
Specialpedagogiska Institutionen 

Examensarbete 15 hp 

Specialpedagogik 

Förberedande kurs i Specialpedagogik (1-30hp), grundläggande nivå 

Vårterminen 2012 

Handledare: Ulf Sivertun 

Examinator: Magnus Magnusson 

English title:Educated for pupils with special educational needs – About the mission and curriculum 

Utbildad för elever i behov 

av särskilt stöd - Om 

uppdraget och läroplanen 

Helene Carlsson 



 

 

Utbildad för elever i behov av särskilt 

stöd – Om uppdraget och läroplanen 

Helene Carlsson 

Sammanfattning 

Denna studie är kvalitativ med intervjuer och litteraturstudier. Syftet har varit att undersöka 

läroplanen och uppdraget hos några anställda som har som målgrupp ”elever i behov av särskilt 

stöd”. Lärarna har inte likadan vidareutbildning.  

 

Min uppsats handlar om en del av den utbildning som finns för att kunna arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd. De teoretiska utgångspunkterna är allmänna och gäller även för lärare 

med grundutbildning. Läroplanen, Lgr 11, griper tag i texten genomgående. Efter 

vidareutbildning för elever i behov av särskilt stöd kan man få många olika anställningar och 

uppdrag. Denna undersökning har belyst tre porträtt av två speciallärare och en specialpedagog. 

De har trots namnet inte samma uppdrag, men i vissa avsnitt har de vissa likheter. I intervjuerna 

framkommer att alla tre arbetar med elever i behov av särskilt stöd och den mesta 

undervisningen är organiserad på det viset att den är enskild. Alla tre, fyra med ett bortfall, 

arbetar på samma skola på landsbygden, dvs inte i storstadsområde. De ser möjligheterna med 

sitt uppdrag, men det är inte alltid som kunskaperna och kompetensen får chans att komma 

fram. I resultatredovisningen och analysen blir det tydligt att det finns något karakteristiskt med 

de lärare som vidareutbildar sig för uppdrag med elever i behov av särskilt stöd. Jag vill dock 

påpeka att detta är endast tre lärares uppfattning. Teoriavsnittet, med läroplanen som 

övergripande styrdokument, är valt för att läroplanen är så pass ny att den ännu inte har hunnit 

implementeras i skolorna, medan man säger att den är en del av uppdraget. Alla tre har de 

erfarenhet av att ingå i skolans pedagogiska ledningsgrupp. Studien tar även upp förväntningar 

med utbildning och anställning hos de intervjuade lärarna. En slutsats är: utbildning har 

betydelse både för att utföra uppdraget och för att få uppdraget.  

Nyckelord 

Demokrati, Elever i behov av särskilt stöd, Inflytande, Kompetens, Läroplan, Samtal, 

Skolutveckling, Uppdrag, Utbildning 
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Educated for pupils with special 

educational needs - About the mission 

and curriculum  

Helene Carlsson 

Summary 

This study is based on qualitative interviews and literature studies. The aim was to examine the 

mission statement of teachers who have been targeting “students in need of special support”. 

The teachers do not have the same training. 

 

My essay is about teacher training available to work with pupils with special needs. The 

theoretical approach is general and also applies to teachers with basic training. The curriculum, 

LGR 11, grabs the text throughout. After education for pupils with special needs it is possible to 

have many different jobs and assignments. This study has highlighted three portraits of specially 

educated teachers. They have, despite the name, not the same mission, but in some sections they 

have some similarities. The interviews reveal that all three are working with pupils with special 

needs and most of the teaching is organized in the sense that it is individual. All three, four with 

a dropout, are working at the same school in a rural area, that is, not in a metropolitan area. 

They see the potential of their mission, but it is not always that knowledge and expertise have 

the chance to surface. In the performance reporting and analysis, it becomes clear that there are 

a characteristic of the teachers in training for the mission with students in need of special 

support. I would point out that this is only three teachers' perception. Theory section, with the 

curriculum as an overall policy documents, is chosen as the curriculum is so new that it still had 

yet to be implemented in schools, while it is part of the mission. All three have experience to be 

part of the school's educational team. The study also outlines expectations with education and 

employment with the informants. One conclusion is that education is important both for 

performing the task and to get the assignment. 

 

Keywords  

 

Democracy, Pupils with special educational needs, Influence, Learning, Curriculum, 

Conversation School development, Assignment, Education 
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Förord 

Under vårterminen 2012 går jag Förberedande kurs i specialpedagogik där det ingår att skriva 

en uppsats på grundläggande nivå. Denna uppsats har gett mig möjlighet att fördjupa mig i 

problemformuleringar som lärare kommer i kontakt med. En av studiens viktigaste källa är 

styrdokumentet läroplanen, Lgr 11. Jag hoppas även att andra kan ha nytta av det som 

framkommer i studien. Det hade inte blivit någon uppsats utan det stöd som jag har fått av 

ledning och kollegor på min skola. De bidrog till att jag kunde få tjänstledigt och kollegor på 

långt håll har tackat ja till att aktivt medverka till studien. Tack för att ni har ställt upp och gjort 

det möjligt. 

Ett tack till alla som bidragit till att studien blivit till likt en tillredning av en sås. Olika 

ingredienser har blandats och såsen fick volym. Därefter fick den koka länge tills den reducerats 

och blivit fyllig, men mindre. 

Jag vill också tacka min familj, som bistått med marktjänst och annan hjälp som betytt mycket 

för mig, så att jag har kunnat arbeta, läsa litteratur och skriva på uppsatsen. Tack för att ni gör 

ert bästa för att förstå och ge stöd och känna engagemang även när orken tryter.  

Stockholms universitet 

Helene Carlsson 
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Inledning 

Uppsatsens inriktning kommer att vara att söka förstå lärarrollen vad det beträffar elever i behov 

av särskilt stöd. Jag har studerat hur människor förhåller sig till sin utbildning och sitt uppdrag 

utifrån en kontext på den skola där de befinner sig och utifrån läroplanen. Forskningsområdet 

handlar om individer i behov av särskilt stöd som läraren kommer i kontakt med.  De 

intervjuade har anställning som speciallärare och specialpedagog. Sedan hösten 2008 finns en 

ny speciallärarutbildning och i och med det finns det två specialpedagogiska yrkesprofessioner 

som ska komplettera varandra. Bådas målgrupper är elever i behov av särskilt stöd. Läroplan 

och styrdokument menar att dessa elever är en prioriterad grupp. I Lgr 11 står det att skolan har 

ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen (Skolverket, 

2011a). Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd. 

Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 

 

Genom intervjuerna blir det tydligt vilka arbetsuppgifter en speciallärare eller specialpedagog 

har i uppdrag och om dennes syn och erfarenheter på vissa områden inom läroplanen. Studien 

avser även att försöka lyfta fram i vilket sammanhang utbildningen sätts in i tillsammans med 

yrkesrollen. Några olika samhällsteorier med demokrati och rättigheter kommer att belysas. 

 

Min tidigare erfarenhet visar att specialpedagogen ofta har tiotals år av yrkeserfarenhet. 

Specialpedagogen har haft viljan att fungera mer som handledare än att ta emot vissa elever som 

tidigare speciallärare hade gjort. Westling Allodi & Fischbein (2000) skriver om inkludering, 

där eleven i behov av särskilt stöd stannar kvar i sin vanliga klass. För att detta ska fungera 

behövs en annan elevsyn och skolutveckling: 

 
An inclusive school would be able to accept children as they are. This means that school has to 

change, to permit the students to develop and learn at their own pace. (aa, s 79)  

Åter igen är utbildningen till speciallärare och specialpedagog satt under lupp. Persson (2001)  

nämner att tendensen under senaste decenniet varit att gå mot en speciallärarutbildning igen: 

Sedan den äldre speciallärarutbildningen 1990 ersattes av specialpedagogutbildningen har det inte 

sällan framförts önskemål om en återgång till den tidigare ordningen. (aa, s 106) 

Jag tycker det är viktigt att belysa om förväntningarna överensstämmer med verkligheten och att 

försöka komma fram till om det finns något karakteristiskt hos en speciallärare eller 

specialpedagog. Av den anledningen handlar min empiriska studie om hur det blev när den 

utbildade läraren fick ett tjänsteuppdrag. Studien ger genom litteraturen en viss sammanfattning 

av vad som ämnar styra grundskolan. Studien ger genom intervjuerna exempel på vad det kan 

innebära att ha en tjänst som speciallärare och/eller specialpedagog. Samtidigt hoppas jag att 

uppsatsen även kan vara till stöd för de som har som ändamål att utbilda sig till speciallärare 

eller specialpedagog eller som kommer i kontakt med dessa. 
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Bakgrund 

Skolan har genomgått många förändringar sen grundskolan genomfördes för drygt ett halvt 

sekel sedan. En läroplan är ett styrdokument som ger riktlinjer till lärare och annan personal på 

skolor. 

Jag examinerades som grundskollärare 1-7, SV/SO/ENG 1994, samtidigt som den då nya 

läroplanen (Lpo 94) började gälla. Precis som SOU 1996:22 tar upp olika elever och lärares syn 

och erfarenheter har jag spridd erfarenhet inom skolans område: 

Det finns en lång historia av retorik och praktik, av bör och av är. (aa, s 15) 

Min yrkeserfarenhet består av arbete på förskola och grundskola; i grundskolan som 

klassföreståndare i vanlig klass från åk 1-5 där elever i behov av särskilt stöd ingått, samt i liten 

undervisningsgrupp s k samundervisningsgrupp och sedermera LSI- långsam inlärning. För 

eleverna i behov av särskilt stöd var huvudkriteriet för att undervisas i den gruppen att de hade 

någon form av diagnos och ett läkarutlåtande. Jag har även erfarenhet av extra läs- och 

skrivinlärning samt matematik för enstaka elever som gick i stor grupp. Under 2/3 av ett läsår 

var jag arbetslagsledare. Utöver detta har jag erfarenhet av verksamhet på fritidshem och i 

förskoleklass. Den nuvarande läroplanen för grundskolan har titeln Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 och håller på att implementeras på skolorna. Vad är 

innehållet i läroplanen? Läroplanen kommer i studien att löpa som en röd tråd i de teoretiska 

utgångspunkterna. Dessutom tas den indirekt i intervjuerna utan att ordet läroplan nämns, mer 

än någon enstaka gång. 

Sen januari 2012 arbetar jag i en stor grupp och klass. Det är en krävande grupp med flertalet 

elever i behov av särskilt stöd i någon form.  

Ett mål med undersökningen och utbildningen är att vara på samma linje som de som 

exminerades med grundutbildning efter 2002. I en stor studie från 2005 (Hultén, Hultman & 

Eriksson, 2007) visas det på att målet med högskolestudier är den intellektuella utvecklingen. 

Jag har under studiens gång lärt mig mycket både vad det gäller undersökningens syfte och 

vetenskapsteori.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Min avsikt är att mera klargöra lärarrollen utifrån läroplanen, Lgr 11, gällande elever i behov av 

särskilt stöd. Genom intervjuer tänkte jag bringa klarhet i några verksamma speciallärares eller 

specialpedagogs uppfattning om sin utbildning och sitt uppdrag. Litteraturen ämnar sikta på 

sådana kunskaper och föreställningar som kanske en speciallärare eller specialpedagog har lite 

mer utav både teoretiskt och praktiskt.  

Uppsatsens ändamål är att göra läsaren säkrare i vad en speciallärare eller specialpedagog är och 

vad man kan förvänta sig av denne, samt visa på att mycket av litteraturen även gäller för den 

med grundläggande utbildning. 

Frågeställningar 

 Vad står det i det nya styrdokumentet Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011? T ex om demokrati och de mänskliga rättigheterna. 

 Vad är anledningen till att man har utbildat sig inom det specialpedagogiska området? 

 Vilken utbildning har några yrkesverksamma speciallärare och specialpedagoger? 

 Finns det något karakteristiskt hos en speciallärare eller specialpedagog som kan vara 

av vikt i uppdraget? 

 Hur förstås uppdraget som speciallärare eller specialpedagog av denne?  

 Motsvarar tjänsten och uppdraget som speciallärare eller specialpedagog 

förväntningarna under utbildningen? 
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Litteratur 

Det finns flera infallsvinklar för detta ämnesområde. Jag har läst litteratur som täcker 

vetenskapsteorin och som täcker de teoretiska utgångspunkterna för undersökningen. Valet av 

litteratur till studien gjorde jag utifrån styrdokumentet Lgr 11 (Skolverket, 2011). Det finns en 

rad olika möjliga perspektiv när det gäller teori med anknytning till läroplanen. Liksom Karl 

Popper talar om så har jag några hypoteser kring vad en speciallärare eller specialpedagog utför:  

Enligt hans sätt att resonera kan vi aldrig vara säkra på om en hypotes är sann, vi kan inte verifiera 

den. Därför bör vi försöka formulera så många hypoteser som möjligt… (Thurén, 1991, s 61)  

Hypoteser (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007) används som ett viktigt redskap för att utveckla 

och bekräfta teorin. Man skapar ett påstående, en hypotes, grundat på den kunskap som redan 

finns, bakgrunden. Detta prövar man sedan empiriskt. Alternativet till att verifiera, bevisa, något 

är att utveckla ny kunskap genom att förkasta, falsifiera, hypoteser som inte stämmer. 

Jag är av den uppfattningen att jag tror att en speciallärare eller specialpedagog har lite mer kött 

på benen än en lärare med grundutbildning. Enligt mig har denna yrkesgrupp en stor spännvidd 

av deras målgrupp, alltifrån t ex elever med utvecklingsstörning till stökiga elever. Hinder för 

eleverna kan vara intellektuella, sociala, emotionella eller fysiska. 

För att få en förståelse och en bild av läroplanen och uppdraget för lärare har jag valt litteratur 

som belyser olika metoder, begrepp, teorier m m för yrket. Eftersom litteraturen lästes innan de 

empiriska intervjuerna är rubrikerna i de teoretiska utgångspunkterna sprungna ur mina 

hypoteser. 

En teori är en förenklad och strukturerad bild av verkligheten som ger en förförståelse av 

situationen (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Tillsammans med våra erfarenheter, 

bakgrunden, skapar teorier en förförståelse som gör att vi inte behöver aktivt ta ställning till ny 

information utan detta sker mer automatiskt. Att tillämpa teorin blir ett praktiskt verktyg. Teorin 

har tillämpats både i min yrkesutövning och vid denna studies intervjuer. 
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Metod 

 Val av metod 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av litteraturstudier och intervjuer för att samla in 

data och de faktiska erfarenheterna, empirin. På så vis används två metoder och tangerar därmed 

tillvägagångssättet triangulering. Genom att använda flera olika informationskällor kring 

fenomenet läroplanen och uppdraget ökar trovärdigheten och att det som undersöks verkligen 

mäts (Lundgren m fl, red, 1996). Avsikten är att få säkrare kunskap om fenomenet; att få en mer 

nyanserad och allsidig bild.  

 

Det insamlade litteraturmaterialet var allt inläst innan intervjuerna startades. 

 

Det insamlade materialet beskriver de intervjuades uppdrag och den drivkraft de har, samt vad 

som hindrar dem (Hultén, Hultman &Eriksson, 2007). Denna undersökning har enligt mig 

endast snuddat på den process de har genomgått under sin utbildning och yrkeserfarenhet som 

speciallärare och specialpedagog. 

 

Fenomenografiska studier är vanligen intervjuer (Lundgren m fl, red, 1996). Fenomenografi är 

läran om de kvalitativt olika sätt som människor uppfattar sin omvärld. 

 

Litteraturstudien har kommit att betraktas som en vetenskaplig metod 

http://portal.omv.lu.se/Portal/student/info_praktisk/uppsats_anvis/litteraturstudiers_utformning_

samt_referensteknik/uppsats_omfattning. Den innebär insamling av information, data. Urvalet 

av litteratur ska vara sådant att den kan besvara syftet och frågeställningen i studien. 

Litteraturstudien innebär systematisk sökning, datainsamling, och systematisk granskning av 

den valda litteraturen i relation till studiens syfte.  

 

Med utgångspunkt från en eller flera frågeställningar ska en litteraturstudie vara en syntes av 

litteraturgenomgången och inte ett referat av den valda litteraturen 

http://www.omv.lu.se/uro9801/veten/veten05.htm. Insamlandet av kunskap omfattar 

forskningsprocessen med väl förberedda och väl avgränsade frågeställningar. Det som skiljer en 

litteraturstudie från en empirisk studie är att frågan eller frågorna ställs till ett urval av litteratur i 

stället för till människor med hjälp av frågekonstruktion.  

 

Det har för mig inneburit att systematiskt genomföra en litteraturstudie genom att söka och ta 

fram kunskap inom undersökningsområdet 

http://portal.omv.lu.se/Portal/avancerad_niva/spec/distrikt/start_200402/webbplats/vdsky_2004

02/dsk131/tema01_dsk131/modul04_litteraturst_dsk131.  

Denna litteraturstudie följer stegen:  

http://portal.omv.lu.se/Portal/student/info_praktisk/uppsats_anvis/litteraturstudiers_utformning_samt_referensteknik/uppsats_omfattning
http://portal.omv.lu.se/Portal/student/info_praktisk/uppsats_anvis/litteraturstudiers_utformning_samt_referensteknik/uppsats_omfattning
http://www.omv.lu.se/uro9801/veten/veten05.htm
http://portal.omv.lu.se/Portal/avancerad_niva/spec/distrikt/start_200402/webbplats/vdsky_200402/dsk131/tema01_dsk131/modul04_litteraturst_dsk131
http://portal.omv.lu.se/Portal/avancerad_niva/spec/distrikt/start_200402/webbplats/vdsky_200402/dsk131/tema01_dsk131/modul04_litteraturst_dsk131
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1. Fastställa och precisera undersökningsområdet 

2. Fastställa inkluderings- och exkluderingskriterier 

3. Välja ut litteratur som uppfyller undersökningsområdet 

4. Sammanställa bevisen, d v s de utvalda bevisen 

 

Litteraturen har jag djupläst. Marton och Säljö kom med en av de tidigaste fenomenografiska 

studierna om läransatser (Sandberg & Targama, 1998). På vilket sätt universitetsstuderande gick 

till väga för att lära sig innehållet i en text undersökte de. De kom fram till att det finns två 

grundläggande läransatser. Dessa kallade de för yt- respektive djupansats. Personer som 

använde sig av en ytansats inriktade lärandet på att mer eller mindre ordagrant försöka 

memorera vad som stod i texten. Den mening eller betydelse som textens författare försökte 

förmedla var de inte så intresserade av utan de fokuserade på texten i sig. Personerna som 

använde en djupansats fokuserade på textens innebörd i termer av vad författaren försökte säga 

om något specifikt fenomen och inte främst på att memorera texten själv. De som försökt lära 

sig texten genom en djupansats hade vanligtvis erhållit en bättre förståelse av textens 

huvudpoäng. Men begreppen ytinlärning och djupinlärning kan båda rymmas inom ramen för 

kompetensförstärkning. Djupinlärning innebär att individen bearbetar informationen eller 

lärostoffet så att det kan integreras i hans tidigare erfarenheter och kunskaper. Att förstärka sin 

kompetens är oftast någonting värdefullt. Att bli bättre på att hantera de uppgifter man har är 

angeläget både för individen och företaget. Kompetensförstärkning som fenomen är därför inget 

negativt. När förståelsen förändras är det kompetensförnyelse. Vid förstärkning utvecklas 

kunskaper, färdigheter och självförtroende hos en person inom ramen för en tidigare etablerad 

förståelse av verkligheten som är aktuell i sammanhanget. Kompetensförnyelse är den process 

där en individ eller ett kollektiv omprövar och förändrar den rådande förståelsen. 

I diskussionsavsnittet kommer jag att visa på några av mina reflektioner av teorin. Att tillämpa 

kritiskt tänkande kan vara en metod och förhållningssätt (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). 

Med en kritisk studie söker man en helhetsförståelse, en insikt. Ett centralt mål i det svenska 

utbildningssystemet är kritiskt tänkande för det är en förutsättning för samhällets utveckling. 

Syftet är att långsiktigt tillföra energi i det sociala samspelet. Två grundprocesser för kritiskt 

tänkande är frågor och ifrågasättanden samt analyser av fakta och värderingar. Detta angrepssätt 

bildades redan av de antika filosoferna, t ex Sokrates, Platon, Thales och Aristoteles. Sokrates 

ställde kritiska frågor eftersom han med sin ödmjukhet menade att han bara visste en sak – att 

han inte visste.  Nya svar, säkerställande av slutsatser och identifiering av möjliga konsekvenser 

får människan genom frågor och ifrågasättanden. Nya svar är inget jag kommit fram till i denna 

undersökning då frågorna är mer av reflektiv art, men behöver desto mindre inte kritisera delar 

av teorin och undersökningen. Frågorna (aa) behöver en dialog för att vidga perspektiven. 

Reflektiva frågor är att betrakta som följdfrågor. Med ett kritiskt tänkande kan man finna nya 

och bättre lösningar på problem. Man kan säkerställa slutsatser och resultat, tydliggöra externa 

konsekvenser av lösningar samt bidra till mångfald. Ett ställningstagande kallas även för 

normativ utsaga. 

Intervjuerna är kvalitativa och dessa har jag analyserat och diskuterat: 

Då man utför kvalitativa intervjuer skall alla frågor vara så öppna som möjligt, så tillåtande som 

möjligt – men ändå styr intervjuaren intervjun. (Trost, 2010, s 13) 

Syftet med en kvalitativ metod är att försöka förstå, tolka, problematisera, upptäcka och skapa 

(Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). I en kvalitativ studie redovisas resultatet med berättelser 
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och beskrivningar som sedan analyseras genom att de tolkas och processen studeras. Just 

tolkningskonst eller tolkningslära kallas för hermeneutik. Med hermeneutisk metod har jag 

försökt förstå de intervjuades uppdrag och detta genom språket som är det viktigaste sättet att 

förstå. Språk och dialog har stor betydelse. Helheten är summan av de intervjuades upplevelser 

av sitt uppdrag. 

Den hermeneutiska processen har en styrka då den utgår ifrån processen runt en helhet och del 

som gör att tolkningen tar sin utgångspunkt i en helhetsbedömning (Groth, 2007). Bilden av den 

intervjuade växer sakta fram utifrån den hermeneutiska processen. 

Jag genomförde tre intervjuer med lärare som hade anställning som speciallärare och 

specialpedagog. Det blev ett bortfall då jag hade frågat en fjärde, som var specialpedagog och 

äldre kvinna, om intervju. Hon samtyckte till intervju, men vi hittade ingen tid för intervju. 

Innan intervjuerna fick de tillfrågade ett inbjudningsbrev. Brevet ska vara kort, men ändå med 

mycket information (Trost, 2007). Alla intervjuerna var enskilda. Samtliga intervjuer spelades 

in på diktafon och varade i ungefär en timme vardera. Alla intervjuer genomfördes en vardag på 

dagtid. Jag valde intervjun som arbetsmetod beroende av att jag var intresserad av en kvalitativ 

studie där det fanns möjlighet till resonerande. Samtalen var halvstrukturerade med öppna 

frågor. Det finns en fördel när intervjun till viss del är fokuserad och det är när man ramar in 

strukturen i förväg (Bell, 2006). En intervjuguide (bilaga 1) framställdes innan intervjuerna som 

jag utgick ifrån. Med en intervjuguide styr den intervjuade ordningsföljden, men intervjuaren 

har frågeområden att följa (Trost, 2010). Innan man formulerar intervjuguiden ska intervjuaren 

vara väl inläst på området. Intervjuaren kan behöva gå fram och tillbaka i guiden. Min 

intervjuguide hade tre frågeområden: personfakta, utbildning och anställning. Syftet med 

undersökningen är till stor del att kartlägga hur lärarna resonerar kring sitt uppdrag och om 

innehållet i läroplanen. Till viss del kunde jag inte bestämma frågorna i förhand, men jag såg till 

att de olika områdena i intervjuguiden togs upp om än olika uttömmande. Jag har behövt förlita 

mig på faktorer som språkbehärskning och på vilket sätt de intervjuade talar om sig själva. 

Urval 

När det gäller urvalet av litteratur till studien var läroplanen, Lgr 11 given då det är ett gällande 

styrdokument för grundskolan. Därefter har urvalet fallit sig naturligt då jag hade några 

hypoteser och intresseområden självklara. Att söka litteratur, som många gör via internet, har 

jag egentligen inte gjort utan jag tittade i bokhyllorna efter litteratur som kunde vara lämplig, bl 

a läste jag bokens titel och baksidestext och ibland även innehållssidan. Jag äger all litteratur 

och det var ett inkluderingskriterium. Exkludering av litteratur gjorde jag på grund av tiden som 

var begränsad och att jag ville att all litteratur skulle vara läst från pärm till pärm, förutom 

lexikon. Detta har gjorts utöver läroplanen vars tredje del med kursplaner ännu ej är lästa och 

som jag mer liknar vid uppslagsverk. 

Urvalet av de intervjuade är de speciallärare eller specialpedagog som tjänstgör på samma skola 

där jag förhållandevis nyligen börjat tjänstgöra, sen januari 2012. Av den anledningen anser jag 
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att vare sig de eller jag ännu har några närmre relationer till varandra och till gemensamma 

elever. Urvalet är således ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010) med viss modifikation: 

Bekvämlighetsurval (på engelska convenience sample) är en vanlig och praktisk metod att 

använda sig av för att få ett strategiskt urval /…/ Detta innebär att man tar vad man råkar finna. 

(aa, s 140) 

De intervjuade och jag är ännu inte särskilt involverade i varandra. Ett bra sätt att försöka 

komma åt involvering (Åhs, 1998) med nära kontakt och inlyssnande är att göra intervjuer. 

Kännetecknande för intervjusituationen är att en talar och en annan lyssnar. Det innebär 

samtidigt att den som talar släpps fram och får vara någon – blir sedd. Det viktiga är att öva 

förmågan att vara tyst när någon annan talar och lära sig att behärska impulsen att gå in i 

samtalet med sina egna reflektioner och tankar. Det väsentliga är att hela tiden vara 

koncentrerad på vad som sägs och att lyssna aktivt, dvs på ett sätt som gör att man kan ställa 

följdfrågor. Processfrågor fördjupar och utvidgar tänkandet:   

Exempel på processfrågor är ”vad”, ”var”, ”när”, ”hur länge” och ”varför”. (aa, s 101) 

De intervjuade arbetar i grundskolan eller i särskolan och har med de nya styrdokumenten 

varsin läroplan. Studiens urval begränsades till att omfatta läroplanen för grundskolan. Jag ser 

inte något hinder att en av speciallärarna har sitt uppdrag i särskolan. Elever går in och ut mellan 

grundskola och särskola och därmed är det av betydelse att känna till vad som står i 

grundskolans läroplan oavsett var uppdraget finns. Jag vill förtydliga att den förra läroplanen för 

den obligatoriska skolan, Lpo 94, gällde för både grundskolan och särskolan. 

Etiska överväganden 

Hänsyn har tagits till de fyra huvudkrav som uppställts i Forskningsetiska principer inom 

humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

uppfylldes med ett inbjudningsbrev (bilaga 2) där jag frågade om de intervjuade kunde 

medverka i en intervju. I brevet framgick det även vad intervjun skulle röra sig omkring för 

område, att den skulle spelas in, samt rätten att avbryta sin medverkan om så önskas. 

Samtyckeskravet är uppnått genom att de intervjuade muntligt fick samtycka till intervju och 

skriftligt föreslå dag och tid för intervju. Konfidentialitetskravet togs hänsyn till då jag i 

inbjudningsbrevet beskrev de etiska aspekterna med konfidentialitet och anonymitet. Jag tror 

mer på konfidentialitet än anonymitet till min studie, då detta ställer mindre krav och studien är 

liten på liten ort. Om de intervjuade läser uppsatsen och förstår att det finns andra på skolan som 

blivit intervjuade kanske de kan gissa sig till vem som har sagt vad med den kännedom man har 

om varandra. Nyttjandekravet har beaktats då inbjudningsbrevet talade om att materialet endast 

kommer att användas i denna uppsats. 



 

 14 

Teoretiska utgångspunkter 

Litteraturstudien 

Nedan följer den litteratur som jag b l a har utgått från i intervjuerna t ex läroplanen, Lgr 11, 

gällande sen mindre än ett år tillbaka. Självklart vilar läroplanen på värderingar och forskning 

gjorda innan 2011. Detta är en del av litteraturstudien som nämns under Metod. Under 

Diskussion följer ytterligare ett avsnitt tillhörande litteraturstudien. 

Skolan - De mänskliga rättigheterna och demokrati 

Enligt den nya läroplanen (Skolverket, 2011a) ska skolväsendet vila på demokratins grund: 

 
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. (aa, s 7) 

Det är inte tillräckligt att undervisningen förmedlar kunskap om demokratiska värderingar. 

Undervisningen ska ha demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Några av skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande 

demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter. Skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga 

rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället. Skolans mål är att varje elev 

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska 

former. Läraren ska förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och 

skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle. 

 

Andersson (1999) visar på att ett av skolans viktigaste mål har under de senaste 60 åren varit att 

fostra eleverna till demokrati. Nödvändigt för ett samhälles utveckling är god grundläggande 

utbildning. Vi måste också satsa mer på forskning och utbildning. Varje framgångsrikt företag 

vet att man måste satsa en del av sin omsättning, åtminstone några procent, på att bedriva 

forsknings- och utvecklingsarbete inför framtiden. Staten satsar inte mer än en knapp halv 

procent av de sammantagna forskningsresurserna på det utbildningsvetenskapliga 

forskningsfältet. 

 

Rätten till undervisning är individens rätt att utvecklas normalt enligt de möjligheter han/hon 

besitter samt en förpliktelse för samhället att omvandla dessa möjligheter till effektiva och 
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fruktbara handlingar (Piaget, 1972). Undervisningen ska vara kostnadsfri åtminstone på de 

elementära och grundläggande stadierna. 

Enligt Piaget ska undervisningen syfta till personlighetens fulla utveckling och till att stärka 

respekten för människans grundläggande fri- och rättigheter. Detta betyder att fostra individer 

som är kapabla till intellektuellt och moraliskt självstyre och som respekterar självständigheten 

hos andra i kraft just av den regel om ömsesidighet som gör den legitim för dem själva. 

För elever är det en mänsklig rättighet att ha inflytande (SOU 1996:22). Åhs (1998) tar upp att 

människor måste fostras till att se längre än till den egna gruppen eller nationen. Människor kan 

inte längre bete sig som byinvånare när de i själva verket befinner sig i en global civilisation. 

Personal på Bifrostskolan i Danmark har berättat om hur de ser på möjligheternas skola. Att 

kunna ha förmågan att se verkligheten ur nya synvinklar ger människan möjlighet att ingripa 

och förändra (Abildtrup m fl, 1997). Förhoppningen är att skolgången på Bifrostskolan 

utvecklar barnen till livsdugliga människor, som hela tiden har mod och vilja att vara i rörelse 

och på väg. Hoppet för framtiden ligger gömt i att människan har utopier och föreställningar. 

Att det är fråga om människor, som styrs av att de kan föreställa sig en bättre och annorlunda 

värld. Människor som äger livsglädje och levnadsmod, kan man kalla visionära människor. 

Visionära människor har hoppet om framtiden framför sig. Med hjälp av vitaliteten engagerar 

människan sig, gör något nytt och handlar på ett nytt sätt. Bifrostskolan har en pedagogik som 

strävar efter att utveckla barn till visionära personligheter, allsidiga personligheter och 

demokratiska samhällsmedlemmar. Där menar man att: 

Konsten kan få människor att förstå och tänka på nya sätt. Och ett annorlunda tänkande skapar 

möjligheter för andra och nya handlingssätt. (aa, 91) 

Det viktiga är att människor upplever och förändras genom upplevelsen. Den estetiska 

dimensionen fungerar så.  

Csikszentmihalyi (2003) menar att visionära ledare bidrar till mänsklig lycka, till utvecklingen 

av ett liv som skänker mening och till ett samhälle som är rättvist. I miljöer som skapar flow hör 

man ofta barnröster. 

 

John Dewey (Hartman m fl, 2003) anser att skolan och sociala institutioner är viktiga instrument 

för en gynnsam utveckling för individ och samhälle. Dewey anser att ansvar förutsätter frihet 

och därmed reflektionsförmåga. Att tillsammans förändra samhället genom att skapa miljöer där 

vi lär oss att reflektera leder till att förändra oss själva och andra. Han påpekar vikten av alla 

individers deltagande i formerandet av det goda för sig själva och för samhället. Deltagande 

måste betraktas som både plikt och rättighet. 

Respekt och lydnad 

Vad kommer först? Hönan eller ägget? Respekt och lydnad eller metoden och organisationen? 

Man kan fråga sig vad lösningen är för elever i behov av särskilt stöd eller övriga gruppen om 

inte respekt och lydnad finns. Om detta saknas är det svårt att genomföra vilken metod eller 

organisation som helst. Därav har jag valt dessa två ord i inledningen av teoriavsnittet. Även 
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läroplanen (Skolverket, 2011a) talar om etik och att genom kristen tradition och västerländsk 

humanism fostras individen till rättskänsla och ansvarstagande. Alla som arbetar i skolan ska 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av t ex funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling. Tendenser till detta ska aktivt motverkas. Skolans mål är att varje elev respekterar 

andra människors egenvärde. Tillsammans med eleverna ska läraren utveckla regler för arbetet 

och samvaron i den egna gruppen. I samråd med övrig skolpersonal ska läraren uppmärksamma 

och vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och 

kränkande behandling.  

