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Förord
Under de nio år som Oscar varit elev på Sollebrunns skola har en fråga ofta ställts: 
”Hur går det?” I början blev svaret: ”Det går bra”. Idag blir det i stället en mot
fråga ”Det beror på vad du vill mäta och vem du frågar. Oscar? Hans familj? Hans 
lärare? Hans kamrater?”

I inledningen till den rapport som beskrev Oscars tre första år står:

Oscar är ett exempel. Hur kan vi förstå andra barn genom ett enskilt barn? 
Min förhoppning är att ni som läser denna rapport ska få tankar och idéer att 
planera utifrån nästa gång ni möter en elev som påminner om Oscar. Vad kän-
ner ni igen? Vad känner ni inte igen? Finns det något i arbetet runt vår Oscar 
som ni kan använda runt er Oscar? Om detta sätt är det bästa för Oscar vet vi 
inte. Men det här är vår vardag och verklighet. Välkomna att läsa, tänka och 
fundera.
(Pettersson 2005 sid. 8)

Tack vare många människors engagemang har vi nu möjlighet att beskriva 
Os cars skoltid igen, men nu i ett längre tidsperspektiv. Trots att vi har tillgång till ett 
stort material är det ändå bara delar av Oscars skoltid som kommer att beskrivas. 

Oscar är i centrum men det finns många andra elever som vi träffat i olika 
roller. Det har lett till fördjupad kunskap om hur det kan vara för en verksamhet 
att möta elever som till en början väcker många frågor och behöver mötas utifrån 
individuella lösningar. Erfarenheter från dessa tillfällen finns också med i denna 
rapport.

Vårt syfte är att identifiera de kunskapsområden som är avgörande för att 
undervisningen ska bli utvecklande. Vad behöver skolan kunna? Hur arbetar man 
med de områdena? 

Lena Pettersson har som handledare deltagit i arbetet runt Oscar. Hon har 
också genomfört intervjuer med Oscar, hans mamma, pedagoger och skolledare. 
Även pedagoger från andra 6–9 skolor i Alingsås kommun har bidragit med sina 
erfaren heter. Ingrid Liljeroth har varit med vid bearbetningen efter de tre första 
åren och vid enstaka fortbildningstillfällen samt som handledare för Lena vid 
behov. Vi har båda utgått från intervjuerna när vi bearbetat erfarenheterna. Alla 
har generöst delat med sig av sina tankar och lärdomar.Tillsammans har vi kunnat 
beskriva arbetet ur olika perspektiv. Lena Petterson står för kapitel 2–5 och har 
förankring i den verklighet som skolan befunnit sig i. Ingrid Liljeroth står för ka
pitel 6–8 och har ett teoretiskt perspektiv men har också lång erfarenhet av peda
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gogiken för elevgruppen och av utbildning av lärare inom området. Vi har dock 
ibland gått in i varandras kapitel och bidragit men också diskuterat innehållet. 

Boken visar vår kunskapsväg. Allt i skolan handlar om att enskilda elever ska 
växa som människor och få förutsättningar att klara ett vuxenliv. Därför kan vår 
kunskap utvecklas genom att vi förankrar processen hos enskilda elever. Erfaren
heterna kan sedan generaliseras och stärka den gemensamma kunskapsgrunden.

Vi inleder i kapitel 1 med några av de tankar som ligger till grund för den kun
skap som vi nått fram till. I kapitel 2 ger vi vardagsberättelsen, det vill säga arbetet 
med Oscar, under de tio åren. I kapitel 3 diskuteras strävan och synsätt utifrån 
erfarenheter som framkommit i intervjuer. I kapitel 4 och 5 beskriver Lena Petters
son mer ingående den kunskap och det tänkande som blivit bas i arbetet. I kapitel 
6–8 fördjupar Ingrid Liljeroth några områden som är centrala i arbetet; skolans 
lärande och kunskaps utveckling, identitetsutveckling och skolan som verksamhet. 
Avslutningsvis summerar vi vad den process som en elevs väg genom förskolklass 
och grundskola innebär när det finns utmaningar som kräver nytänkande. Oscar 
och hans mamma har gett sitt medgivande till att deras namn används. Övriga 
personer är avidentifierade i texten. I bilaga finns namn på de personer som deltagit 
i intervjuer. 

