Informanten Klara hävdar att man måste skifta fokus från elev till 

pedagog och lärandemiljö, istället för att belasta elev och föräldrar. – Med vilken rätt plockas 

några elever bort från sin hemklass? frågar hon sig. Skollagen och demokratiuppdraget som 

skolan har ger ingen legitimitet för dessa åtgärder. Skolkommunen måste lyfta problemet från 

individnivå upp på en organisationsnivå och genomlysa organisationen; hur organiseras 

undervisning så att alla elever blir delaktiga? Långsiktiga effekter handlar om hur elever fostras 

in i system där människor sorteras ut, på så sätt skapas ett segregerande samhälle. Informanten 

är övertygad om att identitetsskapandet hos den enskilde eleven får negativa effekter av en 

brytning med hemklassen. 
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3. Vilka lärmiljöer skapar ett gynnsamt lärande och bättre 

förutsättningar för en djupare förståelse för elever med autism?  

Båda informaterna betonar värdegrunden; vi är alla lika mycket värda, inom begreppet en skola 

för alla  och elevens upplevelse av att få känna att jag duger som jag är. De talar om vikten av 

att få lämna skolan rakryggad, glad, trygg och kompetent, det vill säga att känna stolthet över 

sin tid i skolan.  

 

När det gäller lärande miljöns förutsättningar pekar Uno på problem som han ser inom den 

ordinarie skolan. Det är dels den stora miljön och den kultur som råder där, personaltätheten 

och utbildningsbrister hos personalen och den struktur som skolan har. Klassrummet kan inte 

erbjuda de verkligt höga kvalité på individualisering som den tillrättalagda lärande miljön kan. 

Vidare menar han att elever med autismstörning har stora svårigheter i perception så den 

vanliga skolmiljön är en så olämplig miljö för de här eleverna. Det förändringar som behövs är 

miljö, pedagogik, och personaltäthet. Exempelvis bör matsalen uppdelas i mindre rum, mindre 

lektionssalar behövs och anpassning av pedagogik där arbetsformer och innehåll struktureras 

både i tid, tempo och mängd ses över. Därför förespråkar Uno de tillrättalagda lärandemiljöerna 

(Uno). 

 

Klara menar att eftersom skolan är obligatorisk och går under skollagen är det alltså inte 

någonting som eleven kan välja. Utan definitionen av begreppet En skola för alla innebär 

mångfald, där människors lika värde är grunden oavsett om individerna är väldigt olika som 

personer.Verksamheten under begreppet En skola för alla omfattar lärandeprocesser, 

socialaprocesser, hälsa och demokrati. Mot denna bakgrund är det naturligt att de tillrättalagda 

lärandemiljöerna ska finnas inom den ordinarie skolansram. Vilket medför att miljöer ska 

bearbetas så att de passar alla barn och måste finnas inom den ramen. Klara hävdar att 

ledningen måste möta situationen och stärka lärare inom detta område, grundad i tanken att 

eleverna hör hemma i denna skola och du som lärare klarar av det här. Dialogen mellan rektor 

och lärare måste fungera, där lärare får lyfta vad de tycker är svårt och vad de behöver hjälp 

med måste de få stöd i. 

 

På Klaras skola fungerar den integrerade särskolan, där en tjej med diagnosen ADHD blev vald 

till Lucia och fick gå med levande ljus i håret. En pojke som krampar och handen skakade 

väldigt mycket, fick problem med att bära stjärnan, han valde att hålla handen neråt och bära på 

en pepparkaka. Det viktiga var att eleverna kände delaktighet och fick vara med på sina villkor. 

Detta är ljusglimtar för eleverna utstrålade stolthet och deras självkänsla lyste fram (Klara).  

 

Hos oss kan vi rigga tillrättalagda lärandemiljöer på grund av att vi har en 

gemensam grundsyn som innebär att; alla barn är våra barn, en flexibel 

organisation, vi arbetar i arbetslag, vi har inga klasser utan basgrupper som vi 

utgår ifrån, säger Klara.  

 

Genom att arbeta i arbetslag uppnås en bred och samlad kompetens av specialpedagoger, 

förskolelärare, fritidspedagoger och grundskolelärare. En flexibel organisation stöttar 

verksamheten. I stället för klasser arbetar de anpassningsbart i basgrupper, där  storlek varierar 

från 5- 15 stycken, beroende på vad som skall göras. Eleverna är vana att arbeta med kompisar 

som kan olika saker när elever med ålderskillnader sammanförs och förståelsen är olika hos 

enskilda elever. Vi drar nytta av att elever kan olika saker och uppmuntrar dem att hjälpa 

varandra och att lära och jobba tillsammans. Vi omprövar de anpassade lärmiljöerna och har t 

ex upptäckt att byta av lokal kan var ett problem, då får de som upplever detta moment svårt bli 

kvar i lokalen och de som klarar av att byta gör det. Det är ofta enkla metoder som kan lösa 

situationer. Vi anpassar också tid till aktivitet ofta räcker 20 minuters pass och sedan byts  
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aktivitet. När det gäller flexibilitet har skolan stöttat en familj att lära sin flicka att vara ensam 

hemma och efter tre månaders övning så klarade hon av det. Klara framhåller att deras skola 

har medvetet valt att inte lösa problem genom att skicka elever vidare, istället har de tagit emot 

sex stycken elever som varit utlokaliserade i andra små grupper och bearbetat lärmiljöer för 

dem. Informanten anser att det är allvarligt om skolor gör gällande att de inte kan ta emot alla 

elever och att de inte kan tillrättalägga lärandemiljöer för eleverna. Klara avslutar intervjun med 

orden, ”Jag tror att allt behöver balanseras”(Klara). 

 

Sammanfattning av resultat, fråga 3 

Båda informanterna är eniga om att elever ska ha möjlighet att lyckas med sin utbildning i 

skolan. Uno tror dock på de särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna för att den vanliga skolan är 

en för stor miljö, och skolkulturen som råder där är ett problem, personaltäthet är för låg, 

bristande utbildning hos personal, samt skolans struktur skapar hinder för elever med 

perceptionsstörningar. 

 

Klara tar ansats i en obligatorisk skola och begreppet en skola för alla och menar att detta 

omfattar lärandeprocesser, sociala processer, hälsa och demokrati. Mot den bakgrunden är det 

naturligt att de särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna ska finnas och anpassas inom den 

ordinarie skolan. Pedagogen som förändringsagent med kompetens och rätt attityd belyses. Det 

viktiga är att möta elever och få dem att känner delaktighet så att de kan vara med på sina 

villkor. Genom flexibel organisation och bred kompetens i arbetslag och olika åldersindelningar 

på eleverna, där anpassning av personal, tid lokal och elevantal är grunden för att skapa ett 

gynnsamt lärande och bättre förutsättningar för alla elever, även de med funktionsnedsättning
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Diskussion och analys 
Mitt övergripande syfte är att beskriva och analysera vilka uttryck tillrättalagda lärande miljöer 

tar sig mot bakgrund av begreppet; En skola för alla och problematiseras ämnet ur ett kritiskt 

perspektiv. Detta gör jag genom att besvara frågeställningarna; Vad anser pedagoger att en 

tillrättalagd lärandemiljö uttrycker? Vilka effekter menar pedagogerna att en brytning ger, för 

skola, pedagogen, eleven och de andra som blir kvar i sin lärmiljö när elever byter lärmiljö? 

Vilka lärmiljöer menar pedagogerna skapar ett gynnsamt lärande och bättre förutsättningar för 

en djupare förståelse för elever med diagnosen autism?  

 

Diskussionen hämtar näring i kritisk teori, där fenomen i samhället tolkas och detta gör man 

genom att förtydliga meningsnivån. Tolkningar vill fördjupa förståelse och förklara elementen, 

därför pendalar man mellan närhet och distans. När det gäller kritisk forskning fordras 

förmågan till distans, då det är det naturliga och självklara som skall problematiseras. 

Meningnivån finns på olika nivåer dvs. en ytstruktur och en djupstruktur. Djupstrukturen ligger 

under ytan och förhåller sig till, trosföreställningar och värderingar som vanlitvis inte 

ifrågasätts, det är det självklara som tas för givet. Det är värderingar och föreställningar i 

djupstrukturen som bidrar till stelnade sociala instituioner och fastlåsta tanke och handlingsätt. 