Csikszentmihalyi (2003) beskriver att framgångsrika chefer tar ansvar för att förbättra 

livskvaliteten. Dessa personer grundar ofta sina handlingar på religiösa principer eller så 

utvecklar de sina värderinar utifrån en sekulär humanism. När man kommunicerar med 

människor visar man respekt för dem. Respekt är en viktig yttring av empati. Tillit framkallas 

av respekt. Grupper som kan samarbeta klarar sig i den mänskliga evolutionen mycket bättre än 

grupper som slits av konflikter och meningsskiljaktigheter. Denna typ av inre harmoni har man 

bäst kunnat uppnå hittills genom en tvingande religion. 

 

Det bästa med skolan är kompisarna för nio av tio skolhatare (Andersson 1999). De upplever att 

det de är bra på inte räknas i skolan. Om de i kamratgruppen inte möter uppskattning hamnar de 

i en allvarlig kris. Då gäller att väcka uppmärksamhet t ex med bråk och våld. Det är bättre att 

bli någon som väcker avsky och rädsla än att inte synas alls. Vid analys är en god utgångspunkt 

att felet ligger i systemet, inte hos den enskilde eleven. Människor som är fångade av en 

intressant uppgift och går helt upp i den är sällan vare sig bråkiga eller störande. 

 

Piaget och Vygotsky har olika teorier, men med vissa beröringspunkter. Om Vygotsky kan man 

läsa under rubriken Skolutveckling och rubriken Involveringspedagogik. Piaget (1972) var 

pedagogisk rådgivare åt UNESCO. Av intresse för det moraliska livet i barnets mentala 

utveckling finns i första hand ett kärleksbehov som spelar en betydelsefull roll och som 

utvecklas från vaggan till vuxenåldern. I andra hand är det fruktan för dem som är större och 

starkare än barnet. Denna känsla utnyttjas för moralfostran för att få barn att lyda och anpassa 

sig. I tredje hand är det en blandad känsla av tillgivenhet och fruktan: det är känslan av respekt, 

som alla moralfilosofer anser betydelsefull, när det gäller att forma eller träna 

moralmedvetandet. För att pliktkänslan ska uppkomma behövs att barnet får order av någon 

annan eller också förmaningar. Ordern eller förmaningen accepteras inte och ger därmed inte 

heller upphov till pliktkänslan, om den inte kommer från en respekterad person, det vill säga en 

som är föremål för både tillgivenhet och fruktan på en gång och inte bara för det ena av dessa 

båda känslotillstånd. Den ömsesidiga respekt som utformas mellan två jämbördiga individer 

eller med bortseende från all auktoritet är sammansatt av tillgivenhet och fruktan, men av den 

senare känslan har den kvar bara rädslan att misslyckas i partnerns ögon.  

 

Enligt David Hume är det känslorna och inte förnuftet som bestämmer vad vi säger och vad vi 

gör (Gaarder, 1991). Om du bestämmer dig för att hjälpa någon är det dina känslor som får dig 

att handla. Det är varken förnuftigt eller oförnuftigt att inte hjälpa någon som behöver hjälp. 

Alla människor har en känsla för andra människors väl och ve, men det har inget med förnuftet 

att göra. Bara för att en lag är godkänd och stadfäst av riksdagen ska alla medborgare i landet 

rätta sig efter den, men att rätta sig kan ofta strida mot människors inre övertygelse. Att vara 
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ansvarsmedveten betyder inte att man litar till förnuftet utan till sin känsla för andras väl och ve. 

Det strider inte mot förnuftet att föredra ödeläggelse av hela världen än tanken att få ett sår i 

fingret menar Hume. En metod som kan användas för att få respekt och lydnad är högläsning av 

läraren (Skolverket, 1995) som har en samlande och lugnande funktion.  

Människor behöver en nära kärleksfylld relation för att utvecklas (Åhs, 1998). Involvering 

uppnås genom en icke-dömande attityd till eleverna och en syn på människan som 

utvecklingsbar där man visar att man bryr sig om varje elev på ett kärleksfullt sätt, dvs ge 

honom/henne möjlighet att känna sig omtyckt precis som terapeuten arbetar. För de flesta barn 

under nio år gäller att man lyder för att slippa straff och obehag liksom att man är styrd av naiv 

egoism vilket innebär att snäva egoistiska perspektiv styr ens rättsuppfattning. För de flesta 

tonåringar och vuxna gäller ett mer konventionellt perspektiv, att vilja leva upp till andra 

människors förväntningar liksom föreställningen att lagar och förordningar är till för att följas. 

Åhs tar upp en liten studie på ett skoldaghem som gav en indikation om 

involveringspedagogikens användningsmöjligheter även bland barn som blivit störda i sin 

socio-emotionella utveckling. 

 

Som vuxen och lärare måste man idag förtjäna sin auktoritet, visa varför man har den och arbeta 

för att behålla den (SOU 1996:22). Den utstrålning av makt och myndighet som institutionen 

skola tidigare har haft är nu kraftigt försvagad och lärarna blir som personer mer sårbara än 

tidigare. Auktoritativa erfarenheter (Abildtrup m fl, 1997) är de som man lär sig av någon som 

kan och vet mer än man själv medan nya erfarenheter som barnen upptäcker själva kallas 

autentiska. Barnet kan vara okoncentrerat och oroligt därför att det inte kan se meningen med 

det som försiggår. Ledaren (SOU 1996:22) i en grupp ger uppskattande kommentarer eller 

nedlåtande gester. Ledargestalterna är inte rädda för att ignorera sina kamrater och att klippa av 

deras kontaktförsök. Själva blir de däremot sällan nonchalerade eller avbrutna i ett samtal. Även 

läraren särbehandlar ledaren. 

Läroplanen (Skolverket, 2011a) talar om att barnet ska i skolan möta respekt för sin person och 

sitt arbete. Alla som arbetar i skolan ska visa respekt för den enskilda individen och i vardagen 

utgå från ett demokratiskt förhållningssätt. Eleverna (SOU 1996:22) måste ha ett språk för hur 

deras lärande går till. Det finns ett begrepp - metakognition: att lära sig om lärandet. 

Metakognition är en teori om medvetandet och det egna tänkandet (Lundgren m fl, red, 1996). 

Det handlar om hur man går tillväga när man löser problem och när man tänker över sitt eget 

tänkande.  

 

Till kvinnliga egenskaper (Molloy, 1990) räknas lydnad och omtanke om andra. När de visar på 

egenskaper som dominans, självständighet och självhävdelse upplevs flickor och kvinnor lätt 

som dominanta och aggressiva. De tillrättavisas då ofta tillbaka till ett kvinnligt beteende, dvs 

lydnad och underordning, för att vi tror att vi gör dem en tjänst. 

Dewey (Hartman m fl, 2003) menar att konventionellt moraliskt klander ofta leder till 

defensivt beteende och känslor av att vilja hämnas. Ett reflektivt klander skulle snarare 

redovisa vilka specifika handlingar man önskade från någon baserat på vilka värden eller 

principer man själv omfattar och vill försvara. Genom reflektivt klander och beröm bör vi 

påverka medmänniskor, speciellt barn, att bilda goda vanor. Deweys idé bygger på att 

minska försvarsbeteende och underlätta ömsesidig förståelse. Generellt hävdar han ändå 

vissa intressen t ex rättvisa, offentlighet, respekt för liv, pålitlighet gentemot andra.  
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Demokratin är idag det ända fungerande politiskt principiella styrelseskick som innefattar 

avsättande av styrande utan våld. Dewey menar att utvecklandet av moralen sker i ett samspel 

med andra och omgivningen. 

Ledarskap 

Orden makt och ledarskap är i vårt språk oftare förknippade med män än med kvinnor (Molloy, 

1990). Läroplanen (Skolverket, 2011a) talar om att det ska råda jämställdhet mellan kvinnor och 

män. Skolan har ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför låta eleverna 

få pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. Läraren ska 

verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen. 

 

Rationellt säger man att kompetens leder till utnämning till olika positioner, men faktum är att 

det finns få kvinnor på ledande poster (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007). Kunskap är makt, 

sa den engelske empirikern Francis Bacon, som ville att kunskap ska vara praktiskt användbar. I 

en meritokrati räknas sakliga kvalifikationer när man söker arbete och inte vem man känner och 

inte känner (Gaarder 1991). 

 

Gavander (2004) beskriver hur en riktigt bra lärare upplevs av sin klass. Hur läraren fick 

uppdraget framgår inte i litteraturen. Läraren var påhittig, kunde förklara och berätta så att alla 

elever ville höra mer. Ingenting som läraren sa, gjorde eller hade på sig var töntigt. Från första 

stund är läraren omtyckt. Läraren skrattade mycket i stället för att vara låtsassträng för att få 

eleverna att förstå vem det är som bestämmer. Det var ändå ingen tvekan om att det var läraren 

som bestämde. 

 

Kopplingen ledarskap och makt (Molloy, 1990) är inte alltid självklar.  Exempel på 

ledaregenskaper kan vara att vara klar och tydlig kring vad ledaren själv vill och därmed tvingar 

ledaren också fram tydlighet hos dem den arbetar tillsammans med. Det är även viktigt att 

ledaren vet hur den tänker göra det som den vill och varför. Ledarskap kan vara ett större 

problem för kvinnor än för män dels för att språket eftersom ord som makt och ledarskap 

spontant inte associeras med kvinnor, men dels också för att färre flickor spelar fotboll än män. 

Genom lagidrottens spelregler lär man sig att man kan bli åthutad och man kan t o m sitta på 

straffbänken ett tag, men man har alltid chans att komma igen, för man behövs i laget, i 

hierarkin - laget är inte fulltaligt. En bra lärare balanserar mellan sin förmåga att leda och sin 

förmåga till omsorg, men är i första hand deras lärare. Om läraren skickar andra signaler, som 

att eleverna är mest viktiga och intressanta för läraren som objekt för omsorg och omvårdnad, 

då blockeras möjligheten till en lärar-elev relation. 

Det finns ett doktrinskifte inom ledarskap (Sandberg & Targama, 1998). Grundbudskapet är att 

man går från ledning via detaljerade regler och anvisningar till ökad frihet och mer ansvar för 

medarbetarna och ledning via idéer och visioner. Den ökade självständigheten medför tre 

problem: kraven på kompetens ökar, organisationen blir beroende av personalens förståelse och 

personer i ledande ställning får en allt viktigare pedagogisk roll. Med en konsultativ roll, som 

även läraren har fått, är det en fråga om att vägleda, förklara, stödja, uppmuntra och stimulera. 

Det blir lärarens uppgift att ordna möjligheter, att göra upptäckter och erfarenheter, att hjälpa 
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elever att tolka upplevelser och erfarenheter samt att acceptera och ta hänsyn till variationer i 

individuella bakgrunder och tidigare erfarenheter. Ett konsultativt ledarskap är ingen trend i 

managementvärlden, utan ska ses mer som ett uttryck för djupgående värdeförskjutningar i vårt 

samhälle. Det blir nödvändigt att leda via förståelse av verksamhet och organisation. 

Information och utveckling av medarbetares kompetens blir en del av ledningsarbetet. 

Förändringsarbete kan inte beordras eller tvingas fram av överordnade. Dialog behövs. Chefer 

borde i större utsträckning utveckla och träna sin kunskap om grupprocesser. 

 

Csikszentmihalyi  (2003) tar upp frågan om den känsla av hopp som framgångsrika ledare ska 

förmedla till sina anhängare. Under varje historisk era har det funnits personer som bryr sig om 

något utöver sin egen förtjänst, som finner tillfredsställelse att arbeta för det allmänna bästa. 

Visionära ledare utför den äldsta visdomen: för att vara lycklig behöver man lära känna sin 

styrka och sin svaghet, då hittas den avgörande balansen mellan skicklighet och utmaning för att 

uppleva flow som är en integrerad del av visionära ledares liv. Varje ledare som vill att 

organisationen ska blomstra bör sätta sig in i vad det är som gör människor lyckliga och 

använda sig av denna kunskap så effektivt som möjligt. Goda ledare inser att en av deras 

viktigaste uppgifter är att erbjuda medarbetarna en ökande variation och utmaning för att 

förhindra att de stagnerar. Nästan alla grupper av människor behöver någon form av hierarki, en 

stege av ökande ansvar och makt. Klara målsättningar, bra feedback, ökande utmaningar 

stimulerar ökningen av de anställdas skicklighet och gör det möjligt för flow att uppstå och 

samtidigt bidra till gruppens effektivitet. Det är ledarens ansvar att skapa och förfina dessa 

möjligheter: skicklighet, teknik, kunskap, värderingar, känslor, humor och medkänsla. När 

någon ska anställas bör ledaren fråga sig om kandidaten passar organisationens mål och 

värderingar. Mycket av anställningsbeslutet hänger på ledarens intuition. Sen får den anställde 

börja på den minst krävande nivån, där utmaningarna är lägst. Där kan en arbetsledare lätt 

bedöma nykomlingens styrka och svaghet samtidigt som det går att göra misstag som inte får 

några allvarliga konsekvenser. Varje form av personlig kritik och dåligt tajmat beröm 

åstadkommer förlusten av egot som är en del av flowupplevelsen. Bekymmer för jaget är så 

starkt att individen inte längre är helt uppfylld av uppgiften. Visionära ledare har kännetecken 

som verkar vara de viktigaste i deras förhållningssätt till livet. Det är optimism, integritet, hög 

ambitionsnivå, uthållighet, empati för andra och en känsla av ömsesidig respekt. Det gäller att 

aldrig ge upp när de möter hinder.  

 

Avgörande för ett gott ledarskap (Åhs, 1998) är att vara mer intresserad av de samtalandes 

åsikter än att föra fram sina egna, såvida man inte blir direkt tillfrågad. Att leda 

involveringssamtal innebär att uppmuntra deltagarna att uttrycka sina egna tankar och förslag. 

Genom att samtalsledaren på ett icke-dömande sätt försöker ta reda på vad som hänt går inte de 

berörda i försvar och låser processen. Åhs menar att ledaren inte bör godta första bästa förslag 

till lösning utan genom frågor stimulera till en mer detaljerad och konkret bild av vad planen 

innebär.  
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Reflektivt lärande 

I läroplanen står ingenting specifikt om John Deweys reflektiva lärande och moral, men 

läroplanen (Skolverket, 2011a) uttrycker att skolan ska främja förståelse för andra människor 

och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Den ska främja elevernas lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper. Uppdraget är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Olika kunskaper och erfarenheter som får prövas, utforskas, tillägnas och 

gestaltas bidrar till en harmonisk utveckling och bildningsgång. Skolans mål är att varje elev 

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla med 

deras bästa för ögonen. 

Moral går att lära sig. Skolan och pedagogerna har en nyckelroll i Deweys demokratiska 

samhälle där utbildning till stor del måste ses som ett moraliskt uppdrag (Hartman m fl, 2003). 

Han ville förändra samhället, skolan och utbildningen. Individernas intressen och motivation för 

att lära samt vad de vill lära är format av deras tidigare erfarenheter och upplevelser.  Enligt 

Dewey är meningsutbyte demokratins livsluft. Den svenska folkskollärarprogressivismen på 

1930-talet lär sig av honom att sätta barnet i centrum, politiker att bygga demokrati genom 

utbildning, läroplansteoretikern att formulera mål för undervisning och skola. Både Rousseau 

och Dewey motarbetades av katolska kyrkan. Samtida med Rousseau var David Hume som 

levde mitt under upplysningstiden och var agnostiker (Gaarder, 1991). Han hade en 

erfarenhetsfilosofi. Humes verk, En avhandling om människans natur, kom när David var 28 år, 

men han fick idén när han var 15 år. Hume utgår från den vardagliga världen och ville tillbaka 

till människans omedelbara intryck av världen; till barnets upplevelse av världen innan alla 

tankar och reflexioner fyller upp medvetandet. Hume menar att människan har två slag av 

föreställningar, intryck och idéer. Intryck är en omedelbar förnimmelse av den yttre 

verkligheten. Idéer är minnen av sådana förnimmelser. En falsk idé eller föreställning är 

Pegasus. Vingarna kommer från ett intryck och hästen från ett annat. Båda förnimmelserna har 

tagit sig in i medvetandet som äkta intryck. Medvetandet har sen konstruerat falska idéer eller 

föreställningar. Med hjälp av en kritisk metod kan man därefter analysera människans 

föreställningar. På så vis städar Hume upp bland folkets tankar och begrepp.  

 

Under 1700-talets första hälft utmynnar empirismen i ett radikalt tänkande hos David Hume. 

Han tittade närmre på orsak och verkan. Den religiösa världsbilden utgår från att det finns en 

orsak till att saker inträffar och det är Guds vilja. Enligt Hume grundas sig våra slutsatser i 

vaneupplevelser. Man ska skilja på intrycken som man varseblir och på idéerna som intrycken 

ger människan. Det behöver inte betyda att det finns ett orsakssamband mellan en sak som följer 

en annan i tiden. 

 

Det är engagemanget, som Dewey (Hartman m fl, 2003) vill få fram. Denna delaktighet 

omfattar både tanke och liv, ord och handling, dvs intelligent action.. Etiken utgör ett bärande 

tema i Deweys livsverk. Särskilt intresserade Dewey sig för relationen mellan demokrati och 

utbildning. Demokrati är den styrelseform som så här långt visat sig bäst garantera och stödja 

social variation och samhällelig utveckling. Han såg kommunikationen som livsnerven i den 

demokratiska gemenskapen. Erfarenheten kommer inte direkt ur praktiska aktiviteter utan 

genom interaktionen mellan aktivitet och reflektion..  Begreppet learning by doing har lanserats 

av honom och hans dotter, även om han själv hellre använde formuleringen intelligent action 
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Teori och praktik är inte varandras motsats men varandras förutsättning. När det gäller 

moraliska fenomen finns det olika faktorer som Dewey avsåg: vad som är gott, rättigheter och 

skyldigheter, samt dygder som beror av karaktärsdrag samt spontant klander och beröm inom ett 

samhälle. Vanor fungerar, på gott och ont, som en sorts skygglappar för att bespara oss kognitiv 

möda. Dewey ville få oss att etablera intelligenta vanor som t ex reflektiv moral. De gamla 

moraliska vanorna kunde inte svara mot det moderna samhällets framväxt. Dewey såg den 

reflektiva moralen som det enda alternativet men den förutsatte att människor engagerade sig i 

egna livsmål och önskningar i stället för att oreflekterat anta omgivningens krav. Han ville med 

sin reflektiva moral erbjuda en moral byggd på reflekterande vanor, men då måste också 

samhället uppmuntra, understödja och berika dessa nya vanor. 

 

Dewey ger exempel på några ideala värden som vi har anledning att eftersträva därför att de har 

stått sig över tid: konstnärlig verksamhet, vetenskaplig undersökning, öppet erfarenhetsutbyte, 

och vänskap. Man bör ta det rätta som något gott. Det riktigt rätta leder till det goda. Alla 

generella normer eller värden är, om de är rätta, också goda i det att de underlättar för och 

skyddar människor som strävar efter det goda. Hartman m fl tar upp Dewey och tolerans: 

Dewey inför också en nödvändig reflektiv dygd i relation till det rätta, aktiv tolerans. Vi behöver 

vara toleranta när människor vill pröva och undersöka giltigheten i normer och plikter, men inte 

passivt toleranta vilket påminner om likgiltighet, utan aktivt toleranta vilket snarare uppmuntrar 

kritiskt aktivitet. (aa, s 58)  

För Dewey var social intelligens detsamma som demokrati. Dewey trodde inte att den 

reflekterande moralen och demokratin erbjuder ett evigt harmoniskt samhälle utan det var 

snarare så att Dewey erkände att konflikter mellan individer och grupper i samhället, eller 

mellan samhällen, var oundvikliga. Hopp om fred och samförstånd knöt han till möjligheten att 

hantera konflikter och meningsskiljaktigheter i samverkan där alla berörda kan göra sina röster 

hörda och förstådda under aktiv tolerans. Människan ska försöka lära sig bemästra sina 

mänskliga problem i en värld som är i ständig förändring och rörelse. Han menar att barn är 

naturligt motiverade att lära. Läraren ska försöka fånga deras naturliga motivation och styra den 

så att deras utveckling inte hindras utan stärks.  

Reflektion är kanske den mest betydelsefulla förutsättningen för att åstadkomma lärande genom 

förändring av förståelse (Sandberg & Targama, 1998). Till exempel kan vi ställas inför ett 

oväntat problem som måste lösas och då behövs reflektion. Om förståelsen ska förändras ska 

man börja reflektera över hur man förstår arbetet. Det finns olika former för reflektion. 

Grundläggande är självreflektion, reflektion genom dialog med andra samt genom att läsa 

forskning på området. Självreflektion innebär att man börjar reflektera över sitt eget sätt att 

förstå arbetet. Dialog med kollegor innebär att man reflekterar över sin egen och andras 

förståelse av samma arbete. Att ta del av forskningsstudier kring sitt eget arbete kan vara ett sätt 

att skapa distans och därmed reflektion över sin egen förståelse av arbetet. Förståelse växer fram 

som ett resultat av ett växelspel mellan iakttagelser och impulser å ena sidan samt reflektioner 

och funderingar å andra sidan. Det pågår ett paradigmskifte och ledarskapet får en ny innebörd 

och blir konsultativt.  

 

Csikszentmihalyi (2003) menar att inom personlig utveckling är komplexitet ett centralt 

begrepp. Upphetsning och kontroll är båda tillstånd som lätt leder till inlärning eftersom de 

stimulerar oss att utveckla högre komplexitet. När ribban höjs syns en mer komplex prestation, 
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en som är sällsyntare eftersom det är färre människor som är födda med det som behövs för att 

klara den nivån då den kräver mer tid och större ansträngning för att uppnå. Att bli en komplex 

människa är svårt om arbetet inte uppmuntrar en att utveckla sina unika förmågor och inte ger 

en känslan av att man är en del av något gemensamt. En ledare som inte avsätter någon tid för 

reflektion varje dag riskerar att bli utbränd. Själen är evolutionens främsta resultat. Själ är den 

överskottsenergi som kan investeras i förändring och förvandling. På mänsklig nivå är 

nyfikenhet, empati, generositet, ansvarskänsla och tillgivenhet några av dess viktiga 

manifestationer.  

Skolutveckling 

Läraryrket var ursprungligen ett yrke för män, för när Sverige reformerades var det biskopar, 

präster och klockare som i 1686 års kyrkolag ålades att tillsammans med hemmen svara för 

läsundervisningen (Molloy, 1990). Kyrkans inflytande märks ännu i våra skolsalar. Ju högre 

upp i stadierna desto mer märks en undervisningsform med starka drag av kontroll och 

dominans. Den som vill genomföra förändringar möter ofta på motstånd. 

Utveckling i skolan kan inte framgångsrikt styras uppifrån (SOU 1996:22). Det är lärarna som 

är nyckelpersonerna. Den nya läroplanen (Skolverket, 2011a) beskriver att skolans verksamhet 

måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. För att skolan ska utvecklas 

kvalitativt ligger ansvaret hos den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas 

professionella ansvar. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas, att resultaten följs upp och 

utvärderas samt att nya metoder prövas och utvecklas. Lgr 11 menar att: 

Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära 

kontakt med såväl hemmen som med det omgivande samhället (aa, s 11). 

John Dewey (Hartman m fl, 2003) strävade efter att upplösa statiska situationer i samhället 

genom att arbeta för utveckling, framsteg, progression. Det som läroplanskommittén i SOU 

1992:94, Skola för bildning, har betecknat som socialt ingenjörskap hos Dewey kan enligt 

Hartman ses som en strävan att leva som man lär.  

Andersson (1999) tar upp att samtliga läroplaner sedan 50-talet har haft till syfte att förändra 

innehåller i skolverksamheten. Trots detta verkar det vara skolans organisation och styrning 

man lyckats förändra. Redan Ellen Key talade om elevernas bildningstillägnelse.  

 

Om barnomsorg och skola (Åhs, 1998) inte förmår ge barn och vuxna möjlighet att involveras i 

varandra, dvs att utveckla nära relationer så kommer inte pedagogiska reformer och 

hjälpprogram att få optimal effekt. Ska vi kunna skapa ett samhälle som frambringar psykiskt 

starka, harmoniska och lyckliga människor med förmåga till ansvarstagande inför den situation 

som mänskligheten befinner sig i krävs en bred omläggning av pedagogiken både vad gäller 

människosyn, mål och metodik. Vikten av att utveckla trygga och karaktärsstarka personligheter 

kommer kanske till och med till den grad att detta kommer att betraktas som viktigare än goda 

kunskaper. 
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I ett utvecklingsarbete som Skolverket (1995) drev visade det sig att det som kan försvåra 

samarbete är när var och en värnar om sitt, då blir det svårt att hävda det gemensamma. Det 

visade sig att eleverna visat prov på större klarhet i tanken efter att de börjat använda skrivandet 

som instrument för lärandet:  

”Alla vågar vara lite svensklärare”, säger någon. (aa, s 20) 

När läraren tar in något nytt i sin undervisning behöver de inse att de måste gallra i sin 

pedagogiska garderob för att bl a tiden ska räcka till. Utvecklingsarbete kan t ex vara att läs och 

skriv fungerar som ett kitt och kan leda till utveckling eller vara ett resultat av utveckling. 

Skolutvecklingsarbetet visade även på: större öppenhet kollegor emellan, större lyhördhet 

gentemot eleverna, en ändrad inställning till elever med problem, ett diagnostiskt synsätt, ett 

ifrågasättande av och reflektion kring sådant som tidigare tagits för givet. Detta skulle kunna 

gälla för all skolutveckling oavsett vilket ämne som står i fokus. Skolorna har ordnat 

fortbildningskurser, föreläsningar, studiebesök, läsecirklar och diskussionsträffar med 

erfarenhets- och idéutbyte. Man började alltmer tala om möjligheter i stället för svårigheter. 

De organisatoriska förändringarna i skolan innebär bl a att förskollärares och fritidspedagogers 

verksamhet integreras i skolan. Många i förskolan framhåller betydelsen av att de fått visa upp 

sin verksamhet för skolan och att detta har uppskattas. Detta har stärkt samarbetet förskola-

skola.  

Det är vanligt att specialpedagoger på eget initiativ skaffat sig utbildning och att de på olika sätt 

delar med sig av detta till kollegorna. Samarbete gynnar eleven. När skolor renoveras eller 

byggs om, i samklang med nyttjarnas önskemål, uppstår många gånger ett lyft i gemenskap och 

engagemang.  

Det finns dels organisatoriska faktorer och dels personrelaterade faktorer som påverkar 

skolutveckling eller närmare bestämt den process som föregår/bidrar till utvecklingen. 

Organisatoriska faktorer är ledningen, tiden, resurser och fysisk miljö. Personrelaterade faktorer 

är det sociala klimatet, eldsjälar, kollegiet, individuella förutsättningar samt elever och föräldrar. 

Det är viktigt med eldsjälar, pådrivare. Eldsjälen måste helst backas upp av ledningen och ges 

stöd i kollegiet. Det ska finnas en gemensam grundsyn vad gäller kunskap och elever; en god 

sammanhållning i kollegiet för att utvecklingsarbetet ska fungera. Att kunna känna att det är 

tillåtet att göra fel eller misslyckas för att man ska våga prova på något nytt. När det finns en 

vilja och lust hos var och en med ett engagemang för sitt yrke, nyfikenhet, flexibilitet då finns 

grundförutsättningarna för att förändring och utveckling ska ske hos den enskilde. Eleverna ska 

känna sig trygga och motiverade. Betydelsen av föräldrarnas stöd är viktigt för skolutveckling. 

I ett projekt i San Fransisco (Åhs, 1998) använde man sig av skönlitteratur för att genom 

diskussioner av agerandes motiv och känslor öka förståelsen av människors sätt att reagera. 

Man var observant på prosocialt beteende och hade samtal om prosociala handlingar utförda av 

andra elever eller vuxna. Dessutom användes berättelser, sagor och media med centrala inslag 

av ansvarsfullhet, vänlighet och att dela med sig. Skolan ska vara en demokratiserande kraft i 

samhället (SOU 1996:22. Där man inte har något inflytande finns inget personligt ansvar. 

Men läraren-inspiratören måste inte bara kunna sin egen vetenskapsgren väl utan måste också 

vara väl informerad om alla detaljer i det utvecklingspsykologiska förloppet hos barn och unga 

(Piaget, 1972). All undervisning består på det ena eller andra sättet i att påskynda förloppet, 
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men det återstår att bestämma till vilken punkt det lönar sig. Barndomen är bra mycket längre 

hos människan än hos lägre stående djurarter och det är inte för inte. Det är mycket troligt att 

det finns en optimal hastighet i all utveckling och att det är lika skadligt att gå för hastigt fram 

som att göra det för långsamt. 

För fritidshemmets utveckling krävs en medvetenhet om uppdraget och möjligheter att diskutera 

och konkretisera det i aktiviteter (Skolverket, 2011b). Det finns många möjligheter inom 

aktiviteterna i fritidshemmet att stimulera lärandet utifrån ett genusperspektiv. Svaleryd kallar 

detta kompensatorisk pedagogik. Målet är att alla, oavsett kön, ska få samma möjligheter till 

utveckling, där både pojkar och flickor ska få en positiv könsidentitet.  

Det gäller att förnya (SOU 1996:22) och utveckla skolan från dominans till samarbete, från en 

allt bestyrande lärare till en insiktsfull ledare och handledare. Reflexion i ett kollegialt samtal 

kan vara ett sätt för att komma fram till detta. Lgr 11 (Skolverket, 2011a) talar om att skolans 

uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion. 

 

På flera ställen i den nya läroplanen kan man läsa om sådant som liknar den verksamhet som 

finns på Bifrostskolan i Danmark. Den svenska skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Där ska fås 

möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som 

tillsammans med andra. Skolarbetet ska uppmärksamma de intellektuella såväl som de 

praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna. Barnen ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. 

De ska få uppleva känslor och stämningar och pröva och utveckla olika uttrycksformer. Skolans 

verksamhet ska ha inslag av drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och 

form. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del 

av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat 

kännedom om samhällets kulturutbud. 

Bifrostskolan i Danmark (Abildtrup m fl, 1997) börjar sitt verkstadsarbete med en upplevelse. 

När eleverna presenteras för bilder, musik eller lästa texter får de tillfälle att uppleva 

omedelbart. Därefter är det samtal för att öppna upplevelsen där barnen kan ge uttryck för de 

känslor, tankar och föreställningar, som musiken har väckt. Den sokratiska samtalsformen 

inrymmer öppenhet, jämställdhet, respekt, personligt engagemang, inriktning på 

samtalspartnerns livsvärld, det meningssökande och självstyrande. Detta ska också ingå i den 

dialog som försiggår i skolan. Konsten följer samma regel som isberget. Det vi ser och hör är 

bara en liten del av helheten. Efter det följer handling då barnen arbetar med olika 

uttrycksformer, t ex dans, diktning, drama, bildskapande. Barnen kommer också in på många 

ämnesområden som biologi, fysik, historia, danska, musik, bildkonst och matematik. Det finns 

tre fasta verkstäder under verkstadstimmarna: Läs- och skrivverkstad, Laboratorium, Ateljé. I 

laboratoriet arbetas experimenterande och undersökande. I läs- och skrivverkstaden arbetas med 

det talade och skrivna språket. I målarateljén arbetas med uttryck.  Arbetet har fyra faser: 

Beslut, planering, utförande, evaluering. 

 

Undervisningen utvecklar både färdigheter, kunskaper och åsikter. En upplevelsepräglad 

undervisning kan och ska inte mätas enbart i resultat; är det fråga om äkta upplevelse fastnar 

något som får ett värde först i senare sammanhang. När och om det händer är det troligen inte 

längre möjligt att hänföra till en viss upplevelse för upplevelser kan ligga gömda i det tysta tills 

det rätta ögonblicket kommer – om det kommer enligt den danske kompositören Carl Nielsen.  
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Vi behöver känna till barnens aktuella utvecklingsnivå och den nivå de är på väg mot. Nivån 

som Vygotsky kallar zonen för den närmaste utvecklingen. Det som barnet kan klara 

självständigt utan hjälp av andra, utan demonstration och vägledande frågor visar var barnet 

står. Det är barnets förutsättningar, men barnet kan prestera mycket mer än detta om det är 

tillsammans med andra barn och vuxna, som kan annat och mer än det som barnet kan själv. Det 

är det som man kallar utveckling av potentialer: 

Skillnaden mellan det som barnet kan klara själv och det som det kan med hjälp av kamrater och 

vuxna är det som kallas zonen för den närmaste utvecklingen. Det är i det spänningsfältet som 

skolan hela tiden måste röra sig i förhållande till det enskilda barnet. (aa, s 41) 

Det nyfödda barnet fortsätter sin utveckling från födelseögonblicket om sensitiviteten, 

aktiviteten och modet att engagera sig hålls vid liv och om det finns utmaningar i omgivningen. 