Många har bidragit i processen. Det är inget ensamarbete. Vi är två som står 
för att ha analyserat erfarenheterna och omvandlat dem till kunskaper. Men det är 
allas gemensamma insatser som gjort det möjligt. TACK för allt engagemang under 
de tio åren och för alla bidrag. 

Slutsatsen blir att Oscar fått en bra och utvecklande grundskoltid. Men allas 
sätt att arbeta har också bidragit till skolans och kommunens kunskapsutveckling, 
något som nästa ”Oscar” kommer att ha glädje av och förhoppningsvis andra 
”Oscar” i andra kommuner.

TACK också till Specialpedagogiska skolmyndigheten som genom projektbi
drag gjort det möjligt för oss att göra sammanställningen. I det arbetet har Solveig 
Larsson, rådgivare, varit projektledare och gett ett engagerat och kunnigt stöd. Per 
Skoglund, utvecklingsledare, har läst manus och gett oss värdefulla idéer som fört 
arbetet framåt. Ulla Reiderstedt, regionchef, har framförallt under slutskedet gett 
oss stöd och deltagit i diskussioner.

Alingsås och Göteborg i augusti 2011

Lena Pettersson  Ingrid Liljeroth
Specialpedagog  Psykolog
Handledare   Docent i pedagogik vid Göteborgs Universitet
    F.d. lektor i specialpedagogik
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1. Inledning 
Ettusensjuhundra dagar i ett barns liv
Januari 2010: Vi sitter hemma vid Lenas skrivbord. På golvet bredvid oss har vi brett 
ut all dokumentation från åren runt Oscar. Lösa lappar, minnesanteckningar från 
olika möten, åtgärdsprogram, intervjuer, mejl, fotografier…golvet är fyllt av min
nen. Med hjälp av detta material ska vi sammanfatta Oscars nio skolår. 

Vi tänker:
Så många möten
Så många människor
Så många frågor
Så många svar
Så mycket oro 
Så mycket glädje
Så mycket engagemang

1 700 skoldagar eller 13 000 timmar
Hur använder vi dem?

Ett tusen sjuhundra dagar, så många dagar av ett barns barndom består av skol
dagar i grundskolan. Dessa dagar har vi, som arbetar i skolan, på oss att hjälpa 
barn att nå sin fulla potential. Omräknat i timmar blir det cirka 13 000 timmar. 
Till det kommer 500 timmar i förskolklassen.

Med de flesta barn och elever ”hittar vi rätt”. Vi förstår varandra, kan mötas, 
lösa det som eventuellt uppstår relativt enkelt. Men så finns de elever som får oss 
att förstå att ingenting är självklart. Tidigare erfarenheter hjälper oss bara till viss 
del. Det är bara att inse: Vi får ta ett steg i taget och göra så gott vi kan. 

I en utvärdering av pedagogiska insatser inom Rebeckaprojektet (se Liljeroth 
1989) ställdes frågor till föräldrar om vem de förväntade skulle ge dem stöd när det 
uppstod något problematiskt. Nästan alla nämnde läkare. Ingen nämnde skolan 
och lärarna. När frågan ställdes om hur ofta de träffade en läkare eller annan 
specialist visade det sig vara ytterst sällan med några få undantag. Då gällde det 
medicinering eller specialinsatser. 

Det kan givetvis vara befogat att söka hjälp hos och samarbeta med läkare 
eller annan specialist men man glömmer ofta bort de personer som finns nära i 



12    |     Inledning

vardagen. Det är där man kan förankra kontinuitet och arbeta långsiktigt. Om 
skolan klarar sitt uppdrag har familjen också bättre förutsättningar att få sitt liv 
att fungera. Grunden för ett bra liv för ett barn med en funktionsnedsättning är 
att vardagen ger möjligheter till erfarenheter och utveckling. Där kommer de 1 700 
skoldagarna eller de 13 000 timmarna väl till pass. Där finns skolpersonalen som 
samarbetspartners till föräldrarna.

I det perspektivet har skolan fantastiska möjligheter men också enorma utma
ningar som kräver engagemang, kunskaper, samarbete och långsiktigt tänkande. 
Det finns mycket engagemang och mycket kunskap. Men det finns alltid ett nästa 
steg. Kunskapsutvecklingen måste pågå kontinuerligt. Om man stannar upp förlo
rar också den kunskap man redan har sin kraft. 

