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Abstract   
 
En skola för alla – Pedagogers erfarande om lärande, utveckling och delaktighet för 
integrerade särskoleelever i grundskoleklasser. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur verksamma pedagoger uppfattar, erfar integrerade 
särskoleelevers lärande, utveckling och delaktighet i grundskoleklasser. 
 
I litteraturgenomgången belyses vårt syfte utifrån olika aspekter som ska bidra till en ökad 
kunskap och förståelse för läsaren. 
 
I den empiriska undersökningen har sex pedagoger intervjuats utifrån en fenomenografisk 
forskningsansats, vilken är en kvalitativ metod och ett vetenskapligt förhållningssätt att 
studera uppfattningar.  
 
Resultatet av pedagogernas erfarande/uppfattningar visar på olika betydelsefulla områden som 
är viktiga för elevgruppens lärande, utveckling och delaktighet. Dessa områden är tid, 
resurser/stöd, gruppen, språk och kommunikation, individualisering och kunskaper om 
elevgruppen.  
 
Ämnesord Specialpedagogik, integrering/inkludering, normalisering, utvecklingsstörning, 
fenomenografi   
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1. Inledning 
 

Som blivande pedagoger med inriktning Fritid och skola i ett helhetsperspektiv 6-12 år valde 

vi att fokusera och därmed avgränsa vårt arbete mot särskoleelever som finns integrerade i 

grundskoleklasser. Valet av grundskolan gjordes inte för att vi tycker att fritidsverksamheten 

är mindre viktig, utan vi ser det som en helhet. Den kunskap som vi tar med oss från denna 

studie överför vi givetvis även i vårt arbete med barn och ungdomar i fritidsverksamheten. 

Denna nyvunna kunskap gagnar arbetet med alla elever i olika verksamheter både i och utan 

behov av särskilt stöd. 

 

 
1.2 Bakgrund 

 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling”  (Utbildningsdepartementet, 1998, s.6). 

   

Dessa oerhört viktiga rader har genomsyrat hela vår utbildning, men vad innebär de i 

praktiken? Genom erfarenheter både innan och under vår utbildning har vi lagt märke till en 

stor variation av barns olikheter som skolan och dess verksamheter möter. Oavsett vilka 

förutsättningar och behov eleverna än har när de kommer till skolan har de rätt att få den hjälp 

och det stöd som behövs för deras utveckling. Vi har under våra praktikperioder känt att vår 

kompetens till att möta alla elever inte varit tillräcklig. Som specialisering valde vi därför 

kursen - Pedagogisk mångfald – att möta alla barn och ungdomar från ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Denna kurs inspirerade oss och utvecklade en nyfikenhet för de 

specialpedagogiska frågorna vilket ledde till denna fördjupning inom området. 

 

Kursen är ingen självklarhet för utbildningen eftersom den ingår i specialiseringen och är 

därmed valbar efter intresse. Men i enlighet med lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) 

analys av specialpedagogisk kompetens är tanken att alla pedagoger ska utbildas för att kunna 

möta alla barn och ungdomar. Detta tycker vi är viktigt om intentionen ”en skola för alla” ska 

verklighetsförankras. Läroplanen (Lpo 94) uttrycker det också klart. ”Alla som arbetar i 

skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att 
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göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Utbildningsdepartementet, 1998, 

s.4).   

 

De värderingar som finns i vårt samhälle kan ligga till grund för hur vi väljer att se på olika 

människor (Tideman, 2000). Vad som är normalt och vad som är avvikande kan bedömas 

olika i olika tider och kan bl. a. vara beroende på vårt samhälles förändringar. De grupper och 

individer som har varit föremål för särskiljande handlingar har förändrats över tid. Författaren 

påpekar att ”…leprasjuka, vansinniga, fattiga, vagabonder, utvecklingsstörda, kriminella är 

några grupper som pekats ut som avvikande under det senaste århundradet, men exemplen 

kan göras många” (s.267). En miljö där barnens svårigheter ofta uppdagas i är skolan. 

Tideman (2000) menar då att det inte nödvändigtvis behöver vara barnen som har problem, 

utan att skolan vid varje tidpunkt fordrar vissa sätt att fungera. Barnen till de sämst ställda fick 

gå i fattigskolor eller i folkskolan i begränsad omfattning, medan de bättre välbärgade 

föräldrarna valde andra skolor framför folkskolan till sina barn. Det skulle dröja till omkring 

1915 innan de flesta av alla skolbarn, drygt 94 %, gick i folkskolan. För barn med 

rörelsehinder infördes skolplikt först år 1962. Innan dess uppdaterade man efter hand 

folkskolans möjligheter och skyldigheter för hur man skulle svara för undervisningen av barn 

med vad vi idag skulle kalla särskilda behov (Skolverket, 2001).  

 

I slutet av 1800-talet och framåt undervisades barn med medicinska sjukdomar som epilepsi 

och tuberkulos eller efterblivna barn enskilt i mindre grupper. De vanföra barnen fick sina 

egna institutioner för undervisning och vård. Runt sekelskiftet började de sinnesslöa, 

obegåvade och efterblivna barnen grupperas till institutioner och hjälpklasser (Skolverket, 

2001). Bergquist, m.fl. (1998) skriver att institutionerna byggdes ute på landsbygden för att 

skydda de utvecklingsstörda från de hårdhänta – omilda tag de kunde utsättas för om de bodde 

ute i samhället. Under mellankrigstiden fortsatte man bygga stora institutioner för 

utvecklingsstörda ute på landsbygden.   

 

Synen på individuella utmärkande egenskaper etablerades under 1900-talets början (Tideman, 

2000). Det var först på 1960-talet som avskiljning i form av speciella skolor och klasser 

började ifrågasättas. På 1970-talet tog den fysiska integreringen av särskolan fart på allvar, 

men så småningom började även den modellen av integrering att ifrågasättas och diskuteras. 

Man menade att integreringen av särskoleklasser som flyttade in i samma byggnader som 

grundskolans klasser inte självmant ledde till kontakter mellan elever och lärare från de båda 
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skolformerna. Omständigheten som ansågs ligga till grund för att ett större samarbete mellan 

skolformerna inte skett var att de hade olika huvudmän. Under 1990-talet kommunaliserades 

särskolan under motiveringen att det skulle underlätta utvecklingen mot en skola för alla. 

 

Skolverkets rapport nr. 103404 (2002), som är en uppföljning/utvärdering på 

regeringsuppdrag har bl.a. undersökt kvalitén i undervisningen för integrerade särskolelever 

och föräldrarnas inflytande. Hur undervisningen kom att se ut för eleverna berodde dels på 

praktiska omständigheter och hur man tolkade integrering och en skola för alla. 

Undersökningen tyder på ett särskiljande snarare än en inkluderande integrering. Skillnaderna 

beträffande kvalitén i undervisningen mellan pedagoger i särskola och grundskola visade sig 

bl.a. i form av en specialpedagogisk kompetens och längre erfarenhet för pedagoger i 

särskolan. Pedagoger i grundskolan ansåg att de hade mindre kompetens när det gäller 

utvecklingsstörning och de upplevde en brist på stöd. Men undersökningen pekar inte på 

några självklara kvalitetsskillnader då det visade sig att det fanns pedagoger i grundskolan 

som trots osäkerhet om sin kompetens ändå bedrev en utmanande och kvalitativ undervisning, 

likaväl som det fanns pedagoger i särskolan som inte bedrev en utmanade undervisning.  

 

När det gäller föräldrainflytande så framkom det att 80 % av vårdnadshavarna var nöjda med 

sitt val av skolform. Undersökningen utskiljde vårdnadshavare i tre grupper varav den ena 

gruppen såg valet till särskola som ett självklart val. Den andra gruppen som tackat ja till 

särskola såg valet som tveksamt och inte självklart medan den sista tacka nej gruppen inte såg 

särskolan som något självklar skolform trots att barnet bedömts tillhöra personkretsen. 

Rapporten belyser att förutsättningen för att föräldrainflytandet ska bli framgångsrikt är 

beroende på om skolan respekterar vårdnadshavarnas val och att grundskolan förmår att 

undervisa elever som bedöms tillhöra särskolan.  

 

Carlbeckkommitténs uppdrag är att se över utbildningen för personer med utvecklingsstörning 

(Utbildningsdepartementet, 2003:35). Arbetet bedrivs utifrån begreppet en skola för alla och  

har präglat skolpolitiken i årtionden. En skola för alla är en vision där alla elevers erfarenheter 

och behov blir tillgodosedda. I deras delbetänkande framkommer faktorer som bemötande, 

förståelse och attityder som viktiga och är av stor betydelse för elevens möjligheter att lyckas. 

Det krävs också förutsättningar som anpassning av arbetssätt, arbetsformer och innehåll. Även 

ekonomiska resurser, engagerad personal och rektors inställning och engagemang har 
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betydelse. Hur den konkreta undervisningen utformas beror på synen på lärande och vilka 

kunskaper som är värdefulla.   

 

Föräldrarnas inflytande över deras barns skolform gör att vi kommer att ställas inför denna 

elevgrupp förr eller senare. Därför ser vi att det är av stor vikt att vi är förberedda och har 

kunskaper att möta dem. Vi vill fördjupa oss i vad det är för kunskaper som vi som blivande 

pedagoger behöver ha med oss. Vilka faktorer och förutsättningar riktar verksamma 

pedagoger sin medvetandeakt mot?  
 

 
1.3 Syfte 
 
Syftet med det här arbetet är att få kunskaper om hur man kan verka för intentionen om en 

skola för alla utifrån vår valda elevgrupp, integrerade särskoleelever i grundskoleklasser. Vi 

vill undersöka hur verksamma pedagoger uppfattar, erfar integrerade särskoleelevers lärande, 

utveckling och delaktighet i grundskoleklasser.  

 

 

1.4 Förtydligande av begrepp 
 
Särskoleelever är de elever som är behöriga till särskola enligt skollagen. Integrerade 

särskoleelever är, i vår studie, de elever som får sin utbildning i grundskoleklasser. Om 

eleverna är integrerade i klassen full tid eller endast ett fåtal timmar har inte varit det 

väsentliga för oss. Det viktiga har varit att koncentrera vår studie till den tid som eleverna 

varit delaktiga i grundskoleklassen.  

 

För att vara enhetlig i vår text har vi valt att använda ordet utvecklingsstörning, eftersom det 

begreppet finns med i bl.a. skollagen. Likaså används den gemensamma benämningen 

pedagoger oavsett deras olika utbildningar.  

 
I texten kommer vi att hålla oss till begreppet integrering. Integrering är en process som ska 

leda mot en inkludering, en skola för alla. Oavsett vad det är för begrepp man använder är det 

viktiga som vi ser det att man arbetar mot samma mål. Att se till varje individ och vad den 

behöver och att de ska få vara en del i en helhet.  
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2. Litteraturgenomgång 
 

I litteraturgenomgången kommer olika områden att delges som är kopplade till syftet. Först 

fokuseras litteraturen på de övergripande målen för skolan med utgångspunkt att möta alla 

elever ur ett specialpedagogiskt och politiskt perspektiv. Olika perspektiv på begreppet 

integrering och inkludering förklaras och de olika skolformerna beskrivs. Elevgruppen 

skildras utifrån olika perspektiv och dessutom tas olika teorier upp som den kognitiva, de 

multipla intelligenserna samt det sociokulturella perspektivet på lärande. Avslutningsvis och 

som en övergång till vår empiriska studie tas fenomenografin och dess idéstruktur upp, vilken 

klarlägger variationen i människors sätt att erfara olika fenomen i världen.  