Därför kallar Vygotsky barnet för möjligheternas barn. Människan är ett socialt väsen som bara 

kan utvecklas optimalt i samspel med andra. Abildtrup mfl ställer sig frågan: 

Är skolan möjligheternas skola för möjligheternas barn? (aa, 64) 

Utvecklingsmöjligheterna ligger i spänningsfältet mellan förutsättningar och möjligheter. Då 

uppstår kompetens. Läraren ska ha spontanitet, fabuleringsförmåga, musisk energi, förstånd, 

värme och ämnesmässig trygghet. 

Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997) frågar sig: Behövs det tre yrkeskategorier för att 

arbeta med barn i åldrarna runt skolstarten om de har utvecklat synen enligt officiella 

dokument? Förskollärare och fritidspedagoger får ta hand om omogna barn; barn som inte orkar 

vara koncentrerade och fullfölja de uppgifter som de tilldelats. Pedagogiska teorier kommer och 

går i relation till samhällsutvecklingen. 

 

Dewey (Hartman m fl, 2003) menar i My pedagogical Creed, 1897, att varje lärare borde 

försöka inse det upphöjda i sin kallelse, att vara samhällets tjänare som fått i uppgift att 

upprätthålla en riktig samhällsordning och säkra samhällsutveckling. Det finns de som jämför 

Deweys sympatibegrepp med vår tids omsorgsbegrepp. Deweys teori medför att känslor spelar 

avgörande roll i konstruktionen av värden och moraliskt handlande och han ser dem som 

nödvändiga men inte tillräckliga vilket får Dewey att förena förnuft och moraliska känslor.  

Förståelse 

Läroplanen följer upp de fyra F:n från betänkandet Skola för bildning som låg till grund för 

läroplanen från 1994. I nu gällande läroplan (Skolverket, 2011a) är det inskrivet att kunskap 

uttrycks i olika former – Fakta, Förståelse, Färdighet och Förtrogenhet. Dessa förutsätter och 

samspelar med varandra. 

Ference Marton uttrycker att Sverige har som enda land i världen ett riksdagsbeslut på vad 

kunskap är, nämligen fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (SOU 1992:94). Alla fyra är 

lika viktiga, men författarna (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997) anser att förståelse, 

nämligen medvetenhet, är grunden för samt resultatet av dessa olika aspekter av lärande. 
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De kunskaper och färdigheter som människan använder sig av i utförandet av arbetet utvecklar 

hon inom ramen för sin förståelse (Sandberg & Targama, 1998). Människors handlande baseras 

på deras förståelse av sin situation. Kompetens i arbetet är i första hand en fråga om hur man 

förstår arbetsuppgifterna. Det existerar endast ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt att förstå 

en och samma aspekt av verkligheten hos en grupp människor. Det rör sig oftast om mellan 2-6 

olika sätt. Det är alltid sättet att förstå arbetet som avgör vilken kompetens vi utvecklar och på 

vilket sätt vi utvecklar kompetensen. Säljö har undersökt hur studeranden förstod lärande i 

allmänhet. Han kom fram till att det fanns fem olika sätt. Lärande som … 

 

1. … ökning av kunskap. 

2. … att memorera. 

3. … förvärvande av fakta, procedurer och liknande, vilka kan kvarhållas eller användas i 

praktiken. 

4. … abstraktion av mening. Lärande framstår som en tolkande aktivitet där personer 

överför idéer, principer och liknande som ska läras och förstås. 

5. … en tolkande process som syftar att förstå verkligheten. Det som lärs ska kunna hjälpa 

dig att tolka verkligheten som du lever. 

 

Förståelse utvecklas genom personliga konkreta upplevelser av någonting; att se med egna 

ögon, att få pröva själv, att upptäcka något. Den utvecklas även genom känsloladdade 

upplevelser eller genom en dialog med andra. Det kan också vara genom en färgstark symbolisk 

representation av det nya tänkandet. Effektiva former för kompetensförnyelse borde innefatta så 

många som möjligt av dessa faktorer. För att människor ska ompröva och förändra sin förståelse 

krävs en öppenhet och mottaglighet för nya impulser och tankegångar. Det är förmodligen här 

som problembaserade och upplevelsebaserade pedagogiska metoder har sin styrka. En 

förklaring till svårigheten att förändra förståelse kan vara den kompetensfälla som finns när 

människor ska tillägna sig en ny praxis. Det tar tid för dem att uppnå den produktivitet som de 

kunde uppnå med sitt tidigare invanda arbetssätt. Det nya upplevs därmed som mindre effektivt 

och möter motstånd. Människor ska frivilligt göra annorlunda prioriteringar och bete sig 

annorlunda. Det ska bryta inarbetade rutiner och beteendemönster. 

 

Att utveckla sin skicklighet i att hantera förståelse behöver ledaren om denne vill bli lyckas. Det 

innebär att t ex avläsa och kartlägga människors förståelse, sörja för att människorna i 

organisationen konfronteras med och får ta del av nya tankegångar, metoder och synsätt, 

utveckla fungerande processer, där människor får redovisa och bearbeta sina erfarenheter, idéer 

och tankegångar samt hitta metoder att stimulera till engagemang och delaktighet, som ger den 

nödvändiga drivkraften för att ifrågasätta och ompröva sin förståelse. Av de flesta ledare 

kommer ett konsultativt förhållningssätt bli smärtsamt. Ansvaret för verksamhetens resultat 

finns kvar, men ledaren saknar full kontroll över de mekanismer som kan bidra till att resultatet 

uppnås. Den nya rollen har begränsade möjligheter att kontrollera utfallet av de 

förståelseskapande processerna. En viss medveten påverkan är möjlig via en konsultativ roll.  
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Matematiksvårigheter 

Läroplanen (Skolverket, 2011a) skriver att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången 

grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet. När 

det gäller matematik (Piaget, 1972) beror många misslyckanden i skolan på att man alltför 

snabbt gått förbi den kvalitativa, den logiska, aspekten för att komma fram till den kvantitativa, 

numeriska. Vid 7 till 8 års ålder upptäcker eleverna till exempel de operationer man måste göra 

för att addera och subtrahera helheter liksom de upptäcker kartesiska produkter, 

mängdprodukter. Från 11-12 års-åldern kan de urskilja grupper och därmed förstå 

proportionalitetsbegreppet. 

Läs- och skrivsvårigheter 

Läroplanen belyser att språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade (Skolverket, 

2011a). Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 

möjligheterna att kommunicera och få tilltro till sin språkliga förmåga. Skolan ansvarar för att 

varje elev efter genomgången grundskola kan använda svenska språket i tal och skrift på ett rikt 

och nyanserat sätt. Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling. 

 

Andersson (1999) menar att skolundervisningen i ett bildningscentrum lägger sin tyngdpunkt i 

uppövande av läs- och skrivförmågan. Att lära barn att läsa och skriva och vidareutveckla dessa 

färdigheter under hela skoltiden är ett av skolans mest grundläggande uppdrag (Skolverket, 

1995). Läs- och skrivutveckling ger ökat självförtroende och kommunikationsförmåga hos alla. 

Intensiv lästräning ger goda effekter. Det är en erfarenhet som lyfts fram på skolor där man har 

anordnat läsveckor, åldersblandade läsgrupper eller perioder med mycket fri läsning. De barn 

som fått god språklig träning i förskolan visar på stora skillnader i utveckling jämfört med de 

som fått mindre språkträning. Den stora satsningen ska göras på barn i förskolan och de lägre 

skolåren. Det är då som elevernas skolkarriär grundläggs. Det är inte alltid enkelt att kartlägga 

och förstå vad som är specifika läs- och skrivsvårigheter och vad som beror på att eleven har 

invandrarbakgrund och av den anledningen har bristande kunskaper i svenska. Ett annat 

problem är att urskilja vad som är läs- och skrivsvårigheter och vad som är dyslexi. De som har 

läs- och skrivsvårigheter har ofta så många andra problem t ex hög frånvaro. Att använda 

datorer som redskap för elevernas specialträning är positivt. En av specialpedagogens kunskaper 

består i att kunna anpassa undervisningen efter elevens sätt att lära. 
 

I samspel med andra blir människan människa (Åhs, 1998). Det innebär att kommunikation är 

något grundläggande för hela människoblivandet. 
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Inkludering, integrering och segregation 

Den nya läroplanen Lgr 11 skriver inget specifikt om inkludering, integrering och segregation, 

men än att de mänskliga rättigheterna ska förankras. I större ordalag i läroplanen (Skolverket, 

2011a) kan man finna att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

och att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Läraren ska för att nå 

utbildningsmålen samverka med andra lärare i arbetet och organisera och genomföra arbetet så 

att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga. 

Inkludering innebär att alla elever deltar i samma klassrum (Nilholm, 2006). Det är inte en 

fysisk placering det handlar om. Föregångare är begreppet integrering som kom mot slutet av 

1960-talet som en kritik mot institutionerna. Med inkludering ser man till helheten som ska 

anpassas till delarna medan med integrering ser man till delarna som ska passa in i en helhet 

som inte riktigt är organiserad utifrån delarnas egenskaper. Nilholm menar: 

Om inkludering ökar olikheterna i undervisningssituationen kommer alltså andra sätt att segregera 

tvingas fram inom klassrummet. (aa, s 31) 

Detta ställer krav på att skolan ska förändras. Arbetssättet kan vara mer eller mindre 

inkluderande. 

Det inkluderande perspektivet framstår som det mest gynnsamma för elever i behov av särskilt 

stöd (Groth, 2007). Groths avhandling visar på att elever får sänkt självvärdering av 

segregerande åtgärder och detta leder till funderingar, oro och i viss mån ängslan. Processen 

runt stämpling pågår tills den stämplade accepterar rollen som avvikare och blir bärare av den 

aktuella avvikelsen. Om eleven inte accepterar rollen som avvikare hamnar den på 

kollisionskurs och i förlängningen kan det nog leda till mobbning. Han anser att lärare bör ges 

möjlighet till fördjupade kunskaper i specialpedagogik så att lärandemiljön på ett bättre sätt kan 

innefatta elever i behov av särskilt stöd och enligt Groth är det bra för alla elever. 

Arbetsorganisationen i skolan innebär att elever med problem hänvisas till kuratorn, 

skolpsykologen och andra specialister som saknar inflytande på undervisningen (SOU 1996:22). 

För dessa är det tabubelagt på de flesta skolor att föreslå förändringar i en lärares undervisning 

eftersom det skulle kunna uppfattas som kritik av dennas arbete. En skola för alla betyder att 

alla elever blir sedda och bemötta, att alla elevers erfarenheter får utrymme och alla elever får 

en undervisning som tillgodoser deras behov och möter deras intressen.  

Elever (Heimdahl Mattson, 2008) som sorteras ut är de som förväntas prestera sämre. Genom 

att utesluta går både elever och lärare miste om livskunskap. En utredning kan resultera i att 

eleven placeras i en temporär eller permanent undervisningsgrupp, vilket ofta upplevs som icke 

vald exkludering. Det finns lärare i heterogena grupper där det finns elever med 

funktionsnedsättningar som menar att klimatet blir bättre och deras egen förmåga att anpassa 

undervisningen stärks. När stöd ges av en elevassistent har det visat sig innebära att den som 

undervisningsmässigt befinner sig närmast eleven är en person helt utan pedagogisk utbildning. 

Där det existerar ett uteblivet pedagogiskt samspel kan bakgrunden vara en lärarutbildning med 

en liten del av specialpedagogiskt innehåll, dvs kunskaper om hur man bemöter och tar tillvara 

elevers olikheter. 
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Ett dilemma när medicin och psykologin är instrument för sortering är att det inte går att 

legitimera sortering utan att ha kunskap om variation (Helldin, 2002). Diagnoser utgör en stark 

legitimitetsaspekt för pedagogiska arbetssätt. Vem eller vilka tar sig rätten att döma och 

beskriva vad som betraktas som normalt? Individualism kan i pedagogiska sammanhang vara att 

man behandlar individen som en enda orsak till problemen och därmed åtgärdernas huvudfokus 

i de bedömningar som görs. Åtgärderna för förändringar behandlar individens problem och är 

sällan inriktade på andra behov av förändringar. Individen blir bärare av ett problem. I stället 

kan problemet eller delar av problemet bestå av kontextuella faktorer som lärarens 

misslyckande, klasskamraters negativa inställning eller organisatoriska problem på skolan. 

Helldin menar: 

En god förståelse av ett problem kan inte nås förrän en mångsidig granskning av problemet 

företas. (aa, s 47) 

Helldin kan tänka sig en pedagogisk granskning av t ex om arbetslaget utnyttjas effektivt för att 

ge eleven stöd, om eleven har en känsla av att höra hemma i skolan, vad eleven och skolan har 

för kulturella vanor. Där det jagets egenintresse betonas förtvinar solidariteten och 

gemenskapen, dvs demokratisk samverkan och moral. Sällan innebär ett expanderande 

ekonomiskt välstånd ett förbättrat välstånd eller livsbetingelser för alla. Specialpedagoger och 

forskare behöver fundera över sina ställningstaganden när de ska grundlägga villkoren för en 

rättvisare behandling av de elever som har dålig framgång i sin utbildning. Det 

specialpedagogiska forskningsfältet bör uppmärksamma omvärld, variation och gemenskap för 

skolpolicy i ett multikulturellt samhälle. 

Föräldrakontakt 

Den nya läroplanen (Skolverket, 2011a) talar om att skolan ska klargöra för elever och föräldrar 

vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever 

och deras vårdnadshavare har. Den enskilda skolan ska vara tydlig när det gäller mål, innehåll 

och arbetsformer för det är en förutsättning för elevers och vårdnadshavarens rätt till inflytande 

och påverkan. Skolan ska samarbeta med hemmen för att främja barnets allsidiga personliga 

utveckling till en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande individ och medborgare. 

Skolan ska vara ett stöd för familjen i deras ansvar för barnets fostran och utveckling. Läraren 

ska samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en 

grund för arbetet och för samarbete. De bästa möjliga förutsättningarna för barns och 

ungdomars utveckling och lärande för elevernas skolgång ska skolan och vårdnadshavarna ha 

gemensamt ansvar för. Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om 

elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling. 

 

Det kan vara svårt att få respekt och lydnad från en del elever i behov av särskilt stöd. Detta kan 

ge upphov till funderingar och åsikter hos deras föräldrar eller hos övriga elevers föräldrar. 

Även att bedriva skolutveckling kan skapa oro hos kritiska föräldrar.  I betänkandet Inflytande 

på riktigt (SOU 1996:22) har detta lyfts fram: 

 
När skolans traditioner inte längre uppfattas som givna och odiskutabla ökar föräldrarnas krav på 

inflytande över sin dagliga verksamhet (aa, s 231). 
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I information till föräldrar (Skolverket, 2011c), som delats ut till föräldrar i Sveriges 

grundskolor, grundsärskolor, specialskolor och sameskola, kan man läsa att vårdnadshavaren 

har ansvar för barnet och ska se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Om 

föräldern inte meddelat frånvaro, men barnet ändå är frånvarande utan giltigt skäl ska föräldern 

enligt skollagen bli informerad om detta av skolan samma dag. 

Den nya skollagen innehåller nya bestämmelser om vad skolan får göra om en elev stör 

ordningen, uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till allvarligare förseelser. Eleven kan visas 

ut ur klassrummet för resten av lektionen och få kvarsittning och rektorn kan i vissa fall ge 

eleven en skriftlig varning. Rektorn har möjlighet att stänga av en elev i grundskolan, 

specialskolan och sameskolan.  Det får vara högst en vecka åt gången och högst två gånger per 

termin. För den tiden har eleven rätt att få kompensation för den undervisning som eleven gått 

miste om. 

Kursplanen i varje ämne beskriver varför ämnet finns i skolan, syftet med undervisningen och 

vilka kunskaper som eleven ska ges möjlighet att utveckla. I kursplanen tas även centralt 

innehåll upp, men det finns möjlighet för den enskilda skolan att lägga till ytterligare innehåll. 

Kunskapskraven beskriver vad eleverna ska kunna och hur detta tar sig uttryck. I grundskolan 

finns krav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre i ämnena svenska, svenska som 

andraspråk, matematik, samhällsorienterande och naturorienterande ämnen. I årskurs sex finns 

krav för alla ämnen utom moderna språk och i årskurs nio finns krav för samtliga ämnen. 

Kunskapskraven är konstruerade utifrån en betygsskala som preciseras i årskurs sex och nio för 

betygsstegen E, C och A. Godtagbara kunskaper motsvaras av en lägsta nivå av kunnande och 

gäller för betyget E. I grundsärskolan finns kunskapskrav i slutet av årskurs sex och nio för 

samtliga ämnen. 

Betygsskalan har sex steg: A, B, C, D, E och F. A är det högsta betyget och E är det lägst 

godkända. F är icke godkänt. Från årskurs sju görs bedömningen i relation till kunskapskraven i 

årskurs nio. Det är den enskilda skolans ledning och personal som ska komma fram till hur 

arbetet ska gå till. Även eleverna ska ges möjlighet att vara delaktiga i det arbetet.  

Föräldern får information minst en gång per termin när föräldern och barnet träffar läraren eller 

klassföreståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. I samband med samtalet ska en individuell 

utvecklingsplan upprättas. Planen ska innehålla omdömen om barnets kunskapsutveckling i de 

ämnen barnet fått undervisning i. Den ska ha en sammanfattning av de insatser som behövs för 

att barnet ska nå målen och utvecklas så långt som möjligt. 

Även elever som har lätt att nå kunskapskraven ska få stimulans i lärandet och den personliga 

utvecklingen för att kunna utvecklas så långt som möjligt. Särskilt stöd ska de elever få som 

riskerar att inte nå kunskapskraven. Rektorn har ansvar att se till att elevens behov av stöd 

utreds och om det visar sig att eleven har behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram 

utarbetas. Föräldern och barnet har rätt att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas. 

Med involveringssamtal (Åhs, 1998) skapas en samhörighet med alla inblandade, även föräldrar 

kan komma till tals. När man talar med föräldrar om deras barns utveckling i olika avseenden, 

visar skolan att det handlar om ett gemensamt ansvar, inte enbart lärarens, barnets eller 

föräldrarnas. När det gäller ett barns störande beteende, blir det möjligt för läraren att lägga 

fram sina svårigheter för föräldrarna när man har en inställning om ett gemensamt ansvar, men 

även när det gäller att be om synpunkter från dem.  Barnets beteende bör beskrivas så exakt som 
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möjligt för att minska risken för försvarspositioner – att så sakligt som möjligt redogöra för de 

handlingar som barnet utför. 

Leken 

Läroplanen säger att skapande arbete och lek är väsentligt i det aktiva lärandet (Skolverket, 

2011a). För att eleverna ska lära sig har leken stor betydelse, särskilt under de tidiga skolåren.  

 

Andersson (1999) tar upp att yngre barn mest leker som ett led i deras utvecklingsprocess. Då 

bearbetar och integrerar de intryck och erfarenheter som de gjort. De gör en samhällsinsats då 

de leker.  

I verkligheten är leken skapande arbete (Abildtrup m fl, 1997). Barn leker för att de vill något 

som de ännu inte kan. Lekforskare menar att barnen till största delen löser sina kriser eller 

problem genom leken och att barnet förstår och tillägnar sig sin omvärld genom leken. Den är 

samtidigt en helande process för att barnet utvecklar och får ordning på känslor. Det 

karaktäristiska med leken är att det är barnen själva som styr den. Motivationen kommer från 

barnet själv. Barnen leker inte för att det ska utan därför att det vill något. Skolan måste 

överväga hur barnets lekande inlärningsstil kan införas i skolans arbetsform om man vill tala om 

möjligheternas skola. Fantasi ingår till stor del i barnets sätt att lära om barnet alltså får 

möjlighet att använda den. Från leken känner barnet till fantasin. 

Leken har stor betydelse för barns lärande och problemlösningsförmåga enligt undersökningar. 

När barn själva får pröva sig fram till lösningar i lekens form ökar det divergenta tänkandet. En 

typ av lek inbegriper att barn måste ta andras perspektiv, lösa problem och utveckla sin sociala 

kompetens för att samspela med andra. Här finns med andra ord både sociala och kognitiva 

aspekter. 

Förskoleklass 

Enligt den nya läroplanen (Skolverket, 2011a) tas det upp att ett ömsesidigt möte mellan de 

pedagogiska synsätten i de tre verksamheterna som läroplanen gäller för, i förskoleklass, skola 

och fritidshem, kan berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Samarbetsformer 

mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas. Läraren ska utveckla samarbetet och i 

samarbetet ska särskilt uppmärksammas elever i behov av särskilt stöd.  

 

Vi har i Sverige inte av tradition använt oss av läroplansbegreppet i samband med förskolans 

och fritidshemmets verksamheter (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997). Beträffande 

löner, arbetstid, behörighetsfrågor arbetar lärare, förskollärare och fritidspedagoger under olika 

villkor och förhållanden.  

 

Kollektiv kompetens innebär att flera personers kompetens samverkar i utförandet av en 

organisations arbete eftersom det i princip är omöjligt för en person att utföra arbetet ensam 
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(Sandberg & Targama, 1998). När man ska utveckla ny kompetens är ett centralt moment att 

formulera en alternativ förståelse av verksamheten. 

 

Det handlar om att utveckla förskole- och skolpedagogiken till att bli en steglös övergång från 

förskola till skola (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997). På 1940-talet startade 

diskussionerna i skolutredningen och skolkommissionens arbete om behovet av en samverkan 

mellan de båda verksamheterna. Det är en svår och mödosam process som behöver stöd och 

stimulans för att utvecklas. När barn börjar skolan kan inte ses som en fråga om mognad utan 

om vilka erfarenheter barnet fått tidigare i livet och vad skolan ska erbjuda dem av erfarenheter 

och utmaningar i relation till det som varje barn bär med sig och behöver för att gå vidare i sin 

utveckling. Skolmognad blir inadekvat att tala om. För att gå i förskolan bedöms inget barn som 

för omoget. Statliga utredningar talar om barns kompetenser och förmågor. Vad en förberedelse 

för skolan ska vara är inte alls självklart. Områden där skolan dominerar är framförallt läsning, 

skrivning och matematik. Frihet, spontanitet och lek, på emotionell och social utveckling ska 

förskolan bygga på. I förskolan är det barnet som bestämmer; läraren handleder och stimulerar. I 

skolan är det läraren som bestämmer och kontrollerar. Sättet att arbeta med yngre barn som 

pedagoger använder sig av är ofta integrerat med den egna personligheten. Därför blir kritik av 

arbetssättet även kritik av den egna personen. 

 

En kognitiv utmaning kännetecknas av uppmärksamhet, uthållighet, engagemang, koncentration 

och målmedvetenhet enligt Kärrby (aa). Läsning, musik utövad av barnet självt, konstruktiva 

lekar, skapande och lek med strukturerat material bedöms vara kognitiva utmaningar. Hög 

kognitiv utmaning förekommer oftare när barnen arbetar i par eller tillsammans i en mindre 

grupp. Samspel med pedagogen höjer nivån på aktiviteten. Verksamheterna bör organiseras så 

att barn arbetar i smågruppsverksamhet och parsamverkan. Storgrupp bör förekomma mera 

sällan. Barn i åldrarna runt skolstarten har behov av att fysiskt röra sig, få frisk luft och vila när 

inte ork och engagemang räcker till. Ett ökat självförtroende utvecklar barn som får bli allt 

bättre på att behärska sin kropp. Det måste även finnas ett stort utbud av material för att bygga, 

konstruera, spela spel, leka rollekar, litteratur, musik mm. Som pedagogiska rum ska både ute- 

och innemiljö betraktas. Rum för lugna såväl som fysiska aktiviteter behövs. 

 

En systematisk träning av allmänna språkfärdigheter, inklusive språklig medvetenhet, i 

sexårsåldern, helst ännu tidigare, ger goda effekter (Skolverket, 1995). Den fonologiska 

medvetenheten kan tränas genom språklekar efter Bornholmsmodellen eller modeller som 

bygger på Margit Tornéus teorier, t ex Att arbeta med barns språk. Syftet är att få barnen att inse 

att språket har en formsida och en innehållssida. När man arbetar utifrån Bornholmsmodellen är 

det viktigt med regelbundenheten. I förskoleklassen hjälper man barn till begreppsbildning och 

språkförståelse. I förskoleklassen görs övningar där man går från grovmotorik till finmotorik.  

Man tränar ögonrörelser och förmågan att koordinera och balansera. 

Här kommer några exempel som man kan använda sig av i förskoleklass. Fler exempel visas i 

bilaga 3. Man kan läsa och berätta sagor som barnen får återberätta. Man kan prata om och 

befästa innehållet. Man kan arbeta med ordbilder. Veckans dikt kan sitta i barnets höjd. Man 

kan använda sig av sånglek och ramsor. Barnen får hitta på rimord, skriva en rimvers och göra 

gruppens rimbok som man läser ur. Barnen hittar också på, skriver ner och ritar bilder till sina 

sagor. Läraren kan ha små saker som illustrerar en saga. Förskoleklassen kan skriva en 
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berättelse om en docka. Ordsnickaren kan komma på besök med sin verktygslåda fylld med 

bokstäver.  Man kan arbeta med Storböcker. 

Det finns nya tendenser (Piaget, 1972) i några länder som går i spetsen. Huvudtanken är att 

förskolan för barn från eftersatta samhällsklasser bör erbjuda en moraliskt och intellektuellt 

stimulerande miljö, där atmosfären och ett generöst och varierat lek- och lärarmaterial ska 

kompensera barnen för brister i deras hemmiljö och stimulera deras nyfikenhet och 

handlingsförmåga. Det gäller att förbereda de logiska tankeoperationer som normalt uppträder 

vid 7-8 årsåldern. Barn lämnas för mycket frihet utan att verksamheten inriktas på något 

särskilt. Det resulterar i ett allmänt lekande utan större resultat för barnens fostran och 

tankeförmåga.  

Piaget menade 1972 att förskoleundervisningen kommer att få stor betydelse. Ur psykologisk 

synvinkel kan perioden mellan 4 och 6 år karakteriseras som preoperationell. Fortfarande visar 

barnet sig ur stånd att göra reversibla operationer (additioner och subtraktioner, reciprocitet 

[ömsesidigheter] etc.) och följaktligen kan det inte upptäcka elementär konservation (i vikt, 

massa, kvantitet etc), när man gör förändringar i formen av en gruppering av kontinuerlig eller 

diskontinuerliga element. Det verkar möjligt att på denna åldersnivå ha en slags förberedande 

undervisning i naturvetenskapliga ämnen, som sedan bör vidgas och utvecklas på 

nybörjarnivåerna i skolan. Piaget menar: 

Denna förberedande undervisning skulle helt enkelt kunna bestå i att öva upp 

observationsförmågan. (aa, s 29) 

Prosocialt beteende visar sig tidigt hos barn (Åhs, 1998). Redan från att barnet är ett år kan 

barnet ge ifrån sig saker och från 1 ½ år visar de tecken på att vilja trösta andra barn som är 

ledsna. Det prosociala beteendet ökar med stigande ålder.  Åhs berättar om en studie där det 

visade sig att antalet aggressiva handlingar minskade och de prosociala ökade när barnen på en 

förskola stimulerades att på samlingarna rapportera och berätta om de hade mötts av någon 

prosocial handling som generositet, vänlighet eller samarbetsförmåga. Man får snabbt resultat 

med involveringspedagogik när det gäller t ex utveckling av dygder och konflikthantering. 

Involveringssamtalen bör vara korta, tio till femton minuter, och ske i ganska små grupper, fem 

till tio deltagare, så att barnen inte behöver vänta så länge innan de kan få chansen att yttra sig. 

Därefter ska man berömma prosocialt beteende och i möjligaste mån ignorera negativt beteende. 

Åhs har fått berättat för sig om hur en förskollärare fått en grupp sexåringar som var den 

svåraste hon mött under sin tjugoåriga yrkesverksamhet. Efter hand lade hon märke till att 

involveringssamtalen var de enda tillfällen då hon kunde nå fram till några utagerande pojkar 

och etablera kontakt.  Därför fortsatte hon tålmodigt med samtalen och uppnådde efter hand ett 

allt bättre socialt beteende hos pojkarna. En annan erfarenhet vid konfliktlösning enligt 

involveringspedagogiken har varit att barn söker sig till de vuxna som på detta sätt tar hand om 

och hjälper barnen i deras konflikter. 

Det finns stora möjligheter att skapa en varm känsla av gemenskap genom lekar, enkla 

folkdanser i ring eller på led. Norm- och dygdsamtal danar karaktären. En sådan träning bör ges 

stor vikt och göras till fokus i förskolans pedagogik. Exempel på teman skulle kunna vara dessa 

dygder: givmildhet, tålamod, omtanke, rättvisa och rättfärdighet, att vara artig och hjälpsam, att 

avstå från negativa kommentarer om eller till kamrater, att tala sanning, att respektera alla 

människor oberoende av kön, kulturellt ursprung eller eventuella personliga egenheter, att vara 

ärlig, medkännande och att ta ett socialt ansvar. Genom att få ta del av berättelser som behandlar 
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människor med dessa egenskaper kommer barnet i kontakt med denna visdom och påverkas av 

denna kunskap om hur livet bör levas, som varit rättesnöre för mänskligheten genom 

årtusenden. 

Bifrostskolans inflytande (Abildtrup m fl, 1997) på barnens utveckling börjar i förskoleklassen 

när barnen är fem år gamla. Filosofen Kierkegaard säger att vi måste hämta barnen där de är just 

då, om vi vill få dem att delta i sin egen utveckling. Undervisningen ska för de yngsta vara en 

motvikt i form av något annorlunda och intressant. Barns intresse är lättväckt vid skolstarten. 

De ställer centrala frågor om innehållet är starkt, levande och sant. Den naturliga arbetsformen 

för barnet är leken. Där finns det utrymme för känslor, fantasi och intellekt. I den här åldern är 

barnets intressen spontana, lättväckta och kortvariga. Barnet är egocentrerat. Intresse och 

handling har primärt ett personligt perspektiv. Upplevelsen ska öppna för nya intressen. Det ska 

finnas plats för lust att lära och nyfikenhet, samt för känslor, fantasi och intellekt. Här rör sig 

barnen från lek till strukturerat, målinriktat arbete, från spontant intresse till mera stabila 

intressen, från spontant handlande till planerat handlande, från få infallsvinklar till flera 

infallsvinklar, från personligt perspektiv till gemensam angelägenhet. 

Fritidshemmet 

Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011a) ska läraren utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola 

och fritidshem och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. 

Det är när personer samverkar i arbetsutförandet som den kollektiva kompetensen manifesterar 

sig (Sandberg & Targama, 1998). Någon form av gemensam förståelse av arbetet måste 

kollektivets medlemmar ha för att kunna samverka. 

 

På fritidshemmet och i förskolan (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997) har man alltid 

haft som ambition att barn ska lära sig olika saker, men man kallar det inte undervisning. 

Begrepp som att skapa förutsättningar, vara förebild, samspela, handleda m fl känns mer 

adekvata. Fritidspedagogyrket är ett relativt ungt yrke. Lågstadielärarna och förskollärarna har 

lång tradition.  

 

Fritidshemmet har i skollagen ett eget kapitel, 14 kap, och ett uppdrag (Skolverket, 2011b). 

Fritidshemmet ingår i skolväsendet och omfattas därmed av skollagens gemensamma kapitel, 1-

5 kap, som bland annat berör ansvarsfördelning, ledning, kvalitet och inflytande samt elevers 

utveckling mot målen. Enligt skollagen ska fritidshemmet stimulera elevernas utveckling och 

lärande. Fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt, samt kan även 

förstärka arbetet med skolans kunskapsinnehåll. Verksamheten styrs inte av kunskapsmål för 

eleverna utan av verksamhetsmål. Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar att på många 

fritidshem har verksamheten inte en tydlig pedagogisk avsikt och att man inte fullt ut tar tillvara 

fritidshemmets potential. Mål och riktlinjer för fritidshemmets verksamhet känns inte till och 

frågorna har heller inte diskuterats. Verksamheten på många fritidshem är ganska rutinmässig, 

utan pedagogisk tanke vad beträffar personal, mål, krav och ledning. För att säkra att 

fritidshemmet kan utgöra ett komplement till förskoleklassen och skolan, som styrdokumenten 
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avser, krävs kontinuerliga samtal, gemensam kompetensutveckling och väl använd 

planeringstid. Rektorn har ett särskilt ansvar för att kvaliteten utvecklas i förhållande till målen.  

 

Den kommunikativa förmågan stimuleras ständigt då mycket av verksamheten bygger på 

förhandling om vad som ska göras och lekas. Identiteter är inte heller statiska utan ständigt 

utsatta för förhandlingar i kamratgruppen och det finns, som i alla relationer, oron för att 

uteslutas. Habermas (Gytz Olesen & Möller Pedersen, red, 2004) anser att livsresurserna 

identitet, solidaritet och mening ska man utveckla. Om staten löser problemen kommer 

livsresurserna i kris. Det skapar sjukliga, patologiska tillstånd i samhället. Mening ersätts av 

meningslöshet; identitet ersätts av identitetsförlust; solidaritet ersätts av normlöshet. Detta har 

jag utvecklat under rubriken Skolan- De mänskliga rättigheterna och demokrati. Habermas 

(Hultén, Hultman & Eriksson, 2007) var en idéutvecklare. Hans kritiska teori vänder sig mot att 

samhällets system alltmer tar över makt och inflytande från individ- och gruppnivå, vilket han 

menar bl a hotar demokratin.  