Därför kan en bra tolkning lyckas med att få människor att tänka till- och till och med tänka om 

(Alvesson, Sköldberg, 1994). 

 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras undersökningen mot den bakgrund och de teorier 

som lyfts fram i uppsatsen När empirin belysts och konfronterats mot tidigare presenterade 

teorier har vissa teman utkristalliserat sig. Dessa teman tar jag fasta på och använder som 

underrubriker för att ge struktur och tydlighet i uppsatsarbetet. 

 

Tillrättalagd lärmiljö mot bakgrund av begreppet; En skola för alla 

När empirin speglas mot de förklarade teorierna framträder påtagliga mönster. Den 

utlokaliserade tillrättalagda lärande miljön karakteriseras av följande; 

 

 Liten avskiljd miljö 

 Kriterier för att få tillgång till den baseras på en diagnos 

 Kartläggning av eleven tar form 

 Individualisering prioriteras - Individuellt arbetssätt 

 Strukturerad – detaljstyrd planering, schema och elevarbete 

 Personaltätheten är stor där pedagog är närvarande i väldigt hög utsträckning  

 Samarbete mellan föräldrar, personal och rektor betonas 

 

De ovan redogörande punkterna beskriver den utlokaliserade särskilt tillrättalagda lärande 

miljön i ett koncentrerat format. I relation till bakgrundsteorier framstår lärandemiljön för mig 

som en förlängning av traditionell specilapedagogik som utgår från ett kompensatorisk 

perspektiv. Fokus inom den forskingen arbetar utifrån idén att identifiera problemgrupper, 

därefter söka efter psykologiska och neurologiska förklaringar för att sedan fastställa metoder 

för att kompensera problemet (Nilholm, 2007 s 25). Sett ur ett historiskt perpsektiv har dessa 

traditionella lösningar inte visat sig vara produktiva. Lärmiljön är exkluderande då eleverna är 

utplockade från sin klass, vilket enligt forskning leder till att elever stigmatiseras. Den 

individualisering som profileras där eleven sitter avskärmad från omgivningen bygger på ett 

tänkande kring en statisk lärmiljö med tydlighet och struktur. Men som leder till ett isolerat 

lärande som skolan av tradition är starkt präglad av. I de sammanhanget reduceras kunskapande 

till en substans vilket Dysthe, (2003 s 51.52). menar förenklar synen på lärande och resulterar i 

ett improduktivt lärande för eleven. Jag håller med Persson som säger att elever som exkluderas  
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kan uppfattas som ett misslyckande för skolan. Den ovan beskriva lärmiljön kan tolkas som ett 

svar på skolans misslyckande. När skolor väljer utlokaliserade särskilt tillrättalagda lärmiljöer 

för vissa elever indikerar det att eleven inte lyckas i den vanliga lärmiljön, vilket mycket väl 

kan tolkas som skolans misslyckande. Sett ur ett dilemma perspektiv där social rättvisa är 

grunden, är det viktigt med elevens rätt att aktivit delta i den ordinare skolan.   

 

Observera att kriteriet för den aktuella lärandemiljön är en diagnos, vilket säger något om hur 

berörda valt att definiera funktionsnedsättning utifrån ett hindersperspektiv och i relation till 

teorier om socialkonstruktionism beskrivs de professionellas makt där diagnos som grund för 

pedagogik ifrågasätts. 

 

Pedagogen som deltog i undersökningen kunde inte explicit uttrycka någon teoretisk eller 

särskild pedagogisk grund för den individuellt anpassad undervisning. Någon specifik 

teorianknytning ansågs inte aktuell utan pedagogiken utformades allt eftersom, och anpassades i 

tid, tempo och mängd. Var den hämtar näring kommer inte riktigt fram, utan beskrivs som ett 

hopkok, mixad med personliga erfarenheter. Enligt min tolkning äger och tillämpar den 

tillrättalagda lärandemiljön pedagogiska teorier vagt. Någon särskild utbildning eller 

fortbildning riktad mot elever med autisktiska problem hade inte heller personalen tagit del av. 

Enligt min mening och mot bakgrund av begreppet; en skola för alla kan de utlokaliserade 

tillrättalagda lärmiljöer ifrågasättas och den specialpedagogiska tradition som tillämpas genom 

kompensatoriska lösningar.  

 

Kritiken som kommer fram genom begreppet; en skola för alla lyfter upp flera olika aspekter; 

Jag väljer att diskutera några synpunkter enskilt såsom punkt ett och sex, punkterna två till fem 

sammanförs. 

 

1. De tillrättalagda lärmiljöerna är segregerande- särskiljande och de startas upp helt 

oreflekterat  
 

Inom begreppet en skola för alla ligger skolans ansvar att möta elevens svårigheter med 

pedagogisk, organisatoriska och miljörelaterade insatser så att svårigheter blir mindre. Skolans 

ansvar är ovillkorligt, om en elev har svårigheter skall stöd ges. Enligt (SFS 2000:1108) ska 

stödet i första hand ges inom den klass eller den grupp som eleven tillhör. Det skall vara 

särskilda omständigheter om stödet skall ges i särskild undervisningsgrupp och i så fall skall 

elev, rektor och förälderar vara delaktiga i beslutet. Att elevens hemklass prioriteras bottnar i 

den demokratiska värdegrund som Lpo 94 (Utbildnings departementet, 1994) vilar på och den 

syn som råder när det gäller mänskliga rättigheter. Enligt Salamancadeklarationen, förklaras 

olikheter som något positivt, en styrka i lärprocesser som pedagoger kan dra nytta och som en 

del i den demokratiska fostran. För att skapa tolerans, jämlikhet och hindra diskriminering i 

samhället är skolan den sociala arena där olikheter ska finnas och bli synliga. FN som genom 

WHO (2001) har infört begreppet hälsoperspektivet framhåller att fokus måste ligga på vad en 

person faktiskt kan göra, för att stärka personens livskvalitet istället för att begränsa en individ 

och framhålla vad han/hon inte kan göra. Luleå kommun vill arbeta integrerat enligt den 

kommunala skolplanen för år 2008- 2010 där framhålls integrerade arbetsformer inom den 

kommunala skolan för att stärka individens livsvillkor. Vad står begreppet integrerad för?  

 

Kanske begreppet integrerad kan förklara de oreflekterade etablerandet av de utlokaliserade 

lärmiljöer. Integreringsbegreppet har i forskar sammanhang förlorat i innebörd på grund av att 

elever visserligen placerats i klasser men någon reell anpassning av situationen ifråga har aldrig 

kommit till stånd och därför fungerade lärandesituationerna dåligt för vissa elever. Hamnar 

pedagoger i en situation där lärande inte fungerar som det var tänkt, är det lätt att falla tillbaka 

på gamla rutiner av hur situationer löses, det vill säga inom ramen för traditionell 

specialundervisning med kompensatoriska lösningar. Begreppet inkludering går mycket djupare 

och beskriver hur miljö, material, kompetens och bemötande samspelar för att skapa  
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delaktighet. Delaktighet är ett introducerat begrepp hos forskare som inriktar diskursen på två 

olika teman; dels på hur skolan organiserar verksamheter och dels betonas elevers rättigheter.  

 

De expanderande undervisningsformer genom utlokaliserade tillrättalagda lärande miljöer 

behöver ses över, då skollagen idag inte ger stöd för dessa former av segregerad undervisning. 

Idag har skolkommunen gått runt lagen genom att formellt låta eleverna vara inskrivna på sin 

hemskola, men elev och pedagoger har inte något samarbete, någon relation eller kontakt till 

hemklassen, enligt undersökningen. Undersökningen pekar också på att återgång inte ses som 

ett alternativ och något samarbete kring eleven mellan skolenheterna har inte förekommit. 