Vad vet vi?
Denna studie är ett longitudinellt utvecklingsarbete, det vill säga vi har under tio år 
följt arbetet inom en skola med fokus på en elev och då kunnat analysera och om
vandla erfarenheterna till generella kunskaper som är användbara i framtiden. Vi 
känner inte till någon liknande studie. Däremot finns andra källor till kunskap och 
inspiration. Området var ingen vit fläck på kunskapskartan när arbetet började.

En källa till inspiration och kunskap som har stor betydelse för vår förståelse 
av vad autism innebär för individen själv är biografier. De första kom omkring år 
1990 (t.ex. Baron, Baron 1992, Grandin 1994 och 1995 och Williams 1994). Iris 
Johansson började tidigt föreläsa och handleda här i Sverige och utkom 2007 med 
sin biografi En annorlunda barndom. Gunilla Gerlands biografi En riktig män-
niska var år 1996 den första svenska biografin. Därefter har en lång rad biografier 
utkommit. 

Författarna beskriver alla sitt unika sätt att ta in sin omvärld på och sin frustra
tion när omgivningen inte kan förstå och möta dem. De ger också exempel på sina 
reaktioner när framtiden är svår att förstå och greppa. Detta känner vi igen i mötet 
med Oscar. De berättar om sina oanade förmågor och sina resurser som kommit att 
framstå allt tydligare ju större insikt de fått om sig själva och ju bättre omgivningen 
har kunnat möta dem. Så är det också för Oscar. En del av författarna har också 
gått vidare och skrivit böcker om hur de genom sina erfarenheter kan se hur man 
stöder personer med autism (till exempel Gerland 1997 och 2010 och Grandin 2011).

De arbetssätt som visat sig framgångsrika går också att få bekräftade genom 
aktuella böcker, studier och artiklar av till exempel Attwood (2011), Bo Heilskov 
(2009), Helene Tranqvist (www.pedagogisktperspektiv.se) och Birgitta Andersson 
(2000, 2001, 2003, 2005). De beskriver bland annat vikten av att ge redskap till 
kommunikation, att lära av det som är nära och som händer i vardagen, synliggöra 
och skapa förutsägbarhet och att hitta sätt att förstå och möta affekter.

Margareta Lundqvist är en av flera pedagoger som sett att generella läromedel 
oftast måste anpassas, individualiseras och brytas ner och har därför utvecklat ett 
material Flexa och mixa. 

Inger Nilsson (2009), Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 
har sammanställt forskning om resultaten av pedagogiska insatser för skolbarn 
med autism. En viktig framgångsfaktor verkar vara att alla runt eleven är eniga om 
de arbetssätt man valt.

En opublicerad studie (Andersson, Andersson, Liljeroth 2009) kommer från ett 
utvecklingsarbete på Sundsgårdens Folkhögskola med elever med Aspergers synd
rom som inte fullföljt sina gymnasiestudier. Där framkom att det som frigjorde 
elevernas motivation att ta tag i sina studier var att det pedagogiska arbetet var väl 
strukturerat och målinriktat men framförallt att bearbetningen byggde på att ele
vernas identitetsutveckling och medvetenhet om vad funktionshindret innebar för 
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dem stärktes. De fick då en bättre självkänsla och självbild och därmed större kraft 
att se framåt. Men en annan betydelsefull faktor i framgången var att skolan som 
verksamhet byggde på strukturer och processer som skapade en grund för lärarnas 
trygghet och gav förutsättningar att genomföra uppdraget. 

I Skolverkets rapport Skolan och Aspergers syndrom (2009) presenteras hur 
skolan planerar och genomför undervisningen. Det betonas att det är svårt att få 
en överblick över fältet. Det finns många sätt att gå till väga. Främst gäller det om 
elever går i vanliga klasser, i särskilda klasser eller med blandade grupperingar. I 
övrigt går man igenom olika aspekter av undervisningen, till exempel antal ämnen 
som elever har och hur målen uppnås.

När det gäller begreppen inkludering och segregering eller andra liknande be
grepp väljer Skolverket att tala om inkluderande verksamhet. Inkludering beskrivs 
utifrån tre aspekter rumslig, social och didaktisk inkludering. 