Barn (Skolverket, 2011b) arbetar också aktivt med sina relationer. De förankrar, fördjupar och 

avslutar dem. Det innebär även att utesluta någon för att kunna innesluta någon annan. 

Handlingar som visar på inneslutning och som samtidigt utesluter någon eller några är därmed 

verktyg i barns relationsarbete. I arbete med barns relationsbyggande blir det en balansgång för 

pedagogen att å ena sidan låta barn dra sig undan och själva utveckla relationer, men samtidigt 

vara närvarande och delaktig för att kunna hjälpa barnen att skapa hållbara relationer. Flickors 

och pojkars relationer och beteenden påverkas av både närvaro och frånvaro av det motsatta 

könet. 

Att genomföra involveringssamtal (Åhs, 1998) ett par gånger i veckan trots t ex olika 

ankomsttider kan vara att förlägga dem just före mellanmålet. Praktiserandet av 

involveringspedagogik kan stärka såväl den vuxnes ledarroll som självkänsla. Metoden är 

utvecklande för alla. 

Ämnessamverkan 

I den senaste läroplanen (Skolverket, 2011a) talar man om ämnessamverkan så här: 

Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. 

(aa, s 12) 

Vidare kan man läsa att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får möjlighet 

att arbeta ämnesövergripande. 

Westling (1991) har studerat undervisningsplaner och läroplaner genom åren och det har funnits 

ett kontinuerligt arbete för att gradvis skärpa kraven på ämnessamverkan inom folkskolan och 

grundskolan. Ämnessamverkan har funnits med i alla undervisnings- och läroplaner för den 

obligatoriska skolan under snart hundra år. Redan i 1919 års Undervisningsplan för rikets 

folkskolor, U19, fanns tankar om samverkan mellan skolans olika ämnen; inte minst det nya 

ämnet Hembygdsundervisning. Det har genom åren i olika styrdokument förekommit ord som 

undervisningsenheter, samordnad undervisning, samlad undervisning, intresseområden, samlade 

arbetsområden, ämnesövergripande, i samverkan mellan flera ämnen och ämnessamverkan. 
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Ämnessamverkan är inte ett mål utan en väg att försöka nå en breddad och fördjupad förståelse 

av grundläggande samband och sammanhang i tillvaron. Sättet att gruppera stoffet i nya 

arbetsformer och arbetssätt ställer nya krav på läromedlen. Idag talar en del lärare om 

projektstudier och teman.  

I många fall är ämnesövergripande undervisning, organiserad utifrån teman eller problem i 

verkligheten, att föredra om man vill hjälpa eleverna att uppfatta sammanhang, få en helhetsbild 

och kunna ta ställning i olika avseenden (SOU 1996:22).  

När man integrerar ämnen (Skolverket, 1995) kan man se att läsning och skrivning kan vara den 

röda tråden. 

Bifrostskolan i Danmark (Abildtrup m fl, 1997) är ett exempel där undervisningen 

ämnesintegreras. Elever och lärare fördelar sig på tre verkstäder, som kallas laboratoriet, ateljén 

och skrivstugan. Inspirationen till all undervisning kommer enligt skolans pedagogiska idé från 

kulturen - musik, litteratur och konst har en central roll i undervisningen. Abildtrup m fl 

berättar:  

Bifrostskolan är en arbetsskola med rötter i den progressiva folkskolepedagogiken. Det är ingen 

tvekan om att eleven står i centrum, att barnen lär genom att göra och att arbetet innehåller 

omväxling, koncentration och arbetsglädje. (aa, 142) 

Bifrostskolan är ett projekt som är postmodernt och uppbyggt på gränsöverskridanden och 

pedagogiska blandformer. I arbetsskolan spelade det praktiska arbetet med händerna en central 

roll. Att lära genom att göra – eller begripa genom att gripa – utgjorde en viktig del av den 

progressiva plattformen. Bifrostskolans pedagogiska arbete syftar till att förena förnuft och 

känslor samt kunskap och fantasi. Det ska förenas i helhet och åtskiljas i delar. 

Prov och tester 

I läroplanen har jag inte funnit något om prov och tester. Det som detta möjligen skulle kunna 

rymmas inom i läroplanen (Skolverket, 2011a) är att skolan ska ansvara för att eleverna 

inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 

Tillsammans med eleverna ska läraren planera och utvärdera undervisningen. Ämnesspecifika 

kunskapskrav finns som stöd för betygssättningen för olika betygssteg. Skolans mål är att varje 

elev utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i 

relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna. Utifrån kursplanernas krav ska 

läraren allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta 

för eleven och hemmen samt informera rektorn. Vid betygssättningen ska läraren utnyttja all 

tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven 

och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. 

 

Andersson (1999) menar att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att konstruera prov som ger 

en totalt rättvisande bild av eleverna. Hans förslag är att man övergår till antagningsprov för 

olika utbildningar och slutar att styra underligganade utbildning med de krav man har på 

förkunskaper, för det avgörande är ändå det intryck man gör i en anställningsintervju. I ett 

bildningscentrum ska pedagogerna dokumentera vad eleverna lär sig, hur eleverna anstränger 
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sig, hur de lyckas med sina presentationer. Som ett alternativ till tester och kartläggningar 

introducerades portföljmetoden i Sverige (Skolverket, 1995). 

Tanken med portföljmetoden är att man ska kunna följa barnet från förskola t o m åk 9. 

Eleverna ska vara med och bestämma vad som ska ingå i portföljen. Metodens förespråkare vill 

hellre se den som ett kvalitativt komplement till tester. De nationella proven ger läraren hjälp att 

lära sig att göra bedömningar och de visar också på vilka arbetsformer och arbetssätt som 

eftersträvas. 

Med prov sätts ofta elevens hela fortsatta karriär och liv på spel (Piaget, 1972). De två 

väsentliga felen med examina och prov är att de vanligen inte ger objektiva resultat och att de på 

ett ödesdigert sätt blir ett mål i sig. Till och med inträdesexamina är i grund och botten alltid 

slutexamina: inträdesexamen till högre skolan blir ett mål för undervisningen på lägre nivå osv. 

Det finns bara en förklaring till att man behåller examina och den står att finna i den 

samhälleliga konservatism. Uppmaningen att använda psykologiska undersökningsmetoder blir 

då en fråga om enkel rättvisa och en nödvändig följd av rätten till högre skolundervisning. I 

flera länder har man strävat efter att få till stånd skolpsykologtjänster och psykologisk 

utbildning av lärarna själva. Psykologerna har studerat vilka undersökningsmetoder som kan 

avgöra studienivå eller -anlag. Dessa metoder kan bestå i examina genom tester. För övrigt 

ersätter de på intet sätt en analys av en elevs arbetsresultat under skoltiden, det vill säga en 

analys som skiljer sig från vanliga skolprov och i stället inriktas på elevens verkliga arbete, inte 

på minneskunskaper. Det behövs en nära samverkan mellan den pedagogiska och den 

psykologiska analysen av eleverna, vare sig analysen görs av skolpsykologen eller av lärare som 

fått tillräcklig utbildning i psykologins teknik. Det är först när varje elev vägletts genom denna 

kombination av psykologiska prov och ett kontinuerligt studium av vars och ens individuella 

arbete som eleverna slutligt kan ledas in på de olika linjer där de ska avsluta sina högre 

skolstudier: olika yrkeslinjer och förberedelse till högskolor och universitet.  

Den individuella utvecklingsplanen 

I den nya läroplanen (Skolverket, 2011a) tas det upp att läraren genom utvecklingssamtal och 

den individuella utvecklingsplanen ska främja elevernas kunskapsmässiga och sociala 

utveckling. Läraren ska med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever 

och hem om studieresultat och utvecklingsbehov. 

 

Skolan ska ha underlag för att kunna informera elev och vårdnadshavare om elevens 

kunskapsmässiga och sociala utveckling genom hela skoltiden (Skolverket, 2005). Att skriftligt 

dokumentera är ett stöd i arbetet med att bedöma effekterna av insatser och eventuellt förändra 

dem eller sätta in nya. Den individuella utvecklingsplanen kan ge huvudmannen viktig 

information om vilka behov av utvecklingsinsatser som finns och därigenom ge underlag för bl 

a resursfördelning och kompetensutveckling. Den individuella utvecklingsplanen är 

framåtsyftande och bör konkret beskriva vilka insatser som bör vidtas för att eleven ska 

utvecklas. Det är viktigt att planen hjälper eleven att se sitt arbete som meningsfullt, begripligt 

och hanterbart. Skolverket beskriver: 
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Resultaten från forskning visar entydigt att höga och positiva förväntningar har stor betydelse för 

elevers framgång i skolarbetet. (aa, s 14) 

En del elever kommer att ha både en individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram. Den 

individuella utvecklingsplanen upprättas i anslutning till utvecklingssamtalet som ska 

genomföras minst en gång per termin. Skolsvårigheter kan bero på och/eller förstärkas av 

faktorer som arbetssätt, inlärningstakt, grupperingar och grupprocesser, organisation, attityder 

och förväntningar, relationer i och utanför skolan etc. Det är därför av vikt att stödinsatserna 

utgår från en kartläggning och analys av elevens hela skolsituation. Planen ska inte innehålla 

uppgifter av integritetskänslig karaktär. 

I vissa fall (Åhs, 1998) kan läraren behöva arbeta speciellt med en enstaka elev och göra upp 

individuella dagskontrakt. 

Inflytande 

I läroplanen står det att skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs 

fram (Skolverket, 2011a). Skolan ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och 

ge möjligheter till detta. Demokratiska principer som att kunna påverka, ta ansvar och vara 

delaktig ska omfatta alla elever. Barnen ska ges inflytande över utbildningen. Information och 

formerna för barnens inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Barnen ska alltid ha 

möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över 

utbildningen. Skolans mål är att varje barn tar ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö och successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan. Läraren ska svara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande 

ålder och mognad. 

 

Andersson (1999) tar upp att det är tydligt att de officiella dokumenten eftersträvar en ökande 

grad av självständighet och autonomi hos eleverna, samtidigt som det hittills har varit svårt att 

genomföra detta. Inflytande har varit ett genomgående tema för många av 1900-talets 

reformpedagoger.  

 

Elever (SOU 1996:22) känner sig inte sedda och inte hörda samt tycker de har brist på 

inflytande. Undersökning efter undersökning från sextiotalet och framåt visar samma bild att det 

finns inget inflytande och ingen påverkan. Elevinflytandet är inte en isolerad företeelse i skolan 

utan är djupt integrerat med praktiskt taget all verksamhet. Inflytande behövs för att delaktighet 

är en förutsättning för lärande. Generellt tycker de att de kan vara med och påverka 

undervisningen och planeringen i de praktiskt-estetiska ämnena mer än i de övriga ämnena. Om 

en lärare anstränger sig för att utgå från elevernas problemformuleringar och försöker låta dem 

bearbeta sina livsfrågor i undervisningen, då har eleverna ett stort mått av inflytande. Lärare är 

positiva till ett ökat elevinflytande över trivsel- och miljöfrågor. Elevernas synpunkter bör 

främst tas tillvara i det vardagliga arbetet i skolan, t ex klassråd och elevråd. Lärarna anser att 

hinder för ökat elevinflytande är: läroböckerna, ämnessplittringen, schemats utformning, 
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lärarnas pressade arbetssituation, den egna utbildningens brist på demokrati, den traditionella 

lärarrollen och problem med vad som är förhandlingsbart. 

 

Detta är något som några elevröster anser om inflytande i skolan: Positivt är att det är roligt, får 

vara med, säga sin åsikt, variationer, bygga saker och göra mer. Negativt är att fylla i, ingen 

utmaning och inte bara lyssna på läraren. 

Några lärarröster: 

- Jag tror att det är hemskt viktigt att eleverna får vara med och planera undervisningen. Det blir 

mycket roligare och man blir motiverad, får större lust att lära. (aa, s 27) 

  

- Man både lär sig mer och tycker att det är roligare och tycker man något är roligt så blir man mer 

intresserad så ju mer omväxlande grejor som händer, ju mer olika grejor man får göra ju roligare 

blir det och då lyssnar man mer. (aa, s 28) 

 

Inflytande och personligt ansvar hänger ihop. Läroplanen (Skolverket, 2011a) uttrycker att 

skolan ska utveckla elevernas förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering 

och utvärdering dagligen och att få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla förmågan att utöva inflytande och ta ansvar. Alla som arbetar i skolan ska främja 

elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 

skolmiljön. Läraren ska utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin 

inlärning och för sitt arbete i skolan. 

 

Att få ta ansvar är något som kan stärka självkänslan på ett systematiskt sätt i och med att man 

blir betrodd som någon med kompetens (Åhs, 1998). Åhs menar: 

Det ligger något mycket utvecklande i ansvarstagande. (aa, s 116) 

Åhs talar om att i en studie blev det tydligt när skolelever fick förbereda en del av en viss 

lektion under sex veckor då blev de mer hjälpsamma, omtänksamma och samarbetsinriktade. De 

visade även på en mer positiv självbild. 

 

Andersson (1999) tar upp en undersökning med elevröster och där är det samlade intrycket att 

tråkigheten dominerar. Tvärsöver generationerna känns skolan likadan till och med dess 

rekvisita förblir lik. 

 

Barnen på Bifrostskolan i Danmark (Abildtrup m fl, 1997) har skoldagar fyllda av 

medinflytande och medansvar, samt att arbetet är skapande för att det börjar med sinnliga 

upplevelser. Målsättningen är att de ska utvecklas till visionära människor med levnadsmod och 

livsglädje som ser sig själva som huvudaktörer både i sina egna liv och i samhället. I 

temaarbetet väljer barnen vilka mål de har med arbetet, vilka frågor de vill försöka få svar på, 

vilka verkstäder de vill arbeta i, bedöma hur mycket tid de vill ha för arbetet och med vem de 

eventuellt vill samarbeta. För att kunna välja behöver människan känna sig själv och sin värld. 

Bildning handlar om att människor får medansvar och medbestämmande. Erfarenheterna och 

medvetenheten som bildar utgångspunkt för vuxenlivets identitet, grundläggs under barn- och 

ungdomsåren. När vi handlar behöver vi veta att det är något som är till gagn för oss själva, för 

andra och för världen. Det kan kallas ansvarsfullhet, för det vi gör mot andra, gör vi också mot 

oss själva.  
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Utbildning för Dewey (Hartman m fl, 2003), var en väg för eleven att frigöra sig genom bland 

annat det aktiva deltagandet i undervisningen.  

Involveringspedagogik 

Läroplanen tar upp att eleverna ska utveckla rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande (Skolverket, 2011a). Involveringspedagogik (Åhs, 1998) är en metod för att 

komma tillrätta med bråk och hårt klimat. Att utveckla dygder  t ex generositet (se bilaga 4) 

ingår i metoden. Åhs berättar: 

 
En speciallärare som använt metoden på mellanstadiet poängterade att den möjliggjorde för 

eleverna att lära känna varandra liksom sina egna och andras värderingar. (aa, s 92) 

Involveringspedagogikens upphovsman William Glasser poängterade att vi har fyra 

grundläggande psykologiska behov som vi alltid måste kunna tillgodose för att kunna bibehålla 

vårt psykiska välbefinnande – behovet av självupplevelse, behovet av samhörighet, behovet av 

sammanhang och struktur, behovet av meningsfullhet. Beteenden som försvårar människors 

möjligheter att lyckas är t ex skadegörelse, aggressivitet mot kamrater, inåtvändhet och apati 

eller helt enkelt att vara störande. Aktiviteter som innebär att vi får chansen att lyckas har 

mycket stor betydelse för vår positiva självupplevelse. När självförtroendekapitalet naggas i 

kanten reagerar vissa med aggressivitet, andra med håglöshet eller koncentrationssvårigheter.. 

Inom terapin blir uppgiften att få personer som känner sig ensamma och isolerade att ingå i en 

varmt mänsklig relation med terapeuten för att senare kunna göra det med andra. När 

involvering sker kommer symptomen att försvinna. KASAM betyder känsla av sammanhang. 

Utöver sammanhang menas begriplighet som syftar på individens förmåga att intellektuellt 

kunna förklara och förstå det som sker i ens liv och hanterbarhet dvs känslan av att kunna 

hantera situationer som uppkommer, vilka resurser man upplever sig ha tillgång till och som 

man kan förlita sig på. Meningsfullhet ryms också. Känslan av att ingå i gemenskap 

tillsammans med andra människor är viktig. Består känslorna av rädsla, oro och ångest kommer 

personen att tendera till flyktbeteende dvs dra sig ur, skolka, missbruka etc. Består känslan av 

vrede blir istället de beteendemässiga konsekvenserna aggressivitet, våld eller skadegörelse. 

Här följer exempel på beteenden när människan känner sig psykiskt svag: 

1. Att söka uppmärksamhet 

2. Att eftersträva överläge/undvika underläge (Om man kan använda sig av 

personangrepp, förlöjliganden och åhörarnas skrattsalvor för att ytterligare triumfera så 

drar man sig inte för det eller för att tala illa om andra människor. Man höjer sig själv i 

förhållande till den baktalade.) 

3. Att hämnas (Säger den andre något sårande, så svarar man gärna med samma mynt - 

egocentrerade reaktioner.) 

4. Att urskuldra sig (Att skylla ifrån sig - trösthandlingar t ex köpa en extra godisbit, 

tröstäta, missbruka droger) 

 

Att skapa kvalitet i kommunikationen är involveringspedagogikens mål oavsett om det gäller 

utbyte av tankar och erfarenheter i största allmänhet, konflikt- eller problemhantering, 
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karaktärsdaning eller utvärderingsproblematik. Metoden består av olika typer av gruppsamtal. 

Störande elevers beteende ska inte tas upp i samtal efter samtal. Syftet med det öppna samtalet 

är att öka deltagarnas kunskaper om varandra. Genom att tala om aktuella ämnen, kursavsnitt, 

händelser eller aktiviteter övas elevernas förmåga till reflektion och erfarenhetsutbyte.  

Metoden har med framgång prövats från fyraårsåldern (i vissa fall med ännu yngre) och uppåt, 

även vuxna. Det ska finnas en positiv stämning av samhörighet. Den ska utgöra den 

trygghetsskapande grund som måste vara etablerad när man ska ta upp svåra frågor och ämnen. 

Grundregler: försöka att lyssna aktivt på varandra med ett positivt intresse, avstå från personlig 

kritik, begära ordet när man vill tala. 

Förskolebarnen kanske klarar att samtala i fem till tio minuter, medan skolbarnen i de lägsta 

klasserna sitter lätt den dubbla tiden. Barnen kommer att klara att öka tiden med träning.  

Om eleverna inte är involverade i varandra är situationssamtalet att föredra för att få konflikter 

avklarade. Det sker endast med de direkt inblandade. Man tar reda på vad som hänt, vilket sker 

genom att var och en utfrågas och får berätta sin version. Sen får de värdera det inträffade 

genom att svara på frågor om hur de kände sig, om de tycker att det är bra att det blivit som det 

blivit etc. Därefter planeras för ett nytt beteende. När planen, som måste vara lätt att leva upp 

till, är fastslagen gör var och en ett personligt ställningstagande genom exempelvis att ta den 

vuxne i hand, skriva under planen eller motsvarande. De inblandade ger inte några löften eller 

ber varandra om förlåtelse. 

Åhs tar upp en sammanställning av Terje Ogden. Han redovisar bland annat en undersökning 

bland skolelever som visar att de fick mer klander än beröm när det gällde generella saker. När 

det gällde själva skolarbetet fick de mer beröm än klander, speciellt under de första två åren. 

Från tredje läsåret minskade berömmet markant. I fråga om socialt beteende var kritik mer 

vanligt än beröm. Det visade sig även viktigt att vara medveten om att ungdomar ofta inte 

tycker om att få personligt beröm när andra kamrater hör på. 

Människosjälen har även behov av att få stilla sig, få lyssna till klassisk musik, träna 

avslappning, höra vackra ord etc. Till en början kan sådana aktiviteter verka främmande för 

barnen och de kan ha stora svårigheter att hålla sig stilla en längre stund.  

Naturupplevelsen kan ha samma dimension som den konstnärliga upplevelsen (Abildtrup m fl, 

1997). I de ögonblicken kan vi uppleva livsglädje som ger mod och lust till involvering och 

personligt engagemang. Skolans undervisning måste därför ha sitt ursprung i två 

huvudområdena: natur och kultur. 

Dialogen som en kommunikativ aspekt (Pramling Samuelsson & Mauritzson, 1997) har visat 

sig vara mer utbredd i förskolan än i skolan även om den inte är speciellt utbredd där heller. Det 

verkar som om många lärare i skolan ser tystnad som en förutsättning för lärande, medan 

officiella dokument talar för en kommunikation i klassrummet. Vygotsky resonerar om att 

många barn i dessa åldrar har behov av att tala högt för sig själva när de ska lösa problem. De 

kan inte lösa problem utan att formulera dem i ord. 

Hos Dewey (Hartman m fl, 2003) möter man inte några fasta värden, men väl en tydlig 

uppmaning till kontinuerlig värdering, till övervägande och omprövande samtal i etiska frågor.  

Behovet av en reflektiv moral uppkommer när konflikter uppstår mellan eller inom de 

irreducibla aspekterna: det goda, det rätta eller det dygdiga. Hartman m fl beskriver: 
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Karaktär, beteende, tänkande, fantasi, känslor, värderingar, dygder, värden och annat handlande, är 

alla funktioner av interaktionella och transaktionella processer i naturen. (aa, s 43) 

Självkännedom, språk och rationellt tänkande nås med kommunikation och social organisation. 

De reaktioner människor får från samhällsmedlemmarna leder i sin tur till att dygder utvecklas. 

Dygderna har sitt ursprung i spontant beröm och klander, vilket i sin tur förstärker vissa sociala 

handlingar eller vanor. På dessa grunder slår Dewey fast den pluralistiska moralens 

ofrånkomlighet; vi förhåller oss alltid till något gott, något rätt och något dygdigt. 

Konflikter uppstår inte enligt Dewey mellan förnuft och begär utan mellan kortsiktiga 

önskningar och långsiktiga önskningar. Dygden har sitt ursprung i hur människor erkänner, 

klandrar eller berömmer varandra i ett samhälle, och moralisk konventionalism och aristotelisk 

dygdetik har sina rötter i dessa förstärkande vanor.  Deweys moraliska problem består i att vi 

inte vet vad som är gott eller rätt i en situation, utan vi behöver pröva detta genom reflektion.  

Vad ska jag bli när jag blir stor? 

I en studie (SOU 1996:22) ger nästan alla avhoppade gymnasieelever uttryck för att 

undervisningen inte passar dem. De har haft för litet eller inget inflytande över det egna 

lärandet; de har inte kunnat bestämma takten i lärandet utifrån sina tidigare kunskaper. Det gör 

att de har halkat efter och givit upp. Förändringarna påverkar både eleverna som kommer till 

skolan och det liv som de ska leva efter skoltiden och som skolan ska kvalificera dem för. 

Den nya läroplanen (Skolverket, 2011a) föreskriver att skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och 

yrkesinriktning. Eleverna ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Det förutsätter 

att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna 

fortsätter till. En samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt förutsätts också. Skolans 

mål är att varje elev kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den 

egna framtiden. Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte 

begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. 

 

Enligt Andersson (1999) behöver morgondagens samhället flexibla och nyfikna människor som 

vet hur man söker kunskap, som kan samarbeta samt har social kompetens. Mer och mer krävs 

ett lagarbete. Det behövs även ett gott självförtroende och kunskap och känsla för demokrati. 

Frågan (Piaget, 1972) ställs vilka kriterier för urvalet ska göras om alla inte ska vidare till högre 

studier och vilka metoder för studieval som ska finnas för att eleverna ska kunna välja mellan 

olika inriktningar. I båda fallen finner man samma två faktorer som avgör frågan: elevens 

meriter och familjens sociala och ekonomiska villkor. Kan man då tala om en rätt till högre 

undervisning, och vilken betydelse ska man inlägga i denna rättighet? Även om rätten till 

kostnadsfri undervisning begränsas till den elementära skolundervisningen, säger den att 

yrkesundervisning och teknisk undervisning ska vara allmänt tillgänglig och framför allt att den 

högre undervisningen ska stå öppen i lika mån för alla på grundval av deras duglighet. Rätten 

till utbildning ska bestämmas efter elevens egna meriter och inte efter klass- eller rastillhörighet. 

Det är först vid ungefär 15 års ålder som det med någorlunda precision går att upptäcka de anlag 
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som skiljer individerna åt. Dessförinnan är all uppdelning eller vägledning i inriktningen 

slumpmässig och det är risk för att viktiga utvecklingsmöjligheter förbises. Om man tänker på 

elevernas och samhällets bästa är det nödvändigt att garantera en allmän högre skolundervisning 

till denna genomsnittsålder, samtidigt som man lämnar alla frågor om yrkesinriktning öppna. 

Övergången från en sektion (eller stadium eller skolform) till en annan förblir alltid möjlig med 

hänsyn till de resultat eller misslyckanden eleverna efterhand åstadkommer och även med 

hänsyn till de anlag som visar sig sent eller framför allt anlag som man kanske inte lagt märke 

till i början av studierna i denna skolform. Alla dessa svårigheter återkommer, bara många 

gånger större, när det gäller universitetsstudier. För att komma åt dessa svårigheter förekommer 

stipendier. Man vet om att det har varit och fortfarande är till stor hjälp för många begåvade 

studerande. En allmän högre skolundervisning betyder självfallet inte en och samma 

studieinriktning för alla, så att alla elever skulle styras mot studentexamen eller 

universitetsstudier. Breddningen av den högre skolundervisningen till att omfatta elever av alla 

yrkesinriktningar, från rent kroppsarbete till rent intellektuellt, behöver inte utmynna i en 

återvändsgränd för både allmänbildning och specialisering.  Det betyder att upptäcka och 

studera människan som hon är. En elevs framtida studie- och yrkesval är i praktiken en fråga om 

traditioner i familjen och ekonomisk klasstillhörighet.  

 

Behovet av självupplevelse (Åhs, 1998) kan vara att känna sig kompetent inom åtminstone 

något område i livet, t ex ett yrke. För ett skolbarn, där yrkesutövandet handlar om studiearbete, 

är det av stor betydelse för självbilden hur barnet upplever sin förmåga i skolan. De ska kunna 

förstå varför man läser vissa saker och hur det som man studerar hänger ihop med livet. Det 

finns ett behov av att få samtala om det som känns relevant. 

Csikszentmihalyi (2003) menar att eftersom det finns ett stort urval av arbeten börjar vi närma 

oss den punkt där vi kan hoppas på, men inte alltid få, ett jobb som bäst passar vårt 

temperament och våra önskningar. Det är märkligt hur ofta människor ignorerar realiteter och 

strävar efter mål som antingen ligger utom räckhåll för dem eller som de inte skulle gilla även 

om de nådde dem. Det är inte särskilt meningsfullt att vilja bli operasångare om man inte har en 

bra röst. Att vara nyfiken, intresserad och öppen för upplevelser är användbart hos t ex visionära 

ledare. Ju fler möjligheter man är villig att utforska desto bättre chanser har man att upptäcka 

sina talanger. Man lär känna sitt jag på två olika sätt. Det första är tänkarens upptäcktsresa, se 

rubriken Reflektivt lärande. Det andra är den kreativa utmaning som möter varje man eller 

kvinna som handlar. Många människor som börjar sitt första jobb vet ännu inte vad de vill bli 

och är fortfarande osäkra på sina färdigheter. Det är troligen deras upplevelser på arbetet under 

denna period som bestämmer vilken yrkesinriktning de kommer att få. Om arbetet ska bli till 

flow gäller det att finna en miljö med själ, att hitta en plats där man kan fungerar till hundra 

procent, där ens värderingar och talanger har en chans att komma till fullt uttryck. Vilket slags 

vanor man utvecklar beror framför allt på disciplin och karaktär, på hårt arbete och vad man 

njuter av att göra. Nya vanor kan man skapa sig när som helst, även när man har blivit gammal. 

Det hjälper att avsätta en fast tid för reflektion, att granska var man varit och vart man vill 

komma härnäst. Att känna sig själv är första steget mot att göra flow till en del av hela ens liv. I 

en undersökning av över 4 000 amerikanska tonåringar om deras karriärförväntningar är det 

arbete som de flesta hoppas på att få läkare (10 %), följt av affärsman (7 %), advokat (7 %), 

lärare (7 %), idrottsman (6 %) och skådespelare (5 %). Av de tillfrågade angavs dessa sex jobb 

av nästan häften. 
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Skolan (Abildtrup m fl, 1997) ska inte lära upp barn till att bli stavare, läsare, räknekonstnärer, 

bildkonstnärer, fysiker, historiker eller liknande. Det är något varje enskilt barn måste bestämma 

sig för efter grundskolan. Det är därför grundskolans viktigaste uppgift är att öppna världen så 

att barnen kan få syn på de möjligheter som de har lust att utveckla närmare i utbildningssyfte. 

Det är skolans uppgift att ge barnen möjligheter att tillägna sig alla nyttiga kulturfärdigheter, 

som människan har lärt sig under historiens gång, samtidigt som den utbildar dem för livet. 

Skolarbete är inte något man gör för att få en belöning i form av arbete i en bank eller som 

bildhuggare. Vuxna och barn är tillsammans i ett meningsfullt sammanhang, där det gäller att 

bygga upp de kvalifikationer som ska till för att leva livet.  

Barn och ungdomar vet sällan alla yrken som är möjliga att få. Hartman m fl (2003) berättar: 

Det finns lika många sätt att vara begåvad och obegåvad som det finns positioner att uppnå och 

arbeten att utföra. (aa, s 23) 

I John Deweys filosofi ses demokratin snarare som en livsstil. Livsstilen inbegriper en 

reflekterande hållning till alla typer av problem av typen: vad bör jag göra, vem vill jag bli, hur 

ska vi leva och hur ska vi organisera oss?  

I adolescensen, som är den psykiska utvecklingen till skillnad från puberteten som är den 

kroppsliga, återkommer intresset för det motsatta könet (Molloy, 1990). Många flickor som 

tidigare tänkte sig blir veterinärer eller advokater kan nu på sin höjd tänka sig en sekreterarkurs 

eller något med barn samtidigt som frisyrer, kläder, smink och killar är det mest intressanta. 

Skolor för högre studier öppnades först för pojkar och undervisningstraditionen där är baserad 

på deras behov. Den traditionen ändrades inte när flickor fick tillgång till högre studier, 

eftersom manligt är normerande i vårt samhälle. 
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Resultat och analys 

Nedan kommer jag att redovisa resultaten ifrån intervjuerna. Jag har valt att först utgå från 

delarna genom att redovisa vardera lärare enskilt. Detta ger en bakgrund och en beskrivning av 

respektive lärare. Jag anser att det på så sätt blir enklare att få en struktur. Citat som redovisas är 

lärarens egna ord. Det har dock redigerats till skriftspråk. För att öka läsbarheten har vissa 

ändringar av språket gjorts i transkriberingen, men då på ett sådant sätt att innebörden i det som 

sagts inte har förändrats eller förvrängts på något sätt. Därefter ser jag till helheten när jag 

analyserar alla intervjusvaren i syfte att se hur utbildningen och uppdraget gemensamt gestaltas. 

Här redovisas de kategoriserade teman som hittats i data utifrån samtalen med de intervjuade. 

Avslutningsvis har jag lyft ut något av innehållet som kort berör några av 

undersökningsfrågorna. De intervjuade har mångårig erfarenhet som människa och i sitt yrke 

som lärare. Jag har här valt att kalla dem för Aija, Annica och Agnetha. Detta för att garantera 

de intervjuades anonymitet. Valet var så att kön omedelbart går att bedöma. De redovisas i den 

ordning som de intervjuades. 

Resultatredovisning, Aija 

En förmiddag i maj tar Aija emot mig och intervjun blir inledningsvis störd av en elev som 

behöver henne. Vi börjar ganska direkt vid skrivbordet. Aija sitter diagonalt till vänster om mig. 

Intervjun spelas in på diktafon. 

Personfakta 

Aija är född 1952. Hon har finskt medborgarskap och är änka. Hon var inte gift under sina 

utbildningar; det var så längesedan. Hon bor i lägenhet i en grannkommun. När hon fick 

anställningen bodde hon i upptagningsområdet där hon nu arbetar. Aija menar att bakgrunden 

kanske kan spela någon roll för sitt yrkesval då den över 10 år äldre brodern är psykolog och har 

undervisat på ett universitet i Finland. Hon menar att hon har fått lite av de här tankegångarna 

med sig från honom och på sätt och viss fått en förståelse för olika slags människor. Hon menar 

att hon har halkat in i den här karriären. 
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Utbildningen 

Aijas tuffa grundutbildning är som modersmålslärare i Finland, men även en kortare utbildning i 

Sverige på Lärarhögskolan; hemspråkslärarexamen. Hon fick erfarenheter av att arbeta med 

grupper som är lite utöver det vanliga. Sedan blev det mer och mer specialundervisning. Hon 

blev intresserad när hon hade elever som helt enkelt inte funkade. Det var över 10-15 år sedan. 