Kopplat till tidigare forskning som finns, indikeras hur den elev ”som tidigt i sin skolgång 

placeras i speciella miljöer med andra förväntningar ofta inte lyckas med att normaliseras” 

(Hjörne, 2008 s 142). Inom ramen för det kritiska perspektivet bör funktionshinder läggas på ett 

samhälleligt plan och kritiken är stark mot strategier som placerar den funktionshindrade i en 

marginaliserad inlärningsmiljö.  

Synen på elever  

Punkt två till fem beskriver hur elever framställs som problematiska och hur den synen påverkar 

utvecklingen mot en förflyttning till en tillrättalagd lärande miljö.  

 

2. Elever förklaras som problematiska  

3. Syn på elever, när det gäller avvikelese från normalt, är kopplat till den tid man lever i.  

4. Skapa en norm för problemlösning att skicka iväg elev  
5. Kortsiktig lösning  
 

Tidigare forskning bl a. Karlsson (2007) pekar på riskerna med att ”elever i svårigheter” endast 

uppfattas som problematiska. Med tanke på skolans mål att stötta elevgruppen så visar 

forskning motsägelsefullt hur ”elever i svårigheter” marginaliseras, deras aktörskap och 

kompetens negligeras. Hur skolan organiseras är viktigt för hela samhälsutvecklingen, då en del 

elever riskerar att hamna i utanförskap. Det positiva är att eleverna själv spjärnar emot 

kategorisering som leder till att de förklaras som problem. Hjörne (2008) påpekar att det 

påfallande nog är är kategorierna som söker upp eleverna och inte tvärtom (Ibid s 153-155). När 

elever gestaltas som problematiska bör det förstås mot en kompensatorisks traditionen inom 

specialpedagogik. Där man i pragmatisk anda har strävat efter att kompensera och stödja eleven 

i lärandesituationen, konsekvenserna av att diskutera elever som problematiska har blivit synlig 

först under de senaste trettio- tjugo åren, då igenom den kritiska forskningen.   

 

Undersökningen lyfter fram hur avvikelse från det normala definieras och förändras över tid. 

Avsnittet; skolan en historisk process belyser hur synen på elever med funktionsnedsättning 

tidigare definierades som onormal, vilket har förändrats över tid, till dagens syn där hälsa 

livskvalitet och jämlikhet är viktiga utgångspunkter: Idag är de funktionshindrade själva som i 

stor utsträckning är delaktig i hur funktionsnedsättning beskrivs. Igenom det kritiska 

perspektivet inom specialpedagogik och dilemma perspektivet lyfts skolans problem med att 

hantera elevers olikheter som har visat sig historiskt sett, vara starkt kopplat till den tidsanda 

som präglar samhället i stort. När det gäller att skapa en norm för problemlösning menar Person 

(2003) att det är igenom specialpedagogiskkompetens för ”elever i behov av särskilt stöd” som 

klasslärare har lärt sig att inte räkna med den elevgruppen i undervisningsplaneringen. 

Undersökningen indikerar även att elever likväl kan vara understimulerade. Därför finns en risk 

att lärandemiljön inte varit tillräckligt lyhörd och varierad. Det är möjligt att eleven kan ha varit 

utsatt för dålig pedagogik (Ibid, s. 24.34). I linje med Persson ser även jag en risk för att 

pedagoger som möter elever med autismspektrumstörningar lär sig att ”tänka bort” elevgruppen 

i och med att de förflyttas ur klassen. Enligt teorier som belyser specialpedagogiken kan den 

paradoxalt nog förstärka den problembild som elever beskrivs i. Vilken norm som skapas och 

hur framtiden kommer att uttrycka sina åsikter om förfaringssättet att hantera ”elever i 

svårigheter” genom att avskärma dem i tillrättalagda lärandemiljöer, får vara osagt.  
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Kritiken som undersökningen tar fast på beskriver de utlokaliserade tillrättalagda lärande 

miljöerna som kortsiktiga lösningar. Med glasögon lånade från de kategoriska perspektivet kan 

kortsiktiga lösningar förstås som svar på den tidigare skolans problem att differentiera 

undervisningen, mest troligt grundad i en akuta problembild som sedan kopplas till någon form 

av diagnos och individbundna svårigheter hos eleven. Detta kan ses som en förklaringsmodell 

till att utlokaliserade tillrättalagda lärandemiljöer uppfattas som kortsiktiga lösningar. 

 

I kontrast till det kategoriska synsättet utgör det relationella perspektivet ett alternativ. Vilka 

konsekvenser skulle det få för eleven, -Ja, vad skulle det betyda för rektor, lärare, elev och 

föräldrar om lärare i lärandemiljön skulle implementera nya teorier, tankar idéer och utgå från 

ett mer relationellt perspektiv som Persson ,(1998) belyser. 

 

Rehabilitera och ifrågasätt lärandemiljön 

Undersökningen riktar kritiken mot de tillrättalagda lärande miljöerna som leds vidare mot 

skolsystemet, framförallt de skolor som skickar iväg elever. Undersökningen belyser hur 

lärandemiljöer inom skolan aldrig blir ifrågasatta, utan eleverna drabbas av problem som tar sig 

uttryck i sina respektive skolor. Därför diskuteras rehabilitering, och olika sätt att se på 

tillrättalagda lärandemiljöer under punkt 6.  

 

6. Rehabilitera skolan och kvalitetsäkra lärandemiljöer  
 

Inom ramen för det kritiska perspektivet blir konsekvenserna tydliga av att arbeta utifrån ett 

kompensatoriskt perspektiv där fokus i första hand ligger på eleven. Det binder inte bara eleven 

till problemen utan det begränsar också utsikten för andra möjliga orsaker till att problem 

uppstår i lärande miljön. Faktorer som Persson belyst, det vill säga läraren, lärandemiljön, 

undervisningsinnehåll, didaktik, kompetens, sociala realtioner osv. Undersökningen 

uppmärksammar hur skolsystemet inte får chans att reparerar den skola som hanterar ”elever i 

svårigheter”, genom att skicka dem till en utlokaliserad tillrättalagd lärandemiljö. Jag ser en fara 

kring objektiva möjligheter att arbeta vidare med utvecklingsarbete inom dessa skolor, vilka 

undermineras av förfaringssättet. Haug, klargör att om ledning och pedagoger inte är beredd att 

vidga perspektiven och förstå problemen som socialt konstruerade begränsas möjligheter att 

förbättra skolan. Idag ses skolutveckling som ett processarbete för kvalitetssäkring och skall 

vara en del i den vardagliga arbetsrutinen. I det sammanhanget är läraren en nyckelfigur och en 

stark förändringsagent som påverkat mer än något annat elevernas prestationer. Historiskt sett 

har lärare verkat i en undervisnings miljö som gett preferens åt kontroll och kategoriska 

perspektiv. Referensramar av att problematisera och reflektera över lärande är något relativt 

nytt sett ur ett historiskt perspektiv och utvecklas successivt i skolan. Min erfarenhet är att 

läraren verkar i komplexa arbetssituationer där pedagogisk reflektion kopplad till forskning och 

teorier kan åstadkomma att pedagogen får syn på sig själv. Min åsikt är att de här eleverna är 

oerhört viktiga ur pedagogisk synvinkel för skolutveckling. Det är tack vare dem som läraren 

lär sig att bli lärare. ”Elever i svårigheter” eller med beteendestörningar ställer saker i 

lärandemiljön på sin spets och därför utvecklar de verksamheten och hjälper lärare att få grepp 

om lärarens professionella objekt; dvs. att utveckla elevens förmågor och åstadkomma lärande 

(Carlgren, Marton, 2007).  

Sammanfattning  

De särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna tolkas mot bakgrund och i relation till forskning, samt 

teorier, i det ljuset framstår miljön som en förlängning av traditionell specialpedagogik. 