Frågan om diagnos går som en röd tråd genom rapporten. Den ses till exempel 
som en port till stödinsatser men också som informationsbärare. I fokus är svårig
heterna och hur de kan hanteras.

Det kommer dock också fram att det är avgörande för framgång att det finns 
någon vuxen som eleven får en relation till. Också kontakten med hemmet beto
nas. Vidare tas frågan om personalens kompetens upp. Både ämneskunskaper och 
special pedagogisk kompetens anses nödvändig liksom handledning.

Litteraturgenomgången visar att det saknas forskning kring skolans arbetssätt, 
konsekvenser och resultat kopplade till elever med skolsvårigheter, som kan knytas 
till Aspergers syndrom. Skolverkets egna studier har inriktats mot skolans organi
satoriska insatser och i någon mån resurshantering.

Det finns egentligen inga svar i rapporten på hur undervisningen av elever med 
Aspergers syndrom ska bli deltagare i En skola för alla. I stället blir hela fältet 
osammanhängande och upplöses i fragment. Helheten saknas. Alla olika aspekter 
som finns med är relevanta men det som behöver utvecklas är relationerna mellan 
dem och den teoretiska kunskapsbasen som måste präglas av ett helhetstänkande 
och ha ett djup genom ett medvetet förhållningssätt. Då går det att se var de olika 
aspekterna hör hemma. Det är, som framgår av vår bok, en komplex verklighet 
som kräver en komplex kunskap.

Frågan om metoder och arbetssätt är viktig men det går inte att avgöra om 
ett arbetssätt är bra eller dåligt generellt. En förklaring till att metoden inte är 
avgörande är att den är sista ledet i en process där många funktioner medverkar 
(Danielsson och Liljeroth 1996). Framförallt är det förhållningssättet, tänkandet 
bakom, som avgör effekten. Metoden blir då ett språk, ett verktyg, för att eleven 
ska få förståelse för mål och struktur. Processen måste förankras i kommunikation 
och relation mellan elev och lärare. 

Kunskapsbildning – arbete över 10 år
Skolans omfattande insatser under många år ger möjligheter till en långsiktig kun
skapsbildning. Denna sammanställning av tio års utvecklingsarbete är resultat av 
en sådan process. 

Många har bejakat att delta och därmed gett sina bidrag: Oscar, hans föräldrar, 
skolledare, lärare och annan skolpersonal, representanter för elevhälsan med flera. 
Var och en och tillsammans har de bearbetat sina erfarenheter, från det upplyf
tande till det svåra. Genom samarbete och samtal med syfte att förstå och få idéer 
om hur man går vidare har alla stegvis blivit kunnigare.

Arbetet har fått ett sammanhållande stöd genom handledarens kunskaper och 
skolledarnas intresse. Handledaren har lång erfarenhet av undervisningen av elever 
med autism och utgick från en gedigen kunskapsgrund. 

Uppföljningsstudier har skett två gånger. Första gången efter tre år och nu efter år 
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9. Dessutom har mer omfattande planeringsarbete gjorts vid övergången till år 7. 
Genom att det under så lång tid ibland blir större förändringar är det risk att 

utvecklingsprocesser stannar upp. Kontinuiteten är skör och kan brytas. Att då 
vara lyhörd och gå in med extra uppmärksamhet och insatser kan hindra att konti
nuiteten bryts. Utvecklingen kan åter frigöras.

Det talas ofta om goda exempel (se till exempel Andersson, Thorsson 2007). 
Det kan vara stimulerande att lyssna på erfarenheter som visat sig vara utvecklan
de. Men det är också önskvärt att det inte bara blir fråga om fristående berättelser 
utan också att erfarenheter omvandlas till kunskaper. Det sker när vi reflekterar 
kring ett skeende och sätter ord på vad det är som verkar. Då går erfarenheterna 
att generalisera till andra situationer och den pedagogiska kunskapsgrunden 
stärks.

Vi kan lära av andra men för att göra kunskap till redskap i det egna arbetet 
krävs att man också tänker över vad den betyder för en själv. Slutsatsen måste ar
betas in i den kunskap man redan har och kanske också vidga och omvärdera den. 
Det finns något generellt i kunskap men också alltid något individuellt. Två perso
ner har aldrig exakt samma uppfattning om en kunskap. 