Aija minns när hon kontaktade en mamma och började klaga på sonen. Han lyssnade inte, 

klättrade på väggarna och allt det här. Då sade mamman: Ja, hjälp mig, jag behöver hjälp. De 

här samtalen hade hon fått hela tiden. Det blev för Aija vändningen. Aija tyckte att hon ringde 

och klagade och klagade hela tiden. Vad gjorde hon annat än att ringa och klaga? Ju mer 

kunskap hon fick desto mer intresserad blev hon. Hon började inse hur illa behandlade de här 

barnen blev av hennes kollegor. Helt enkelt att hon såg att det fanns så lite förståelse och att inte 

heller hon hade kunskaper då, men hon förstod att det går att skaffa kunskaper. Då sökte hon till 

dyslexipedagogutbildningen. Hon hade en svenskagrupp som var mycket speciell. De hade stora 

svårigheter allihop, från inlärningssvårigheter till social problematik. Hon hade så många 

timmar med dem att hon började se vad de egentligen kunde men de aldrig fick fram det. Då 

började hon känna under arbetets gång att hon blev deras försvarsadvokat. En kollega som 

jobbade på skolan, till och med två speciallärare, uppmuntrade henne och hjälpte henne framåt. 

De var på sätt och vis hennes mentorer. Hon kände att jag fick stöd av vissa kollegor. 

 

Aijas vidareutbildning för elever i behov av särskilt stöd är en dyslexipedagogutbildning (60 

poäng), språkstörningar (15 poäng) och specialpedagogik (15-20 poäng). 

Dyslexipedagogutbildningen var för 11 år sedan. Sammanlagt blev det 90 poäng, men ingen 

specialpedagogexamen. Där kom hon inte in, för det var fullt med antalet deltagare från 

kommunens håll. Då råkade hon hamna utanför och hon var helt förtvivlad. Hon kände att hon 

måste lära sig mer, men då tänkte hon att hon skapar sin egen utbildning. Att plocka olika kurser 

och läsa på distans. Det har varit på tre universitet i Sverige varav ett i huvudstaden. Hon har 

aktivt sökt sig till kunskap. Utbildningen var givande. Hon blev väldigt intresserad av inlärning 

och neuropsykiatriska problem. För länge sedan hade hon även gått en kurs om 

koncentrationssvårigheter (7,5 poäng). De flesta var kvinnor på utbildningen. Aija arbetade 75 

%. Därefter tog hon lite barnledig tid och kunde fixa det. Det blev lite dyrt men hon struntade i 

pengarna. Det tog ett år. Hon jobbade måndag till halva torsdagen. På torsdagar och fredagar 

åkte hon till Stockholm. Hon åkte mycket, men det var det värt.  

 

För att utbilda sig till yrket speciallärare eller specialpedagog måste man nog vara lite galen, 

menar Aija. Hon tror på det omöjliga och att det blir möjligt. Det är nog väldigt bra om man har 

någon slags flexibilitet och nyfikenhet och lite djävlaranamma; att man inte ger upp i första 

taget säger hon. Man vill veta mer om det speciella. Aija anser inte att hon är en sådan som vill 

hjälpa andra; brinner för yrket. Hon är otroligt intresserad av sitt yrke och tycker det är 

stimulerande. Hon tycker det är givande, men är ingen som offrar sig själv. Hon gör det för att 

det är otroligt viktigt, intressant och utmanande varenda dag. Ingen lektion är den andre lik.  

 

De förväntningar på ett framtida arbete som Aija hade under utbildningen motsvarar inte riktigt 

så som det blev. Hon tycker det blir mer akuta åtgärder mer än att arbeta med kontinuitet. Hon 

skulle vilja arbeta mer med att analysera, diagnoser eller tester och gå djupare in i 

inlärningsproblematiken. Det finns inte tid för det. Det är lite synd. Hon känner att hon inte kan 
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utnyttja sina kunskaper fullt ut; hennes kapacitet. Att kunna hjälpa mer på djupet än lite 

kosmetika och fixa något snabbt. Hon tycker att hon inte riktigt kommit fram till den 

arbetssituationen. Det är inte helt och hållet det som hon trodde att hon skulle kunna använda 

sina kunskaper. Om man vill jobba så som hon trodde först, då skulle man söka sig någon 

annanstans. 

Anställningen 

Aija hade först jobbat ensam som hemspråkslärare på samma skola där hon är anställd även nu. 

Sen hade hon språkval. Efter dyslexipedagogutbildningen blev det annorlunda. Det var 11 år 

sedan. I samma veva fick skolan en ny rektor som var väldigt positiv till Aijas färska utbildning. 

Aija fick specialundervisning direkt i åk 7, 8 och 9. Det tyckte hon var roligt. Att slippa allt 

mystiskt, som barnkunskap, att aldrig veta var man skulle hamna när man inte riktigt hade sin 

gamla tjänst kvar. 

 

Aija menar att man kan undra vad som inte ingår i uppdraget. När Aija talar vidare beskriver 

hon att hennes uppdrag är väl egentligen att arbeta med elever enskilt eller i grupp; på sätt och 

vis att handleda kollegor. Att arbeta med kollegor, som skulle vara väldigt viktigt, hinner man 

inte med. Hon har elever som tar mycket tid, elever med så pass grava beteendestörningar. Hon 

kan inte riktigt räkna sina timmar. Ingen särskilt tid är avsatt till kollegorna. Konferenstiden går 

åt. De arbetar mycket tillsammans. Det är viktigt att man hela tiden får passa på. Att prata; det 

finns ingen tid. Man får helt enkelt försöka hinna så gott det går. Aija har väldigt mycket enskild 

undervisning i olika kombinationer.  Det är egentligen det som hon har; någon elev som sitter 

ensam med henne eller i mindre grupper så hon är inte så mycket med i klassrummet. Det har 

bara inte blivit så, eftersom några av eleverna helt enkelt inte klarar klassrumssituationen.  

 

Eleverna har ibland med sig material och ibland har Aija planerat lektionen. Hon försöker hela 

tiden följa kursen men sen gör hon det på ett annat sätt. Det finns anledning till varför de inte 

sitter i klassrummet på lektionerna. Då kan de ta det mer muntligt på ett annat sätt helt enkelt. 

Det är bara i enstaka fall hon planerar själv en helt egen kurs, men annars planerar hon och 

samarbetar med ämneslärarna. Betyg sätter hon i samråd med undervisande lärare via hennes 

förslag. Det är ett samarbete enligt henne. Hon använder inte färdiga koncept. Hela tiden är det 

att skapa något nytt. Det är det som är poängen menar hon. Det är någon kreativitet som man 

riktar åt ett håll. Annars tänker hon att det skulle kunna vara något annat, en dröm någon gång, 

något konstnärligt, men nu riktar hon den här kreativiteten på arbetet i stället. Hon berättar att 

kanske hade hon andra drömmar när hon var ung. Hon var skoltrött; mästare på att skolka. Aija 

skolkade med förnuft och kunde behålla sina betyg. Någonstans kan hon förstå hur det känns för 

eleverna på högstadiet som inte riktigt orkar. 

 

Skolan har många elever med ADHD och medicinering. Aija har kontakt med barnläkare. De 

följer upp hur medicinen påverkar. Det är mycket samarbete med familjen. Utan föräldrarna 

skulle det inte alla gånger gå. Förut hade hon samtal tillsammans med mentorerna., men nu är 

hon klassföreståndare i en klass där hon inte har undervisning och mentor till 12 elever. Det är 

svårt att få tiden att räcka. Det är synd. Annars är det tänkt att hon är med. Det är viktigt att höra 
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helheten; hur det går i olika ämnen. Hon kan ha samtal och ringa och prata med föräldrarna eller 

träffa en förälder ibland med mentorn, men i år är det sämre. Det är inte bra. Aija försöker 

besöka alla klasser på föräldramötet, men nu när hon är klassföreståndare då är man sin egen. 

Det är inte riktigt bra, för de här stackars eleverna som inte mår bra med en klassföreståndare 

som aldrig har någon undervisning. Nu försöker hon vara med på några lektioner. Det är alla 

sparåtgärderna som gör att det är så lite personal. Då måste alla ställa upp och hjälpas åt. Aija är 

klassföreståndare sen i höstas, för att lärarna räcker inte till helt enkelt. Det är inte första gången 

hon är klassföreståndare, men det var länge sen. Hon har fått rycka in någon gång, men det var 

före utbildningen.  

 

Egentligen använder hon inga speciella metoder. Det är situationen, elevens behov, som styr. 

Hennes metod är att hon diskuterar med eleven. Eleverna är otroligt duktiga på att förklara vad 

som är problemet och hur de skulle lyckas bättre. Det är eleverna som sköter jobbet och Aija 

som försöker följa deras instruktioner. Det är samtal varje lektionstillfälle hur de ska lägga upp 

lektionen för att lära sig på bästa möjliga sätt. Att hitta olika vägar och pröva sig fram – att hon 

har den här pedagogiken. Det är inte något medvetet som hon försöker, utan det är hela tiden 

eleven i fokus. Tillsammans skräddarsyr de lektionen så att den passar eleven. 

 

Ofta skriver Aija åtgärdsprogrammen tillsammans med ämnesläraren. Det är helt beroende på 

lärarens personlighet hur man kan samarbeta. För det mesta är det givande, men det finns lärare 

som inte vill att någon blandar sig i. Aija har ingen mall för de individuella utvecklingsplanerna 

som hon skriver som mentor. Hon är inte riktigt nöjd med dem. Aija skulle vilja utveckla dem, 

men det är tidsbristen. Allihop i arbetslaget har inte pratat ihop sig om dem. De har nog inte 

fattat riktigt nyttan med dem, enligt henne. Aija tror mer på pedagogisk kartläggning och i vissa 

fall åtgärdsprogram. Det här är ett utvecklingsområde. Individuella utvecklingsplaner behöver 

de hjälp med hur man ska göra för att det ska bli bra och inte bara ett papper som man måste 

göra.  

 

Aija menar att det finns massor av oviktiga ärenden, t ex att försöka fixa skåp för elever. Det här 

är ett problem för alla. Det finns inget vaktmästeri och ingen tillsynslärare. Alla ska göra allt. 

Skåpen ska fungera. Det ska beställas pennor. Rutinjobb som tar tid och tar bort tid från hennes 

uppdrag. Det finns också tyvärr elever som skulle fungera bra på lektionerna om alla lärare hade 

det förhållningssättet att man måste individualisera och söka sig fram till elevens starka sidor 

samt utnyttja dem. Ibland får hon någon elev på heltid bara för att det inte funkar mellan 

undervisande lärare och eleven. Det tycker Aija är fruktansvärt tråkigt. Det skulle frigöra tid om 

man inte behövde göra dessa oviktiga ärenden. Aija anser att hon skulle kunna göra djupare 

analys och kanske gå igenom läromaterial och se efter hur det ska anpassas utan att det blir 

sämre kvalitet. Det hinner hon inte eftersom det ska ske i samråd med undervisande lärare. Hon 

vill testa eleven och se hur texten fungerar att analysera samt försöka skräddarsy lektionen. 

Ibland måste man vara lite dagisfröken med omsorg. Eleverna behöver den biten. Hon menar att 

hennes utbildning och kapacitet inte riktigt blir utnyttjad.  

 

Aija ingår i skolans hälsoteam och antimobbningsgrupp, där hon tycker att hennes kunskaper 

kommer till användning. Förut var hon med i den pedagogiska ledningsgruppen, men ledsnade. 

Hon märkte att det var bättre att vara utanför och kunna aktivt påverka mer utifrån. Hon tycker 

ofta att det är så många olika datum. Ytterst sällan eller aldrig hur man ska arbeta pedagogiskt. 
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Aija tycker det borde heta något annat – att ordet pedagogisk ska bort. Hon orkar inte ens tänka 

på att hon skulle var med där. 

 

Aija menar att hon vill ha mer tid till prov. Hon säger att prov kanske är fel ord, men att kunna 

analysera mer, t ex elevens styrka. Det tar tid. Det ska ske väldigt fort. Hon kan inte pyssla med 

elever med något som är helt utanför vad de ska få betyg för. Det är högt tempo. Man får strunta 

i vissa saker. Det alla är intresserade av är att få betyg och nå kunskapskraven samt komma 

vidare. Det behövs mer tid för att hitta rätta metoder för elevens lärande; mer tid för analys, 

vissa tester, språkliga tester, screeningar. Aija har elever som inte riktigt sköter sig på 

lektionerna så de hamnar hos henne; det tar tid. De skulle kunna vara hos skolvärdinnan eller 

någon annanstans. Det behöver inte vara att de får specialundervisning när de är hos henne. Det 

är mer att de behöver lugna ner sig så de sen kan göra någonting.  

 

Aija tycker inte om ordet lydnad. När Piaget forskade inom pedagogiken så använde han sig av 

sin egen familj och sina egna barn utan svårigheter och dyslexi. Det påverkade kanske hans sätt 

att se på inlärningen. Aija får respekt och hon ger respekt. Hon tror att om eleverna känner att de 

blir respekterade som de är blir det som ringar på vattnet. De visar respekt. Även om de visar 

respekt kan de visa olydnad när det gäller att göra vissa uppgifter. Då har hon märkt att om det 

blir totalvägran, det här tänker jag inte göra, analyserar hon situationen. Är eleven upprörd över 

något? Klarar eleven inte av arbeta just då? Det händer ofta att uppgiften är fel, att eleven 

känner meningslöshet eller ingen känsla av sammanhang. Det leder inte till målet och ofta kan 

det vara fel på uppgiften. Det gäller att diskutera med eleven hur läraren och eleven ska kunna 

göra. På ett annat sätt eller med en annan vinkling så brukar det gå. Kanske inte just då, men lite 

senare. Nu tänker hon mycket på elever med ADHD-problematik. Det är helt annat om man har 

dyslexi eller annat. Med ADHD-problematik måste man vara oerhört flexibel och lyhörd och 

inte ta onödiga konflikter. Då är de i någon sort konfliktsituation. Då funkar det inte. Det går 

inte att tvinga. Man kan vänta ut. Samma uppgift blir då gjord. Allihop vill de följa lagar och få 

betyg. Oftast har de, som tur är, någon som de har respekt för eller till och med känner viss 

fruktan. Det utnyttjar Aija. Om det finns någon annan som kan hjälpa eleven att fullborda sin 

uppgift, då finns den med i vårt medvetande. Om Aija inte räckte till kanske de måste ringa till 

pappan och få lite stöd och peppning eller någon mentor så de kan prata. Hon är väldigt öppen 

för att använda alla kanaler. För det mesta gör de till slut det man planerat men inte när man är i 

affekt.  

 

Aija har väldigt nära samarbete med studie- och yrkesvägledaren. Hon går igenom eleverna med 

jämna mellanrum. Om hon har en omotiverad elev så bokar de tid och går igenom olika 

utbildningsalternativ. De kan diskutera om framtida val. Aija har en gnutta av studie- och 

yrkesvägledarens kunskaper eftersom de har samarbetet så tätt.    

 

Aija önskar verkligen att varje lärare, alla ämneslärare, hade mer specialpedagogisk utbildning; 

att det ingick i grundutbildningen. De som har studerat mer behövs också. Det skulle vara lättare 

att nå varandra om man delar samma kunskapsgrund.  
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Resultatredovisning, Annica 

Vid lunchtid en dag i maj möter jag Annica. Tillsammans går vi till det rum där vi börjar ganska 

direkt med intervjun vid elevbordet. Annica sitter på andra sidan bordet mittemot mig. Intervjun 

spelas in på diktafon. 

Personfakta 

Annica är född 1950. Hon har svenskt medborgarskap och är gift. Hon var inte gift under sin 

utbildning. Hon bor i villa i upptagningsområdet. Hon tror inte att hon har några släktingar eller 

vänner nära i sitt liv med funktionshinder eller i behov av särskilt stöd. Det kan hon inte påstå. 

Utbildningen 

Annica är speciallärare av den gamla sorten. 1980 blev hon klar. Hon utbildade sig för att hon 

arbetade som lågstadielärare, vilket hon är i botten, och hon tyckte det var intressant med elever 

som behövde extra hjälp och som behövde lära sig på annat vis. Intresset har absolut skapats på 

plats. Under hennes speciallärarutbildning på den tiden så hette det att man hade 5-7 faldig 

behörighet. Man fick alla bitarna: syn, hörsel, utvecklingsstörning och tal. Det hette att man var 

behörig på alla bitarna. De var på alla den här typen av skolor. Det var heltid under ett år på den 

tiden. Då hette det 40 poäng, två terminer. Hon hade tjänstledigt. För att utbilda sig till yrket 

speciallärare eller specialpedagog är man intresserad av det som är lite avvikande tror Annica. 

Hon trivs själv med det lilla formatet. Det är roligt att jobba med inte så stora grupper. Det är 

intressant att det är så speciellt för varje elev. Man måste tänka individuellt för varje elev. Det 

går inte att arbeta gruppvis. De är så speciella. Det tycker hon är spännande. Annica gick 

utbildningen för hon ville arbeta med elevers enskilda problem mer än i stora grupper. Hon 

tyckte det var intressant hur det kom sig att vissa inte lärde sig som andra - att fördjupa sig mer i 

elevernas problematik istället för att se en stor grupp, så var det väl kanske. 

 

Under utbildningen blev hon intresserad av just särskolan. Hon gjorde praktik där. Då tänkte 

hon att hon skulle vilja göra det någon gång i framtiden. Sen blev det på det viset så 

småningom. Det tog några år. Hon kände ganska länge att det skulle vara roligt. Annica tycker 

att det blev som hon hade tänkt sig under utbildningen. 

Anställningen 

Annica har alltid arbetat i området på de flesta skolorna. I fyra år var hon i tjänst utomlands. 

Den anställning hon har nu som speciallärare på särskolan var från början som vanlig 
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speciallärare i grundskolan. Då arbetade hon med dem som behövde extra hjälp. På särskolan 

har hon varit sen 1995. Hon var med och startade den här särskolan. Den fanns inte här från 

början. Särskolan hade då en egen rektor.  

 

Annicas uppdrag är att vara pedagogiskt ansvarig för hennes grupp. Det är de äldre eleverna 

som går på grundsärskolan. Allt är grundsärskola, men det finns olika inriktningar. Det finns 

träningsskola. Det växlar lite grann på särskolan. De har inte stadiegränser för en del elever 

kanske passar bättre hos Annica fast de är äldre åldersmässigt, men inte skolmässigt. Det kan 

växla mycket med åldrarna. Hon är klasslärare. De är inte så många. All undervisning blir 

enskild. Vissa saker gör de tillsammans i grupp. När det gäller ämnesundervisningen kan de 

vara på lite olika nivå. Det händer också att en elev som går mellan olika klasser kan vissa saker 

bättre än de andra och vissa mindre än de. Då lånar de in den eleven. Det är så olika vilka elever 

vi har. Beträffande ämnesundervisning har Annica alla områden i stort sätt. Till övningsämnena 

har de ibland övningslärare. De läser särskolans kurs. Det går inte att jämföra med 

grundskolans. Hon samarbetar med den andra klassen förstås men inte med grundskolan. 

Tematisk undervisning förekommer hos de på särskolan. 

 

Annica anser att problem finns det hela tiden. Hon säger att om man tänker hur just de har det är 

de lite vid sidan om. Rent fysiskt så är det en egen lokal. De missar vad som händer och sker för 

övrigt. De ser och hör inte vad som pratas om bland andra lärare. De får snoka reda på det. 

Problem med elever finns det ju hela tiden förstås, men det är det personalen är till för. De har 

bra lokaler och har fått det anpassat. Väggar har slagits ut och det har gjort mycket, t ex nytt 

kök, ny ingång, ny toalett för att kunna ha en lift och barackerna byggdes ihop.  Det gjordes 

mycket i början men sen har det stått still, men för dem funkar det bra som det är just nu. Den 

andra gruppen skulle behöva lite mindre rum för de behöver sära på sina elever lite mer. Alla 

som går på grundsärskolan har en utvecklingsstörning mer eller mindre och det ska man ju ha 

för att gå där. Sen har det funnits barn med fysiskt handikapp men just nu har de inte det. Det 

kommer och går. Vilka elever man får vet man inte. 

 

Annica menar att de inlärningsmetoder hon använder är inte särskilda längre. Tecken har de på 

träningsskolan, men just nu är det inte så hos henne, men det ingår ju: tecken, bilder, 

schemabundet och strukturerat. Det är väldigt mycket samtal hela tiden. Annica har en assistent 

hos sig. De är alltid med eleverna. På särskolan har de inget lärarrum. Det är någonting hela 

tiden som måste tas tag i. Det samtalar hela dagarna. Nu är de så stora. Det blir mycket 

funderingar så det är många samtal. 

 

De skriver åtgärdsprogram ibland, om det är någon speciell åtgärd. Det är en enda speciell 

åtgärd att placeras i särskolan. Sen kan det vara något ytterligare och då får man planera för det. 

De har elever som flyttar från särskolan till träningsskolan och tvärtom och från särskolan till 

grundskolan också naturligtvis, så det finns alla varianter. Varje barn har en individuell 

utvecklingsplan.  

 

När Annica funderar på vad som kan vara oviktigt kommer hon fram till att all dokumentation 

som lärarna håller på med tar väldigt mycket tid, alla omdömen, individuella utvecklingsplaner 

och alla andra planer som ska skrivas. Det är mycket skrivande. Det har blivit för mycket i 

skolan. Det görs för att det ska bli bättre kvalitet, men det har inte blivit det enligt Annica. 
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Resultaten sjunker hela tiden. Varför ska man hålla på så här, undrar hon. Det blir ingen tid 

kvar. Tid som skulle kunna användas till att planera lektioner och arbeta ihop med andra på 

teman.  

 

Annica ingår i ledningsgruppen. Där tänker Annica på särskolan, men det mesta handlar inte om 

särskolan. Det är större frågor. I särskolan är de så få. De är en liten grupp men de är med där i 

alla fall. Särskolan har föräldrar i föräldrasamrådet. Annica går inte på dem. Elevråd har skolan 

men särskolan är inte med där längre. De var det förut, men eleverna tyckte det var jobbigt. De 

tyckte att det inte rörde dem. Lekrådet är särskolans elever för stora för. De är för gamla barn. 

De är inte intresserade och de mindre barnen leker inte riktigt, så de har inte den förmågan. 

Matrådet har särskolan ingått i. Miljörådet ingår särskolan i. Mobbningsteamet ingår inte 

särskolan i. Det är lite svårt att få med särskolans elever där. De drar sig för det. De tycker det är 

svårt att göra sig hörda. Det var lättare när de var yngre. När man går i särskolan är man lite 

utpekad, tyvärr. De får ibland höra ”särunge”. De tycker det är jobbigt i sådana sammanhang.   

 

De mänskliga rättigheterna och demokrati gäller särskolan väldigt mycket. De var iväg för några 

år sedan med några elever till Stockholm på ett konvent om barnkonventionen. Det är något 

man aldrig kan glömma, säger Annica. Det gäller eleverna väldigt mycket, för att de ska känna 

sig accepterade. Det är inte så himla lätt. 

 

Angående respekt och lydnad säger Annica att de har en helt annan koll, då de är med dem 

varenda minut hela dagen. De har inga problem just nu. Vi har haft elever tidigare som inte gör 

som man ska. Det kan faktiskt vara ganska stora problem, därför att ganska många av våra 

elever har autism och de kan vara väldigt svårt att styra. De kör sitt eget race och har väldigt 

svårt att inrätta sig. Där kan det bli konflikter ibland när vi bestämt att vi ska göra något visst 

och de inte är med på det, då kan det gå riktigt illa faktiskt. De kan få utbrott. Man får vara 

väldigt känslig och känna av. Det är för få som jobbar med barnen. Personalen sitter och pratar 

så mycket om barnen. Man handleder, hjälper och stöttar, men själva jobbet, det handgripliga 

jobbet, det är där det behövs tror Annica. Om det finns stöttning och trygghet där, så kanske det 

andra inte behöver uppstå med de här problemen. Det behövs mycket folk på golvet. 

 

Annica sätter betyg efter särskolans kursplan och det uppnår de. Sen har hon någon som går 

efter grundskolans kursplan och där uppnår de inte. Vi har två elever som är särskoleplacerade. 

De är med i idrotten i grundskolan. Sen har vi en som är utskriven som inte är särskolans längre, 

men som går kvar där. De försöker lotsa ut dem. Sen finns elever där det inte är tänkbart alls. 

Särskolan har haft en som varit med på språkundervisningen i grundskolan, så det förekommer. 

Just i språk får de inte betyg, men annars så sätts det betyg. Annica tycker inte att det är svårt att 

sätta betyg. Det har inte varit det. Nu har de bara haft godkänt eller väl godkänt. De gör efter 

sina förutsättningar och det har alla gjort. Hon har bara haft en elev tror hon som inte gjort det. 

Alla andra har gjort så gott de har kunnat.  

 

Annica har prov och tester, lite engelska, lite SO-block. De försöker ha det som de i den vanliga 

skolan har. Hon kan inte påstå att det ingår i hennes uppdrag som speciallärare att göra tester. 

Det är gjort innan eleverna hamnar hos henne och en del gör det igen. De har inte nationella 

prov. Annica har inte gjort dem utom med eleven som blev utskriven. De har gjort individuella 
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prov. Några är på treans nivå och några på sjuans nivå, så det går inte att sätta ett prov i 

händerna på dem. De har mappar där de spar deras grejor och visar föräldrarna på samtal mm.  

 

Annica känner att det blivit lite mindre med skolutveckling. På den tiden de hade en egen rektor 

med ett eget rektorsområde så sågs det till att de fick fortbildning hela tiden. Det kom föreläsare 

som hade hela deras grupp då. De var ganska många. Det var omkring år 2000 kanske. Sen blev 

de utlokaliserade, så det har minskat därför att det är ingen som håller i den biten. De hänger 

med grundskolan men det är sådant som inte passar dem så mycket utan de skulle kanske vilja 

ha sådant som är riktat mot deras verksamhet. Det har minskat tyvärr, sen försöker de snoka rätt 

på en del själva. Det är inte så lätt när varken tid eller pengar finns. Kompetensutvecklingen 

kring ADHD som skolan har är bra enligt Annica, för ADHD har alla våra elever.  

 

De flesta eleverna har varit på särskolan sedan förskoleklass. Sen har de några som skrevs in när 

de gick på lågstadiet ungefär. Ingen sån har de haft på länge. Tidigare hade de det faktiskt, men 

inte nu utan snarare så att de skrivs ut. En del har hamnat hos dem därför att det inte funnits 

något annat eller bättre. Det finns ingen annan grupp och de klarar inte riktigt en stor klass och 

så har de gått på särskolan, men ändå inte. De tillhör inte personkretsen. 

 

Alla av Annicas elever läser och skriver. På den träningsskolan pratar de inte ens en gång. Där 

finns en som läser och skriver, men annars är det inte sådant de håller på med. En elev hos 

Annica fick inte diagnosen dyslexi för han var för svag överlag. Han har problemen. Alla har 

lite grann problemen, men det är ingen som har diagnosen. De har utvecklingsstörning, men det 

ligger lite i det. Ofta har de problem med matte, svenska och engelska i de här ämnena. De har 

svårt att komma ihåg, ta in det de läser och koncentrationssvårigheter. Annica kan ha gått 

igenom något noga med en elev och nästa vecka så får man börja om igen, så är det väldigt 

mycket hos de på särskolan. 

 

Om utanförskap berättar Annica att det är väldigt olika, men hon har elever som sagt att de fick 

höra det och det men de bryr sig inte. En del har attityden att de har samma rätt som de andra 

eleverna. Sen finns de som blir mycket ledsna som de får ta tag i och prata med bådas föräldrar 

och lärarna som är berörda. Men alla eller de flesta drar upp luvan och vill inte synas. Det är lite 

jobbigt för dem. De är väldigt olika. En del bryr sig inte alls och en del lider. Det är svårt. En 

del tror att om de kommer att plugga tillräckligt mycket så kommer de att kunna börja i den 

vanliga klassen. Där kan man inte tala om acceptans. Man har olika handikapp. Det återkommer 

ofta i samtalen att de är införstådda. En del går på samtal på habiliteringen och psykolog. De har 

heldagsomsorg så en del går både på fritidshem och skolan men de äldre eleverna gör inte det. 

En del har ledsagare några gånger i månaden. Några åker på ”korttids”, bor över någon helg och 

så finns fritidsgården. De har kvällar för LSS, som är speciellt för dem. Så de får träffas själva. 

Vi har några som går på den vanliga ungdomsgården med alla andra, så det finns det också. 

 

Särskolan har klassråd varje vecka. Eleverna är ganska bra på att säga vad de tycker och tänker, 

så vi försöker ta tillvara på det så mycket det går. Annica tror att de känner medinflytande. De 

har det i alla fall. Det känns som att alla vågar säga vad de tycker och önska saker. I 

hemkunskap är de med och bestämmer vad de ska göra. En skolresa får de vara med och 

bestämma varje år. 
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Eleverna har frågor om vad som ska hända när de blir stora. På särskolan har de en egen studie- 

och yrkesvägslärare som hjälper dem. Under höstterminen får de åka runt på gymnasieskolor 

och testa, prova på en vecka, se vad de tycker och så väljer de efter det.   

 

Annica tycker att det behövs speciallärare och specialpedagoger för att det är många elever som 

går i skolan som inte mår riktigt bra, inte klarar av de här höga kraven och som har olika 

svårigheter. Hon tror att det är nödvändigt att det finns någon som tar sig an dem. De klarar inte 

de här stora sammanhangen. De bara hänger med men förstår inte vad som sägs t ex. Annica 

tror att det måste finnas någon för dem. Det kommer nog alltid att finnas behov av speciallärare. 

Särskolan kommer alltid att finnas. Hon märker att den försvinner mer och mer. Den tunnas ur. 

Eleverna placeras ut. Det finns alltid en grupp elever som inte går att ha i vanliga skolan. 

Inkludering är målet, men med vissa går det inte. Det är viktigt att det finns någon som 

handleder, men det är en annan sak. Sen behövs det folk som jobbar med ungarna. Det är där 

jobbet behövs. Sen kan man få hur många goda råd som helst, men man kan stå där som 

klasslärare och så har man det där gänget som inte hänger med som behöver extra. Även om 

man vet hur man ska göra så hinner man inte. Det finns inte en chans.  

Resultatredovisning, Agnetha 

En eftermiddag i maj tar Agnetha emot mig. Vi börjar ganska direkt med intervjun vid 

elevbordet. Agnetha sitter diagonalt till vänster om mig. Intervjun spelas in på diktafon. 

Personfakta 

Agnetha är född 1950. Hon har svenskt medborgarskap och är gift. Hon var inte gift under sin 

utbildning. Hon bor i villa i kommunen. Agnetha vet inte om hon har släktingar med 

funktionshinder eller i behov av särskilt stöd. 

Utbildningen 

Agnetha är både utbildad speciallärare och specialpedagog. Det började med att hon 1971 

började jobba med en barngrupp efter sin utbildning till lågstadielärare; hennes första klass. Hon 

upptäckte att det fanns många barn med särskilda behov som hon som mentor eller klasslärare 

inte hann med. Hon hann sällan bry sig så mycket om dem och deras behov så mycket som hon 

ville. På den tiden fick man ta lön med B-avdrag för att läsa till speciallärare, så det fanns ingen 

under 50 år som fick gå utbildningen, som en reträtt. Speciallärare blev man när man inte orkade 

ha klass, så Agnetha var ett gyllene undantag som fick läsa till speciallärare, för hon tyckte att 
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hon hade något att ge samt för att hon var intresserad. Hon brydde sig om de här barnen. 

Utbildningen var i Stockholm på Lärarhögskolan. Det handlade om inlärning. 

 

I många år arbetade Agnetha som speciallärare innan hon gick utbildningen, men som 

outbildad. Kom det ingen sökande så fick hon vara kvar. Det var otryggt och kändes inget bra, 

tyckte hon; att från termin till termin få avvakta om det sökte någon behörig. Det gjorde det 

aldrig, men hotet levde hon under. En termin var utbildningen om komplicerad inlärning och 

skulle man bli något särskilt, talpedagog eller hörselpedagog, så var det ytterligare en termin, 

mer speciellt för särskola. 

 

Efter det blev hon specialpedagog. Utbildningen var på Lärarhögskolan i Stockholm. Det var på 

distans i kommunen. 1997 arbetade hon heltid och studerade på kvartsfart i tre terminer.  

 

Agnetha funderar på om det finns något karakteristiskt hos en speciallärare eller specialpedagog 

och tänker på psykologer som behöver terapi själva. För henne har det varit ett genuint intresse 

för barn i behov. Hon har arbetat som klasslärare mellan varven, så hon har inte varit strikt 

specialpedagog. Hon har haft klass och liten undervisningsgrupp. I två år hade hon den 

tillsammans med en assistent. Det var sju elever med väldigt olika behov, förmågor och ålder. 