 
 
2.1 Att möta alla elever – Specialpedagogik 
 
De övergripande målen för skolan är desamma för alla barn som kommer till skolan. I 

läroplanen (Lpo 94) förespråkas mål och riktlinjer som skall gälla för skolan: ”Var och en 

som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde” 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.5). Specialpedagogiken utgår från detta förhållningssätt 

för att verka för en skola för alla. 

 

Specialpedagogiken fungerar som ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar sin teori 

från discipliner som pedagogik, psykologi, sociologi och medicin. Liksom övrigt 

elevvårdsarbete så har specialpedagogiken dessutom en politisk och normativ funktion. Detta 

eftersom det handlar om hur samhället uttrycker hur människor med avvikelser av olika slag 

skall ha det nu och i framtiden (Utbildningsdepartementet, 1999:63). Eftersom det är politiskt 

önskvärt att försöka utveckla en mer inkluderande skola, så är specialpedagogiken ett av de 

prioriterade utbildningsområden som ansvariga politiker och skolverket visar på är nödvändig 

kunskap för alla pedagoger i svensk skola (Haug, i Vernersson, 2002). Källstigen och Setkic, 

(1999) menar att fördjupade kunskaper och ökad kompetens är något som är otroligt viktigt i 

strävan att hitta inkluderande metoder. Metoder som förändrar och förbättrar skolornas 

undervisningsklimat och som ger alla elever en plats i klassen. Med andra ord så behövs 

undervisnings- och lärandemiljöer som är anpassade till den enskilde elevens förutsättningar 

och behov i en integrerande atmosfär.  
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Specialpedagogik är också ett förhållningssätt dvs. det bemötande och den respekt som visas 

för individen. ”Förhållningssätt kan definieras som våra värderingar och uppfattningar om 

människan och hennes utvecklingsmöjligheter, eget verksamhetsområde, kunskapers värde, 

samhällets insatser samt etik och respekt” (s.55). Författarna påpekar också att 

förhållningssättet omfattar förmågan att sammanställa, tolka och skapa sammanhang i olika 

budskap. Denna förmåga utgår från ett tänkande utan början och utan slut där gången om hur 

man bör förhålla sig för att hjälpa en elev att utvecklas är det viktigaste. ”Med ett 

specialpedagogiskt förhållningssätt och kunskap om hur man kan stödja elevens lärande vid 

rätt tidpunkt och i en bra inlärningsmiljö kan lärandet ses i ett längre perspektiv och 

svårigheter kan undanröjas” (Skolverket,  i Vernersson, 2002, s.12).  

 

 
2.2 Normaliseringsbegreppet 
 
Handikappspolitikens övergripande målsättning är att personer med funktionshinder trots 

funktionshindret ska kunna leva ett normalt liv i gemenskap med andra människor (Tideman, 

2000). Det är här begreppet normalisering kommer till uttryck. Till en början var 

normalitetsprincipen ett led i att förändra institutionerna för personer med utvecklingsstörning 

till det bättre. Den grundläggande utgångspunkten var att ”… personer med 

utvecklingsstörning i egenskap av samhällsmedborgare hade rätt till standard och 

levnadsvillkor som liknade de som andra medborgare hade” (s.51).  

 

Normaliseringsprincipen bygger på, som namnet antyder, en strävan efter det ”normala”. Men 

vad som är normalt kan tolkas eller tydas på olika sätt, därför kan begreppet normalisering 

behöva definieras. Det finns tre olika sätt att se på normalisering, statistisk normalitet, 

normativ normalitet och individuell eller medicinsk normalitet. Statistisk normalitet anknyter 

till vad som är genomsnittligt och är inriktat på att göra det möjligt för individer att leva ett 

vanligt liv. Här är det först och främst levnadsvillkoren, miljön och omständigheterna som ska 

vara så normala som möjligt och inte den enskilde som ska förändras, alltså likvärdig den 

övriga befolkningens villkor. Den normativa normaliteten utgår från en strävan att normalitet 

är de värderingar om vad som är normalt och som förekommer i ett samhälle vid en viss 

tidpunkt. Individuell eller medicinsk normalitet ”betyder att en individ är normal/”frisk”, dvs. 

inte är avvikande eller sjuk. När någon är avvikande från det normala krävs det behandling för 

att uppnå normalitet” (s.53).   
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Den skandinaviska tolkningen av normaliseringen, i form av vanliga levnadsförhållanden för 

personer med utvecklingsstörning, är nära förenat med efterkrigstidens nordiska 

välfärdsbygge. Betoningen läggs på betydelsen av vanliga, statistiska genomsnittliga 

livsvillkor och syftar till att skapa förutsättningar för ett normalt liv för personer med 

utvecklingsstörning. Utgångspunkten är inte att förändra individerna utan att normalisera 

villkoren och göra miljö tillgänglig. Förutsättningar och möjligheter till att leva ett så vanligt 

liv som möjligt ska ges till alla människor. Normaliseringstolkningen sett ur det 

skandinaviska perspektivet betyder inte att personer med utvecklingsstörning ska göras eller 

bli normala, utan de ska ha en normal livssituation som är likvärdig med andra människors 

situationer inom samma områden. Eller som Tideman (2000) beskriver det: ”Det innebär inte 

att personer med utvecklingsstörning ska bli som ”medel- Svensson”, utan att de ska få 

förutsättningar att delta i och vara en del av ”det normala” utifrån sina egna förutsättningar” 

(s. 54).       

 

Källstigen & Setkic (1999) beskriver normaliteten ur demokratiperspektivet vilket innebär att 

samhället måste byggas med insikten om att allas behov är lika mycket värda och ska 

behandlas med samma respekt. Att mångfalden berikar samt att varje människa med sin 

kunskap och erfarenhet är en tillgång för samhället.    

 

 

2.3 Olika perspektiv på integreringsbegreppet  
 
Haug (1998) påpekar att normaltolkningen av begreppet integrering är oerhört bred och 

öppen. För att visa det breda integreringsbegreppet använder sig författaren av termerna 

segregerande respektive inkluderande integrering. Den segregerande integreringen är 

specialundervisningens ursprung. Det centrala för den segregerande integreringen är att man 

försöker hitta den miljö som är bäst för den enskilde eleven. I den inkluderande integreringen 

ska undervisningen ske inom ramen för den klass där barnet är inskriven som elev. Den 

centrala frågan blir om eleven ska anpassas till skolan eller om skolan ska anpassas till eleven. 

 
Rabe och Hill (2001) menar att begreppet integrering kan stå för utvecklingsprocesser som 

leder mot målet integration. Detta innebär en gemenskap där alla har sin naturliga tillhörighet 

och lika värde och just därför rätten till hel och full delaktighet och medansvar för att forma 

helheten. Integration som mål är därför en konsekvens av en demokratisk människosyn som 

bl. a. ser olikheter människor emellan mer som en tillgång för det gemensammas bästa än som 
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orsaker till problem och svårigheter. De påpekar också att ett hot mot den integrerade 

gemenskapen är ett hot mot helhetens möjligheter till förverkligande och utveckling av 

kompetens i olika avseenden.  

 

Carlbeck-kommittén (Utbildningsdepartementet 2003:35) beskriver utifrån Mårten Söders 

studie fyra olika former av integrering. Fysisk integrering innebär att särskoleklasser finns 

lokalt integrerade. Funktionell integrering betyder att de båda skolformerna gemensamt 

använder sig av lokaler, utrustning och personal. Vid social integrering ingår alla elever i en 

gruppgemenskap, där alla är en naturlig del i gruppen och har regelbunden och spontan 

kontakt med varandra. Samhällelig integrering innebär samma möjligheter till resurser och till 

att påverka sin situation och till att ha ett arbete och ingå i en social gemenskap. Kommittén 

påpekar att forskningsrapporter ofta fokuserar på den enskilda eleven. Men det är inte en 

individ som ska anpassas utan det handlar om en ömsesidig anpassning det som händer i 

gemenskapen och där alla i gruppen har ett ansvar.  

 

Salamancadeklarationen är en internationell överenskommelse som ligger till grund för 

läroplanen och som handlar om undervisning av barn i behov av särskilt stöd (Skolverket, 

1999). De uppmanar deltagande stater att verka för en skola för alla. Inkluderingsbegreppet 

blev ett officiellt begrepp genom Salamancadeklarationen och som används alltmer i Sverige 

menar Carlbeck-kommittén (Utbildningsdepartementet 2003:35). Integrering är en process 

som ska forma en inkluderande undervisning som innefattar alla och som fokuserar på 

lärandemiljöer. En inkluderande skola och undervisning betonar samspelet mellan individ och 

den pedagogiska, sociala och fysiska miljön där alla har möjligheter till social och kognitiv 

utveckling. De tycker att alltfler bör använda inkludering som begrepp istället för 

individintegrerade/integrerade elever, eftersom det är miljön som ska samspela med individen 

och inte individen som ska anpassas till en given miljö. 

 

Kommittén påpekar delaktighet som ett viktigt begrepp för att beskriva integreringsprocessen 

och som betonas bl.a. i läroplanen. De hävdar att ”delaktighet och inflytande utgör 

nödvändiga förutsättningar för en inkluderande undervisning och en skola med hög kvalitet” 

(s.36). 

 

Delaktighet belyser Björk-Åkesson & Granlund i Gustavsson (2004) utifrån WHO:s 

klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). ICF:s övergripande mål 
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är ”att erbjuda ett standardiserat språk och en struktur för att beskriva hälsa och 

hälsorelaterade tillstånd” (s.30). Delaktighet är ett centralt begrepp för att beskriva 

klassifikationen och fokus ligger på hur individen fungerar i vardagliga situationer. 

Delaktighet uppstår alltid mellan en individs aktivitet och samspelet med miljön och är länken 

mellan individen och världen. Att vara delaktig innefattar att vara självständig även om 

aktiviteter inte kan göras på egen hand. När kroppslig hälsa bedöms eller individens funktion i 

sociala sammanhang bedöms, måste omfattningen av aktivitet medräknas vid beskrivning av 

funktionshinder. Men för att komma åt det centrala i begreppet inkludering, så behövs 

individens egen upplevelse av engagemang innefattas och den upplevelsen avgör 

delaktighetens omfattning. 

 

 
2.4 Rutiner för mottagande i särskolan och skolformer 
 

Skolverket (2001:23) påvisar att en del barn redan i förskolan har varit i kontakt med 

habilitering där utredningar gjorts. För andra barn kan processen vara mer långdragen. 