Historiskt sett har dessa visat sig vara improduktiva miljöer för lärande. Elever exkluderas i och 

med förflyttning och forskning pekar på att elever i sådana situationer stigmatiseras på grund av 

särlösningar. Diagnos som grund för utbildning säger något om de professionellas makt. Den 

pedagogiska individualisering som sker avskärmat ger ett isolerat lärande, vilket går helt emot  
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sociokulturella tankar om lärande, utveckling och lärandemiljöns betydelse. Den teoretiska 

anknytningen till pedagogiken är vag och lärarna har ingen spetskompetens inom 

autismområdet, utöver de erfarenheter de själva skaffat sig genom arbetet. Mot bakgrund av 

begreppet en skola för alla och skollagen kan de särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna 

ifrågasättas. Ur ett kritiskt perspektiv diskuteras den segregering av elever som dessa lärmiljöer 

öppnar upp för, samt att det sker oreflekterat och är en kortsiktiglösning. Vidare kommer 

diskussionen in på vilken elevsyn som ligger till grund för åtgärderna. Eleven tillskrivs etiketten 

problematisk och görs till problem. Hur avvikelse uppfattas kopplas till den tid man lever i, och 

avgörs av den tidsbundna normen. Avsnittet avslutas med tankar som pekar på möjlighet att 

skifta fokus från elev och genomlysa skola och lärandemiljö. Där anser jag i linje med Haug, 

(1998) att pedagoger måste vidga perspektiven och förstå problem som socialt konstruerade för 

att kunna rehabilitera och kvalitetssäkra skolan och lärandemiljön.    

Effekter; för skola, pedagog, de andra, och eleven - då elev byter lärmiljö 

När det gäller hur effekterna påverkar den enskilde eleven pekar undersökningen i olika 

riktningar. Jag kommer att konfrontera dessa bilder och analysera svaren mot teorierna. 

 

Effekter för den enskilde eleven; 

Från de tillrättalagda lärande miljöernas horisont ses miljöombyte för eleven som något positivt. 

När exkludering diskuteras anses det inte vara det primära problemet. Pedagogen exemplifierar 

och beskriver hur elever kan ha varit utsatta och tilldelats en roll, där de uppfattats som utanför 

och en udda person i klassen. Pedagogen från den tillrättalagda lärmiljön gör gällande att 

exkludering inom den ordinarie skolan förekommer och menar att i det sammanhanget bör 

normaliseringsprocessen ifrågasättas. Vid eventuell återgång anses det därför bättre att eleven 

får börja i en ny skola, för att inte falla tillbaka i sin roll och svara på ställda förväntningar från 

lärare och andra elever. 

 

I kontrast till ovanstående resonemang ifrågasätter Klara hela förfaringssättet och frågar; - Med 

vilken rätt bryts relationen till hemklassen? Vidare pekar hon på, hur eleven görs till problem 

genom denna hanteringsprocess. Eleven avskiljs från sina kamrater, sin sociala arena och mister 

möjligheten att samspela och lära tillsammans med andra elever. Elevens identitetsskapande, 

självbilden och självförtroende tar skada på grund av dessa speciella åtgärder.  

  

Dagens resonemang är möjligt att återkoppla till SIA utredningen från 1947 som öppnar för 

frågor som; - Är det verkligen ”fel” på eleverna? Vilket visar att detta ingalunda är en ny fråga 

utan i skolans värld är ”elever i svårigheter” en levande diskussion som pågår. Huruvida elever 

görs till problem blir förståeligt i ljuset av teorier som beskriver hur sociala konstruktioner sker. 

Både kunskap och makt kopplas till professionella intressen och specialpedagogiken har inte 

haft någon egen grund att stå på utan den medicinska och psykologiska diskursen har definierat 

kunskapsområdet. Där grundsynen bottnar i patologi. Hjörne, (2008) tar upp processer kring hur 

etiketter och kategorisering produceras baserad på problembilder som lyfts i elevhälsoteam. Det 

finns idag en stor oenighet från forskar håll när det gäller ifall olika grupper upptäcks eller 

skapas, det vill säga elevgrupper med diagnoser som ADHA och autismspektrumstörning, eller 

aspergersyndrom. Den tidigare forskningen som redan sagts pekar på hur elever spjärnar emot 

kategorisering. Frågor hur dessa eleven gör sin röst hörd, det vill säga elevens maktställning 

gentemot de professionella är öppet för vidare diskussion.  

 

Utifrån skolans uppdrag med rätt till likvärdig utbildning för alla elever är informantens fråga 

befogad, - Med vilken rätt bryts relationen till hemklassen? Jag finner inget stöd i 

Internationella fördrag, skollag, i uppdraget eller styrdokument för att placera elever i 

utlokaliserade särskilt tillrättalagda lärandemiljöer. Med stöd av övergripande styrdokument, 

forskning och teorier bör dessa tillrättalagda lärandemiljöer motiveras i enlighet med SFS: 1180 

alltså, endast vid mycket extrema fall.  
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När eleven förlorar kontakten med sin hemklass innebär det att den sociala arenan med 

förutsättningar för kollektiva lärandeprocesser radikalt decimeras. Detta strider helt med den 

senaste forskningen kring elevens lärande, utveckling och social interaktion som grund för 

lärande. Då grunden för lärande enligt teoretiker som Vygotskij, Bakhtin, Dysthe, osv. utgörs av 

dialog, kommunikation och samspel i en social kontext. Där det är pedagogiken som skapar 

inlärningsprocesser som styr den psykologiska utvecklingen. Min erfarenhet av att arbeta i 

mötet med människor, säger; att alla människor har utvecklingspotential. Den proximala 

utvecklingszonen, begreppsbildning och att få öva på abstrakt tänkande är verktyg som ger 

förutsättningar. I funktionshindret autismspektrumstörning finns problem med social 

interaktion, och perception enligt, Gillberg, (2002). Istället för att öva och utsätta eleverna för 

socialt samspel, att tänka, att reagera och att förstå, att arbeta med det som de har problem med, 

har man valt att avskärma eleverna. Utifrån detta perspektiv väcks frågor om vilka 

konsekvenser och förutsättningar dessa avskärmade miljöerna och det enskilda lärandet får/ger 

för eleven? Jag fördjupare temat i samband med frågan som berör gynnsamma lärandemiljöer.  

 

Uno från den tillrättalagda lärandemiljön beskriver hur elever tilldelats identitetsroller i sina 

tidigare lärmiljöer som avvikare. Klara är medveten om problem och menar att dessa måste 

lösas där de uppstår. Kritiken mot omplacering av lärmiljö gör gällande att eleven försämrar sin 

självkänsla och självförtroende, samt tar skada på grund av förflyttning. Enligt forskningen 

påverkas identiteten och formas i respons till de förväntningar och krav som den omgivande 

sociala miljön ställer. Barn och ungdomsår är den känsligaste tiden då identiteten grundas. 

Processen att bilda en identitet sker genom signifikanta andra, vilka är föräldrar, syskon, lärare, 

kamrater och dessa har inverkan på elevens normer och värderingar. Det är också i samspel med 

andra som förutsättningar för självinsikter och en självmedvetenhet utvecklas. Därför ser jag det 

som väldigt viktigt att pedagogen är lyhörd och aktivt går elever tillmötes för att skapa 

förståelse och mening i en levande kommunikation i lärandemiljön. Med insikter om hur viktig 

en harmonisk identitetsutveckling är för elevens fortsatta framtid, är det viktigt att stödja dem i 

den processen. I vilken utsträckning och hur identiteten hos dessa elever som omplaceras 

påverkas är även en fråga som riktas mot fortsatt framtida forskning. 

 
De andra eleverna; 

Båda informanterna är överens om att de andra eleverna mister mycket kunskap om de inte 

utsätts för olikheter i mötet med människor som har någon form av funktionsnedsättning. Klara 

lyfter in ett historiskt perspektiv och relaterar till samhällsutveckling och den 

demokratiseringsprocess som präglat skolan sedan 1800-talet ända fram till idag. En oro över 

att forma ett framtida samhälle som vill prioritera de som anses vara normalt, öppnar för ett 

elittänk som är främmande för ett land som alltid strävat efter socialrättvisa, jämlikhet och 

demokrati för alla människor. I enlighet med forskning menar jag att; bästa sättet att förhindra 

diskriminering i samhället är via skolan som institution. Skolan bör vara den kulturella 

smältdegel där alla lär sig att lära och leva tillsammans, oavsett hur olika individerna än är. 