En elev var som att ha en hel klass.  Hon kände frustration av att inte kunna tillgodose de här 

barnens behov, för att man har 15-20 till med vanliga behov. Hon hade en elev innan hon gick 

utbildningen som hon fick försvara i alla lägen. Andra föräldrar ringde och tyckte att han tog för 

mycket resurser från henne, så hon inte hann med deras barn. Föräldrarna tyckte att eleven 

borde gå någon annanstans. Pojken mådde otroligt bra av att vara just med de här barnen och på 

den här skolan samt att vara med Agnetha. Att slitas mellan olika behov och olika viljor - där 

någonstans tänkte hon att de här ungarna ska hon försvara. De har sitt berättigande och de har 

sina förmågor som man måste ta tillvara. Hon känner sig nog som en liten försvarsadvokat för 

de här ungarna. Man känner något behov av att återupprätta den lilla människan på något sätt. 

 

Agnethas förväntningar under utbildningen var att få komma tillbaka till skolan, men som 

behörig. Det gjorde hon. Till skolan kom en kollega till henne som var behörig, så hon fick 

Agnethas arbete. Agnetha studerade och sen när hon kom tillbaka så fanns det plats för båda två. 

Underlaget ökade och pengarna fanns. Hennes utbildning gick väldigt mycket ut på att ta reda 

på vem man är själv. För om man inte vet vem man är själv och inte är trygg i sig själv, så är det 

mycket svårare att förmedla trygghet, tillit och tilltro. Barn har känselspröt som är längre än alla 

andra spröt. De känner av om man inte är trygg eller trovärdig. Om man inte får tillit – det 

känner ungar fast de inte kan sätta ord på det. Hon tycker sig veta att det är så. Kursen gick 

väldigt mycket ut på att lära känna sig själv. Det var mycket drama, mycket musik, mycket 

dans; olika uttrycksformer. Det var otroligt bra för ens självkänsla och självkännedom. De gick i 

gruppsamtal och fick öva sig på att bemöta olika människor, olika människotyper och öva sig i 

hur de skulle förhålla sig. Det var en jättebra utbildning. Sune Martinsson har skrivit böcker och 

jobbat mycket med suggestopedi. Han arbetar på ett skolhem för pojkar som inte skötte sig och 

som det inte fungerade något bra för i skolan. De hade honom som lärare och han gav mycket 

tycker Agnetha. Det här var speciallärarutbildningen. 

 

På specialpedagogutbildning kunde de välja om de ville ha en mer handledande funktion eller 

om de ville arbeta med komplicerad inlärning. Agnetha valde komplicerad inlärning. Återigen 
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en fördjupning i det hon hade valt tidigare som speciallärare, för att uppdatera sig helt enkelt. 

De jobbade mycket med samtal, föräldrasamtal och det goda samtalet. Så det var mycket så 

ändå, men inte direkt att handleda. Det ingick i någon liten kurs hur man handleder. Det blir 

automatiskt att hon kanske handleder, men hon är inte intresserad av att handleda. Det är inte 

hennes grej. 

Anställningen 

Agnetha har ett helt papper på, som hon inte kan utantill, vad som ingår i hennes uppdrag som 

specialpedagog (se bilaga 5). Där finns instruktioner som kommunen skrivit. Det är allt ifrån att 

hitta, upptäcka och screena elever med behov, att gå ut i grupperna och kolla var de här barnen 

finns och att man ser till att det upprättas åtgärdsprogram eller kartläggningar. Förut var det hon 

som skrev dem, åtgärdsprogrammen, men det är det inte nu. Det är utlagt på mentorerna eller att 

de gör det tillsammans. Oftast gör de det. Agnetha läser dem och så ger mentorerna respons och 

feedback. Agnetha frågar om oklarheter eller hur mentorn kan veta att något är på ett vis, så det 

inte blir personliga omdömen i åtgärdsprogrammen och i kartläggningarna, t ex att han är lat. 

Då frågar hon hur mentorn vet det. Agnetha menar att det kan vara ett tecken på någonting att 

eleven inte förmår, att det inte är roligt eller något. Mentorn säger kanske att eleven inte gör 

någonting och då frågar Agnetha vad det är eleven inte gör. Mentorn kanske säger att han 

skriver väldigt lite. Agnetha menar att det ska mentorn skriva. Han skriver väldigt lite på 

lektionerna och så kanske man får analysera det. Inte egenskaper eller epitet - hur man är. Det 

hör inte hemma här. När hon gick utbildningen fanns inte åtgärdsprogrammen. De är ett senare 

påfund. Agnetha har gått handledarutbildning också. Där pratade de mycket om hur man 

upprättar åtgärdsprogram. Att man inte pratar om egenskaper förstår man och man lär sig när 

man skriver. Hon har reflekterat över det själv och gått någon kurs eller läst om hur man 

upprättar ett åtgärdsprogram. Eftersom hon är med i ohälsoteamet så får hon en order om att den 

här eleven ska ha en kartläggning, då får hon säga det till mentorn. Hon känner ofta de här 

barnen eftersom hon arbetar med dem. Hon börjar skriva lite och så fyller de på. På så vis hjälps 

de åt så att det blir något bra. Det är rektorns ansvar att det blir gjort och det är mentorerna som 

ska skriva det. När åtgärdsprogram inte har blivit nedtecknat är det nog mer någon form av 

okunskap. Oftast uppdagas det när mentorerna ber om hjälp med en elev som behöver stöd. Då 

måste man formulera stödet och vad det består i. Då får man göra en kartläggning hur man har 

anpassade klassrum, hur man har jobbat, vad man har provat och vad som inte har fungerat, vad 

som har lyckats och sen får man bygga vidare på det. När kartläggningen är gjord och mentorn 

ska komma och få hjälp hos Agnetha eller hos någon annan som har stöd - det är det flera som 

har som går in och hjälper andra eller sina egna elever - då får man upprätta ett åtgärdsprogram. 

Agnetha är inte mentor för några elever.  

 

Agnetha har arbetat väldigt olika. Alltifrån elever i små grupper som är mycket duktiga på att 

läsa och skriva. På skolan har de arbetat med 1-3:or i många år, 3-parallelligt. Risken är att man 

t ex lägger sig kunskapsmässigt på en medelnivå och då kanske det är för svårt för 1:or och 

enkelt för 3:or, så hon har jobbat alltifrån att stimulera, läsa, skriva, nybörjarkurser och att jobba 

med en och en, två och två. Det är barnets behov och gruppens behov som styr hur hennes 

verksamhet blir. Det är mycket viktigt. Ibland blir det att hon tänker att det kanske är mer fröken 
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som behöver hjälp än barnen, då får man vara lite försiktig. Som lågstadielärare arbetade hon i 

kommunen. Hennes första sju år var på en byskola. Sen skulle hennes son börja i skolan. 

Eftersom hon skulle bli både mamma och fröken, så ville hon inte det och då studerade hon 

pedagogik och arbetade på en skärgårdsskola. Därefter arbetade hon som reservvikarie  i ett år i 

ett distrikt intill det distrikt där hon är nu. Hon åkte runt på alla skolor. Sen har hon arbetat på 

den skola där hon numera har sin anställning. På skolan har hon haft den lilla gruppen och 

arbetat i klass. Sen har hon arbetat tillsammans med en kollega. Under en tid hade de 

kulturskola med två kulturklasser, två 4-5-6:or. Det var populärt att man skulle nischa. Då sökte 

alla intresserade, nyfikna och duktiga, som sjöng och spelade teater. Det blev ungar över som 

inte gjorde något val och i en sådan grupp hamnade en kollega i. Det gick bra i fyran, men det 

gick inget bra på hösten i 5:an. Sen sattes jag in som resurs. Vi blev två till våren i 5:an och 

6:an. Det var ett tufft uppdrag, många pojkar - stökiga pojkar och struliga tjejer, men det fixade 

de tillsammans. Sen hade jag en fyra ett år och jag har haft en trea.  

 

Agnetha kan ha en handledande funktion, men är inte handledare. Ska man ha professionell 

handledning så får man söka sig utanför skolan till ett vårdbolag eller att det finns handledare att 

tillgå om man begär det. Ibland är det så och man får resonera vad som känns jobbigt och 

besvärligt. Då är det oftast de här barnen som har behov och som man som klasslärare inte 

riktigt klarar av att hantera, för att man har 15 till. Då får man resonera om och titta på de här 

ungarna, för ibland är det så att hon har haft barn i grupper där det egentligen inte är bristande 

förmåga det handlar om, utan det är bångstyriga elever, elever med stark vilja eller att de inte 

klarar av gruppfenomenet. De barnen blir fler av någon anledning eller om skolan inte ändrar på 

sig. Det är det som det beror på. Det är vår skyldighet. 

 

En ständig drivkraft blir det att läsa och följa med, vara uppdaterad, gå på kurser och försöka. 

Agnetha har varit med och implementerat läroplanen i kommunen och har haft en egen 

nätverksgrupp i tre år som hon har handlett. Den driften har hon. Man kan inte vara i skolan och 

arbeta som på 1700-talet. Det är skolutveckling. För henne är det ett självklart arbete. Som ny 

var hon handledare. Hon har nog blivit mer handplockad än att ha sagt att handledare vill hon 

vara. Agnetha har varit handledare för nyexaminerade lärare i kommunen. Då samlade de ihop 

lärare som ville ha handledning och som tyckte att det var arbetsamt helt enkelt att vara ny och 

inte kunna en massa. Då blev jag tillfrågad. Det kan man göra ett par år. Sen får det vara bra.   

 

Att screena eleverna är något helt nytt för Agnetha. Det har hon varken utbildning för eller gjort 

förut. Eleverna ska betygsättas och skrivas omdömen för, då måste hon veta.  Håller hon sin 

undervisning på rätt nivå? Kan de det som förväntas för att klara de nationella proven? Har man 

ingen måttstock, så kan man vara ute och cykla. Som mentor eller klasslärare kan man tycka att 

de är mycket duktiga. På nationella proven i trean ska man kunna division och multiplikation 

eller läsa en text som innehåller den här kalibern och stoffet samt är lång. Det är mot dem som 

man måste mäta sig. Som elev har man rätt att klara av dem, för att sen kunna få betyg eller få 

omdömen. Kommunen har satt upp kunskapsmål och dit har alla rätt att nå och då är det en 

kamp. får jag inte göra. Det är psykologernas, men läskedjor är från psykologiförlaget. Det är 

mer att man får en hint om bekymmer med dyslexi och då får man remittera eleven vidare. En 

logoped får verkligen ta reda på vad det handlar om och då får man en hint om man är rätt ute. 

Sen finns det något som heter Duvan som testar arbetsminnet, då får man en hint om dyslexi. 

Det är ett test. Sen har man DLS. Det är ett test för läs- och skrivsvårigheter. Det har funnits i 
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alla tider. Det är vad Agnetha gör, förutom att bara titta på diagnoser och det som finns i 

svenska och matte. 

 

Nu har Agnetha elever med en blandning av problem, som att det följer med varandra. Eftersom 

hon är ensam specialpedagog från år F – 6 så får hon välja de elever som har de allra största 

svårigheterna; barn som är utredda och där hon vet hur hon ska arbeta samt vet vad som leder 

framåt. Det är för få elever som får hjälp, så är det.  

 

Vilka mål som eleverna ska uppnå vet Agnetha, men hon använder sig inte av några speciella 

metoder. Det står i läroplanen och så får man titta på var förmågan finns och var eleven står 

någonstans. Hon analyserar hur lång väg det är till målet och så får hon beta ner det till små, 

små, små, små steg. I dialog med eleven och föräldern beskriver hon vad de nu kan och frågar 

vad eleven nu är sugen på att lära sig. Man kan inte gapa över mer, för då lägger ungarna av. 

Det skulle Agnetha själv göra. Det använder hon som en bra måttstock. Det måste finnas en 

rimlighet. Man måste skriva ner det och så får man beröm. Sen tar man nästa steg. 

 

Fritidshemmet kan egentligen inte använda sig av Agnetha. Det fanns många fritidspedagoger 

som jobbade i skolan. Det fanns lärare i skolan som jobbade på fritidshem, men det var mer när 

det var en skola för alla. När de skulle ha samma tider allihop, men det är nog 20 år sedan. 

Agnetha tror inte förskoleklasser ingår i hennes uppdrag. Det har inte gjort det förut. Hon tror 

att det är en förändring – att ansvaret är lite större.  

 

Agnetha är med i elevrådet och trygghetsteamet. I trygghetsteamet finns mobbningsärenden. 

Det hette förut likabehandlingsteamet. Hon är med i pedagogiska ledningsgruppen sen några år 

tillbaka. Det har passerat tre rektorer. Speciallärarna på skolan träffas inte och inte heller i 

nätverket. Särskolan har eget nätverk i kommunen. Annica har arbetat i Agnethas klass. Aija har 

jag sett eftersom vi har ingått i samma nätverk, men det är bara det här året, annars syns de 

ingenting annat än i Elevhälsoteamet.  

 

Det är viktigt med inflytande, menar Agnetha – att ha eleven med sig. Kunskapen som man 

förväntas inhämta måste man känna att man kan påverka. Det gagnar ens behov. Inflytande har 

alltid varit viktigt för henne; engagemang, inflytande och entusiasm samt att man är nyfiken på 

något, intresserad av något. Hon tror att det är A och O med det här yrket. Om man inte 

tillmötesgår elevernas tankar, behov, lust och vilja, då får man det mycket jobbigt. Att försöka 

övertyga dem om vad de ska kunna. Kanske man bara får hälften med sig.  

Inflytande på lektionerna tror hon är ännu viktigare. Det är en deal. Ibland finns det ingen 

genväg. Man kanske måste arbeta med det trista träningsprogrammet. Om man är en svag läsare 

så måste man läsa, men det kan i alla fall vara på elevens villkor. Det kan vara en deal med 

belöning. Det kan vara luststyrt. Eleven kan få välja på vad eleven är nyfiken på, för att det 

måste vara lustfyllt och ordentligt på elevens villkor. Om de sen inte orkar så frågar jag vad 

eleven vill göra. Det är ett fritt val med belöning och med jobb. Det är inga problem anser 

Agnetha, oftast. Det är klart att det kan vara någon elev som är mycket ledsen eller inte fått 

frukost som ska försöka jobba och uppbåda någon sorts energi. Inflytande är vår skyldighet och 

det är viktigt att ge och ta. Det är viktigt att respektera elevernas behov och tankar. Demokrati är 

ett stort uppdrag, grundbulten i vårt samhälle.  

 



 

 59 

Samtal har man alltid säger Agnetha. Det beror på hur man definierar samtal. Förr när hon hade 

mer tid som specialpedagog så var hon alltid med på utvecklingssamtalen med eleverna som 

hon arbetade med. Dessutom har hon varit med på samtal där mentorn eller klassläraren upplevt 

att det här kan bli jobbigt. Detta för att stötta mentorn eller läraren; hindra det eller föra tillbaka 

samtalet till det som det ska handla om. Det är inte föräldrarnas behov som styr samtalet, för så 

kan det vara, men i läget finns det inte utrymme för det. Först så skulle samtalen vara en 

halvtimme och nu tror hon de flesta lägger trekvart. Tiden räcker inte. Utan det räcker bara till 

kunskapsmål och vad och hur eleven ska nå dit; att upprätta nya kunskapsmål och utvärdera. 

Enligt Agnetha är det så tekniskt och byråkratiskt så det finns inte utrymme för att hon ska 

hinna med och berätta hur det går för ”Putte” när de jobbar - visa vad som är gjort. Tyvärr! Det 

är bara att välja bort. 

 

Egentligen för Agnetha inga samtal med elever om vad de vill bli när de blir stora. Det är i så 

fall om man träffas i något sammanhang där det kan passa. Hon tror att ungar idag varken vet 

vad de kan bli eller vill bli. Kanske de yngre kan rita en brandbil och tycka att det är livet på en 

pinne att bli brandman samt att det är lite tufft. Det är absolut inte lika tydligt som det var förr i 

alla fall tycker hon. Agnetha har perspektiv. Förr tycker hon nog att ungarna hade en dröm om 

ett yrke. Det är så diffust idag. Alla kan inte bli tv-stjärnor och rockstjärnor, fast hon tror att de 

flesta vill synas, eller bli fotbollsproffs. Proffs - inte spela i korplaget på fritiden.  

 

Det går inte att tvinga någon, särskilt inte barn och särskilt inte små barn, för de kissar på sig 

och gråter. De går hem om de upplever att de inte får som de vill. Det är en evig kompromiss 

och jag tror att grunden är tillit. Att eleven tänker att den där tanten kan man lita på, säger hon. 

Att eleven vet att ska läraren stå där så gör hon det. Agnetha säger: 

 

Jag pratade med en elev idag och frågade hur man skulle hjälpa honom när han blir arg. Det går 

inte, sa han. Men om jag vill hjälpa dig när du blir arg. Han berättade för mig hur han gör när han 

blir arg och vad som hände. Kan jag inte ens ta dig i handen och gå iväg med dig när du blir arg? 

Nä. Men berätta för mig, hur ska man kunna hjälpa dig. Hur ska jag kunna hjälpa dig. Låta mig 

vara ifred? Jaha, hur länge då? Kanske två minuter. Jaha, så efter två minuter om jag låter dig vara 

ifred, då kan jag komma och hämta dig och då kan vi prata då? Alltså den här dialogen kan man ha 

med barn när de inte är i affekt och om de hamnar i affekt kan man ha en dialog efter en stund. Jag 

kan inte veta hur jag ska göra och det kan jag aldrig veta hur erfaren jag än blir eller är så kan jag 

aldrig veta. Alltså det är färskvara; olika från gång till gång, med olika barn, olika behov och olika 

orsaker till att man hamnar i affekt.  

 

Det är ett tufft jobb som blir svårare och svårare för varje år enligt Agnetha. Ofta finns det flera 

olika ledarroller i en grupp. Det är mer komplicerat än så. Det finns den som är kung ute på 

fotbollsplanen och det finns den som är kung på gungan eller drottning. Det finns den som 

förhoppningsvis också kan vara kung eller drottning i klassrummet - att man kan vara bra på 

olika saker och vara en ledartyp på olika saker. Det som är förödande för en grupp är när någon 

som har en ledarroll inte är medveten om det och som den inte använder sig av. Det blir väldigt 

frustrerande för dem som är runt om som försöker leva upp till, försöker dansa och vara till lags 

för att få vara med. Det blir dålig stämning i en grupp när den som har ledarrollen inte förstår 

sitt uppdrag. Det kan också vara att man alltid är den som står och tittar på när kompisarna är 

taskiga, som alltid är med men som aldrig säger något. Den personen kan vara otäckare än den 
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som kommer och slår mig, för den är en osäkrare typ och person som man inte vet vilken sida 

den står på. Är hon med eller är hon inte med? Vad tycker hon? Gruppdynamik är tufft. Den 

vuxne måste vara gruppens ledare. I klassrummet i alla fall. Är man inte det, då har man 

vildhundar om man inte är tydlig ledare, så ungarna vet. Det här får man och det här får man 

inte. Här går gränsen. Frökens tillkortakommanden gör att jag kan få ett uppdrag. Nu är det så 

bra, för att allt går igenom Elevhälsoteamet. För de barn som har behov måste man deklarera 

behoven tydligt. Sen är det rektor som avgör stödet. Om Agnetha ska gå in och hjälpa till eller 

om det behövs en assistent, en till rastvakt eller annan skolform.  

 

Agnetha ringer till föräldrar och de ringer till henne också, men nu har mentorerna 

utvecklingssamtal. Om hon är inblandad på något sätt eller att föräldrarna är bekymrade på 

något vis; att det är något som är komplicerat, då kallar de till ett nytt möte när Agnetha kan 

vara med för att berätta t ex att det kan komma att behövas en utredning. Det pratar vi aldrig om 

när eleven är med, utan då har man ett extra möte utan barn. Ganska många sådana möten sitter 

hon med på och träffar föräldrar, rektor och psykolog. 

 

Att arbeta i tema som förskoleklassen gjorde, tror Agnetha att det var, var inte Agnetha 

inblandad i någonting. Förut när de var två specialpedagoger på låg och mellan, då var hon 

mycket mer delaktig i teman, planering, upplägg och utförande. Hon kunde ha en temagrupp, 

men nu är det inte så längre för tiden räcker inte till det, tyvärr. Jobba i tema måste man nästan 

göra. För att lära sig läsa och skriva måste man eller kan man ha NO eller SO som botten, t ex 

en historisk berättelse eller en samhällsskildring. För de yngre barnen är det självklart och 

naturligt att flera ämnen jobbar samtidigt med svenska och matte. Det kan vara NO och SO. 

Man jobbade på det i bilden och idrotten. Agnetha berättar att man kan jobba med vänskap. De 

hade det i lekar och skrev dikter, då var hon faktiskt inblandad. Det var unikt på det sättet, 

faktiskt, menar hon. 

Analys av resultatredovisningarna 

Personfakta 

Det är tre kvinnor som har intervjuats. Alla tre lärarna är födda i början av 50-talet och har 10-

tals år av undervisningserfarenhet. Ingen av dem var gift under sin utbildning. Två av lärarna 

bor i villa i kommunen där skolan ligger och en av dem i lägenhet i en grannkommun, vilket 

hon inte gjorde när hon fick anställningen på skolan.  Två av dem har svenskt medborgarskap 

och en har utländskt medborgarskap. De uttrycker att ingen av dem har någon släkting eller 

någon i närheten med funktionshinder eller i behov av särskilt stöd. En av lärarna tänker efter 

och säger att möjligen att bakgrunden kan ha betydelse för yrkesvalet. 
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Utbildningen 

Lågstadielärare är två av de intervjuade i grunden. En av dem är modersmålslärare och 

hemspråkslärare i botten. Två har speciallärarutbildning, varav en även har 

specialpedagogutbildning. Den tredje har dyslexipedagogutbildning m fl, eftersom hon inte kom 

in på specialpedagogutbildningen. Den mesta utbildningen var i huvudstaden.  

 

Innan vidareutbildningen för elever i behov av särskilt stöd ansåg de intervjuade att det var 

intressant med elever i behov av särskilt stöd. De tre lärarna använder ordet intresse. Enligt 

någon skapades intresset på plats. Man kan behöva lära sig mer om de som behöver lära sig på 

annat sätt; att få arbeta med elevers enskilda problem. Det är svårt att hinna med dessa elever så 

mycket som önskas, sa en av de intervjuade, men viljan att bry sig om deras behov fanns. 

Någon visar på självkritik och att ju mer kunskap som gavs ju mer intresse skapades. Det 

förekom även viss reflektion över kollegornas behandling, förståelse och kunskaper. Man kan 

känna sig som en försvarsadvokat. En av lärarna förklarar att tidigare fick man ta lön med B-

avdrag för att läsa till speciallärare och att ingen under 50 år fick gå utbildningen. Den var som 

en reträtt. Utbildningen handlade om inlärning. 

 

Enligt de intervjuade är kännetecken för lärare som utbildar sig till yrket speciallärare eller 

specialpedagog är att man är lite galen, intresserad av det som är lite avvikande, funderar varför 

en del inte lär sig som andra, vill fördjupa sig i elevernas problematik, frustration av att inte 

kunna tillgodose barnets behov, försvara elever i behov av särskilt stöd, ta tillvara förmågor, 

återupprätta den lilla människan och/eller att man inte orkar ha klass, men att undantag finns.  

En är av åsikten att hon tror på det omöjliga och att det blir möjligt. Jag gör liknelsen vid 

Vygotsky som talar om möjligheternas barn. Flexibilitet, nyfikenhet och djävlaranamma 

behövs. Man vill veta mer om det speciella. En speciallärare eller specialpedagog ger inte upp i 

första taget. En lärare menar att hon bryr sig om barnen. En annan att hon trivs med en liten 

grupp och att det är så speciellt för de enskilda eleverna. Det är ett individuellt tänkande. Det 

går inte att arbeta gruppvis. För en tredje lärare innebär det inte att brinna för yrket, att inte offra 

sig själv. Yrket är intressant, stimulerande och givande. Hon arbetar för att det är otroligt 

viktigt, intressant, utmanande och olikt varenda dag.  

 

Förväntningarna som de intervjuade hade under utbildningen på det yrke som de utbildades för 

var att någon blev intresserad av särskolan. För henne tog det ett par år innan det blev så. Enligt 

en annan förväntade hon sig att få komma tillbaka som behörig till skolan, vilket hon gjorde. En 

av lärarna menar att utbildningen var mycket bra för ens självkänsla och självkännedom. Den 

tredje läraren anser att anställningen inte levde riktigt upp till utbildningen. Det blev mer akuta 

åtgärder och mindre av analys, diagnosticeringar och att gå djupare in på 

inlärningsproblematiken. Hennes kunskaper kommer inte till användning. Det handlar mer om 

att snabbt fixa något. 

 

En av de intervjuade kunde välja på handledning i utbildningen. Eftersom hon inte är intresserad 

av att handleda valde hon i stället komplicerad inlärning, där de arbetade mycket med samtal.  
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Anställningen 

De intervjuade hade alla yrkeserfarenhet innan vidareutbildningen. Först hade de haft 

anställning som hemspråkslärare, lågstadielärare och specialundervisning. Efter utbildningen 

fick de arbete direkt för elever i behov av särskilt stöd. Det blev specialundervisning för alla tre. 

En för elever i åk 7, 8 och 9. Det kändes skönt att slippa det osäkra med att inte veta var man 

skulle hamna.  

 

Deras uppdrag skiljer sig åt, men är alla tre är överens om att egentligen är det att arbeta med 

elever enskilt eller i grupp. För någon ingår det att handleda kollegor. En del elever har grava 

beteendestörningar. Läraren på särskolan är pedagogiskt ansvarig, klasslärare, för hennes grupp 

som är de äldre eleverna. En av lärarna erinrar sig om att hon har en arbetsbeskrivning från 

kommunen med vad som ingår i hennes uppdrag. Specialpedagogen ska hitta, upptäcka och 

screena elever med behov, att gå ut i grupperna och kolla var de här eleverna finns, se till att det 

upprättas åtgärdsprogram eller kartläggningar, ge mentorerna respons och feedback, utföra de 

order hon får från ohälsoteamet där hon ingår, ge stöd åt elever, men specialpedagogen är inte 

mentor. Fritidshem och förskoleklass ingår egentligen inte i uppdraget. Det har det inte gjort 

förr.  

 

I arbetsuppgifterna ingår det att ta emot elever som ibland har material med sig från klassläraren 

och ibland har specialläraren planerat lektionen. Det gäller att följa kursen, men på ett annat vis. 

Ibland planeras lektionerna med ämnesläraren. Betyg och omdömen sätts i samråd med 

undervisande lärare och med förslag från specialläraren. Det är någon kreativitet som riktas åt 

ett håll. För eleverna med utvecklingsstörning blir all undervisning enskild på lite olika nivå. En 

av de intervjuade har alla ämnen. Någon lärare har arbetat mycket olika, alltifrån grupper med 

elever som är mycket duktiga på att läsa och skriva till att stimulera, läsa, skriva, 

nybörjarkurser, att jobba med en och en eller två och två. Samma lärare har erfarenhet från 

byskola, skärgårdskola och landsbygd. Hon har varit vikarie och fast anställd. En vad de 

intervjuade trycker på att hon inte är handledare, även om hon har en sådan funktion ibland. 

Ibland är det inte bristande förmåga det handlar om, utan om bångstyriga elever, elever med 

stark vilja eller att de inte klarar av gruppfenomenet. Att implementera läroplanen i kommunen 

är en arbetsuppgift. Kommunen har kunskapsmål dit alla har rätt att nå. Att testa förekommer 

bland arbetsuppgifterna, t ex läskedjor som är från psykologiförlaget, Duvan som testar 

arbetsminnet, DLS som är ett test för läs- och skrivsvårigheter, att titta på diagnoser samt det 

som finns i svenska och matte. Samarbete och samtal med övriga lärare ingår i 

arbetsuppgifterna.  

 

Alla tre lärarna  berör att elever i behov av särskilt stöd och att vistas i grupper inte alltid hänger 

ihop. 

 

Skolan har många elever med ADHD och medicinering. Specialläraren har kontakt med 

barnläkare och samarbete med familjen. Specialpedagogen har en blandning av problem. Hon 

väljer eleverna som har de största svårigheterna; barn som är utredda och där hon vet hur hon 

ska arbeta samt vet vad som leder framåt.  
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Två av de intervjuade menar att de använder inga speciella metoder, utan det är elevernas behov 

eller målen som styr. Det står i läroplanen. Tillsammans skräddarsyr de lektionen. En metod 

skulle kunna vara att hon diskuterar och har samtal med eleven. En annan intervjuad menar att 

metoderna inte är speciella för henne längre. Det är samtal hela tiden. Lärarna vet vilka mål som 

ska uppnås. För specialpedagogen är det analys, små små steg, beröm och i dialog med eleven 

och föräldern beskriva vad eleven nu kan och vill lära sig; sen tar man nästa steg. 

 

Åtgärdsprogrammen skrivs av ämneslärarna, mentorerna eller tillsammans med ansvarig lärare 

när det behövs en speciell åtgärd. Det beror på lärarens personlighet hur man kan samarbeta. 

Det finns ingen mall för de individuella utvecklingsplanerna som mentorerna skriver. Därefter 

ska stödet sättas in. En av de intervjuade tror mer på pedagogisk kartläggning och 

åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammen är någonting nytt och fanns inte under utbildningen 

berättar en av de intervjuade. 

 

Det finns massor av oviktiga ärenden. Det finns inget vaktmästeri och ingen tillsynslärare. Alla 

ska göra allt. Rutinjobb som tar tid och tar bort tid från lärarens uppdrag. Ibland får hon en elev 

på heltid bara för att det inte fungerar mellan undervisande lärare och eleven. Ibland måste man 

vara lite dagisfröken med omsorg. Dokumentationen som lärarna har tar mycket tid. Det är 

mycket skrivande, för att kvaliteten ska bli bättre. Ändå sjunker resultaten. 

  

De intervjuade ingår sammanlagt i skolans elevhälsoteam, antimobbningsgrupp, pedagogiska 

ledningsgruppen, elevråd och trygghetsteam (hette för likabehandlingsteam). Kommunen har 

nätverk som de intervjuade berättade om. 

 

De mänskliga rättigheterna och demokrati gäller elever i behov av särskilt stöd väldigt mycket, 

för att de ska känna sig accepterade. För de barn som har behov måste man deklarera behoven 

tydligt. 

 

När man har är med eleverna hela dagarna har man en annan koll, därmed har de en annan koll 

på respekt och lydnad. Elever med autism kan vara svåra att styra. Där kan det bli konflikter. De 

kan få utbrott. Man får vara väldigt känslig och känna av. Det är för få som jobbar med barnen. 

Det behövs stöttning och trygghet. Ordet lydnad ställde sig en av lärarna tveksam till. Samma 

lärare anser att hon får respekt och ger respekt. Även om de visar respekt kan de visa olydnad 

när det gäller att göra vissa uppgifter. Då analyserar läraren situationen. Det gäller att diskutera 

med eleven hur läraren och eleven ska kunna göra. Det brukar gå, kanske lite senare. Med 

ADHD-elever behöver man vara flexibel och lyhörd samt inte ta onödiga konflikter. Det går 

inte att tvinga, särskilt inte barn och inte små barn, för de kissar på sig och gråter. Man kan 

vänta ut; inte när eleven är i affekt. Det är en kompromiss som bygger på tillit. Oftast har de 

någon som de har respekt för. En av lärarna talar om att hon är väldigt öppen för att använda 

alla kanaler. Meningsfullhet och känsla av sammanhang är betydelsefulla. 

 

Det finns flera olika ledarroller i en grupp. Det är komplicerat. Det blir dålig stämning i en 

grupp när den som har ledarrollen inte förstår sitt uppdrag. Gruppdynamik är tufft. Den vuxne 

måste vara gruppens ledare i klassrummet. Det är rektor som avgör stödet. Lärarens 

tillkortakommanden gör att specialläraren eller specialpedagogen kan få ett uppdrag från t ex 

Elevhälsoteamet.  
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Det har blivit lite av skolutveckling på skolan. Fortbildning hela tiden är viktigt. Allt passare en 

inte utan det behövs sådant som är riktat mot deras verksamhet. Ibland får man ta reda på 

fortbildning själv, men det behövs tid och pengar. Skolan har nu kompetensutbildning i ADHD.  

 

Om utanförskap berättar en av de intervjuade att det är väldigt olika. En del bryr sig inte och en 

del blir ledsna, men de flesta drar upp luvan och vill inte synas. 

 

Alla tre lärarna ringer till föräldrar och föräldrarna ringer till dem. Det är mentorerna som har 

utvecklingssamtal. Ibland kallar de till ett nytt möte. Om det behövs en utredning pratas det inte 

om när eleven är med, då har man ett extra möte utan barn.  

 

Tematisk undervisning förekommer. Arbeta i tema behöver man nästan göra. En av de 

intervjuade var inte inblandad i det temaarbete som förskoleklassen hade förr. Så arbetade man, 

för att lära sig läsa och skriva måste man eller kan man ha NO eller SO som botten. För de 

yngre barnen är detta självklart och naturligt. En av lärarna berättar att man kan arbeta med 

vänskap. De hade det i lekar och skrev dikter, då var hon inblandad. Det var unikt på det sättet. 