Skolgången har börjat i grundskolan men blivit problematisk. Trots att de fått det stöd som de 

har rätt till så har de svårt att nå upp till kunskapsmålen. I samråd med vårdnadshavaren inleds 

en utredning av expertis som utreder orsakerna till svårigheterna och om barnet är berättigad 

särskola. Beslutet förutsätter en helhetsbedömning där testresultat såväl som barnets sätt att 

fungera och utvecklas i sin läromiljö och i umgänget med andra barn vägs in.  Experter inom 

olika områden genomför utredningen där pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social 

sakkunskap ska ligga till grund för det eventuella beslutet. Den pedagogiska utredningen har 

till syfte att ge svar på frågan om barnet har förutsättningar att nå kunskapsmålen. Det ska 

tydligt framgå vilka insatser som skolan gjort för att anpassa verksamheten till barnets behov 

samt vilka resultat som följt av dessa insatser. Den psykologiska utredningen innefattar en 

redogörelse om barnets utveckling fram till den aktuella tidpunkten, bedömning av barnets 

kognitiva förmåga via begåvningstest och andra professionellt vedertagna 

bedömningsinstrument. Den ska också innefatta psykologens slutsatser utifrån sin analys av 

bedömningsunderlaget. Den medicinska utredningen ska ge en bild av barnets hälsa samt så 

långt det är möjligt klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter och vad det kan 

innebära för den fortsatta utvecklingen. Situationen i hemmet eller i övrigt utanför skolan och 

dess betydelse för barnets förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utgörs av den 

sociala utredningen.  
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De som är berättigade till särskola står angivet i skollagen. Enligt skollagen (1985:1100) 1 

kap. 5 § så är särskolan till ”För barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan och 

gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda”. 1 kap. 16 § står det vidare att ”Det som i 

lagen sägs om utvecklingsstörda gäller även de som har fått ett betydande och bestående 

begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller 

kroppslig sjukdom, samt personer med autism eller autismliknande tillstånd.” (s.31). När 

utredningen gjorts och den kommit fram till att barnet är behörig till särskola så är det 

styrelsen i barnets hemkommun som fattar beslutet om särskola och vårdnadshavare avgör om 

erbjudandet skall accepteras. De har enligt lagen om försöksverksamhet med ökat 

föräldrainflytande (1995:1249) bestämmanderätt över sitt barns skolgång. I 2 § står det ”Om 

vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas emot i särskolan, skall barnet 

fullgöra skolplikten enligt vad som gäller för barn i allmänhet enligt skollagen (1985:1100)” 

(s.33).   

 

Det finns olika skolformer att välja på såsom särskola och grundskola (Källstigen & Setkic, 

1999). I grundskolan får alla barn gå medan i särskolan går barn som inte klarar av 

grundskolan på grund av något funktionshinder. Den obligatoriska särskolan består av 

grundsärskola och träningsskola. Inom grundsärskolan finns huvudsakligen elever med lätt 

utvecklingsstörning. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan gå i grundsärskolan. 

Grundsärskoleundervisningen motsvarar den vanliga grundskolan (Tideman, 2000). Man läser 

i stort samma ämnen som i grundskolan men anpassar omfattning och svårighetsgrad efter 

elevernas förmåga. Det som skiljer dem åt är uppnåendemålen i läroplanen 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Särskolans mål uttrycker vad eleverna efter sina 

individuella förutsättningar skall ha uppnått när de lämnar särskolan.  

 

Efter bedömningen kan den eventuella särskoleeleven ”få sin undervisning i en 

grundskoleklass (integrerad elev)” (Skolverket, 2001 s. 23) om berörda rektorer enas om det 

och om vårdnadshavare ger sitt medgivande. Då gäller särskolans kursplaner för eleven och 

det är rektorn för särskolan som beslutar om avvikelser från särskolans timplan, med hänsyn 

till undervisningens uppläggning i grundskolan.  
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2.5 Särskolans personkrets 
 
För att vara behörig till särskolan ska man enligt skollagen ha en utvecklingsstörning. Många 

med autism eller autismliknande tillstånd har även en utvecklingsstörning. Vad innebär detta? 

 

2.5.1 Utvecklingsstörning  
 
För att förstå vad en utvecklingsstörning innebär måste man känna till vad begåvning är 

menar Kylén (1986). Begåvning är en fråga om abstraktion i tänkandet. Det vi upplever med 

våra sinnen bearbetas och ordnas i tänkandet och utgör en verklighetsuppfattning som 

konstrueras i begåvningen. Till vår hjälp har vi bilder och symboler, dessa är också viktiga för 

vår kommunikation med andra. Kylén (1986) delar upp begåvningsfunktionen i tre olika 

funktioner, fem kategorier och fyra abstraktionsnivåer, där den fjärde nivån likställs med 

normalbegåvning. De tre funktionerna är ordnande och omordnande av sinnesupplevelse, 

tankeoperationer och symbolfunktion. Verkligheten skapas genom sinnesintryck som 

struktureras och därmed förstås bättre, vilket görs efter en funktion som handlar om ordnande 

och omordnande. Det finns fem kategorier för det som är:  

 

• rum som svar på frågan var? 

• tid som svar på frågan när? 

• kvalitet som svar på frågan vad? 

• kvantitet som svar på frågan hur mycket?  

• orsak som svar på frågan varför?  

 

När vi har ordnat våra sinnesintryck kan vi utföra handlingar (fysiskt) eller tankeoperationer. I 

konkreta tankeoperationer ser man konkreta saker framför sig medan de abstrakta 

tankeoperationerna inte har föremål i tanken framför sig. Den tredje funktionen är 

symbolisering vilken bygger på att vi förstår att föremål, händelser och egenskaper kan 

betecknas med tecken eller symboler. Dessa tre funktioner, ordnandet, operationerna och 

symboliserandet, kan ske på olika abstraktionsnivåer som ökar under 

begåvningsutvecklingen. Dessa abstraktionsnivåer utvecklas normalt med åldern och är 

beroende av en biologisk mognad. Abstraktionsnivåernas indelning och dess innebörd för en 

utvecklingsstörning beskrivs under rubriken utvecklingsstörningens olika nivåer. 
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2.5.2 Innebörd och definition  
 
Vad innebär det att ha en utvecklingsstörning? Asmervik m.fl. (2001) tar upp en utbredd 

definition som American Association on Mental Deficiency infört. ”Psykisk 

utvecklingsstörning handlar om intellektuella funktioner som ligger långt under genomsnittet 

och som medför eller finns parallellt med en bristande anpassning. Tillståndet uppstår eller 

visar sig under individens utveckling” (s.162). Den bristande anpassningen kan innebära 

brister eller svagheter med exempelvis kommunikation, sociala relationsfärdigheter eller 

skolfärdigheter. Författarna ifrågasätter den bristande anpassningen betydelse och menar att 

inte enbart individen ska ansvara för det, utan det är ofta förutsättningarna som inte är 

anpassade till individen. Långt under genomsnittet innebär en reducerad mental funktion som 

ligger mer än två standardavvikelser under genomsnittet. Genomsnittet är 100 och en 

standardavvikelse är 15 vilket betyder att två avvikelser blir 70, som är gränsen för 

utvecklingsstörning. Med hjälp av intelligenskvoter (IK) indelas utvecklingsstörningen i tre 

grader (Kylén, 1986).  För att räkna ut intelligenskvoten dividerar man intelligensåldern, den 

prestation som är genomsnittlig för en viss ålder (vilket vi inte kommer att gå in på) med 

levnadsåldern och multiplicerar den kvoten med hundra. Då får man ut procenten av 

genomsnittlig utveckling. WHO har gjort följande uppdelning utifrån intelligenskvoten. IK 

mellan 50-70 betyder en lindrig utvecklingsstörning, IK mellan 35-50 betyder en måttlig 

utvecklingsstörning och en IK under 35 betyder en svår utvecklingsstörning.  

 

Uppdelningen av utvecklingsstörningen i olika nivåer eller grader måste ses som en slags 

genomsnittlig beteckning av funktionsförmågan (Bakk & Grunewald 1998). Det är viktigt att 

faktorer som psykologiska, sociala och pedagogiska vävs in då man gör bedömningar av den 

intellektuella förmågan. Att fastslå att en person befinner sig på en nivå för alltid och anpassa 

åtgärder efter det får inte fastställas utan bör omprövas gång på gång. Det är miljöns krav som 

blir till svårigheter och det är utifrån det som graden av utvecklingsstörning bedöms. De 

måste ses som personer med utvecklingsmöjligheter där de personer som möter dem har 

kunskaper om den enskilde eleven och bygger vidare på det eleven kan. Därmed minskas 

effekten av hämningen. 
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2.5.3 Utvecklingsstörningens olika nivåer   
 
Abstraktionsnivån utvecklas normalt med åldern menar Kylén (1986). Ju högre nivå desto 

större överblick och perspektiv, ju lägre nivå desto konkretare upplever vi saker och ting. 

P.g.a. en hämning utvecklas abstraktionsnivån i tänkandet långsammare och stannar vid 

vuxen ålder på en lägre nivå. En utvecklingsstörning kan leda till svårigheter att få struktur på 

verklighetsuppfattningen, att utföra tankeoperationer eller att använda språk. En annan 

hämning är korttidsminnet där en person med en utvecklingsstörning klarar mellan 3-7 

informationsenheter jämfört med en normalbegåvad som klarar 5-9 enheter. Kylén (1986) har 

delat in utvecklingsstörningen i tre olika begåvningsstadier (abstraktionsnivåer) efter Piagets 

stadieteori som beskrivs längre fram.  

 

• A-nivån, svår utvecklingsstörning. Här förstår och agerar personer här och nu. De 

upplever, kommer ihåg och känner igen den konkreta verkligheten. Förmågan att 

kommunicera görs via signal- och kroppsspråket. 

• B-nivån, måttlig utvecklingsstörning. Här förstår personer sin närmiljö som helhet 

men saknar överblick över det frånvarande och är mycket beroende av handlingarna. 

De förstår bild och tal och ökar därmed kommunikationsmöjligheterna. 

• C- nivån, lindrig utvecklingsstörning. I denna tredje nivå har de en allmän uppfattning 

om tillvaron och läs- och skrivförmågan tillkommer. Tänkandet utgör inga större 

hinder i den praktiska vardagen. Men att arbeta med många faktorer samtidigt, att 

konstruera flera alternativa lösningar och att tänka sig hypotetiska situationer är svårt.  

 

Enligt Asmervik m.fl. (2001) kan den grupp som befinner sig på C-nivå jämföras med dem 

som brukar kallas lågpresterande eller underpresterade. De som befinner sig på denna nivå 

utgör en majoritet, ungefär 80 % av de utvecklingsstörda. De är kognitivt utrustade på samma 

sätt som de flesta andra människor. Skillnaden är att utvecklingen går något långsammare och 

de når inte upp till riktigt samma nivå. De har goda möjligheter att nå upp till tillfredställande 

anpassning och de avgörande faktorerna är omsorgssituationen och kvaliteten på 

undervisningen i skolan.  

2.5.4 Autism och autismliknande tillstånd 
 
Mellan 70-80 % av dem som har autism och autismliknande tillstånd har en 

utvecklingsstörning. Enligt Gillberg (1999) är det ingen i dagsläget som vet om det är den 
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sociala interaktionen som leder till utvecklingsstörningen eller tvärtom, eller om båda är 

uttryck för samma bakomliggande störning. Mycket tyder dock på att det förståndsmässiga 

funktionshindret är det ursprungliga, då det bl.a. visat sig att de kognitiva svårigheterna 

kvarstått i de fall då kontaktförmåga och beteende har förbättrats i vuxen ålder. De har 

störningar i den sociala förmågan vilket innebär att de inte kan förstå meningen med att 

umgås med andra människor. Att kommunicera, generalisera och att tänka abstrakt är andra 

problem för dem. Att inte kunna tänka abstrakt innebär ett mer konkret tänkande, vilket detta 

funktionshinder uttrycker mer påtagligt och är ett av de viktigaste problemen.   