 

Effekter för den enskild skola  
Förmågan att synliggöra faktorer som av tradition definierar och hämmar pedagogiskt arbete 

blir möjligt genom att spegla resultat mot vetenskapliga teorier som kritisk diskursanalys och 

socialkonstruktionism. Om ledning inte öppnar upp och vidgar förståelsehorisonten och ser på 

elev och skolproblem som socialt konstruerade begränsas möjligheten att utveckla skolan. Det 

är genom teori anknytning som verksamheten kan få förmåga att se sig själv. Problemen 

behöver lyftas från individnivå till en organisationsnivå och genomlysas; hur väljer skolan att 

organisera undervisning. Lärmiljöer är inte något som uppstår av sig själv, utan de konstrueras 

genom förhandlingsprocesser inom ramen för varje skola.  

 

Genom förfaringssättet att lösa elev och skolproblem där elever omplaceras i utlokaliserade 

särskilt tillrättalagda lärmiljöer medför risker för skolan. Risken är stor att problem som  
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uppkommer för elever i mötet med pedagogiken, inte dras fram i ljuset och lärandemiljön blir 

aldrig ifrågasatt. Det vill säga att skolans tradition av att arbeta i en kategorisk anda fortsätter. 

Möjligheten till ett förebyggande arbete ur ett relationellt perspektiv med arbetsprocesser kring 

självkontroll och utvecklingsarbete skapar förutsättningar för samarbete med alla kompetenser 

inom skolan och skulle kunna tillföra ny kunskap. När lärandemiljön hamnar i centrum finns 

möjlighet att röra sig i tvärvetenskapliga fält som Mandre, (1999) visar exempel på och pekar 

på alternativa lösningar. I dagsläget är det fullt möjligt att skapa samarbete mellan enskilda 

skolor och de tillrättalagda lärandemiljöer för att söka nya lösningar som vidare utvecklar både 

de enskilda skolorna och de särskilt tillrättalagd lärande miljöer. Ett samarbete skulle kunna 

leda till att tillrättalagda lärmiljöer utvecklas till resurscentrum och ger pedagoger mer kunskap 

kring optimala lärmiljöer och lärandeprocesser. Vilket för oss in på vilka effekter separationen 

får för pedagoger. 

 

Effekter för Pedagogen:  

Enligt undersökningen förlorar pedagogen relationen, kontakten till eleven när han/hon 

förflyttas till ny lärmiljö. Därmed förlorar pedagogen även kunskap och kompetens utvecklings 

möjligheter. Inom ramen för Bologna processen talas om vikten av ett livs långt lärande, där 

utbildade pedagoger anses behöva erfarenhetsutbyte, uppdatera och förkovra sin kunskap i ett 

föränderligt samhälle. Utifrån ett relationellt perspektiv förespråkas samarbete mellan alla 

kompetenser inom skolan även en flexibel organisation ökar möjligheter till mer stöd för både 

elev och pedagog i lärandemiljön. Undersökningen och diskussionen vill öppna för alternativa 

lösningar och peka på möjligheten att ge pedagoger chans att möta situationen. Genom att öka 

kunskapen om sitt professionella objekt; lärande, som är att utveckla förmågor och 

förhållningssätt hos eleven. I den situationen bör pedagogen få klargöra för rektor och 

arbetslag– vad han/hon behöver stöd med och vad som eventuellt fattas i lärande miljön. 

Hjörne,(2008) understryker även behovet av att medvetandegöra och involvera eleven i fråga, i 

sin egen lärprocess. Förmågan att konkretisera vad exakt det är som eleven har problem med, 

skulle principiellt kunna underlätta processer kring lärande (Hjörne, 2008 s.). Därför kan 

diskussionen riktas mot vilka lärmiljöer kan skapa gynnsammare lärande och bättre 

förutsättningar med en djupare förståelse hos pedagogerna för elever med diagnosen autism 

Sammanfattning  

När det gäller vilka effekterna en brytning får för eleven i fråga pekar undersökningen på 

skilda uppfattningar hos informanterna. Enligt de särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna är en 

brytning med hemklassen positiv, då den tidigare lärandemiljön inte fungerat tillfredställande 

för eleven. Exkludering ses inte som det primära problemet. Vid eventuell återgång förordas en 

ny skola för att eleven inte skall falla tillbaks i utvecklingen på grund av tidigare ställda 

förväntningar och tillskriven roll.  

 

Det kritiska perspektivet ifrågasätter hela förfaringssättet och ifrågasätter; Med vilken rätt bryts 

relationen till hemklassen? Varken Internationella fördrag eller skolförordningen, forskning 

eller teorier ger berättigande för dessa åtgärder. Kunskap och makt hör ihop med de 

professionellas maktställning och hur den definieras får konsekvenser för elever. Om problem 

löses genom att flytta elever, görs eleven till problemet. Tidigare forskning pekar på att elever 

inte vill uppfattas som problematiska. I och med en förflyttning mister också eleven tillgång till 

sin sociala arena med möjligheter att öva på att samspela och lära tillsammans med andra, vilket 

Vygotskij (2001), Dysthe (2003), osv. menar är grunden för lärande. Där lärande är nyckeln till 

framgång och föregår den psykologiska utvecklingen hos eleven. Identitetsskapande är som 

mest känsligt under barn och ungdomsår, därför finns det risker att självbild och självförtroende 

tar skada av en brytning med hemklassen. Hur detta påverkar eleven står öppet för vidare 

forskning. Informanterna är överens om att andra elever mister mycket kunskap om olikheter 

och insikter om anpassning till funktionsnedsättning. I ett längre perspektiv skapas en gro grund 

för ”elittänk”, vilket är främmande för ett samhälle som länge strävat efter social rättvisa, 

jämlikhet och demokrati. 
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Effekter som en brytning ger för den enskilda skolan är att problemen mörkas, skolan kan 

fortsätta att arbeta i en kategorisk tradition. Utvecklingsarbetet inom skolan hämmas då 

problemen kvarstår på individnivå, när de skulle behöva genomlysas och lyftas upp på 

organisations nivå. Hur organiseras verksamhet så att alla kan bli delaktiga? I ett nytt perspektiv 

kan alternativ skapas och öppna upp för samarbete mellan ordinarieskola och tillrättalagda 

lärandemiljöer som skulle kunna fungera som ett resurscentrum för att stödja pedagoger och 

elever med mer kunskap. Negativa effekter för pedagogen innebär att de förlorar kunskap och 

kompetens utvecklings möjligheter. Pedagoger behöver mer kompetens men även involvera 

eleven i sin egen lärprocess och konkretisera mer exakt; med vad, när och hur eleven har 

problem. 

 

Lärmiljön kan alstra, förutsättningar, lärande och utveckling  

Undersökningen är samstämmig när det gäller elevers rättighet att lyckas i sin utbildning! 

Vilket även finns klart uttryckt i den kommunala skolplanen år 2008- 2010. Hur eleven skall 

lyckas i sin utbildning är inte specifierat i skolplanen. I undersökningen blir det tydligt hur 

informanterna utgår från två olika tolkningsteoretiska perspektiv för hur eleven skall lyckas i 

sin utbildning. Det vill säga å ena sidan det medicinskt psykologiskt definierade perspektivet, å 

andra sidan socialkonstruktionism, Vygoskijs syn på lärande, samt ett relationellt definierat 

perspektiv. De olika perspektiven framhålls, dock kommer tyngdpunkten att vila på de tre 

sistnämda teorierna som genererar distans och möjligheter till en kritisk ansats som vill väcka 

fördjupade insikter kring lärande . 

 

Uno utgår från den diagnos problematik som eleven har och förespråkar utifrån det perspektivet 

de särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna för att utvecklas och få förutsättningar till ett 

gynnsamt lärande, vidare understryker han problem som uppstår för eleven i lärandemiljön 

inom den ordinarie skolan.  

 

Utifrån sin specialpedagogiska kompetens tar pedagogen ansats i ett kompensatoriskt perspektiv 

för att ge eleven förutsättningar. Det som bör förändras enligt honom inom den ordinarie skolan 

är; miljö, personaltäthet, pedagogik. Detta kan indikera hur kompakt motståndet kan bli för 

alternativa perspektiv och varför det är så svårt att förändra synen, när även lärare med viss 

specialpedagogisk kompetens; alltså de professionella verkar för att framhålla diagnoser, 

problem och termen ”elever i svårigheter” som individbunda problem. Även Haug, (1998) tar 

upp detta motstånd.  