 

Någon av de intervjuade vill ha mer tid till prov eller rättare sagt att kunna analysera mer. Det 

alla elever är intresserade av är att få betyg och nå kunskapskraven samt komma vidare. Det 

behövs mer tid för att hitta rätta metoder för elevens lärande. En del elever skulle kunna vara 

hos skolvärdinnan eller någon annanstans. De behöver inte specialundervisning utan mer att de 

behöver lugna ner sig. Alla tre intervjuade sätter betyg och omdömen antingen direkt eller 

genom samtal med ansvarig lärare. Den av de intervjuade som sätter betyg direkt upplever det 

inte svårt – det har det inte varit med godkänt eller väl godkänt. Eleverna gör efter sina 

förutsättningar. En av de intervjuade kan inte påstå att det ingår i hennes uppdrag som 

speciallärare att göra tester. En av lärarna berättar att de har mappar där de spar elevernas saker 

och visar föräldrarna på samtal. En annan av lärarna menar att det inte finns tid att visa vad 

eleverna har gjort. 

 

Särskolans lärare beskriver att de har klassråd varje vecka. Eleverna är ganska bra på att säga 

vad de tycker, tänker och önskar sig. Hon tror att de känner medinflytande. En skolresa får de 

vara med och bestämma varje år. Specialpedagogen menar att inflytande är viktigt. Kunskapen 

som förväntas inhämtas måste man känna att man kan påverka. Om man inte tillmötesgår 

elevernas tankar, behov, lust och vilja, då får man det mycket jobbigt. Inflytande på lektionerna 

tror specialpedagogen är ännu viktigare. Det kan vara luststyrt. Om eleven inte orkar så frågar 

en av de intervjuade vad eleven vill göra. Inflytande är vår skyldighet, att ge och ta. Ibland 

behöver man ändå arbeta med ett trist träningsprogram. Det är viktigt att respektera elevernas 

behov och tankar. Demokrati är ett stort uppdrag i vårt samhälle.  

 

Samtal har man alltid anser en av de intervjuade. När det gäller utvecklingssamtal är det inte 

föräldrarnas behov som styr samtalet, för i läget finns det inte utrymme för det. Utan tiden 

räcker till kunskapsmålen. Alla tre lärarna har samtal i olika former. 

 

Eleverna har funderingar om vad som ska hända när de blir stora. Speciallärarna har ett 

samarbete med studie- och yrkesvägledaren som går igenom eleverna med jämna mellanrum. 

Det finns olika utbildningsalternativ och framtida val. Några elever får åka runt på olika 
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gymnasieskolor för att prova på en vecka och se vad de tycker. Efter det kan de välja. En av de 

intervjuade har fått lite av studie och yrkesvägledarens kunskaper när de har samarbetat. 

Egentligen för specialpedagogen inga samtal med elever om vad de ska bli när de blir stora, 

eventuellt där det kan passa. Hon tror att de varken vet vad de kan eller vill bli. Det är inte lika 

tydligt som det var förr. Idag är det mer diffust. Alla kan inte bli tv-stjärnor, rockstjärnor eller 

fotbollsproffs. 

 

I övrigt önskar en av de intervjuade att alla lärare hade mer specialpedagogisk utbildning i 

grundutbildningen, för det skulle vara lättare att nå varandra om man delar samma 

kunskapsgrund. De som har studerat ännu mer behövs. En annan av de intervjuade menar att det 

behövs speciallärare och specialpedagoger, för att det är många elever som går i skolan som inte 

mår riktigt bra och inte klarar av de här höga kraven samt har olika svårigheter. Det kommer 

alltid att finnas behov av speciallärare. Inkludering är målet. Det är viktigt att det finns någon 

som handleder.  

Fem av forskningsfrågorna 

Jag har här lyft ut något av undersökningens syfte och frågeställningar. Mer uttömmande är 

innehållet i resultatredovisningen. 

Vad är anledningen till att man har utbildat sig inom det specialpedagogiska området? 

Innan vidareutbildningen för elever i behov av särskilt stöd ansåg de intervjuade att det var 

intressant med elever i behov av särskilt stöd. De tre lärarna använder ordet intresse. Intresset 

kan också skapas på plats. Det är svårt att hinna med dessa elever. Att bry sig kan vara en av 

anledningarna till vidareutbildning. Någon visar på självkritik och att mer kunskap skapade mer 

intresse. Det förekom även viss reflektion över kollegornas behandling, förståelse och 

kunskaper. Man kan också känna sig som en försvarsadvokat. 

Vilken utbildning har några yrkesverksamma lärare och specialpedagoger? 

Lågstadielärare är två av dem. En av dem är modersmålslärare och hemspråkslärare. Av de 

intervjuade har två speciallärarutbildning, varav en även har specialpedagogutbildning. Den 

tredje har dyslexipedagogutbildning m fl. 
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Finns det något karakteristiskt hos en speciallärare eller specialpedagog? 

Kännetecken för lärare som utbildar sig till yrket speciallärare eller specialpedagog kan vara att 

man är lite galen, intresserad av det som är lite avvikande, funderar varför en del inte lär sig som 

andra, att fördjupa sig i elevernas problematik, frustration av att inte kunna tillgodose barnets 

behov, försvara elever i behov av särskilt stöd, ta tillvara förmågor, återupprätta den lilla 

människan och/eller att man inte orkar ha klass, men att undantag finns.  Att tro på det omöjliga 

kan även vara karakteristiskt. Flexibilitet, nyfikenhet och djävlaranamma behövs. En 

speciallärare eller specialpedagog ger inte upp i första taget. Man bryr sig om barnen, trivs med 

en liten grupp och att det är så speciellt för de enskilda eleverna. Det är ett individuellt 

tänkande. Det kan för någon innebära att inte att brinna för yrket, att inte offra sig själv. Man 

tycker att yrket är intressant, stimulerande, givande, otroligt viktigt, utmanande och olikt 

varenda dag.  

Hur förstås uppdraget som speciallärare eller specialpedagog av denne?  

Egentligen är det att arbeta med elever enskilt och i grupp. För någon ingår det att handleda 

kollegor. För en annan att vara pedagogiskt ansvarig. Det handlar om att se behoven, se var 

behoven finns, se till att det upprättas åtgärdsprogram eller kartläggningar, ge mentorerna 

respons och feedback, samarbete och samtal med övriga lärare, ingå i olika ansvarsgrupper och 

ge stöd åt elever. Kommunen har kunskapsmål dit alla har rätt att nå.  

Motsvarar tjänsten och uppdraget som speciallärare eller specialpedagog förväntningarna 

under utbildningen? 

Förväntningarna som de intervjuade hade under utbildningen på det yrke som de utbildades för 

var att någon blev intresserad av särskolan. För henne tog det ett par år innan det blev så. Enligt 

en annan förväntade hon sig att få komma tillbaka som behörig till skolan, vilket hon gjorde. 

Den tredje läraren anser att utbildningen motsvarade inte riktigt anställningen. Det blev mer 

akuta åtgärder och mindre av analys, diagnosticeringar och att gå djupare in på 

inlärningsproblematiken än quick-fix. Lärarens kunskaper kommer inte till användning.  
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Diskussion 

Metoddiskussionen 

Syftet med studien har varit att undersöka lärarrollen utifrån läroplanen gällande elever i behov 

av särskilt stöd. Två verksamma speciallärares och en specialpedagogs uppfattning om sin 

utbildning och sitt uppdrag har lyfts fram. Jag har ringat in några olika inriktningar som finns i 

läroplanen, Lgr 11. Hela tiden har jag varit medveten om mitt syfte och 

problemformuleringarna, men att formulera syftet tog sin tid för att hitta de rätta kraftfulla 

orden.  

 

Undersökningsprocessen (Berge & Hult, 1999) har varit cirkulär, vilket medfarit att jag har gått 

fram och tillbaka mellan syftet och processens olika delar. Michel Foucault var skicklig på 

vetenskapliga problemformuleringar (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). Forskaren har ett 

fenomen som verkar givet och visar på tidigare försök som forskningen åstadkommit och sen 

får läsaren förstå vilken ny kunskap och förståelse som kommer att erbjudas. Jag tror inte att jag 

har hittat en svart svan bland de vita svanarna, men möjligen att jag har skådat en ensam svan 

och inte i svanar i par. David Hume (Gaarder, 1991) påpekar att föreställningen att det ena ska 

följa på det andra har någonting med vanan att göra och ligger inte i vårt medvetande. Jag menar 

då att vi är vana vid att svanar är vita. Vi har lärt oss att svanar lever i par. Naturlagar (aa) samt 

orsak och verkan är alltså vanan och inte i förnuftet. Världen erfars allteftersom. Detta kan man 

tänka på om man drar för snabba slutsatser. Om man ser en hel flock svarta hästar betyder det 

inte att alla hästar är svarta. I undersökningen såg jag heller ingen vit kråka bland alla svarta 

kråkor. Både en filosof och en vetenskapsman förnekar inte möjligheten att det kan finnas en vit 

kråka. Jakten på den vita kråkan är vetenskapens viktigaste uppgift kan man nästan säga. I 

undersökningen såg jag som sagt ingen vit kråka, men möjligen såg jag en kråka som var en 

flyttfågel som i vanliga fall är stannfågel. Man kan inte förställa sig en gata av guld om man 

aldrig har sett guld (aa). Jag reflekterar över detta och funderar om det går att föreställa sig en 

människas svårigheter eller behov om man aldrig har erfarit en svårighet eller varit verkligt nära 

någon i behov av särskilt stöd. Kanske att jag i undersökningen såg en gök som tog hand om 

sina egna barn. En dröm upplever man ensam (Gavander, 2004). Hur det var kan ingen annan 

kan säga. Vetenskapligt (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009) arbete syftar till att förstå och det 

anser jag att studien bidrar till. I Elinor Ostroms fall går det att utforma problemformuleringar 

utan teoretiska resonemang eller empiriska förundersökningar (aa). Kanske det är här min 

tankeverksamhet har legat; för att hitta orden till syftet och frågeställningarna behövde jag föra 

inre resonemang med mig själv och göra litterära förundersökningar. 

 

Värderingar (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007) har numera ökat i stället för fakta. Descartes 

säger, liksom Sokrates: Cogito, ergo sum. Jag tänker, alltså är jag. Det är vanligare än förr med 

”jag tycker” eller ”jag anser” och ”det står jag för”. Så var det tidigare. Det kritiska tänkandet 



 

 68 

som en medveten tankeprocess fanns under antiken, ca 800 f Kr, men med den 

naturvetenskapliga revolutionen fick den subjektiva bakgrunden stå tillbaka. Att detta åter har 

ökat har bidragit till ökat självförtroende och självhävdelse. De flesta ser detta som positivt, 

men det räcker inte med att uttrycka en värdering i alla sammanhang. Det har blivit enklare att 

hitta information, men även att sprida värderingar och åsikter. Man ska tänka på att enbart 

urvalet av fakta innebär en värdering. Det är svårare att argumentera emot fakta än värderingar. 

Fakta består då och då av värderingar. Fakta och värderingar ligger båda nära det som kallas 

förnuft, deduktion. Attityder och känslor är förhållanden som gör att vi har en beredskap att 

reagera på en situation på ett visst sätt. Detta kan kallas erfarenhet, induktion? Under antiken 

var det muntliga språket viktigare än det skriftliga eftersom kopiering kunde göras av slavar. 

Det kritiska tänkandet har varit en del av många paradigmskiften. Jag tänker att det är lättare att 

uttrycka en värdering om man vet eller anar en intressegemenskap, konsensus. Syftet med 

vetenskaplig verksamhet är att få fram nya och bättre teorier för att förstå världen vi lever i. Jag 

har en hypotes, som jag snuddat vid i undersökningen, att skolans värld förändras något när ett 

nytt styrdokument som en läroplan kommer; åtminstone förs samtal och diskussioner. 

 

Teorin ska beskriva och förklara något (aa). Jag tolkar det som att exempelvis ska läroplanen 

beskriva och förklara varför ett uppdrag utförs på ett visst vis. Vetenskapliga teorier (aa) ger hög 

status som diskussionsunderlag, därför finns det goda skäl att reflektera över teorin om den är 

relevant eller det finns nya forskningsresultat. Jag ställer mig frågan om det kommer att komma 

nya forskningsresultat som en följd av den nya läroplanen, Lgr 11. Skolverketes publikationer är 

i sig inte vetenskapliga utan står för värderingar i demokratiskt anda 

 

Jag är nöjd med mitt metodval och anser att studien varit intressant och lärorik att genomföra. 

För min del har mycket varit kompetensförstärkning, men jag upplever det som att jag 

eventuellt håller på att genomgå något som skulle kunna liknas vid kompetensförnyelse 

(Targama & Sandberg, 1998). Jag känner att jag har utvecklats sedan jag påbörjade min förra 

kvalitativa studie. En C-uppsats som ännu inte är avslutad, där teori och transkriberade 

intervjuer redan finns. Helheten med förfarandet vid intervjuerna denna gång har förbättrats, 

alltifrån inbjudningsbrevet till inskrivning av resultatet i studien. Möjligen att jag kände mig 

något osäker i denna undersökning då de intervjuade arbetar på samma skola där jag nyligen 

blivit anställd. Med en kvalitativ studie har jag fått djup i både intervjuerna och även i de 

teoretiska utgångspunkterna. Alla intervjuerna hade någorlunda samma längd. Jag upplevde, 

fastän viss osäkerhet fanns, att samspelet var naturligt. 

 

De tre intervjuerna blev olika till sin karaktär. Eftersom det var ett halvstrukturerat samtal med 

öppna frågor följde inte frågorna direkt efter varandra och någon av de intervjuade fick inte 

exakt samma frågor som de övriga. Någon fråga uteblev till förmån för mer uttömmande svar på 

någon annan. Den avsatta tiden var gränssättare. Eftersom intervjuerna spelades in på diktafon 

kunde jag koncentrera mig på själva intervjusituationen. Det var ett bra hjälpmedel, men tyvärr 

fungerade inte tillbaka-knappen. Detta tekniska missöde gjorde att det tog längre tid att spola 

tillbaka för att lyssna av intervjuerna vid transkriberingen.  

 

Jag har också ställt mig frågan om uppsatsens ändamål är att lära sig göra en vetenskaplig studie 

eller om den även kommer att ha en funktion för dem som läser uppsatsen. Under studiens gång 
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har jag haft i åtanke eventuella läsare som kan ha nytta av det lästa, därav kommer både 

litteraturstudierna och intervjuerna att bidra till fördjupning av läroplanen och uppdraget. 

Teoridiskussionen 

Under teoretiska utgångspunkter har jag i studien svarat på undersökningens frågeställning: Vad 

står det i det nya styrdokumentet Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011? T ex om demokrati och de mänskliga rättigheterna. Kännedom om de diffusa teoretiska 

utgångspunkterna kan leda till en aning försiktighet, inte bara för Sokrates. Det enda jag vet, är 

att jag inte vet. Enligt mig skulle många av följande underrubriker vars innehåll ingår i 

läroplanen, Lgr 11, var och en kunna vara ett forskningsområde i sig.  

Skolan - De mänskliga rättigheterna och demokrati 

Som lärare handlar det om att förmedla kunskaper om demokrati och de mänskliga 

rättigheterna, men även låta elever möta och få personliga erfarenheter av demokrati och de 

mänskliga rättigheterna. Jag menar att även föräldrar och kollegor behöver uppleva att de är 

involverade i skolans demokratiutbildning och fostran. 

 

Piaget talar om att rätten att utvecklas enligt individens möjligheter och att det är förpliktelse 

gentemot rättigheter och skyldigheter. För att detta ska vara möjligt menar FN att 

undervisningen ska vara kostnadsfri om den ska vara tillgänglig för alla människor. Främst 

säger man att detta ska gälla för den elementära undervisningen, men i möjligaste mån även 

gälla för högre universitets- och högskolestudier. Här tänker jag på de personfakta som 

beskrivits av de intervjuade. Hur är det med landets speciallärare och specialpedagoger? 

Kommer de från en gemensam bakgrund. På kursen fanns det några med egna nära personliga 

erfarenheter av funktionsnedsättning av något slag. Är det något vi kommer att få se mer av i 

framtiden? Hur har vidareutbildningen, även grundutbildningen, finansierats? I Sverige är själva 

undervisningen kostnadsfri, men att köpa litteratur kostar i pengar och att leta efter litteratur 

som inte är utlånad på biblioteken kostar i tid. Som vuxen behöver man själv se över sin egen 

försörjning i form av bostad, kost, kläder etc. Hur betalas för detta under en vidareutbildning till 

speciallärare eller specialpedagog? I Sverige finns ett lånesystem för studier, men det är ingen 

garanti att man får en tjänst efter utbildningen med högre lön, men högre lånekostnader kan ha 

behövts för vidareutbildningen. Kan detta faktum prägla vilka som är landets speciallärare och 

specialpedagoger som ska möta och ta hand om elever i behov av särskilt stöd?  

Bifrostskolan pratar om möjligheternas skola. Demokrati är ett tämligen nytt styrelse och 

system vi har i vårt land. Är vi endast i demokratins vagga och att mycket kvarstår innan 

verkliga effekter av demokrati visar sig eller är vissa negativa fenomen i vårt samhälle svar på 

ett demokratiskt styrelseskick. Bifrostskolan pratar om att utvecklas till livsdugliga människor 
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och en vilja att vara på väg. Vad är egentligen en livsduglig människa? Var inte människorna 

innan i fick demokrati livsdugliga? Vad är vi på väg mot? Den danska skolan pratar om att 

hoppet för framtiden ligger gömt i att människan har utopier och föreställningar om en bättre 

och annorlunda värld. Vad är det för annorlunda värld vi har visioner om ställer jag mig frågan. 

Bifrostskolan menar att den estetiska upplevelsen fungerar så att människor förändras genom 

upplevelsen. Är all förändring positiv eller kan vissa upplevelser vara negativ undrar jag.  I 

sådana fall är det av vikt vilka estetiska upplevelser som skolan förmedlar till eleverna eller att 

diskussion och reflektion sker kring negativa upplevelser eller om vissa erfar vissa upplevelser 

som negativa. 

John Dewey tar upp detta att ansvar förutsätter reflektionsförmåga och att vi förändrar oss själva 

i och med reflektion. Deltagande är viktigt för att forma det goda för individen själv och för 

samhället. Jag menar att de styrande i ett land arbetar utifrån demokratiska former för att sätta 

gränser för vilka åsikter som betraktas som gott och goda. Jag tänker t ex på att Sverige har ett 

nytt parti, Sverigedemokraterna, i riksdagen. 

Respekt och lydnad 

I teoriavsnittet ställer jag mig frågan vad som kommer först. Hönan eller ägget? Respekt och 

lydnad eller metoden och organisationen? Jag skulle också kunna ställa mig frågan vad är det 

som gör att vissa lärare eller personal i skolan uppnår mer lydnad än andra? Om respekt och 

lydnad alltid skulle finnas i samhället skulle vissa yrkesgrupper inte finnas. Det skulle inte 

behövas fängelser eller ungdomsvård. Människor skulle inte skada varandra eller sig själva. 

Ändå ska vi sträva mot en rättskänsla och ansvarstagande. Ansvar för vem eller vilka? 

Läroplanen talar om för de som verkar i skolan att det är för att det ska vara möjligt till 

samverkan för att göra skolmiljön god för utveckling och lärande. Skolan ska se till att det 

förekommer respekt för andra människors egenvärde. Jag ställer mig åter frågan vilka de 

nödvändiga åtgärderna kan vara som skolan ska vidta då detta inte sker. För att det ska ske i 

samråd behövs gemensam erfarenhet och kunskaper.  

 

Både Piaget och Vygotsky pratar om att barnet kan ta nästa steg i utvecklingen med hjälp av 

andra. Piaget talar dock om att det kan vara förödande att gå för snabbt fram eller för långsamt. 

När det gäller respekt och lydnad menar Piaget att det handlar om en kärleksrelation, men även 

fruktan för det yngre barnet. Jag har erfarenhet av att vad som är kärlek kan vara olika för olika 

människor. Detsamma gäller fruktan. Barn testar varandra ibland genom leken där de frågar 

varandra ”Är du rädd för din mamma och pappa?”,  så klappar de händerna framför den andres 

ögon. De flesta människor reagerar med att blinka och i leken betyder det att man är rädd för 

föräldrarna. Jag tänker att rädsla är en känsla och som alla känslor är den naturlig och fyller en 

funktion. I detta fall att skydda ögonen. Kan rädsla för något vara enklare att förstå än vissa 

komplicerade förklaringar som kräver ett större intellekt eller längre långtgående utveckling? 

David Hume pratar om att det är känslorna som bestämmer och inte förnuftet. Även Åhs pratar 

om kärleksfyllda relationer som skapas med involvering. 

Bifrostskolan menar att det är viktigt att barnet kan se meningen med det som försiggår. Jag 

reflekterar över detta och undrar mening för vem, mening över vad, mening i stunden eller i 

framtiden. Dewey pratar om att minska försvarsbeteende och underlätta ömsesidig förståelse. 
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Han hävdar att vissa intressen verkar vara universella men har olika uttryck. Dewey säger att 

moralutveckling sker i samspel med andra. Kan det då vara svårt att samarbeta med andra, både 

barn med andra barn och vuxna med andra, av den anledningen att de berörda människorna har 

kommit olika långt i sin moralutveckling och lärande av olika orsaker? 

Att bli sedd och respektera är utgångspunkter för att respektera. Här kan även kulturella och 

historiska skillnader finnas mellan manligt och kvinnligt. De som blivit intervjuade i 

undersökningen är kvinnor. Vad har det för betydelse i deras ledarskap? Molloy tar upp detta. 

Är det vanligare att män gör karriär som rektor än som speciallärare eller specialpedagog? 

Kausaliteten har i undersökningen berörts vid några snabba frågor om den intervjuades person. 

Ledarskap 

Enligt läroplanen ska det råda jämställdhet i skolan, men hur ser det ut i själva verket? Vilka är 

de formella och de informella ledarna? Många människor vill tjäna pengar och för många är det 

lycka. En karriär innebär ofta att man tjänar mer pengar. Jag undrar om det blir lite 

snedrekryterat ibland för att viljan att bli ledare handlar mer om att tjäna pengar och ha makt än 

om att vara t ex en god förebild vad det beträffar jämställdhet och att motverka traditionella 

könsmönster.  

 

Francis Bacon menar att kunskap är makt och ska vara användbar samt kanske leda till högre 

positioner, men jag anser att han om någon som levde på sin tid borde ha erfarenhet av att det 

kan vara farligt att framhäva viss kunskap och insikt om man är ensam om det.  

 

När man söker arbete är det inte av vikt vem man känner och inte känner i en meritokrati, men 

jag är av den uppfattningen att för det mesta kan det vara bra att veta vem man känner eller inte 

känner, eller rättare sagt känner till eller inte känner till.  

 

Molloy pratar om tydlighet. Jag reflekterar över detta och tänker att tydlighet handlar om att 

uppfattas snabbt och rätt, men jag tror att en ledare kan uppfattas olika tydligt av olika 

människor fastän de har fått samma information eller budskap. Att arbeta i arbetslag eller team 

kan vara ett sätt att förtydliga tydligheten. Sandberg och Targama visar på hur vi lever i ett 

förändringens tidevarv vad det gäller ledarskap. Det blir viktigt att ha visioner och inte bara att 

ledaren har visioner utan att medarbetarna har visioner. En svårighet tänker jag mig blir då att 

man kan ha olika visioner och värderingar. Åhs menar att man ska vara intresserad av de andras 

åsikter. Än en gång ställer jag mig frågan vad är det för samhälle vi är på väg mot? Är vi i 

demokratins vagga eller i slutet av demokratin och någonting nytt är på gång? 

Reflektivt lärande 

Läroplanen pratar om elevernas lärande utifrån deras bakgrund och erfarenheter. För att detta 

ska ske behövs någon form av reflektion över det upplevda. Dewey menar att utbildning är ett 
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moraliskt uppdrag. Enligt mig handlar moral många gånger om dilemman och åter blir 

reflektion och diskussion viktiga om vi ska förändra samhället. Vi påverkas av andras 

reaktioner. Här anser jag att man ska tänka på att andras reaktioner kan vara både positiva och  

negativa. Vad som bejakas är beroende av olika faktorer. En människa bör ändå följa det rätta. 

Med detta menar jag åter att vad som anses gott kan vara olika för olika människor. Därför 

behöver vi reflektera över våra vanor och erfarenheter. Genom att reflektera förändras vår 

förståelse säger Sandberg och Targama, men man kan samtidigt bara reflektera över det man 

förstår, menar jag. En viss förförståelse behövs. 

Skolutveckling 

Man brukar prata om skolan sen 1800-talets mitt, men redan på 1600-talet fanns det i 

kyrkolagen att läsundervisningen skulle ske. Det finns historiskt en lång tradition att bryta sig ur 

och förändra. Läroplanen talar om att det ska ske i samspel med skolans personal, elever och 

hemmen, samt samhället. Vad som ska förändras talas inte om i detalj. Enligt mig är det där 

som samspelet kommer in. Vad menar Sveriges 9 miljoner människor ska förändras?  

Åhs menar att involvering är av betydelse för att pedagogiska reformer ska få effekt, men jag ställer mig 

frågan om berörda människor alltid vill involveras. Hur utvecklar vi trygga personligheter och då i 

denna undersökning hur utvecklar vi trygga elever som är i behov av särskilt stöd? Skolverket 

belyser hur det kan vara svårt att samarbeta när alla värnar om sitt, men kan man genom att 

samarbeta kring det gemensamma värna om sin trygghet? Skolutvecklingsprojekt visar på hur 

man pratar mer om möjligheter än om svårigheter. Vad som är möjligt kanske kan vara olika i 

olika kontexter? Skolverket beskriver hur eldsjälar fungerar som pådrivare, men vi har även i 

undersökningen sett hur det kan vara betydelsefullt att inte offra sig själv. Jag undrar om 

föräldrar kan vara eldsjälarna, pådrivarna, eller kan de också offra sig själva och vara rädda för 

att deras engagemang kan påverka exempelvis sitt barns betyg och lärande. 

Skolan ska utveckla demokratin i samhället. Läs- och skrivutveckling ska förändras. Att 

använda sig av skönlitterarur kan ha andra mål än tidigare. Förskoleklassen och fritidshemmet 

ingår i samma läroplan som grundskolan, men har olika kulturer. Hur kunskaper och lärande ska 

beskrivas och visas upp är något som ska utvecklas. Det står inte i läroplanen att ledarskapet ska 

förändras, men teoriavsnittet tar upp att ledarskap håller på att förändras i hela samhället. I 

undersökningen framgår det att yrket bara blir svårare och svårare; är det detta som 

skolutveckling handlar om? Utveckling ska ofta ske med samma ekonomiska resurser som 

tidigare, därmed behöver detta förändras och ses över också enligt mig. Läraren kan komma att 

utbilda sig mer i utvecklingspsykologi. Mer samtal och diskussion förutsätts i uppdraget. 

Skolarbetet ska bli mer estetiskt och vila på kulturella upplevelser. 

Dewey pratar om att förena förnuft och känslor vilket inte Hume gör som menar att känslorna 

styr ens handlingar. Jag tänker vidare att det kanske är känslorna som styr förnuftet.  
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Förståelse 

Läroplanen tar upp förståelse. Jag reflekterar över ordet och dess motsvarighet i andra språk, t 

ex engelskan, to understand eller som i meningen I see. Innebär det att förstå något 

underliggande, att se, att ha insyn, observera eller ha insikt.  

Att förstå har med medvetandet att göra enligt Pramling Samuelsson & Mauritzson och därmed 

lärande. Vad är medvetande egentligen tänker jag? En process hur vi upplever våra 

sinnesintryck och ett av sinnena är synen, to see. Det intressanta med Sandberg och Targama är 

att de funnit att det finns 2-6 olika sätt att förstå t ex en verksamhet. Detta blir intressant anser 

jag då skolan arbetar i arbetslag. Tillsammans ska man genomföra ett arbete som kanske förstås 

på olika sätt. Är det detta som kommit fram i undersökningen då det beskrivs att det kan handla 

om att inte offra sig själv. Jag tänker vidare om det kan vara mer eller mindre lätt att vara en 

eldsjäl på olika platser. Sandberg och Targama skriver att man förstår t ex när man upplever 

med egna ögon. Återigen tänker jag på det engelska uttrycket, I see. De menar på att man bör 

avläsa andra människor för att hantera sin förståelse. Jag menar att avläsa någon handlar om att 

se eller kanske känna in för att relatera till blindskrift. 

Matematiksvårigheter 

Detta teoriavsnitt skulle kunna utvecklas, men jag nöjer mig med det som står i läroplanens 

första och andra del om att matematiskt tänkande ska eleven kunna använda. Piaget har gjort 

många studier inom området för logik och vilka tankeoperationer man använder sig av.  

Läs- och skrivsvårigheter 

Jag stannade upp vid detta i teoriavsnitter då läroplanen talar om att språk och 

identitetsutveckling ligger varandra nära. Demokrati, respekt och moral har redan berörts i 

teoridiskussionen. Jag anser att kommunikation är A och O i allt samspel. Kommunikation kan 

dock se olika ut och behöver inte handla om läsning och skrivning. 

Inkludering, integrering och segregation 

Som jag tidigare nämnt skriver inte läroplanen något direkt om inkludering, integrering och 

segregation mer än att de mänskliga rättigheterna ska förankras. Undervisningen ska anpassas 

till eleven så denne utvecklas efter sina förutsättningar. Utöver vad Salamancadeklarationen 

säger om detta tänker jag att detta kanske är något mycket individuellt. Var tycker föräldern att 

sitt barn ska undervisas och lära sig? Är det genom inkludering, integrering eller segregering? 

Det kan finnas olika åsikter om detta bland föräldrar av olika skäl. Kan man bli utesluten vid 

inkludering ställer jag mig frågan. 
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Föräldrakontakt 

Det står ganska mycket om föräldrakontakt i läroplanen. Detta tror jag har att göra med att 

skolan ska verka för demokrati och inflytande. Jag har i denna undersökning endast läst vad 

som står i nuvarande läroplan, men det skulle vara intressant att ta reda på hur samarbetet kring 

barnets fostran står beskrivet i förra läroplanen. Min känsla är att det är en förflyttning med 

fokus på hemmets ansvar och att skolan ska vara ett stöd.  

 

Min erfarenhet utifrån iakttagelser av andra och självreflektion är att det kan vara svårt att få 

respekt och lydnad från en del elever i behov av särskilt stöd. Detta kan leda till tankar och 

värderingar hos deras eller övrigas föräldrar. Skolutveckling kan mötas av kritiska föräldrar. 

Information är nödvändig.  

 

Det är tillåtet att visa ut en elev ur klassrummet, men hur gör man om eleven inte går frivilligt. 

Jag skulle också finna det intressant att ta reda på vad står det i lagen om utvisning ur 

klassrummet vad det gäller förskoleklassen eller fritidshemmet.  

I den nya betygsskalan finns betyget F. I läroplanen finns de fyra F:n från betänkandet Skola för 

bildning med. Betyder F- icke godkänt, att eleven inte har fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet.  

Åhs nämner att med involveringssamtal skapas en samhörighet där även föräldrar kan vara 

inblandade. Jag har tidigare nämnt att det kanske är så att alla inte vill bli involverade och känna 

nära samhörighet med skolan. Min erfarenhet är att det är inte alla föräldrar som hämtar sitt barn 

på fritids. Det kan vara uppgjort i förväg eller de kan ringa och tala om att nu kan barnet gå till 

parkeringen. Min fråga är ytterligare vad är det som skapar samhörighet i samtalet? Är det 

leendet, blicken eller samtalsämnet som kan vara alltifrån väder och vind till borttappade 

kläder? Är det lättare att tala om svårigheter om man kommit varandra nära eller när svårigheten 

behövs pratas om upplevs då samtalen som falska, ouppriktiga eller att föräldern medvetet eller 

omedvetet ställer sig frågan vad syftet av samtalen är. Vad är det som bidrar och underlättar ett 

gemensamt ansvar?  

Leken 

Leken är viktig enligt läroplanen. Bifrostskolan menar att leken är skapande. Om nu barnet styr 

leken och motivationen kommer från barnet ställer jag mig frågan om den vuxne ska vara med i 

leken, observera leken eller vara närvarande där leken leks. I leken sker mycket problemlösning. 

Jag anser att vissa problem behöver barnen lösa på egen hand för att utvecklas och ta ansvar. 
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Förskoleklass 

Förskolan har en annan tradition och historia än vad grundskolan har. Nu ska förskoleklassen 

och grundskolans verksamheter styras med samma läroplan. Samarbetet ska utvecklas. Hur 

detta ska ske står inte, mer än att verksamheten styrs med samma läroplan. Hur som helst 

nämner läroplanen att samarbetet ska utvecklas (min kursiviering). Eftersom elever i behov av 

särskilt stöd ska beaktas så kommer de elever där detta tidigt visas förhoppningsvis tidigt 

upptäckas. 

 

Sandberg och Targama beskriver kollektiv kompetens som en kompetens där utförandet är 

omöjligt att utföra ensam. Jag undrar när är arbetet i förskoleklass omöjligt att utföras av en 

lärare? När behövs det fler än en? 

 

Att verksamheterna ska smälta samman på något vis är den gemensamma läroplanen ett bevis 

för menar jag. Frågan är vad utvecklingen kommer att vara i framtiden med övergången mellan 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1. 