 

 

2.6 Lärandeteorier 
 

2.6.1 Jean Piaget- Utvecklingspsykologi 
 
Jean Piaget utvecklade en teori om det mänskliga förståndet och hans mål var att beskriva 

intelligensen och dess utveckling från födseln till vuxen ålder (Jerlang m.fl.1988). 

Förståndsutveckling betraktade Piaget som dynamisk och den utvecklas i förändringar i sättet 

att förstå. Den beror på bl.a. handlingsmöjligheter och miljö men också på generella 

möjligheter att fungera. Dess drivkrafter är mognad, handling, socialt samspel och 

självreglering. Självreglering är den centrala faktorn i utvecklingen och sker genom en 

växelvis anpassning som strävar mot ett ständigt bättre sätt att nå insikt. Den aktiva 

anpassningsprocessen består av assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att 

människan tar in de påverkningar och intryck hon får och gör om dem, i den mån det behövs, 

för att passa i redan bestämda strukturer och tankesätt. Ackommodation innebär att människan 

ändrar sina invanda erfarenheter och tankesätt till nya och anpassar dem till sin omgivning  

 

Den kognitiva utvecklingen hos barn beskriver Piaget genom att dela in utvecklingen i fyra 

stadier där den ena fasen bygger på den föregående. Alla barn utvecklas genom stadierna men 

på sitt eget individuella sätt. Tyvärr menar Piaget så kommer inte alla barn igenom alla stadier 

p.g.a. exempelvis en utvecklingsstörning. Enligt Piaget är det viktigt att barnet både 

pedagogiskt och socialt får stort utrymme för handlande i varje stadium där kvalitet är viktigt 

både i och för utvecklingen. De fyra stadierna är och innebär i korta drag: 
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• Det sensomotoriska stadiet (0- ca 2 år). Barnen använder sina sinnen och sina 

motoriska färdigheter för att förstå omvärlden 

• Det preoperationella stadiet (ca 2-6/7 år). Barnen använder symboliskt tänkande 

inklusive språk för att uppfatta och förstå världen. Det mesta är egocentriskt d.v.s. 

barnet ser omvärlden endast ur sitt eget perspektiv. 

• Den konkretoperationella perioden (ca 6/7 - 11/12 år). Barnen förstår och kan tillämpa 

logiska handlingar. Konkreta erfarenheter används som modeller vid 

problemlösningar.  

• Den formell operationella perioden (11/12 - ca 15 år). De kan nu tänka logiskt över 

abstrakta situationer och hypotetiska begrepp. 

 

Piagets intresse för hur kunskaper bildas, dess ursprung och utveckling är konstruktivistisk 

(Säljö, 2000). Kunskap konstrueras då barnet är aktivt och i fysisk kontakt med omvärlden. 

Det är då barnet upptäcker hur den fungerar och skapar sin förståelse. Piaget menar därför att 

barn måste få tillåtas att vara fysiskt och intellektuellt engagerad för att skaffa erfarenheter 

och utvecklas.  

 

2.6.2 Säljö- sociokulturellt perspektiv på lärande 
   

Det sociokulturella perspektivet innebär bl.a. att människan är ”en kulturvarelse som 

samspelar och tänker tillsammans med andra människor i vardagliga aktiviteter” (Säljö, 2000 

s.17). Författaren menar att omgivningen, dess krav och resurser färgar vårt lärande och vår 

utveckling. Därför kan inte enbart aspekten av hur vi fungerar som människor begränsas i 

synen på lärande. Lärandet bör även ses som en fråga om vad människor lär istället för om de 

lär eller inte. Människan i samspel med omgivningen och det den har att erbjuda till hjälp gör 

att vårt lärande och vår utveckling inte har några begränsningar. Denna hjälp i form av 

redskap som i ett sociokulturellt perspektiv menas både fysiska och intellektuella har 

förändrats och utvecklats genom tiden, vilket innebär att människans utveckling ständigt 

pågår. Det som kan inverka är tillgången på redskapen och hur de utnyttjas. Redskapen som är 

både abstrakta och konkreta är förenade och bör ses ur den aspekten men som motsäger 

verkligheten i många skolor anser.   
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Utveckling sker alltid i relation med och till andra. Detta samspel medför språk och 

kommunikation som är helt centrala för detta perspektiv på lärande. Det är just i interaktionen 

mellan människor som kunskaper och färdigheter får liv. Språket är såväl kollektivt som 

interaktivt och individuellt, och fungerar därför som en länk mellan kultur, interaktion och 

individens tänkande.  

 

Piagets teori strider mot det sociokulturella perspektivet på lärande. Piaget gjorde uttalande 

om mänsklig utveckling generellt trots att hans forskning fokuserade på privilegierade 

områden i västvärlden. Detta menar Säljö (2000) skulle betyda att tänkandet inte påverkas av 

den sociala och kulturella miljön som omges. Vidare menar författaren att en nedtoning av 

den sociala och kulturella miljöns påverkan skapar en bild av människans utveckling enbart 

utifrån sina egna förutsättningar där omvärldens ansvar i stor utsträckning försvinner. Den 

vuxne skapar förutsättningarna men ska inte aktivt ingripa. Tillgodogör sig inte barnet 

undervisningen är det enligt stadieteorin så att barnet inte nått den nödvändiga nivån och 

därmed förläggs problemet till barnet och till dess kognitiva utveckling. I ett sociokulturellt 

perspektiv är det inte rimligt att barn själva kan upptäcka abstrakta kunskaper. Då dessa 

kunskaper inte finns hos objekten utan i våra resonemang om dem. Stadieteorierna har 

kritiserats av olika forskare och den har visat sig inte vara så homogena och styrda av logiska 

strukturer som Piaget påvisade. Det har visat sig att barns prestationer på olika uppgifter med 

samma logiska struktur gett helt olika resultat. Prestationerna menar forskare är beroende av 

de sammanhang och de förväntningar som förväntas av de uppgifter som ska göras.  

 

Men trots dessa argument är Piagets arbete av stor betydelse för att förstå barns utveckling. 

Det har lett till ett resonemang om barns utveckling och utbildning och en större respekt för 

barnets förutsättningar och behov. Piagets teori har inspirerat vår undervisning och bildat 

grunden för läroplaner och konkreta och elevaktiva skolarbeten. Att arbeta laborativt, att 

upptäcka saker och styras av sin egen nyfikenhet är exempel på influenser från Piagets 

föreställningar om barns lärande. 

 
 

2.6.3 Howard Gardner- Multipla intelligenser 
 
Professor Howard Gardners definition på intelligens är ”förmågan att lösa problem eller 

framställa produkter som värderas högt i ett eller flera kulturella sammanhang” (Gardner, 
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1994 s.X). Det innefattar en mängd olika problemlösningsverktyg som hjälper individen att 

upptäcka och lösa problem. Denna mänskliga intellektuella kompetens centreras kring det 

som är av betydelse för individens kulturella miljö. Utifrån denna definition har författaren 

konstruerat teorin om de sju intelligenserna, som på senare tid har framförts att det finns fler 

av. Gardner (1994) säger att varje människa är intelligent på alla sju sätt och det finns många 

sätt att vara intelligent på inom varje intelligens. Vi lär oss genom våra sinnen - genom att se, 

höra, känna, lukta och smaka. Framförallt lär vi oss genom syn, hörsel och känsel. Det 

betyder inte att övriga sinnen är oviktiga i vår inlärning, utan att det är viktigt för oss var och 

en att få använda vår starka sida, ”vårt starka sinne” vid inlärning. Ju fler sinnen som är med 

desto bättre för inlärningen. Grundtanken är att varje människa har sin begåvningsprofil där 

styrka och svaghet fördelas mellan olika intelligenser. Får de då möjlighet att använda sin 

bästa intelligens, personlighet, intressen och talanger i lärandet  känner de sig mer motiverade 

och engagerade. Författarens val av ordet intelligens har fått kritik av forskare som tycker att 

mänskliga förmågor eller talanger är en bättre definition och att intelligens rör sig mer om en 

mer allmängiltig kapacitet. Gardner (1994) tycker att man mycket väl kan kalla t.ex., en 

musikalisk begåvning för en talang bara man värderar alla talanger lika och inte väljer ut och 

upphöjer vissa former av mänsklig kapacitet till intelligens. De multipla intelligenserna (även 

kallat MI, multiple intelligences) som vi tar upp är och innefattar i korta drag: 

 

• Lingvistisk intelligens: Förmågan att använda ord ändamålsenlig, antingen muntligt 

eller skriftligt. Den omfattar förmågan att behärska språkets uppbyggnad, ljud, 

betydelse och den praktiska användningen. 

• Logisk matematisk intelligens: Förmågan att använda antal ändamålsenligt och att 

resonera logiskt. Den omfattar känsla för logiska mönster och sammanhang, 

förklaringar och analyser, funktioner och andra liknande abstraktioner.  

• Spatial (rumslig) intelligens: Förmågan att uppfatta den visuella rumsliga världen och 

att kunna förändra den. Den omfattare känsla för färg och form, linje och mönster och 

förhållandet emellan, förmågan att visualisera och att orientera sig i tre dimensioner 

som t.ex. att hitta i en ny miljö. 

• Kroppslig-kinestetisk intelligens: Förmågan att använda hela kroppen för att uttrycka 

tankar och känslor och att använda händerna för att framställa eller förändra föremål. 

Speciella färdigheter som koordination, balans, fingerfärdighet, styrka, smidighet och 

hastighet ingår. 
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• Musikalisk intelligens: Förmågan att uppfatta, urskilja olikheter, omforma och 

uttrycka olika sorters musik. I denna intelligens ingår känsla för rytm, tonhöjd, melodi 

m.m.  

• Interpersonell intelligens: Förmågan att uppfatta och urskilja skillnader och 

förändringar i humör, avsikter och känslor hos andra människor. Det kan innebära 

känslighet för ansiktsuttryck, röstlägen m.m. och förmågan att skilja mellan många 

olika interpersonella signaler. 

• Intrapersonell (reflekterande) intelligens: Förmågan till självkännedom och att utifrån 

den kunna handla på ett lämpligt sätt. Vara medveten om sina starka och svaga sidor, 

sina avsikter och förmåga till självdisciplin och självanalys. 

 

Gardner (1994) pekar på olika kulturella skillnader i sättet att värdera de olika intelligenserna. 

Han är kritisk till de västerländska skolorna som har varit dåliga på att uppmuntra människors 

olika intelligenser och menar att det är främst den lingvistiska och den logisk- matematiska 

intelligensen som dominerar. Han motsätter sig intelligenstester eftersom de endast mäter ett 

antal begränsade förmågor som den logiska och den språkliga. Gardner (1994) hävdar att barn 

utanför skolan lär sig talanger främst genom att observera och genom att delta aktivt i de 

kontexter där kunskap ska praktiseras. I ett klassrum presenteras ofta material i abstrakt, 

symbolisk form som man inte kan se och ta på och där uppgifter ofta är lösryckta ur sitt 

sammanhang. Teorin ger upphov till nya undervisningsmetoder som tar avstånd från den mer 

begränsade inlärningen som råder. Individen ska uppmuntras att använda den intelligens den 

föredrar vid inlärning. Undervisningsaktiviteter ska beröra och uppmuntra de olika formerna 

och bedömningar och utvärdering av inlärning ska mäta MI. Sju olika intelligenser ger sju 

olika sätt att lära. 