 

Klara lyfter in en annan syn på skola och lärande, där hälsa och demokrati perspektivet är 

grunden för skolans sociala liv och de lärprocesser som utvecklas där. I linje med Vygotskijs 

syn på lärande förmår lärmiljön alstra, förutsättningar, lärande och utveckling, för alla elever 

har utvecklingspotential oavsett funktionsnedsättning.  

 

 

 

 

Undersökningen betonar att begreppet mångfald, ingår i begreppet en skola för alla, i och med 

att skolan är en obligatorisk lagstadgad verksamhet. ”Vi har ett uppdrag att utgå ifrån – därför 

måste vi skapa alternativa lösningar och anpassa lärmiljöer inom skolan”, enligt Klara.  

”En skola för alla” 

Lärande 

sociala processer 

Hälsa 

Demokrati 
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Pedagogen är en nyckelfigur, för att alternativa lösningar skall fungera måste verksamheten 

genomsyras av attityden att; alla skolans elever hör hemma här. Det är viktigt att stärka lärare i  

sin yrkesroll och få dem att känna att; - alla barn är allas ansvar. Informanten kommer med 

positiva exempel av en inkluderande skola, där en fungerande lärmiljö utmärks av: 

 

 Flexibel organisation, kommunicerar med alla kompetenser på skolan och med elever 

 Samarbete i arbetslag- ger bred kompetens, vilket i sig är stora resurser 

 Inga klasser, basgrupper och arbetsgrupper 

 Olika åldrar ger olika förståelse nivå; dra nytta av detta – ingen känner sig utpekad 

 Inpränta; samarbete hos elever och lärare, hjälp varandra, lär och jobba tillsammans 

 Kontinuerlig kvalitetssäkring av arbetsfaser där verksamhet diskuteras, dokumenteras, 

och omprövas 

 Skapa flexibilitet och anpassa personal, tid, lokal, och elevantal 

 Inkluderande särskola inom ramen för den ordinarie skolan, där elever kan utvecklas i 

anpassad lärmiljö 

 Tillrättalagda lärande miljöer bör finnas inom ordinarie skola för social rättvisa och av 

demokratiska skäl 

 

Det ovan stående punkterna är en koncentrerad bild av fungerande alternativa lärandemiljöer 

som undersökningen lyfter, i kontrast till de särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna. I denna 

lärandemiljö är alla elever delaktiga, oavsett förutsättningar och funktionsnedsättning . 

 

Speglad mot teorier är detta en lärande miljö beskriven ur ett sociokulturellt perspektiv. Där 

skolan och läraren har en viktig uppgift i att utmana elevernas tänkande och ge dem verktyg för 

ett vetenskapligt förhållningssätt. Lärandemiljön är den sociala kontext som ska inrikta sig på 

att utveckla och omforma tänkande. Undervisning för Vygotskij är en specifik diskurs som 

alstrar utvecklingsmöjligheter för nya former av tänkande. Informantens syn på läraren som den 

starka förändringsagenten hämtar sin näring i Vygotskijs tankar som tydliggör att läraren är en 

betydelsefull person i elevernas utveckling och lärande processer. 

 

Inom det sociokulturella perspektivet tar lärande avstamp i individen. Det vill säga att 

undervisning är individualiserad för att kunna fastställa varje elevs förkunskaper och 

kompetens, hur kunskapsutvecklingen hos den enskilde eleven skall förstås är en förutsättning 

för Vygotskijs begrepp och den proximala utvecklingszonen, Vygotskij (2001). Avgörande är 

att pedagogen har en djupare förståelse för vilka begrepp som är elevens vardagsbegrepp med 

tanke på att utveckla de vetenskapliga begreppen. Det här innebär att pedagogen måste ha 

insikter om att varje förmåga bygger på en osynliggrund av förmågor som eleven redan har. 

Problemen uppstår när någon förmåga fattas. Därför är det av vikt att identifiera dessa element 

som ofta tas för givet och som är avgörande för att hjälpa eleven vidare i lärandesituationen. 

Pedagogen behöver förstå hur viktigt det är att synliggöra, (självklarheter) det vill säga de 

underliggande strukturerna för begreppsbildning som påverkar lärandeprocesser, både för att 

öka förståelsen och ge mening i skolarbete, där mötet mellan vetenskapliga och vardagliga 

begrepp ger aha- upplevelser. 

 

För att skapa en optimal lärandemiljö måste pedagoger organisera och genomföra arbetet på ett 

medvetet sätt så att alla elever får stöd i sin utveckling, enligt Lpo 94 

(utbildningsdepartementet). För att kunna ge korrekt stöd måste lärare ha kunskaper i ämnet, 

om ämnet, i lärande, och om lärande. Hur pedagogen behandlar undervisningens innehåll för att 

eleven ska kunna tillgodogöra sig den, vad ska tas med, vad är underförstått, vad varierar, osv. 

Mångfald och variation har betydelse för att eleverna skall kunna urskilja det väsentliga. Det är 

genom variation som urskiljning sker och inlärning tar form, där urskiljning ger möjligheter till 

att lära sig och erfara kunskap om något på ett nytt sätt, (Carlgren, Marton 2001). Den 

analytiska medvetenheten hos pedagogen är viktig för att kunna förstå och hantera specifika 

fall, både individuellt och i grupp. Den proximala utvecklingszonen bygger på en oändlig  
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kapacitet för utveckling. Dock utgår det sociokulturella perspektivet och den proximala 

utvecklingszonen från att gruppen och pedagogen är delaktiga i att strukturera situationer så att 

eleverna upptäcker strategier för att lösa problem. Undersökningen pekar också på hur 

pedagogen måste ha kunskap om vad eleven kan och tar fasta på hans eller hennes starka sidor 

och den förståelse som redan finns. Dysthe, (2003) förklarar att om eleven lämnas ensam så 

upphör eller försenas utveckling och inlärning. Det gynnsamma lärandet sker när aktiviteter i 

klassen ligger en bit ifrån eleven. Informanten Klara, i den sociokulturellt inriktade 

lärandemiljön är medveten om sin egen roll och hela arbetslagets viktiga roll i att aktivt designa 

och medvetet bearbeta en lärandemiljö som utgår och tar till vara elevernas tänkande.  

 

Vygotskij (2001) säger att tänkandets verktyg är orden. Tanke och ord står i ett dialektiskt 

förhållande. Vidare menar han att orden inte står som uttryck för en färdigtanke utan tanken 

som formuleras i ord, omstruktureras och förändras. Tanken uttrycks inte i ordet - den förlöper i 

ordet. Den sociala kommunikationen är därför oerhört viktig för utveckling av språk och 

tänkande. Om jag har förstått detta rätt bör lärandemiljön främja en atmosfär där dialogen och 

språket finns och är aktivt. Den insikten uppfattar jag inte att de särskilt tillrättalagda lärande 

miljöerna har då eleverna sitter avskärmade och arbetar i regel själva, däremot betonas denna 

stimulans i en sociokulturellt präglad lärandemiljö som Klara refererar till.  

 

Vygotskij förklarar att tanken som dyker upp är en preverbal form, som är svävande och 

försvinner lätt om den inte formuleras i ord. Dysthe, (2003) förmedlar den ryske språkvetaren 

Bakhtin tankar om hur vital dialogen är för att skapa mening. Det är inte individen som skapar 

mening utan vi tillsammans som producerar mening. Förståelsen hänger ihop med mottagarens 

aktiva respons på budskapet som någon form av reaktion och det är i detta möte som mening 

och förståelse uppstår. Relationerna är inflytelserika, man kan även säga att relationer är 

bärande utifrån Meads, teori, symbolisk interaktionism. Individens identitet formas igenom att 

hennes/hans jag växer fram i samspel med andra och personens upplevelse av sig själv 

förmedlas via omgivningens åsikter och reaktioner.  