 

Pramling Samuelsson & Mauritzson berättar att för att gå i förskolan bedöms inget barn som för 

omoget. Grundskolan har historiskt pratat om skolmogna barn. Även om man nu pratar mer om 

kompetens och förutsättningar.  Jag undrar vem är det som bestämmer i förskoleklass? Är det 

som i förskolan där barnet bestämmer eller som i grundskolan där läraren handleder, stimulerar, 

bestämmer och kontrollerar? Kommer man att utveckla de vuxnas personlighet? Går det att 

utveckla personligheten? 

 

Piaget talar om att förskolans huvudtanke är att finnas till för eftersatta samhällsklasser. Detta 

stämmer överens med att tidigt kunna upptäcka elever i behov av särskilt stöd. Piaget talade 

redan 1972 om att förskolan kommer att få stor betydelse. Så har det nog varit, men ännu pratar 

man om att verksamheten kan utvecklas ytterligare. När något håller på att utvecklas stöter man 

ofta på problem och svårigheter. Min tanke är att förskoleklassen kommer att behöva ta sig 

igenom svårigheter och kanske möta båda elever och grupper som förskolan aldrig har mött 

tidigare. Åhs tar upp att involveringssamtal kan vara en öppning; att utveckla olika karaktärer 

och dygder. Bifrostskolan menar att barns intresse är lättväckt vid skolstarten. Jag menar att 

detta skulle kunna vidareutvecklas. Skolstarten skulle kunna vara när eleven börjar i 

förskoleklass i skolan eller inför varje läsårs skolstart.  

Fritidshemmet 

Det heter hem och inte skola. Det heter pedagog och inte lärare, ändå är läroplanen gemensam 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.  Heter det barn eller elev? Men läroplanen 

betonar att elever i behov av särskilt stöd särskilt ska uppmärksammas. Vad finns det för 

kollektiv förståelse bland fritidshemmets medarbetare eller bland grundskolans lärare och 

förskoleklassens lärare som ska samarbeta? Det visar sig menar Sandberg och Targama.  
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Grundskolan har en mångårigt äldre tradition än vad fritidshemmet har. Ett barn, eller elev, kan 

ha stimulansplats och det är vad skollagen egentligen handlar om för fritidshemmet – att 

stimulera till utveckling och lärande.  Verksamheten ska komplettera skolan. Jag funderar då på 

hur blir det med de barn som inte går på fritidshemmet? Hur stimuleras de till utveckling och 

lärande? 

 

Samtal och kompetensutveckling krävs. Detta kommer också bli intressant att följa anser jag. 

Kommunikation, identitetsutveckling och eventuellt relationsbyggande kommer kanske få större 

utrymme för dem på fritidshemmet. 

Ämnessamverkan 

Läroplanen pratar om integrering och att arbeta ämnesövergripande. Detta är inget nytt. Det har 

gjorts sen 1919 års undervisningsplan. Jag undrar dock hur detta kommer att vidareutvecklas i 

skolorna då man i Lgr 11 pratar om kunskapskrav och betyg från åk 6 i ämnen. Kommer 

utvecklingen inom detta område att avstanna innan det får en ny vändning? Kommer lärarna 

prata mer om ämnen som nu står med i läroplanen under kursplaner? 

 

Jag ställer mig frågan hur det har gått för Bifrostskolan som har stor del av ämnesintegrering i 

sin verksamhet? Hur arbetar de nu ett tiotal år efter sin start? Min uppfattning är att 

Bifrostskolans verksamhet är djupt förankrad i olika teorier. 

Prov och tester 

Det står inget i läroplanen om prov och tester. Det man talar om där är betyg och 

kunskapsinhämtning och att undervisningens ska utvärderas. Hur planerandet och utvärdering 

ska gå till nämns inte. Eleven ska själv bedöma sina kunskaper. Om prov görs i skolan kanske 

eleven ska bedöma och rätta sina prov själva? Läroplanen tar upp att rektorn ska informeras om 

varje elevs kunskapsutveckling. Min fråga blir: är det omöjligt att redovisa detta för rektorn 

genom portföljmetoden. Är det skillnad på större eller mindre skolor?   

Den individuella utvecklingsplanen 

Den individuella utvecklingsplanen finns till för att främja kunskapsutvecklingen och den 

sociala utvecklingen samt som information till föräldrarna. Jag, inte bara jag i undersökningen, 

undrar hur mycket tid som ska läggas på administration i stället för mötet med eleverna. 

 

Är portfolio och annan liknande dokumentation mer tydlig för eleverna? Till skillnad från 

portfolio är den individuella utvecklingsplanen framåtsyftande. 
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Inflytande 

Eftersom det i skolan står att skolan ska uppmuntra att skilda uppfattningar förs fram blir det 

mycket viktigt att respekt för olikheter finns. Att föra fram en åsikt som är avvikande, före - sin 

– tid eller utveckling kan vara obehagligt och liknas vid att offra sig själv om det inte finns fler 

inom skolan eller utom skolan av samma åsikt. Man kan ställa sig frågan varför skilda 

uppfattningar ska föras fram. Vad är det som hindrar inflytande mer än läroböcker, 

ämnessplittring, schemat, den pressade arbetssituationen, brist på demokrati, lärarrollen och vad 

som är förhandlingsbart? Den som för fram åsikter tar ansvar oavsett om man delar 

Sverigedemokraternas åsikter eller statsministerns åsikter, för att inflytande och personligt 

ansvar hänger ihop. Att få ta ansvar utvecklar människan också. 

Involveringspedagogik 

Med involveringspedagogik utvecklas dygder, t ex generositet. Man kan vara generös med 

pengar eller med åsikter och idéer t ex.  

 

Att känna meningsfullhet och samhörighet är några psykologiska behov. Det handlar om 

chansen att lyckas. Nu är det så att alla i ett samhälle inte lyckas annars skulle vi inte ha 

fängelser och sjukhus, men enligt mig kan det vara en strävan. Jag tror dock att man behöver ett 

annat tänk ibland, en vilja att öppna dörren för någon när andra stänger igen den trots 

svårigheter eller olikhet av något slag. Att vara mån om vad det är man vill involveras i är att 

vara mån om att få sina psykologiska grundläggande behov tillfredsställda, så man inte själv 

utsätter sig för t ex hot, oro eller att man förstör för sig själv.  

 

Med samtal med andra kan man komma att involveras och utvecklas, men med lite försiktighet 

tror jag att man kan använda dagbok eller liknande som ett samtal med sig själv för att utvecklas 

och lyssna till andra. Att lyssna aktivt är även en grundregel för samtalet. Förmågan att lyssna är 

en förutsättning. Små barn, och inte bara små barn, kan behöva tala högt för att lösa problem. 

 

Beröm och klander förstärker, enligt Dewey, vissa handlingar eller vanor. Man kan bli klandrad 

för det man säger. Återigen är de demokratiska arbetsformerna viktiga och där kan 

Sverigedemokrater göra sig hörda. Eller hur blir det om man påstår att jorden är rund när de 

andra säger att den är platt? Eller om man kommer med en ny läsmetod som LTG för ett par 

decennium sen? Eller hävdar att de med Downs syndrom kan lära sig läsa? 

 

Dewey menar även att konflikter uppstår mellan kortsiktiga och långsiktiga önskningar. Vi 

behöver pröva vad som är gott och rätt genom reflektion. 
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Vad ska jag bli när jag blir stor? 

Eleverna ställer sig frågan i skolan vad de ska bli när de blir stora. De kan ha önskemål och 

drömmar. Vad vet de egentligen vad det finns för vägval genom livet? Vilka yrken undervisas 

det om i skolan under t ex samhällskunskapsämnet? Inte bara eleverna funderar. Föräldrar kan 

ha drömmar och krav på sina barns framtida inkomstkälla. Personalen själva kan ha drömmar 

om en karriär. Vad blev det efter grundutbildningen? Vill man vidareutbilda sig? Vilka 

karriärsmöjligheter finns det inom skolans område? Är karriär alltid förknippat med högre 

inkomst?  

Att fortsätta utbilda sig är ingen garanti för att man får en anställning eller att ens drömmar går i 

uppfyllelse. Att välja en väg som inte följer traditionen eller könsmönster är att våga eller som 

uttrycket: att våga är att förlora fotfästet en stund, men var landar man är frågan? Vet man det? 

Piaget tar upp att det är elevens meriter och familjens sociala och ekonomiska villkor som avgör 

vägvalet. Han menar vidare att det är ungefär vid 15 års ålder som det går att upptäcka de anlag 

som skiljer individerna åt. Den breddning som skett av den högre skolundervisningen till att 

omfatta elever av alla yrkesinriktningar, från rent kroppsarbete till rent intellektuellt, behöver 

inte utmynna i en återvändsgränd för både allmänbildning och specialisering. Min erfarenhet är 

att det är många barn som tidigt ger uttryck för vad de vill bli när de blir stora, även om det inte 

alltid blir så. Man kan tycka att det är tidigt att redan i grundskolan, kanske rent av i förskolan 

fundera på vad man vill bli när man blir stor. Vem som är begåvad för att visst yrke kanske inte 

visar sig så tidigt.  

 

Bifrostskolan anser att varje enskilt barn måste bestämma sig för sitt vägval efter grundskolan 

och att grundskolan öppnar världen för möjligheter. Vygotsky pratar om möjligheternas barn. 

Jag undrar om det är möjligt för alla barn att bli vad man vill bli? Hur kommer samhället se ut i 

framtiden? 

Resultatdiskussionen 

Syftet med studien har varit att undersöka förhållandet mellan läroplanen och uppdraget som tre 

lärare har. Det rör sig om två speciallärare och en specialpedagog. Den senare har även 

speciallärarutbildning. Till viss del kommer deras kunskaper fram då de beskriver hur de 

uppfattar sitt arbete och uppdrag under den timme som vi samtalade. 

 

Vid beskrivningen av resultatet har tre frågeområden fått stå som rubrik: personfakta, utbildning 

och anställning. 
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Personfakta 

Habermas menar att identiteten är en livsresurs och att talhandlingar utförs när vi pratar. 

Talhandlingen är ett uttryck för strategi och makt. Jag har i denna studie berört området och har 

under processens gång ställt mig frågan hur mycket detta har betydelse för att förstå 

läraruppdraget och kunna stödja elever i behov av stöd, särskilt stöd. Vari ligger det särskilda i 

särskilt stöd? Alla elever behöver stöd mer eller mindre. Vilken makt besitter de tre intervjuade 

och hur kommunicerar de med sina elever? Jag undrar också vad det är för skillnad på identitet 

och personlighet? I de teoretiska utgångspunkterna har jag beskrivit hur man inom vissa 

yrkesgrupper har sin personlighet som arbetsredskap i mötet med människor. 

 

Alla tre som intervjuades, samt bortfallet, är kvinnor. På denna studies kurs är övervägande 

delen kvinnor. De speciallärare eller specialpedagoger som jag tidigare har mött i mitt yrkesliv 

har varit kvinnor. Det verkar som om man kan säga att detta är typiskt för att utbilda sig och 

verka som speciallärare eller specialpedagog. Groth beskriver i sin avhandling (2007) att det 

fanns få män att tillgå och det kan ses som ett problem när merparten av de elever som är i 

åtgärder är pojkar, ett cirka 70-30 procentigt förhållande enligt Skolverket. 

 

Jag har blandad erfarenhet av åldersgruppen på de speciallärare eller specialpedagoger som jag 

har mött, men till stor det har de flesta varit omkring 50 år eller äldre, med undantag från vissa. 

De intervjuade är omkring 60 år. Eftersom endast tre års yrkeserfarenhet krävs för att komma in 

på utbildningen borde det finnas de som är yngre, dvs om de har sin grundutbildning i tidigare 

år. Eftersom lärarlönerna inte är särskilt höga kan man ställa sig frågan hur försörjningen ordnas 

under utbildningen och efter utbildningen. Det framgick att ingen av de intervjuade var gift 

under utbildningen. Följdfrågan om de levde med någon under utbildningen som hjälpte till med 

försörjningen ställdes inte. Bakgrunden som inflyttad och boendet kan ha betydelse för 

eventuell förståelse för vissa elever i behov av särskilt stöd eller för dessa elever att kunna förstå 

läraren. 

Utbildningen 

Ingen av de intervjuade har likadan utbildning, men jag tycker mig ändå kunna skönja att 

vidareutbildningen för dem är mer lika. I och med vidareutbildningen har de bytt kultur. Jag har 

inte genomfört en kulturanalys i den utsträckningen att jag vill kalla det kulturanlys, men jag har 

snuddat vi området. Jag har en aning försökt sätta mig in i deras livsvärld (Arvaston & Ehn, 

2007) och försökt förstå deras verklighet. Kultur handlar om värden, normer och regler som 

lägger grunden till hur människor söker gemenskap med likansinnande. Att ha vidareutbildat sig 

för elever i behov av särskilt stöd är det gemensamma för de intervjuade. ”Vi” specialutbildande 

och ”dom” grundutbildade. Det är ett exkluderande tänkande som är inbyggt i studiesystemet. 

Skolan ska arbeta för integrering och det kanske görs med de ansvarsområden som ingår i deras 

anställning, där de har möjlighet att bli ett med ”dom andra”. 

 

Ingen av lärarna i undersökningen tvekade på frågan om de kunde uppfatta något karakteristiskt 

med en speciallärare eller specialpedagog. Min tanke är att för att ta en examen som 
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speciallärare eller specialpedagog är inträdeskravet att läraren, utöver grundutbildning, har 

yrkeserfarenhet och därmed mött olika lärare. Av samtalen med lärarna framgår det vilka de 

anser är lämpade för yrket. 

 

Intresse för elever i behov av särskilt stöd i någon utsträckning har varit avgörande för 

vidareutbildning och ett behov, enligt de intervjuade, för det dagliga arbetet. Att bry sig kom 

fram som anledning till utbildningen och yrkesvalet. Enligt Svenska Akademins ordlista (1986) 

handlar ordet bry sig, att vara brydd och bryderi om förlägenhet och villrådighet. Att de 

intervjuade säger sig välja utifrån intresse, förutsatt att behörighetskraven är uppfyllda, säger 

mer om vad dessa lärare finner viktigt och intressant med sin utbildning och arbete. 

 

Av det halvstrukturerade samtalet träder det inte riktigt fram någon tydlig roll som handledare 

hos de intervjuade. I en handlingsplan för specialpedagoger ska uppdraget bl a innebära att 

handleda kollegor, men det ingick inte i den anställde specialpedagogens utbildning. På den 

tiden kunde de välja inriktning och den intervjuade valde bort det och valde en annan inriktning, 

även om annan utbildning bestått av någon kurs i handledning. De två speciallärarna nämner att 

de handleder kollegor, men tiden är knapp. 

Anställningen 

De intervjuades uppdrag skiljer sig åt mer eller mindre. Det finns både likheter och skillnader. 

Den största likheten är att de är lärare och som sådan, samt som personal på skolan, gäller allt 

som står i läroplanen förutom det som står skrivet under rektorns ansvar. Två av de intervjuade 

ingår i den pedagogiska ledningsgruppen och har därmed  möjlighet att direkt påverka under 

rektorns ansvar. Den som inte ingår i ledningsgruppen har sitt rum mellan rektorn och 

biträdande rektor. 

 

Alla tre lärarna menar att deras uppdrag helt enkelt är enskild undervisning med eleven, 

möjligen i par eller liten grupp. Detta som stöd enligt åtgärdsprogram, kartläggning och 

individuella utvecklingsplaner; att hjälpa eleverna att uppfylla olika krav. Som tidigare 

beskrivits står det ingenting om inkludering i läroplanen utöver att de mänskliga rättigheterna 

nämns. En av de intervjuade ger uttryck för att rättigheterna berör elever i behov av särskilt stöd 

mycket. För Salamancadeklarationen, UNESCO, från 1994 är målet utbildning åt alla (Brodin & 

Lindstrand, 2010). I den framgår det att elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till 

ordinarie skolor med integrationsinriktning som effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande 

attityder för att skapa ett integrerat samhälle och åstadkomma skolundervisning för alla. 

Rättsligt bindande är inte en deklaration till skillnad från en konvention. I 

Salamancadeklarationen framförs det att principen är att alla barn ska undervisas tillsammans, 

oberoende av svårigheter och att stödet ska ges inom ramen för den reguljära skolan. Här nämns 

ord som inclusion och inclusive education, så långt det är möjligt. Det är relevant att fråga sig: 

Vem eller vilka är det då som avgör vad ”så långt det är möjligt” innebär? När är det inte 

möjligt längre? Salamancadeklarationen menar vidare att det blir viktigt att utbilda personalen 

för en inkluderande skola och att undervisning av elever med behov av särskilt stöd är de barn 
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vars behov kommer av funktionshinder och inlärningssvårigheter. Ett reformarbete behövs – en 

helt annan skola än den vi har idag. 

 

Som tidigare beskrivits står det ingenting om tester och prov i läroplanen, Lgr 11. Däremot 

visade en av de intervjuade ett dokument för hur man går till väga med läs- och skrivsvårigheter 

som hon har fått från ett vårdbolag (se bilaga 6). I det framgår det att screeningar och lästester 

ska göras. Vad som menas med screening framgår inte. I Pedagogisk uppslagsbok (Lundgren m 

fl, red, 1996) står det under screening att det är engelska och betyder gallring. Det är en 

undersökningsmetod där man söker objekt med en viss sökt egenskap. Under screeningtest kan 

man läsa att det är ett standardiserat test som särskiljer ett mindre urval för vidare undersökning. 

Man kan fråga sig vad som ska tas bort, gallras. I läroplanen står att rektor ska informeras om 

elevernas kunskapsutveckling, men inte hur det ska gå till. I övrigt nämner handlingsplanen från 

kommunen (bilaga 5) kartläggning och observationer. 

 

Åtgärdsprogrammen skrivs av mentorerna nämner de intervjuade. Mentorerna kan dock få stöd 

av specialläraren eller specialpedagogen genom exempelvis feed-back. 

 

De intervjuade talade inte direkt om skolutveckling, men berörde fältet när vi samtalade om 

kompetens, handledning, ledningsgrupp, utvecklingsområde, tidsbrist, hitta metoder, för få som 

arbetar med barnen, pengar, fortbildning, skolan ska ändra på sig, drivkraft, följa med, nätverk, 

hjälpa elever och lärararbetet blir svårare. 

 

Uppdraget att arbeta med elever i behov av särskilt stöd är både omfattande och övergripande. 

Det är en komplext yrke som skiljer sig  åt beroende på vilket uppdrag man har i sin anställning.  

  

Speciallärare eller specialpedagog; orden lärare och pedagog används ofta synonymt – vari 

består skillnaden egentligen i dessa yrkeskategorier. Pedagog kommer från grekiskan (Lundgren 

m fl, 1996). Paidos betyder barn och  agogos betyder ledare. I det antika Grekland var det en 

benämning på en slav som följde barnen till skolan och ibland undervisade dem i hemmet. 

Lärare är fornsvenska. Med lärare menas någon som bedriver undervisning, främst syftar man 

på manliga lärare. Det står även för en person som utför religiös undervisning och förkunnelse. 

 

Ordet förhållningssätt har under intervjun vare sig använts av intervjuaren eller av de 

intervjuade. Det finns en del beröringspunkter då det samtalas om vissa ämnen, t ex om respekt 

och lydnad, metoder, integrering och segregering samt stämning. I teoriavsnittet beskrivs att 

personligheten kan komma till användning i yrket. Enligt Hume (Gaarder, 1991) är 

personligheten en massa olika uppfattningar som följer på varandra med ofattbar hastighet som 

ständigt förändras och ständigt befinner sig i rörelse. Han poängterar att människan inte har 

någon bakomliggande personlighet under eller bakom uppfattningarna och sinnesstämningarna 

som kommer och går. 

 

Enligt min uppfattning verkar det vara ett ganska ensamt yrke att vara speciallärare eller 

specialpedagog även om samarbete, samråd och ledningsfunktioner förekommer i uppdraget. De 

teoretiska utgångspunkterna belyser beröm och klander, men detta område kom inte att tas upp 

under intervjuerna av någon utöver att det samtalades om betyg. Detta kanske var en slutsats 
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mer än ett diskuterande. En av filosofins viktigaste uppgifter är att varna folk för snabba 

slutsatser, då sådana lägger grunden till många former av övertro (Gaarder, 1991). 

Slutsats 

Så här i slutet av undersökningen kan jag konstatera att det inte behövs en examen som 

speciallärare för att få anställning som speciallärare. Att möjligheten att få arbeta som 

speciallärare utan en sådan examen finns ser jag som något positivt då det kan finnas skäl för att 

inte ha behörighet till speciallärarutbildning. I undersökningen framgår det dock att utbildning 

har betydelse. Utan den vidareutbildningen som de intervjuade har skulle de förmodligen inte 

fått det uppdrag som speciallärare eller specialpedagog som de har. 

 

I läroplanen, Lgr 11, står det tydligt på flera ställen att lärare, inte enbart speciallärare eller 

specialpedagoger, ska beakta elever i behov av särskilt stöd. Genom att intervjua erfarna lärare 

tycker jag att jag har fått svar på mina undersökningsfrågor. En av de tillfrågade anser att 

specialpedagogik borde ingå i grundutbildningen. 
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Framtiden 

En annan studie med liknande syfte skulle kunna ha en annan vinkling och att annan litteratur 

som kan kopplas till läroplanen skulle kunna komma i fråga. Jag känner att det skulle vara 

intressant att läsa flera uppsatser på grundläggande nivå eller avancerad nivå, vilket jag har 

gjort. Någon har handlat om bemötande och någon har handlat om läroplaner. Någon har varit 

inom området ekonomi och någon inom medicin och vården. Ofta är de lärorika på flera sätt, bl 

a verkar de vara olika beroende av vilken institution som studien genomförs inom, men 

framförallt har jag kunnat bilda mig en uppfattning om det vetenskapsteoretiska 

förhållningssättet. Även om jag anser att det bör finnas fritt utrymme för uppsatser att forma sig 

själva, så att alla inte blir stöpta i samma form. Jag har i dagsläget inte funnit något som jag vill 

ta reda på mer om; att redan nu ha kännedom om vad en eventuell nästkommande uppsats skulle 

handla om. Huruvida man kommer att behålla de båda utbildningarna som ger examen som 

speciallärare och specialpedagog är något som kan bli intressant att ta del av. 

Salamancadeklarationen, UNESCO, uttrycker att en internationell samsyn på 

specialundervisningen i framtiden (Brodin & Lindstrand, 2010).  

 

De intervjuade lärarnas habitus skulle kunna undersökas mera. Jag har tagit del av sådan 

forskning. Utbildningssociologen Bourdieu talar om socialt, kulturellt och språkligt kapital samt 

habitus (Gytz Olesen & Möller Pedersen, red, 2004). Kapital för Bourdieu är tillgångar, 

symboliska och materiella. Habitus är de föreställningar som man gjort till sina egna under sin 

uppväxt och vilka styr ens handlande. Habermas talar om identitet i stället för habitus. Jag har i 

studien kommit in på personlighet. En annan studie skulle kunna se över på vilket sätt, 

identiteten, personligheten och lärarens habitus har betydelse för förståelsen av eleverna och 

kanske föräldrarna och tvärtom; hur eleverna och föräldrarnas identitet, personlighet och habitus 

förstår läraren och det läraren förmedlar. 

 

Samtliga intervjuade fick anställning efter sin vidareutbildning. En mycket större liknande 

undersökning med flera att intervjua skulle vara intressant att ta del av. Skulle det där 

framkomma att det finns de som vidareutbildar sig för elever i behov av särskilt stöd, till och 

med tar en examen, men som sedan inte får anställning efter genomgången utbildning? Kanske 

utbildningen även är bekostad av den utbildade själv? Är det en livschans eller ett risktagande? 

Livschans kommer ursprungligen från samhällsvetaren Max Weber, där begreppet är ett slags 

klassbegrepp. Det säger något om vem man är och under vilka villkor man lever, varifrån man 

kommer och vart man är på väg. Begreppet står för allt från hälsa till överlevnad som till 

personliga upplevelser. 

 

Det går att komma på fler problemformuleringar för fortsatt forskning. En fråga kan vara: 

 

o Hur ser lärare med grundutbildning och uppdrag på sin roll att uppmärksamma och 

stödja elever i behov av särskilt stöd 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Datum för intervjun 

Plats 

Intervju med 

Personfakta 

Kön 

Ålder (årtal) 

Medborgarskap 

Civilstatus 

Bostad?  

I området 

Villa, lägenhet 

Finns släktingar/vänner med funktionshinder/”i behov av särskilt stöd” i närheten? 

 

Utbildning 

Speciallärare/Specialpedagog – Varför utbildade du dig? 

Vad för utbildning? 

När? 

Vad för examen innan utbildningen? 

Vem tror du utbildar sig till yrket? – Kan det finnas något kännetecken för en 

speciallärare eller specialpedagog? 

Motsvarar din anställning de förväntningar du hade på uppdraget när du gick 

utbildningen? 

 

Anställning 

Sedan? 

Tidigare? 

Vad ingår i just det uppdrag du har nu? 

Arbetsuppgifter 
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Problem 

Metoder? 

Åtgärdsprogram? 

”Oviktiga” ärenden? 

Förtroendevald eller liknande, t ex ansvar för lekförråd, matråd, elevråd, föräldraråd, 

miljöråd, mobbingteam, ledningsgrupp 

Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2: Inbjudningsbrev 

    XXX 2012-04-25 

 

Hej! 

 

I kursen ”Förberedande kurs i specialpedagogik” som jag för närvarande går på Stockholms 

universitet, ingår att skriva en uppsats på grundnivå om 30 högskolepoäng. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka vilken utbildning yrkesverksamma speciallärare och 

specialpedagoger har samt vilket uppdrag de har idag på skolan. Jag vill undersöka anledningen 

till varför man utbildat sig inom det specialpedagogiska området och också undersöka om deras 

förväntningar på utbildningen har uppfyllts. En ytterligare frågeställning är om utbildningen har 

varit till nytta för nuvarande arbetsuppgifter. 

 

För att kunna genomföra min undersökning behöver jag din hjälp. Jag vore mycket tacksam om 

du vill delta i min undersökning. Här kommer några exempel på frågeområden som jag kommer 

att beröra i intervjun; din utbildning, nuvarande arbetsuppgifter, ansvarsområden samt elevernas 

behov av specialpedagogiskt stöd. 

 

Jag önskar boka en tid för personlig intervju med dig. Intervjun kommer att ta ca en timme. Jag 

kommer att använda mig av bandspelare och spela in samtalet för att underlätta analysen av 

intervjun. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och personerna jag intervjuar 

kommer inte att namnges eller på annat sätt kunna identifieras. Materialet kommer endast att 

användas i min uppsats. Allt deltagande är frivilligt och kan avbrytas om så önskas.  

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig enligt nedanstående. 

 

Helene  

mobil: 073 721 46 71 

e-post: XXX 

 

Med vänlig hälsning 

Helene Carlsson 
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Bilaga 3: Aktiviteter för att utveckla 

förskolebarnens och sexåringarnas språk 

LÄSA SKRIVA TALA/LYSSNA SPRÅKÖVNINGAR ANNAT 

     

Gemensam. 

aktiviteter, ex, 

sagor, 

namnskyltar, 

enkla od 

Gemensam. 

aktiviteter, ex 

sagor, upplevda 

händelser, 

datum, 

namnsdagar, 

egna berättelser 

Högläsning av 

vuxen eller av 

äldre elever 

Språklig 

medvetenhet, ex rim, 

ramsor, sånger 

Begreppsbildning, 

ex med hjälp av 

”sagopåsar” eller 

naturdagboken, 

övning av 

talbegrepp, 

jämförelser etc. 

Storböcker Bokstavsböcker Återberättande Bornholmsmodellen Skrivdans 

”Bokstavarbete” Skriva 

tillsammans 

med äldre barn 

(”författare – 

spökskrivare”) 

Spela in på band 

för att lyssna 

eller använda 

inspelade band 

Tornéus ”modell” Musikterapi 

”Boknalle” el 

dyl. 

Diktera för 

läraren – skriva 

på dator 

Boksamtal ”Ordsnickaren” Motorikövningar 

enligt olika 

modeller 

”En kvart om 

dagen” 

Handdockor 

som inspiration 

för gemensam 

skrivning 

Berätta till bilder Storböcker använda 

enligt Marie Clays 

metod 

Illustrationer 

Läsa upp sin 

tankebok 

Tankebok Fritt berättande  Montessori- eller 

Reggio 

Emiliainspirerat 

arbetssätt 

 Texter till 

portfölj 

Besök av 

”sagotant” 

 Spel och lekar 

  Talövningar   
 

 

(Skolverket, 1995, s 27) 
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Bilaga 4: Exempel på dygden 

Generositet 

Vad är generositet? 

 Generositet är att kunna ge en kamrat något utan tanke på att få något tillbaka. 

 Att dela med sig av godis. 

 Att vara generös är ett bra sätt att visa kärleksfullhet. 

 

Varför behöver vi generositet? 

 Genom generositet blir världen vänligare och roligare att leva i. 

 Generositet skapar gemenskap utan att man ska behöva be om det. 

 Generositet är ett sätt att visa omtanke. 

 

Hur övar vi generositet? 

 Hur övar du generositet om … 

 … du ser att någon kanske behöver hjälp och du faktiskt har tid? 

 … du har fått en ny leksak som en kamrat kanske gärna skulle vilja leka med? 

… du tittar på TV, medan mamma lagar middag. Efter en stund ropar hon på 

hjälp för att duka bordet? 

 … du är på utflykt och en kamrat råkar tappa sina smörgåsar i leran? 

 

Andra exempel på generositet! 

 Vad skulle generositet vara om…? 

 

Tecken på framgång! 

 Du kan ge bort saker för att göra andra glada. 

 Du kan ge utan att behöva ”kontrollera” hur gåvan används.   

 Du försöker tänka på om du kan vara till glädje för andra. 

 

Fortsätt att öva! Du behöver mer träning när… 

 … du inte kan hitta någon som behöver Din hjälp. 

 … när Du förväntar Dig att få något tillbaka. 

 … bara ger bort saker som du inte bryr dig om. 

 

Att säga till sig själv: 

 Idag skall jag… 

 

(Åhs, 1998, s 134-135) 
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Bilaga 5: Handlingsplan för 

Specialpedagogerna 2009-2010 

För att nå lokala arbetsplanens mål vill/ska vi arbeta med följande. 

 

Vi ska värna om en likvärdig utbildning genom att: 

arbeta för att fokus flyttas alltmer från eleven till skolans lärandemiljö. 

i olika sammanhang hålla fram att det är elevens förutsättningar och behov som skall vara 

styrande för hur lärande och undervisning organiseras. 

tillsammans med undervisande lärare analysera och diskutera kring undervisningens innehåll, 

struktur, uppgifter och material. 

arbeta med elevgrupper och enskilda elever. 

 

Vi ska förebygga och motverka svårigheter genom att: 

verka och delta i enhetens utvecklingsarbete. 

samarbeta med skolans ledning. 

göra observationer, kartläggningar och ”screeningar”. 

arbeta med elevgrupper och enskilda elever. 

 

Vi ska inspirera, stötta och medvetandegöra kollegor och föräldrar genom att: 

vara en samtalspartner. 

handleda kollegor. 

att initiera och genomföra pedagogiska diskussioner. 

 

Vi skall ta ett särskilt ansvar för samordning och uppföljning genom att: 

vara aktiva i enhetens elevhälsoarbete. 

ansvara för att åtgärdsprogram skrivs, genomförs och utvärderas. 

ta kontakter med stödjande instanser utanför enheten. 
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Bilaga 6: Läs- och skrivsvårigheter. 

Barn- och elevhälsan 

Riktlinje 

Gäller fr o m 2011-10-14 

Giltighetstid 2 år 

 

Steg för steg hur man går till väga med läs- och skrivsvårigheter på barn- och ungdomar i XX 

Kommun och Barn och elevhälsan 

 

1) Screening och uppföljning av elever för att upptäcka barn med läs- och 

skrivsvårigheter. 

2) Åtgärdsprogram med befintliga insatser på skolan och uppföljning av insatsen. 

Skolans elevvårdsarbete/Skolans specialpedagog 

 Gör lästester och övriga tester 

 Aktivt arbete kring eleven 

 Anpassning i klassrummet 

 Kompensatorisk hjälp 

 Aktiv träning i skolan och hemmet 

 

3) Ärendeanmälan till skolpsykolog för vidare handläggning. För att ärendeanmälan skall 

skickas skall rektor och vårdnadshavare godkänna detta, för optimalt resultat. 

4) Med anmälan skall bifogas: 

 Skolans testresultat 

 Åtgärdsprogram 

 Pedagogisk beskrivning 

 

5) Skolpsykolog ser över det inkomna materialet och gör bedömning om ytterligare tester 

bör göras och eller om remiss till auktoriserad logoped inom XX kommun skickas. 

6) Logoped gör utredning och återgivning till vårdnadshavare och skola. 

 

Vid  

händelse av att rektor och vårdnadshavare inte är överens om detta kan inte ärendeanmälan 

skicka till skolpsykolog. Vårdnadshavare hänvisas till husläkare. Barn och elevhälsan jobbar på 

uppdrag av Barn- och utbildningskontoret, och stöd och hjälp skall tillhandhållas i skolan. 

 

Dokumentägare: NN på ett vårdbolag
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