 

 

2.7 Fenomenografi 
 
”Fenomenografi är ett sätt, en ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa typer av 

forskningsfrågor, en specialisering som framförallt uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande 

och förståelse i en pedagogisk miljö” (Marton & Booth, 2000, s.147). 

 

Fenomenografin växte fram ur en grupp forskares metodologiska erfarenheter som erhölls 

inom flera kvalitativt orienterade forskningsprojekt under 1970-talet (Alexandersson, 1994). 
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Benämningen fenomenografi introducerades 1981 av Ference Marton. Ordet fenomenografi 

är sammansatt av delarna fenomeno och grafi, där fenomenon kan förklaras till det grekiska 

substantivet phainomenom som betyder – det visar sig. Grafia kan i sin tur översättas till att – 

beskriva i ord eller i bild. ”Sammansättningen av de två delarna leder således fram till att 

fenomenografin beskriver det som visar sig”, (s.68-69).  

 

Den fenomenografiska forskningens grundenhet är ett sätt att erfara någonting (Marton & 

Booth, 2000). Att erfara någonting är ett sätt att uppfatta någonting från och återge det till ett 

sammanhang. Ett fenomen, vilket fenomen vi än stöter på, erfars på ett begränsat antal 

kvalitativt skilda sätt. Forskningens intresse är att kunna se variationen i sätt att erfara 

fenomen. Skildrandet av erfarandets variationer är ett av de främsta målen i den 

fenomenografiska forskningsansatsen. Marton och Booth, (2000) påpekar också att, enligt 

deras synvinkel, så är den mest grundläggande formen av lärande att lära sig erfara olika 

fenomen. Genom att erfara olika fenomen blir man förmögen att uppfatta vissa enheter eller 

aspekter, ”och att ha förmågan att vara samtidigt och fokuserat medveten om dessa enheter 

eller aspekter” (s.161).  

 

För att förstå och kunna hantera en sammansatt värld utvecklar människan fortlöpande 

kunskap om världen (Alexandersson, 1994). Denna kunskaps innehåll är intressant för 

fenomenografin som uppmärksammar hur människan uppfattar eller erfar avgränsade aspekter 

i världen. Begreppen uppfattningen/erfarenheten är den grundläggande helheten vad gäller 

människans kunskap om världen enligt fenomenografin. Dessa begrepp används också för att 

symbolisera karaktären och innebörden i detta meningsskapande, vilket i sin tur utgör grunden 

för människans kunskapsbildning. Denna kunskapsbildning samt tänkandet, inlärningen och 

språkutvecklingen är en förändring i relationen mellan människa och värld. 

  

2.7.1 Första och andra ordningens perspektiv 
 

Olika situationer, sätten att erfara världen, fenomenen tas ofta för givna för dem som erfar 

Marton och Booth (2000). De ser dom inte, de är inte medvetna om dem. Enligt andra 

ordningens perspektiv är det dessa bakomliggande sätt att erfara världen, fenomenen och 

situationerna som blir föremål i den fenomenografiska forskningen.  
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Begreppen första och andra ordningens perspektiv är centrala inom den fenomenografiska 

forskningen. Första ordningens perspektiv kan beskrivas som att bedöma ett påstående mot 

bakgrund av andra påståenden om den fysiska världen eller om samma situation för att sedan 

jämföra med t.ex. fysikens grundade kunskaper för att därefter överväga det och konstatera 

”rätt eller fel”. Med andra ordningens perspektiv menar man istället att samma påstående 

istället reflekteras av den lärande, den lärandes sätt att erfara problemet för att kunna förstå 

det. Marton och Booth (2000) menar också att när vi intar det ena eller det andra perspektivet 

så måste vi vara medvetna om det andra möjliga perspektivet, men för stunden måste det 

sättas en parantes kring det. Däremot är det författarnas fasta övertygelse att för att 

åstadkomma en bra undervisning så behöver man inta båda perspektiven. 

 

2.7.2 Fenomenografins vad- och hur- aspekter  
 

Alexandersson (1994) tar upp vad fenomenograferna benämner som uppfattningarnas vad- 

och hur- aspekter. När människan tänker eller agerar i ett sammanhang gör individen alltid det 

i förhållande till något. Detta något utgörs av ett innehåll och det är mot detta innehåll, som 

människan riktar sitt medvetande. Det är detta innehåll som författaren beskriver som en vad- 

aspekt. Hur- aspekten är hur innehållet i uppfattningen formas d v s hur medvetandeakten är 

riktad. Denna riktning är av process/utvecklings karaktär. Marton och Booth (2000) beskriver 

vad- och hur- aspekterna som två sammanflätande aspekter i förhållande till erfarandet av en 

inlärningssituation där hur- aspekten har att göra med lärandets, läsningen eller en 

problemlösnings övergripande förståelse. Vad- aspekten kan benämnas som en förståelse av 

det ämne som en text behandlar eller de fenomen som ingår i ett problem.  

 

2.7.3 Att erfara 
 

Hur kan lärare skapa förutsättningar för lärandet? Carlgren och Marton (2000) ifrågasätter de 

pedagogiska situationerna som förs i termer av ”hur man ska göra” utan att ta hänsyn till 

syftet. Istället borde vad- aspekten vara avgörande för olika situationer. De menar att 

diskussioner om hur arbetet planeras är frikopplat från vad som är syftet och vad som är 

kritiskt i skolarbetet i förhållandet till syftet. Elevens lärande tas för givet och problematiseras 

inte. De förväntas att förvärva de kunskaper och färdigheter som de bör förvärva. I skolan 

bl.a. förväntas människor att de ska göra kunskaper till sina för att vara bättre bemästrade 
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inför framtida situationer som är möjliga att identifiera i förväg. Samhällets snabba förändring 

gör skillnaderna större mellan lärandet i skolorna och i de situationer som kunskaperna ska 

användas. Det mest centrala för skolorna blir vad det är för förmågor och förhållningssätt som 

behöver utvecklas.  

 

För att hantera en situation på ett visst sätt måste man kunna erfara den på ett visst sätt. 

Skillnaden i ”att kunna eller inte kunna göra något beror på skillnaden mellan att kunna och 

inte kunna se, erfara något på ett visst sätt” (s.130). Människor uppfattar saker och ting på 

olika sätt, urskiljer och fokuserar på olika aspekter och relationen mellan dem. Därför ser vi 

människor samma situation på skilda sätt. Det erfarna och dess struktur innebär att urskilja 

något från sitt sammanhang och relatera det till det sammanhanget eller till andra 

sammanhang. Det innebär också att urskilja delar och relatera dem till varandra och till 

helheten. Att erfara har också en innebörd som med strukturen konstituerar varandra 

ömsesidigt. Att urskilja är att lära sig erfara något på ett visst vis där variationer blir en 

nödvändig betingelse. Denna variation måste erfaras av någon som en variation och det är de 

olika värdena som ska erfars samtidigt. Genom det sker en syntes som kommer att utgöra en 

dimension eller en aspekt. Det som avgör skillnaden mellan människor eller situationer av hur 

något uppfattas är vilka aspekter som en viss företeelse urskiljer och är i medvetenhetens 

fokus samtidigt.  

 

3. Problemprecisering 
 

I vår bakgrund och teoridel har vi sökt underlag som riktar sig mot vårt syfte. Utifrån detta 

underlag har det utmynnats en övergripande frågeställning för att nå studiens syfte och som 

ligger till grund för våra intervjufrågor. Vi vill undersöka hur verksamma pedagoger 

uppfattar, erfar integrerade särskoleelevers lärande, utveckling och delaktighet i 

grundskoleklasser. Uppsatsens syfte stämmer därmed överens med den fenomenografiska 

forskningsansatsen, vilken kommer att beskrivas i metoddelen.  

Frågeställningen lyder: 

 

• Vad upplever pedagogerna som väsentligt att rikta medvetandeakten mot för att främja 

lärande, utveckling och delaktighet hos integrerade särskoleelever? 
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4 Metod 
 
4.1 Metodval 
 

I relation till vårt syfte, som lyder om hur pedagoger erfar, uppfattar integrerade 

särskoleelevers lärande, utveckling och delaktighet i grundskoleklasser, kom vårt val av 

metod att bli en fenomenografisk forskningsansats. Det är en kvalitativ metod att studera 

lärande och en undersökning som Patel och Davidsson (2003) beskriver som ett vetenskapligt 

förhållningssätt som är riktat mot att studera uppfattningar. Uppfattningar är det centrala 

begreppet inom detta vetenskapliga förhållningssätt. Den fenomenografiska undersökningen 

riktar sitt intresse mot att människor har olika uppfattningar av samma föremål. 

Alexandersson (1994) beskriver denna olikhet som att alla människor är olika och gör därför 

olika erfarenheter genom att de har olika relationer till världen. Därvid gör människan olika 

analyser och erhåller därför olika kunskap om dessa objekt. Fenomenografins 

forskningsintresse är att beskriva dessa olikheter.  

 

Vid datainsamling och bearbetning av data inom den fenomenografiska 

forskningsinriktningen har en speciell metodisk arbetsgång utvecklats. Innehållets variationer 

i undersökningen är beroende på hur denna metodiska arbetsgång genomförs. Men trots att 

det finns variationer så finns det vissa gemensamma karakteristika. Nästan alla 

fenomenografiska undersökningar grundas på följande arbetsordning, se figur 1. 

 

 
  · Avgränsning av en företeelse                                                           · Identifiering av uppfatt- 

           i  världen                                                                                             ningar av företeelsen genom  

                                                                                                                analys av utsagor 

                                                 · Intervju om företeelsen                                                 

         · Urskiljning av                      · Utskrivning av intervjun                    · Redovisning i beskrivningskategorier                               

          aspekter av företeelsen                                                                      

                                                                                                                     · Samordning av beskrivningskategorier 

                                                                                                                       i ett gemensamt utfallsrum    

                                                                                                          

 Figur 1.  (Alexandersson, 1994 s.73).                                                                                      
            
Intervjun är den viktigaste datainsamlingsmetoden i fenomenografiska undersökningar. 

”Intervjuer ger en god inblick i människors upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, 
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attityder och känslor” (May 2001, s.148). För den fenomenografiska undersökningen finns en 

gemensam nämnare, vilken är att samtliga intervjuer bandas för att sedan skrivas ut ordagrant 

och analyseras (Alexandersson, 1994).  

 

5 Empirisk del 
 
5.1 Etiska riktlinjer, genomförande och urval 
 
Individskyddskravet är ett berättigat krav på skydd mot olämplig insyn, psykisk eller fysisk 

skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet, 2002). Detta är utgångspunkten för 

forskningsetiska överväganden vars principer har i syfte att ge normer för förhållandet mellan 

forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Normerna är vägledande och ska ge 

stöd för forskarens reflektioner och insikter i sitt ansvarstagande. Det finns fyra allmänna 

huvudkrav. Informationskravet innebär att forskaren ska informera om forskningens syfte och 

vilka villkor som gäller samt rätten att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att 

deltagaren själv ska bestämma om de vill medverka eller inte. Är deltagaren under 15 år och 

av etiskt känslig karaktär bör även föräldrarna samtycka. Konfidentialitetskravet innebär att 

uppgifter om identifierbara deltagare skall antecknas, lagras och avrapporteras så ingen kan 

identifiera dem. Det ska vara praktiskt omöjligt att komma åt uppgifterna. Nyttjandekravet 

innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för forskningens 

ändamål. 