 

”Varje elev skall få… växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar… Eleverna skall bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är 

förutsättningar för personlig utveckling… grundlägga en positiv inställning till 

lärande… Skolan skall stärka elevernas tro på sig själva och ge den 

framtidstro”(Lpo, 94. Utbildningsdepartementet s.6)  

 

Utifrån detta resonemang ser jag att lärandemiljöns karaktär och pedagogers inställning är 

oerhört betydelsefulla, de har en viktig uppgift i att spegla eleverna som individer som kan och 

förmår tillägna sig kunskap. Lärandemiljön måste tidigt relatera till eleverna som potentiella 

läsare, skrivare, personer som har förmåga till att lösa olika problem. På så sätt ska eleverna 

kunna skapa sig en självbild som bygger på självtillit och tro på att de ”kan” om bara rätta 

förutsättningar ges. I och med att identitet och självbild är så nära kopplat till signifikanta andra 

och formas i respons till de individer som finns i lärandemiljön. Kan man fundera över hur 

förebilder påverkar enskilda elever om alla elever i lärandemiljön har någon form av beteende 

störningar. I en sociokulturell lärandemiljö möts naturligtvis alla elever, jag menar att elever 

med funktionsnedsättning behöver möta ”normalstörda” elever som förebilder för att kunna 

arbeta bort och tillägna sig beteenden med mindre störningar. Samtidigt som ”normalstörda” 

elever behöver lära sig att förhålla sig till olikheter, och lära sig att alla människor är och 

fungerar på olika sätt. - Vilka normer, värderingar och förebilder genererar de olika lärande 

miljöerna? 

 

I en gynnsam lärandemiljö beskrivs ”scaffolding” som ett verktyg, vilket bygger på interaktion 

och dialog för att understödja elever i kunskapande. I det sammanhanget är det viktigt att 

pedagogen är uppmärksam och medveten om att ge stöd på ett korrekt sätt, alltså genom att 

hjälpa eleven att se sammanhang, att sätta in en sak i förhållande till en annan, att göra 

skeenden begripliga, att upptäcka mönster, samhörighet, se likheter eller skillnader. Pedagogen  
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måste vara observant på att inte svårigheter tas bort eller att läraren själv indirekt löser 

uppgiften. Dessa problem kan lätt uppstå i lärandemiljön då stressade situationer uppkommer 

för elev och lärare. Att understödja via ”scaffolding” är mer krävande men gynnar eleven i 

större utsträckning och genererar insikter, rent intellektuellt men även genom förmågan att  

kunna utföra handlingen eller metoden rent tekniskt (Carlgren, Marton 2001). Inom ramen för 

de Särskilt tillrättalagda lärande miljöerna baserar verksamheten på ett individuellt lärande i 

avskildhet, enligt undersökningen, ser jag inte att informanten ägde synen att interaktion och 

dialog anses som betydelsefulla för elevens kunskapsutveckling. Frågor som växer sig starkare 

inom mig rör interaktion. Då personer med autisktiska drag i personligheten har problem med 

socialaförmågor menar jag att dessa förmågor måste eleven ändå få öva sig på.- Hur skall dessa 

elever få öva på detta, ensamma i en avskärmad begränsad lärmiljö? 

 

Synen kring elevens mognad har länge präglar lärande i skolan och hämtat näring i Piaget 

stadieteori. Där ses elevens mognad som något som kommer inifrån och även som en 

utgångspunkt för elevens förmåga att utvecklas. Hur de särskilt tillrättalagda lärande miljöerna 

förhåller sig till elevens mognad eller om det tar avstamp i tankar om att lärande föregår 

utveckling, gick inte att fastställa, teorianknytningen var så vagt formulerad. Klart var att 

lärandemiljön ville möta eleven där de befanns sig kunskapsmässigt. Risken med att utgå från 

mognad inrymmer tankar om att; de är ingen idé för eleven är inte mogen. I den sociokulturellt 

inriktade lärandemiljön uttalas tydligt att lärande föregår utveckling. Den lärandemiljö jag 

undersökte drev en åldersintegrerad utbildningsform. Där de drar nytta av elevernas olika 

förståelsenivåer, vilket ses som ett verktyg för att stimulera lärandeprocesser. Därmed blir 

pedagoger och lärandemiljön viktiga för elevens utveckling. Negativa effekter av olikheter 

decimeras då elever inte heller blir utpekade för att de kan olika saker, vad gäller, mängd, 

innehåll och inriktning. Enligt, Vygotskij (2001) skapar pedagogiken inlärningsprocesser som 

styr den psykologiska utvecklingen. Observera att det här är en väldigt viktig utgångspunkt och 

kunskap när det gäller elever med funktionsnedsättning där pedagogiken har otroligt stora 

möjligheter att inverka på elevens utveckling. Om lärandemiljön beaktar Vygotskijs syn på 

lärande så blir pedagoger och lärandemiljön betydelsefulla då … man i många sammanhang 

kan säga att det är lärande som styr utvecklingen, (Bråten 1998 s. 105). 

 

Den optimistiska och positiva syn på människa och elev som Vygotskij (2001) står för, främjar 

en tro på att det är möjligt att med hjälp av pedagogik skapa förutsättningar för en god 

lärandemiljö och begreppslig kunskap. Att förstå sitt uppdrag som pedagog utifrån Vygotskijs 

teori påverkar mötet med eleverna och utvecklar synen på lärande kunskap och undervisning i 

lärandemiljön. Vygotskij,( 2001) förklarar vikten av att utgå från helheten och ge kunskapen i 

sitt naturliga kulturella sammanhang för att öka elevens förmåga till att se sammanhang och få 

en förståelse. Om kunskapen kommer osammanhängande och i detaljerad form kan eleven få 

problem med att se hur dessa relaterar till varandra och hur de hänger ihop. Därför menar 

Vygotskij att kunskap inte kan förmedlas isolerat, kunskap… den kan bara ge mening och skapa 

motivation om den ingår som en del av en helhet (Bråten, 1998 s.106) Detta resonemang 

speglas i informanten Klaras tankar om att aktivt rigga eller designa en lärandemiljö som formar 

undervisning så att elever kan uppleva de olika ämnena som något de behöver i vardagslivet 

och därigenom känna meningen med kunskaperna. 
  
Den politiska intentionen angående specialpedagogiken synliggörs i litteraturbakgrund, där 

specialpedagogisk funktion bör närma sig pedagogik och samspela med all övrig pedagogisk 

verksamhet. Det kan vara en sporre att formulera politik men en utmaning att realisera den i 

praktiken. I linje med Persson anser jag att specialpedagogisk kunskap behöver nå ut till den 

generella pedagogiken med fördjupad kunskap till pedagoger och elever. Den utsortering som 

sker genom att placera vissa elever i särskilt tillrättalagda lärandemiljöer tänker jag mig bottnar 

i någon form av välmening, grundad i en kompensatorisk anda. Trots allt anser jag att det är 

viktigt att detta granskas med tanke på de konsekvenser som dessa åtgärder kan ge. 
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Det relationella perspektivet är tilltalande för att de ger grund till en sammanhållen syn och 

klarlägger vad som sker i förhållanden och samspelet mellan aktörerna på en skola, det vill säga 

hela lärandemiljön. Meads teori, (1976) symbolisk interaktionism säger att; ”jag blir den 

omgivningen speglar att jag är”. Utifrån de perspektivet har lärandemiljön och pedagogen rollen 

som de signifikanta andra. Därför ser jag det som angeläget att anta ett relationellt perspektiv.  

Inom det perspektivet står förståelsegrunden för handlande inte att finna i en enskild individs 

uppträdande eller beteende. Ett relationellt perspektiv innebär också att elevens 

utvecklingsmöjligheter i olika avseenden även ses relationellt, med andra ord förändringar i 

elevens omgivning förutsätts kunna påverka elevens förutsättningar att uppfylla vissa på 

förhand uppställda krav och mål (Persson, 1998).  

 

Det relationella perspektivet omfattar ett preventivt arbetssätt där förhållningssätt ger 

långsiktiga lösningar och involverar alla lärare, där dessutom uppföljning och analys blir 

naturliga inslag i skolans verksamhet. I den här kontexten krävs att den enskilda skolan 

genomlyses, pedagoger måste i sin tur reflektera över och förstå de undervisningsstrategier de 

tillämpar och se de konsekvenser de får för olika elevers språk och kunskapsutveckling.  