 

De fyra huvudkraven har varit vägledande för att uppfylla de etiska kraven för vår 

undersökning. Vi började i god tid med att ringa runt till olika skolor i olika kommuner för att 

undersöka vilket underlag det fanns till att utföra intervjuer. Önskemålet var att få tag i 

pedagoger som på ett eller annat vis hade erfarenhet av vår valda elevgrupp vilket 

Alexandersson (1994) belyser. Han menar att det är av vikt att undersökningspersonerna har 

någon kunskap om och erfarenhet av fenomenet i fråga, annars kan de inte ha någon 

uppfattning överhuvudtaget. Önskemålet var också att få en så heterogen grupp som möjligt 

där köns - och åldersskillnader skulle vara en del av variationsunderlaget. Men eftersom det 

var en specifik grupp av elever som vi ville studera och inom en tidsbegränsning fick vi 

därmed avgränsa både det geografiska området och antalet intervjupersoner. Det är 

tidskrävande att genomföra en kvalitativ intervju.  Enligt Patel och Davidsson (2003) ger ett 
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begränsat antal intervjuer ett omfattande textmaterial att renskriva och bearbeta och är därmed 

tids och arbetskrävande.  

 

Slutligen fick vi kontakt med åtta pedagoger från tre kommuner. Vi talade om vårt syfte med 

arbetet och de villkor som gällde för deltagaren. Genom en första förfrågan hade 

intervjupersonerna en möjlighet att avstå. En avböjde vänligen men bestämt medan de övriga 

var positiva till en intervju. Vi bad om att få återkomma längre fram för att närmare bestämma 

de praktiska detaljerna. Detta gjordes för att intervjupersonerna skulle få betänketid och 

därmed en chans att ångra sig. När tiden närmade sig för den empiriska delen av vårt arbete 

tog vi åter kontakt med pedagogerna på de fyra skolor som de befann sig på. Då de 

fortfarande var intresserade för en intervju bestämdes tid och plats. Tyvärr fick vi ett bortfall 

p.g.a. sjukdom vilket innebar att antalet intervjupersoner slutligen blev sex. Alla sex 

intervjupersonerna var kvinnor, två var specialpedagoger och de övriga grundskolelärare. 

Deras erfarenheter som lärare hade en spännvidd mellan elva och trettiosex år. Samtliga hade 

eller hade haft särskoleintegrerade elever. En av pedagogerna hade tidigare haft elever som 

inte varit inskrivna i särskolan på grund av att föräldrarna tackat nej till den skolformen.  

 

 
5.2 Datainsamling 
 
Datainsamlingen genomfördes vid fyra olika tillfällen. Pedagogerna valde tidpunkt och en 

lämplig miljö där intervjuerna kunde genomföras ostört. Information gavs återigen om de 

etiska principerna som innebär syftet med arbetet, rätten att avstå och avbryta medverkan och 

att namnuppgifter på skolor, intervjupersoner eller elever endast var till för forskaren och att 

uppgifterna skulle avidentifieras vid publiceringen. Vi poängterade att det insamlade 

materialet endast skulle användas för den här undersökningen. Innan intervjun utfördes 

frågade vi om vi fick banda intervjun. Bandinspelningens fördel är att svaren registreras 

exakt. Två nackdelar som Patel och Davidson (2003) tar upp är att det är tidskrävande och att 

bandinspelning kan utöva inflytande på de svaren som ges. Intervjupersonerna kanske byter 

sitt logiska tänkande mot en spontanitet då bandningen upphör, vilket kan påverka svaren man 

får. Vi valde en semistrukturerad intervjuform vilket enligt (May, 2001) innebär att 

intervjuaren ges möjlighet att fördjupa svaren och respondenten får möjlighet att svara i egna 

termer.  Vår intervjuguide (se bilaga 1) inleddes med bakgrundsvariabler och avslutades med 

att intervjupersonen fick möjlighet att tillägga det som ansågs vara av värde för vår studie, 
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vilket går helt i linje med det Patel och Davidson (2003) beskriver. De övriga frågorna var 

själva kärnan. Varje intervju pågick i ca en timme och utskrifterna av desamma mellan två till 

tre timmar. För att få en mer läsvänlig text transkriberades bandinspelningarna till text med 

punkt och kommatecken för att få ett mer läsvänligt material.   

 

 
5.3 Analys av insamlad data 
 
Under intervjuernas gång och under avlyssning och utskrift av utsagorna fick vi ett första 

helhetsintryck av datainsamlingen. Det skriftliga materialet lästes igenom ett antal gånger 

utan att fastna i detaljer. Syftet med de repeterade genomläsningarna är enligt Alexandersson 

(1994) att finna för fenomenet i fråga väsentliga uttalanden för att kunna identifiera 

kvalitativa skillnader mellan personerna som ingår i undersökningen. Därefter bearbetades 

materialets likheter och skillnader för att sedan fokusera på variationerna i enlighet med den 

metodiska arbetsgång som den fenomenografiska forskningsansatsen utvecklat. Som forskare 

är det viktigt att inta ett andra ordningens perspektiv då analysering sker. Det innebär att 

forskaren fokuserar på forskningsobjektet, andra människors sätt att erfara någonting, och 

sätter parentes omkring sitt eget erfarande. ”Samtidigt som de människor vars erfarande vi 

studerar är inriktade på den värld de erfar, är vi som forskare inriktade på deras olika sätt att 

erfara någon aspekt av världen” (Marton & Booth, 2000, s. 157).  

 
 
5.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 
 
Enligt Patel och Davidson (2003) mäter reliabilitet och validitet kvalitén i en forskning. I 

kvalitativ forskning är de två kriterierna starkt sammanflätade varav validitet får en större 

innebörd. Tillförlitligheten (reliabilitet) mäts om frågorna fångar det unika och om svaren som 

erhålls har variation. God trovärdighet (validitet) i kvalitativ forskning innefattar 

forskningsprocessens samtliga delar, från problemets uppkomst till resultatredovisning. Det 

kännetecknas av att det finns en inre logik där de olika delarna bildar en meningsfull helhet. 

Frågor som bl.a. kan uppmärksammas är huruvida forskaren lyckats fånga det som är 

mångtydigt och motsägelsefullt samt om tolkningarna tillfört kunskaper om det studerande. 

Tolkningens trovärdighet dvs. om slutsatserna är rimliga kan ses i balansen mellan citaten och 

kommenterande texten. En aspekt som kan påverka trovärdigheten i analysen i underlaget är 

transkriberingen. Författarna menar att det är viktigt att forskaren reflekterar över de val som 

görs när man för över talspråk till skriftspråk.  
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6. Resultatredovisning 
 

Arbetsgången i analysarbetet har utarbetats i enlighet med den fenomenografiska 

forskningsmetoden, se figur 1 i metoddelen. Syftet med studien var att undersöka hur 

verksamma pedagoger uppfattar, erfar integrerade särskoleelevers lärande, utveckling och 

delaktighet i grundskoleklasser, vilket var vår avgränsning av en företeelse i världen. Det 

insamlade materialet bearbetades i sin helhet för att få en uppfattning av de sex pedagogernas 

erfarande. Efter ett flertal genomläsningar av det insamlade materialet började upprepade 

likheter och skillnader skönjas i alla utsagorna. Utifrån alla pedagogers utsagor påträffades 

likheter som för flertalet var betydelsefulla. Dessa kategoriserades i sex olika tematiska 

områden som visas i figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 

 

Utifrån dessa tematiska områden sökte vi efter variationer som pedagogerna riktade sin 

medvetandeakt mot. Dessa variationer redovisas i underliggande rubriker där varje rubrik 

stöds av direkta citat från olika pedagogers aspekter från utsagorna.  Inom varje tematiskt 

område ingår även en kommentar. Slutligen sammanfattas resultaten i ett för att citera 

Alexandersson (1994) ”gemensamt utfallsrum” (s.73). 
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6.1 Tid 
 
Något som kunde skönjas ur pedagogernas utsagor var tidsperspektivet som kategoriserades 

som tid. Utifrån temat tid spårades fyra olika variationer pedagogerna emellan.  

 

Tid i förhållande till elevens välmående 

”Vi kan vara hur duktiga pedagoger som helst och ha hur bra idéer men mår inte barnet bra 

eller att dom grundförutsättningarna inte finns så kvittar det. Jag tror det är jätteviktigt å 

lägga tid och ta sig tid och arbeta med dom bitarna” 

 
Tid i förhållande till elevens lärande 

”samtidigt ska man ju då försöka stimulera den utveckling som leder fram till ett läsande och 

skrivande som tar mycket längre tid för de här barnen” 

 

”Det kan ju vara så att han hade fått tiden innan som gjorde att han var mogen för det mer, 

det vet man ju inte riktigt” 

 

Tid i förhållande till planering av undervisning 

”Och du får räkna med att det går mycke tid på kammaren får fundera ut hur ska hon kunna 

göra detta nu då så” 

 

Tid i förhållande till yrkeserfarenhet 

”Med tiden skaffar man sig erfarenheter med att välja tekniker och så” 

 

Kommentarer 

De variationer som framkom i pedagogernas erfarande vad gäller tid riktades både mot eleven 

och pedagogen. Elevens välmående sågs som en viktig del att prioritera tid på. Tid kopplades 

även till elevens lärande som sågs i ett längre perspektiv när det gällde kunskaper och mognad 

utifrån elevens förutsättningar. Därmed spårades ytterligare variationer i pedagogernas 

utsagor. Pedagogrollen sett ur tidsperspektivet kunde dels spåras i form av planering och dels 

i form av erfarenhet.  
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6.2 Resurser/Stöd 
 

Resurser sågs som ytterligare ett tematiskt område som förekom i utsagorna och där 

variationer urskiljdes i fyra underrubriker.  

 

Förutsättning för integrering  

”Samtidigt så kräver det jättemycke resurser det är resurskrävande att ha integrerade elever”  

 

Elevgruppens lika värde - Människosyn 

”De är en resurs också på sitt sätt de ska också bli fullvärdiga medborgare de ska klara ett 

evigt liv. Vi måste ha alla kategorier, alla kan inte bli en Einstein”  

 

Samarbetets betydelse   

” Jag fick en kollega till att bolla prata med…plus att särskolan har väldigt mycke material 

som vi här i skolan inte har tillgång till och som då går att använda för att skjutsa på lite” 

 

”ehh, ja där är de ju också det här med att x vet sitt och jag vet mitt vi kompromissar där 

emellan ju”  

 

Föräldrarnas betydelse 

”Denna kille hade ju föräldrar som verkligen ställde upp ville hjälpa honom det är också 

olika. Det tror jag är jätteviktigt” 

 

”få föräldrarna med sig får man inte det är det väldigt svårt. Det påverkar ju också för då får 

man hjälpen då hjälper dom till och stöttar hela tiden och vill ju sitt barns bästa” 

 

Kommentarer 

De variationer som framkom i pedagogernas erfarande vad gällde resurser riktades mot 

elevgruppen utifrån integreringens förutsättningar. Det kan tolkas som att det krävs resurser 

för att integreringen av eleverna ska vara möjlig. Resurskrävande elever kunde även ses ur en 

motsatt aspekt där eleven i sig sågs som en resurs. Den kollegiala betydelsen erfors i 

förhållande till resurs som ett betydelsefullt samarbete. Ytterligare väsentliga variationer i 

resurssamarbetet kunde föra med sig tillgångar som material och pedagogers utbyte av 

kunskaper. Föräldrarnas stöd för de integrerade eleverna sågs som ännu en variation av temat 
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resurser. En aspekt av föräldrarnas betydelse i form av resurs kunde ses utifrån både elevens 

och pedagogens behov.     