 

Jag håller med informanten Klara om att alla behöver tänka framåt och se följderna i ett längre 

tidsperspektiv. Konsekvenserna kring ett oreflekterat sätt att inrätta särskilt tillrättalagda 

lärandemiljöer kan medföra att skolor blir ovilliga till att ta emot alla elever, med hänvisning till 

särskilda lösningar. Det blir allvarligt om skolor anser att de inte kan ta emot alla elever. De 

demokratiska värden som samhället säger att skolan skall genomsyras utav kan riskera att bli 

åsidosatta. Vidare menar jag att om det absolut inte fungerar för eleven, ska elev ha möjlighet 

att i samråd med rektor, föräldrar och personal byta grupp inom skolan, målet måste vara 

bearbeta lärandemiljön i första hand och att lösa problemen där de uppstår, utan att belasta 

eleven. Jag anser att Dysthe har helt rätt när hon uttrycker hur, kunskap konstrueras genom 

samarbete i en social kontext. Grundad i dessa tankar blir en individuell lärandemiljö 

otillräcklig, det väsentliga är att få delta i en social praktik där lärande äger rum (Dysthe, 2003 

s.42). Min erfarenhet är att den autistiske personen är inne i ett äggskal och skalet måste 

knäckas för att personen ska kunna komma ut. Därför är det viktigt att stärka personens 

flexibilitet och komma ifrån ritualbeteende i en viss beteende repertoar. De här eleverna 

behöver få rätt stöd i linje med skolförordningen som värnar om elevers rätt till stöd. I mitt 

kommande yrke kommer erfarenheterna och de fördjupade teoretiska perspektiv som jag tagit 

till mig under uppsatsarbetet att stärka mig i min yrkesroll, i mötet med ”elever i svårigheter” 

och särskilt de elever som anses bära autisktiska drag i sin personlighet. 

Sammanfattning  

Båda informanterna utgår från olika teoretiska perspektiv för hur eleven skall lyckas med sin 

utbildning. I analys och diskussion betonas socialkonstruktionism, Vygotskijs syn på lärande 

och utveckling samt ett relationellt perspektiv som synes ge ett gynnsamt lärande och en 

djupare förståelse för pedagoger när det gäller elever med funktionsnedsättning, i detta fall 

autismspektrumsstörning.  

 

Från de tillrättalagda lärande miljön lyfts problem fram som eleven upplever inom den ordinarie 

skolan, såsom stor miljö, personaltäthet och pedagogik. Beskrivningen indikerar hur svårt det är 

att skapa förändring när även personal med specialpedagogisk kompetens förstår och ser 

problemen som individbunda.  

 

Den kritiska ansatsen speglar hälsa och demokrati som grund för skolan och de sociala liv, samt 

lärprocesser som utvecklas där. Jag finner stöd i bakgrund, teorier, forskning och 

undersökningen som utifrån ett sociokulturellt perspektiv pekar på att; alla elever har 

utvecklingspotential även elever med funktionsnedsättning. Begreppet en skola för alla är grund 

för att skapa en flexibel organisation som stärker samarbete och elevens utvecklingspotential, 

där tid, lokal, personal och elevantal är anpassningsbara delar i att skapa en gynnsam och  
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stimulerande lärandemiljö för alla inblandade. Avgörande för utveckling säger Vygotskij är att 

lärande driver den psykologiska utvecklingen, vilket ger konsekvenser för pedagog, elev och 

lärandemiljöns design. Inom ramen för ett relationellt perspektiv står förståelsegrunden för 

handlande inte att finna i en enskild individs uppträdande eller beteende. Ett relationellt 

perspektiv innebär också att elevens utvecklingsmöjligheter i olika avseenden också uppfattas  

relationellt, med andra ord förändringar i elevens omgivning förutsätts kunna påverka elevens 

förutsättningar att uppfylla vissa på förhand uppställda krav och mål. 

Ideér kring nya forskningsområden 

Individualisering som tillämpas inom de särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna beskrivs mer 

generellt hur de praktiskt förhåller sig till elev och undervisning. Vad eleven skall gör, När 

eleven skall göra, Hur eleven skall göra, hur länge elevens skall göra, … Hur individualisering 

fungerar i realiteten fick jag inte fram tillräckligt uttömmande, utan informanten refererar till en 

individuell anpassning till eleven. Individualisering av lärande kan dock ske på många sätt och 

baserat på olika grunder. Till exempel utifrån en praktisk lösning av situationen, där 

individualisering handlar om att förse elever med uppgifter utan djupare reflektion i kontrast till 

uppfattningar om att utveckla elevernas tänkande. Här finns ett utmärkt område att forska vidare 

inom, då baserat på observationer för att få möjlighet att problematisera ämnet individualisering 

i lärandemiljön ur olika perspektiv. Andra forsknings områden kan vara processer kring 

identitetsskapande för elever som placeras i de särskilt tillrättalagda lärandemiljöerna. Vidare 

föreslås temat; elevens maktställning gentemot de professionellas intressen. 
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Intervjuguide     Bilaga 1. 

 

1. Vad innebär en tillrättalagd lärande miljö hos er? 

 

2. Jag har läst på er hemsida att pedagogiken ni använder anpassas utifrån varje 

elev? 

 Vad innebär det?  

 Hur kommer pedagogiken till uttryck? 

 Hur arbetar ni konkret? 

 

3.  Vilken teoretisk avstamp har ni för pedagogiken? 

  

4.  Hur blir teorin synlig i praktiken? 

 

5.  Har ni särskilda kompetenser och resurser i personalgruppen? 

 - Beskriv vilka? 

 

6.  Vilka förhållningssätt arbetar ni med? 

 

7. Hur hanterar eleverna relationen till sin klass och till gruppen? 

 

8. Var känner eleverna sig hemma? 

 

9. Det finns teorier som säger att det är aldrig bra att barn blir exkluderade från sin 

klass eller sociala gemenskap. – Hur ser ni på det?  

 

10. Hur ser ni på en skola för alla? 

 

11. Vad kan ni erbjuda som inte klassrummet kan? Varför kan inte de här eleverna 

gå i en vanlig skola? 

 

12. Har ni tankar om vad som skulle krävas för att en ”vanlig skola” ska rymma in 

alla elevers lärande. 

 

13. Vad anser ni är positivt med er enhet? Finns det negativa aspekter? 

 

14. Vad kan den ”vanliga skolan lära sig av er?  

 

 

Kan jag få ta del av er arbetsplan och kvalitetsredovisning?



Bilaga 2 

Intervjuguide till intervju 2 

 

1. Hur ser du på begreppet ”en skola för alla”? 

 

2. Vad tycker du om de tillrättalagda lärandemiljöerna? 

 

3. Varför hamnar en elev i en tillrättalagd lärandemiljö? 

 

4. Vilka konsekvenser tror du att det här får för barnet i den särskilda lärmiljön? 

 

5. Finns det något i de tillrättalagda lärande miljöerna då som ni (den vanliga skolan) skulle 

kunna lära er utav? 

 

6. De skolor som inte lyckas, vad beror det på? Handlar det om resurser, kompetenser 

 

7. Upplever du att koncentrationsbristen bland barn ökar idag? Har det alltid varit så här eller 

förändras det? 

 

8. Hur ser det ut på er skola, vilka kompetenser och resurser har ni då ni inte skickar iväg barn 

från er skola? 

 

9. Hur löser du det rent konkret vilka andra vägar finns att gå?  

 

10. Hur får vi in de här eleverna under samma tak som övriga?  

 

11. Det finns teorier som säger att det aldrig är bra att ett barn blir exkluderad från sin klass 

eller sin sociala gemenskap, du har varit inne på det här, vill du förtydliga lite mer?  

 

12. Vilka ekonomiska konsekvenser får det för er om någon av era elever skulle gå i en 

tillrättalagd lärande miljö? 

 

13. Nu har jag ju hört det positiva men lyft det som du tycker är viktigt; Vad tycker du är 

positivt, respektive negativt med er skola?) 

 

14.Är det något du tycker är viktigt men som du känner att jag glömt ta upp. 