       

6.3 Gruppen 
 

Nästa tematiska område som framkom i pedagogernas utsagor var gruppens betydelse. Här 

spårades tre olika variationer. I gruppen ingick alla elever d.v.s. både sär- och 

grundskolelever.  

 

Stimulans och uppmuntran 

”…får jättemycke draghjälp av att de ser de andra barnen att inte jag som vuxen alltid kan ge 

dem, de sporras av att se de andra barnen” 

 

”Men sen pratade jag med klassen då tog dom de. Det var ju mycket bättre för honom. Det är 

klart du kan x sa de visst kan du det du är jätteduktig och så fick han hjälp utav dom” 

 

Social förutsättning 

”För är inte de här tre med i gemenskapen eller i gänget så går det inte” 

”Mår man inte bra i gruppen så tror jag att man har svårt att lära sig nåt också” 

 

Förhållningssätt mot inkluderingsvisionen 

”…vi har då x som blev särskolerektor som angett riktlinjer att vi arbetar mot ett visst 

tänkande och det är lite mot en skola för alla tänket. Att se alla barnen utifrån en grupp ge 

varje barn vad de behöver” 

 

Kommentarer 

En variation i temat gruppen var särskolelevernas möjligheter till lärande, utveckling och 

delaktighet. Det som skönjdes var klasskamraternas bidragande stöd i form av stimulans och 

uppmuntran. Vidare uppfattades de integrerade elevernas gemenskap och välmående som 

betydelsefullt i gruppen som helhet. Detta kan ses som en social förutsättning för att gruppen 

ska fungera. Ytterligare en aspekt som skönjdes var utifrån ett inkluderande perspektiv, ett 

förhållningssätt  där alla barnen bör ses utifrån en grupp och utifrån sina förutsättningar. 
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6.4 Språk och kommunikation 
  
Temat språk och kommunikation sågs som väsentligt för pedagogerna då de återkom i 

utsagorna.   

 

Ett redskap att förtydliga    

”Dom vi har kommer ju och frågar ibland när man använder såna här uttryck eh 

ordspråksliknande uttryck då ser dom det som en konkret sak då får man sätta sig med dom 

och förklara”  

 

”dom behöver att man förklarar. Vi kan gå ifrån och förklara en gång till och visa bilder och 

så”          

  

 Betydelsen i mötet 

”Läsa av hela tiden bedöma motivera och tala om varför, kommunikation det handlar bara 

om det” 

 

”Att mötas och hitta varandra är viktigt för alla. Att fråga och ta reda på saker” 

 

Kommentarer 

Språk och kommunikation uppfattades som ett redskap till att förklara och förtydliga olika 

uttryck och begrepp, och där man även använde sig konkret av bildens betydelse för att få en 

förståelse. Variationen till det mer konkreta användandet kan ses vara dialogens betydelse i 

mötet och samspelet människor emellan. Här kan även kroppsspråket skönjas vara en del av 

kommunikationen.  

 
 
6.5 Individualisering 
 
Utsagor gällande individualisering utmynnades i fyra variationer. 

 

Individualisera i gruppen 

”Det är det här att göra lika men ändå olika som är konststycket” 
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”Även om man är i grupp kan man individualisera enskilda elever. De kan sitta och arbeta 

men ha enskilda uppgifter som är anpassade efter deras utveckling”  

 

Individualisering utanför gruppen 

”Man måste individualisera och då sköter x den biten är det alldeles för svårt då går de 

undan och tar nånting annat” 

 

Individualisera efter målen 

”Men sen är det ju så att läroplanens mål får man ju anpassa efter eleven, går de inte å nå 

målen då gör det inte de. Då gör vi de saker som går istället även om de kanske inte står i 

målen” 

 

Kommentarer 

Individualiseringen av särskoleelever kunde ske inom gruppen som helhet. Första citatet kan 

ses som ett förhållningssätt till elevens eventuella svårigheter där särskiljande ska ske i så 

liten utsträckning som möjligt. Andra citatet i första underrubriken tydliggör vikten av att 

anpassa uppgifter utifrån enskilda elevers nivåer. Individualisering som sker utanför gruppen 

kunde bero på att undervisningen inte är begriplig för eleverna. Då frångick man uppgiften, 

vilken ersattes med något annat. Målen ses här som vägledande men inte som ett krav att 

fullfölja.     
 
 
6.6 Kunskaper om elevgruppen 
 
Kunskaper om elevgruppen var återkommande i pedagogernas utsagor. Här spårades fyra 

variationer som var väsentliga för pedagogerna. 

 
Av erfarenheter 

”Man måste ju hela tiden utgå ifrån den här elevens erfarenhet vad kan den relatera till om 

man pratar om olika saker”   

 

Biologiska – faktiska ålder 

”Att kunna lägga samtalet på den nivån som där barnet faktiskt ligger. Det går inte att tänka 

jaha nio år och sen kanske den faktiska åldern är då sju då ska jag prata som till en sjuåring”  
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Elevens starka sida  

”Det gäller att ta reda på om det är örat eller ögonen som är huvudpunkten för deras del för 

det är där du måste lägga grundinlärningen på de” 

 

Kunskaper om den enskilde eleven 

”Ja man måste ju veta lite om vad de e för problem och hur dom kan uttrycka sig ju” 

 

Kommentarer 

Erfarenheter om vad eleven har med sig sågs som väsentligt för att kunna möta eleven på rätt 

nivå och utgå därifrån. En variation var medvetenheten om elevens ålder. Att den biologiska 

åldern inte är densamma som den faktiska. Medvetenheten om elevens starka sida och att utgå 

ifrån den för att ett lärande ska komma till stånd var ytterligare en variation. Den sista 

variationen beskriver vikten av att ha kunskaper om elevens svårigheter och hur de uttrycker 

sig. 

 

 

6.7 Sammanfattande analys 

 
Vårt syfte var att undersöka hur pedagoger erfar, uppfattar integrerade särkskolelevers lärande 

utveckling och delaktighet i grundskoleklasser. Det som framkom ur utsagorna visade att det 

fanns en del gemensamma beröringspunkter som kategoriserades i tematiska områden, vilka 

har analyserats djupare för att kunna se variationerna i pedagogernas erfarande som 

sammanfattats. 

 

För att integreringen skulle vara möjlig var ett positivt förhållningssätt nödvändigt för alla 

inblandade, och där ledningen hade en viktig roll i inkluderingsvisionen. Det krävdes också 

resurser som kunde skönjas i form av den kollegiala betydelsen, där utbyte av erfarenheter 

och kunskaper pedagogerna emellan sågs som ett viktigt stöd. Även föräldrarnas stöd 

urskiljdes som väsentligt för både pedagog och elev. En intressant aspekt som visade sig i 

pedagogernas erfarande var att eleven i sig sågs som en resurs, vilket kan tolkas utifrån en 

människosyn där allas lika värde speglas. Det som visade sig vara en viktig förutsättning och 

ett grundläggande behov för elevgruppen var elevens välmående, där trygghet och delaktighet 

i gruppen sågs som en nödvändighet. För att detta ska komma till stånd krävs det att eleven 
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får tid till att utvecklas och mogna i sin egen takt, vilket också sågs som betydelsefullt för 

elevens lärande. Välmående och trygghet i gruppen sågs även som en central del för att eleven 

skulle kunna ta till sig kunskap och för att ett lärande skulle komma till stånd. Här kunde även 

klasskamraternas roll vara av vikt när det gällde stöd och uppmuntran för elevgruppen. 

Tidsaspekten belystes också utifrån pedagogernas förhållande till planering för denna 

elevgrupp. En variation i tidsbegreppet kunde också ses som erfarenhetsberikande för 

yrkesrollen, där man med tiden utvecklade fler metoder och arbetssätt.  

 

Väsentliga utgångspunkter som ansågs vara betydelsefulla i mötet med eleven var att få en 

uppfattning om hur eleven fungerar dvs. ett helhetsintryck av eleven. Den biologiska åldern är 

oftast inte på samma nivå som den faktiska d.v.s. den nivå barnet kunskapsmässigt befinner 

sig på. Det erfor pedagogerna som väsentlig att vara medveten om. Vilka är elevens starka 

respektive svaga sidor? Detta erfors av pedagogerna som viktiga omständigheter för att bl.a. 

kunna lägga undervisningen på rätt nivån vid planerandet. För att möta eleven på dennes nivå 

kunde individualisering ses som ett redskap både inom och utanför gruppen. Inom gruppen 

uppfattades vikten av att inte särskilja eleven, samtidigt som det var viktigt att utgå från var 

och en. Att individualisera utanför gruppen kan tyda på ett behov av en extra pedagog som 

kan ansvara för elevens lärande. För att uppnå målen utgår pedagogerna ifrån den enskilde 

elevens förutsättningar och förmågor. Målen ses här som vägledande men inte som ett krav att 

fullfölja.  

 

Språk och kommunikation uppfattades som redskap för att främja lärande, utveckling och 

delaktighet för elevgruppen. För denna elevgrupp kan ord och begrepp många gånger vara 

svårt att förstå. Pedagogerna använde sig av verbala och konkreta upprepade förklaringar där 

bl.a. bilden nyttjades för visualisering. Kommunikation kan också vara kroppsspråk, vilket 

ansågs vara av vikt i samspelet med eleven. Detta för att ytterligare få en dimension i 

förståelsen till att lättare kunna möta eleven.  
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7. Diskussion 
 

I vår undersökning valde vi att fokusera på vad verksamma pedagoger riktar sin 

medvetandeakt mot i undervisningen för att främja lärande, utveckling och delaktighet hos 

integrerade särskoleelever i grundskoleklasser. Historiskt sett har dessa elever ansetts vara 

avvikande och speciella institutioner och skolor etablerades. Först på 1990-talet 

kommunaliserades särskolan för att utvecklingen skulle leda mot en skola för alla. 

Regeringsuppdragen har sett över om hur denna elevgrupp har det i skolan, hur 

undervisningen ser ut. Där framkommer det att om en skola för alla ska bli möjlig är det 

viktigt med faktorer som förhållningssätt och anpassning av undervisning och arbetssätt. Hur 

undervisningen utformas beror på synen på lärande och vilka kunskaper som är värdefulla 

vilket har varit en utgångspunkt i vår studie. För att få en djupare förståelse valde vi att utifrån 

en fenomenografisk forskningsansats intervjua pedagoger och dess erfarande om hur de 

skapar lärande, utveckling och delaktighet för denna elevgrupp.  

 

En viktig aspekt att belysa i hela arbetets gång är den tidsbegränsning vi fått till förfogande.  

Enligt Bjurwill (2001) visar flera undersökningar på att en C-uppsats kan kräva en hel termin, 

ibland två. Det hade varit önskvärt med mer tid till fördjupning av datainsamlingen, då 

materialet känns innehållsrikt och där fler och djupare variationer på pedagogernas utsagor 

hade kunnat framkomma. Det hade också varit av värde att ha fler intervjupersoner och en 

mer varierande undersökningsgrupp, när det gäller bakgrundsvariabler såsom kön, ålder och 

erfarenhet. Detta för att åskådliggöra variationerna ytterligare och som dessutom är den 

fenomenografiska forskningsansatsens främsta mål. Vi är också medvetna om att våra egna 

erfarenheter kan speglas i resultatet, vilket är viktigt att tänka på som forskare i en 

fenomenografisk ansats. Att hålla ett andra ordningens perspektiv menas att man försöker se 

den erfarandes utsagor med dennes ögon, att sätta parentes kring sina egna tankar och 

värderingar. Vi är också medvetna om att det resultat som framkommit inte kan generaliseras 

utan att det endast är ett erfarande utifrån ett lokalt område.  

 

 

7.1 Resultat kopplat till litteratur 
 

Utifrån den sammanfattande analysen kommer här resultatet att kopplas till den litteratur och 

de teorier som tagits upp i litteraturgenomgången. Det som framkommer ur pedagogernas 
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utsagor om elevernas lärande, utveckling och delaktighet är bl.a. förhållningssättet till 

integreringen och elevgruppen. Här belyses människosynen där allas lika värde speglas och 

där eleven i sig ses som en tillgång/resurs. Källstigen och Setkic, (1999) tar upp 

normaliseringsbegreppet ur ett demokratiperspektiv som beskriver att samhället måste byggas 

med insikten om att allas behov är lika mycket värda och ska behandlas med samma respekt.  

Det specialpedagogiska förhållningssättet belyser våra värderingar och uppfattningar till 

elevens utvecklingsmöjligheter och som är en väsentlig kompetens/egenskap för att visionen 

om en skola för alla ska uppnås. Salamancadeklarationen (Skolverket, 1999) uppmanar alla 

deltagande stater att verka för en skola för alla och som även ligger till grund för läroplanen.   

 

Faktorer och förutsättningar som tid i form av planering och resurser av kollegialt stöd ses 

som viktiga för pedagogerna. Det kollegiala stödet medför utbyte av kunskaper som kan föra 

med sig olika arbetssätt. Källstigen och Setkic, (1999) menar att fördjupade kunskaper och 

ökad kompetens är viktigt i strävan efter att hitta metoder som ger alla elever en plats i 

klassen. Tid kan också ses ur elevperspektivet, där elevens svårighet ses i förhållande till 

mognad och lärande. Asmervik m.fl. (2001) påpekar att elevgruppen har en långsammare 

utveckling och når inte alltid upp till samma nivå dvs. samma begåvningsnivå som den 

normala biologiska utvecklingen förutsätter, se även Jerlang m.fl. (1988) som tar upp Piagets 

stadieteori.  

 

Pedagogerna påpekar att de sociala förutsättningarna påverkar lärandet, där stimulans och 

uppmuntran från klasskamrater ses som värdefullt. Gruppen ses därmed som betydelsefullt 

och något som kan kopplas till Säljös (2000) sociokulturella perspektiv på lärande. Han menar 

att hur vi fungerar som människor inte enbart kan begränsas i synen på lärande utan vi måste 

ta med omgivningen och vad den har att erbjuda. Delaktighet är ett centralt begrepp i ICF:s 

klassifikation där funktionshindret är beroende av individens egen upplevelse av engagemang 

(Gustavsson, 2004). De svårigheter som eleven har kan underlättas då omgivningen arbetar 

för delaktighet vilket är grundläggande för inkluderingen. Gruppens gemenskap bör då leda 

till att eleven upplever välmående och trygghet och som pedagogerna erfar som fundamentalt.  

Det som pedagogerna ytterligare påpekar är språkets och kommunikationens betydelse i mötet 

mellan pedagog/elev och elev/elev. Säljö (2000) menar att det är helt centralt i lärandet. Det 

ses också som ett redskap att förtydliga begrepp och uttryck, där bilder kan vara ett 

hjälpmedel. Språket kan för denna elevgrupp vara svårt då abstraktionsnivån utvecklas 
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långsammare (Kylén 1986). Ju lägre abstraktionsnivå nivå desto konkretare upplevs olika 

saker, vilket pedagogerna  kan visualisera med bl.a. bilder. 

 

När pedagogerna individualiserar undervisningen är det beroende på var eleven befinner sig i 

sin utveckling, vilket kan kopplas till Kyléns (1986) begåvningsstadier. Det som framkommer 

är en medvetenhet om att man måste utgå ifrån elevens egna förutsättningar och behov, vilket 

också särskolans uppnåendemål i läroplanen uttrycker. För att citera en pedagogs utsaga: ”går 

de inte å nå målen då gör det inte de”. Medvetenheten om elevens starka och svaga sidor, 

vilket sinne som är mest utvecklat, är ytterligare en viktig aspekt för att främja lärande. 

Gardners (1994) teori om de sju intelligenserna påvisar att varje människa har en 

begåvningsprofil där styrka och svagheter fördelas mellan olika intelligenser. Det viktiga är 

att vi får använda oss av vår starka sida d.v.s. vårt starka sinne. Gardners teori om att det finns 

olika intelligenser bör därför tas i beaktning i undervisningen.  

  
 
7.2 Avslutande reflektioner 
 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling”  (Utbildningsdepartementet, 1998, s.6). 

 

Dessa ord har genom vårt arbete fått en djupare innebörd. Det är först när man börjar skrapa 

på ytan som man upptäcker vad som döljer sig därunder. Vacker poesi är lätt att ta till sig men 

det är först när man börja reflektera som förståelsen blir djupare för den komplexa 

skolvärlden. I Carlbeck-kommitténs delbetänkande (Utbildningsdepartementet, 2003:35) 

framkommer faktorer som bemötande, förståelse och attityder som betydelsefulla för elevens 

möjligheter att lyckas. Detta är även något som kan skönjas som de mest fundamentala 

förutsättningarna ur pedagogernas utsagor. Vi ser detta som betydelsefulla förutsättningar för 

att kunna främja elevernas lärande, delaktighet och utveckling. Att se till varje individ och 

vad den behöver, att vara intresserad och engagerad och utgå ifrån allas lika värde, vår 

demokratiska grundsyn, måste genomsyra vårt arbete.   

 

Alla har vi våra behov, en del mer uttalade som kan leda till svårigheter. Dessa svårigheter får 

inte enbart ses som elevsvårigheter, utan vi måste också titta till vad det är i skolans som kan 
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brista, vad som är verksamhetens svagheter. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för 

eleven, som i sin tur skapar relationer på sina egna villkor utifrån sina egna förutsättningar. 

Den fysiska miljöns tillgänglighet är nödvändig att ha i åtanke för att minska det eventuella 

funktionshindret.  En annan betydande aspekt är individens egen upplevelse av sin situation, 

hur delaktig och engagerad han/hon tillåts att vara i vårt samhälle.  

 

Specialpedagogikens förhållningssätt och bemötande borde få genomslag i alla pedagogers 

tänkande och undervisning för att främja alla barns lärande, utveckling och delaktighet. Inte 

minst om visionen en skola för alla ska bli möjlig. Bakom varje elevsvårighet finns alltid en 

orsak, en förklaring, och det gäller för oss pedagoger att plocka fram den och hjälpa eleven att 

se möjligheterna och inte hindren. För att alla ska ingå i en gemenskap så krävs det resurser, 

vilket pedagogerna påpekar i utsagorna.  

 

Utifrån studiens resultat kan vi se att det som pedagogerna riktar sin medvetandeakt mot är 

dels de psykosociala faktorerna såsom välmående, trygghet och delaktighet, dels vikten av att 

utgå från varje elevs behov och förutsättningar. Dessa faktorer har stor betydelse för att främja 

lärande, utveckling och delaktighet och de innefattar alla elever, oavsett om de är i eller utan 

behov av särskilt stöd. Metoder d.v.s. hur de praktiskt går tillväga framkommer inte lika 

betydande. Det finns ingen metod som är specifik för dessa elever, utan det är väldigt 

individuellt.  

 

Att erfara olika fenomen i olika situationer tas ofta för givna av den som erfar. Man är inte 

riktigt medveten om det som upplevs. Att bli en reflekterande didaktiker innebär att man 

försöker utgå ifrån elevernas livsvärld, deras föreställningar och tankar. Det är viktigt i vår 

kommande roll som pedagoger i en skola för alla. Det mest centrala för skolorna blir vad det 

är för förmågor och förhållningssätt som behöver utvecklas (Carlgren& Marton 2000). 

 

Integrering, inkludering, barn i behov av särskilt stöd, är begrepp som är viktiga att ha 

kunskaper om men som kan göra det speciella mer speciellt. Vi borde avdramatisera det 

särskilda mer och sikta in oss på att se olikheter som en naturlig del och tillgång, att se till 

mångfalden och som en pedagog säger ”alla kan inte bli en Einstein”.  
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8. Sammanfattning 
 
 
Studien syftar till att undersöka hur verksamma pedagoger uppfattar, erfar integrerade 

särskoleelevers lärande, utveckling och delaktighet i grundskoleklasser. Vad upplever 

pedagogerna som  väsentligt att rikta medvetandeakten mot för att främja lärande, utveckling 

och delaktighet hos integrerade särskoleelever? 

 
I litteraturgenomgången fokuseras litteraturen på de övergripande målen för skolan med 

utgångspunkt att möta alla elever ur ett specialpedagogiskt och politiskt perspektiv. 

Begreppen integrering och inkludering förklaras och de olika skolformerna tas upp. 

Elevgruppen skildras utifrån olika perspektiv och dessutom tas olika teorier upp som den 

kognitiva, de multipla intelligenserna samt det sociokulturella perspektivet på lärande.  

 

Metoddelen tar upp den fenomenografiska forskningsansatsen upp vilken är en kvalitativ 

metod, och ett vetenskapligt förhållningssätt som är riktat mot att studera uppfattningar. 

Fenomenografins främsta mål är att beskriva variationer i sätten att erfara och uppfatta olika 

företeelser och fenomen i vår omvärld (Marton & Booth, 2000).  

 

I den empiriska undersökningen intervjuades sex pedagoger som alla hade någon form av 

erfarenhet kring integrerade särskolelever i grundskoleklasser. Intervjuerna bandades för att 

sedan transkriberas till skriven text. 

 

Resultatredovisningen klargör arbetsgången i analysarbetet. Utifrån pedagogernas utsagorna 

framstod sex större tematiska områden med underliggande kategorier. Resultaten visar att det 

pedagogerna främst riktar sin medvetandeakt mot är de psykosociala faktorerna såsom 

välmående, trygghet och delaktighet. 

 

I diskussionen görs kopplingar mellan resultatet och litteraturgenomgången. Slutligen tas våra 

egna reflektioner upp. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

 
• Vad har du för utbildning? 
 
• Hur länge har du jobbat som lärare? 
 
• Hur stor erfarenhet har du av elevgruppen?  

 
• Hur ser du på lärande? 

 
• Hur ser du på lärande utifrån elevgruppen? 

 
•  Vad är viktigt att ha kunskap om i arbetet med elevgruppen?  

 
• Hur organiserar du din undervisning med tanke på läroplanens mål att uppnå som 

skiljer sig mellan grundskola och särskola? 
 
• Vad är integrering för dig och hur ser du på det? 

 
• Vad är viktigt att tänka på i mötet med eleverna? 

 
• Vad är viktigt att tänka på i mötet med föräldrarna? 

 
• Hur upplevs det sociala samspelet? 

 
• Upplever du att du har stöd av föräldrar, kolleger och rektorer?  

 
• Vad använder ni för metoder, är det någon speciell pedagogik som intresserar? 

 
• Är det något du funderar på och tycket är viktigt att synliggöra i denna undersökning? 
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