Denna bok är en sammanfattning av ett skeende men också en bearbetning av 
erfarenheterna så att de omvandlas till generella kunskaper användbara i andra 
sammanhang. Ingen situation är en annan lik. Alla situationer är unika. Varje elev 
med funktionsnedsättning för därför alltid in något nytt och personer runt honom 
eller henne måste bidra till ny kunskap, delta i en kontinuerlig kunskapsbildning. 
Vårt bidrag handlar om att visa hur en sådan process kan se ut och mötas när det 
gäller elever med extra utmanande livssituationer. Att få en kunskap om det fältet 
ger ökade möjligheter att bidra till att utveckla idén En skola för alla och också 
förebygga onödiga utmaningar, det vill säga få en lugnare arbetsmiljö med fler 
möjligheter och färre hinder.

Oscar som vägledare
Det är enskilda elever vi möter i skolan. Det är enskilda elever som vi ska stödja i 
deras utveckling – ge dem en stabil grund för sitt liv och redskap att bli delaktiga i 
skola och samhället i övrigt.

Oscar har blivit en person som gett alla berörda tillfälle att bli utmanade, 
tvingat oss till reflektion, ställt oss inför nya frågor, fått oss att pröva och omvär
dera, det vill säga lära nytt, tänka om och utveckla ny kunskap. 

Alla elever, särskilt de som utmanar oss mer än andra, kan få den rollen som 
vägledare. De finns runt omkring oss. I denna bok ger vi idéer till hur varje lärare 
och skola kan forma sin kunskapsväg med eleverna som vägledare.

Det finns en grund för nytänkande i de övergripande målen i läroplanerna. Men 
det är generellt beskrivna tankar och kunskaper. För att nå fram till eleverna är 
vägen ibland lång. Målen måste göras om till en konkret verklighet och till enskil
da situationer. I vårt samhälle finns en brådska och ett förenklat tänkande. Vi vill 
nå fram till definierade mål så snart som möjligt. Utveckling kräver dock tid och 
omsorg, inte brådska och förenkling.

De elever som har extra utmanande livssituationer kan få oss att inse kom
plexiteten om vi lyssnar. För att de ska kunna staka ut sin väg i livet krävs vuxna 
som klarar av att stanna upp och tillåta sig att ta små steg under en längre tid. 
En sådan väg uppenbarar också fler detaljer och fler sammanhang än när det går 
snabbt. Annan kunskap än den traditionella behövs därför. Skolan måste berikas 
med kunskaper från de fält som inte varit självklara, som kunskaper om elever med 
olika slag av funktionsnedsättningar. Det intressanta är att om de kunskaperna får 
plats i tänkande och agerande sprider de sig också till andra elever. Skolan som hel
het berikas och kan ta nya steg i sin utveckling. Det gjorde Oscars skola. 
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2.  En vardagsberättelse
 Av Lena Pettersson

Vad är det fråga om?

Utmaningen
Vi är inte bra på barn som Oscar. Hur kan vi bli det?

Detta var vad skolans specialpedagog sade när jag första gången var inbjuden 
till en elevvårdskonferens på Sollebrunns skola i Alingsås kommun våren 2001. 
Vid detta tillfälle arbetade jag som rådgivare vid Specialpedagogiska institutet, 
Västra regionen, (numera Specialpedagogiska skolmyndigheten). Oscar gick då i 
en förskoleklass. Hela detta år hade varit jobbigt för Oscar men också för hans 
föräldrar, kamrater och lärare. 

När jag bad att få veta hur det närmare såg ut fick jag veta:

•  Alla gruppaktiviteter blev kaos! Oscar fick ständiga utbrott. De förändringar  
 man gjort som att förstärka arbetslaget, förändra innehåll med mera hade 
 inte förändrat situationen. Nu kändes situationen ohållbar.

•  Oscar var trött och ledsen, skolans rektor hade fått ta emot många samtal   
 från oroliga föräldrar, personalen kände sig villrådiga.

•  Frågorna inför hösten var många, till exempel:
  Kan Oscar vara kvar på skolan?
  Vore det bättre för Oscar att börja på en specialskola?
  Om Oscar blir kvar på vår skola, hur blir det då?

Det fanns en vision
Skolans rektor uttryckte tydligt: Oscar ska ju växa upp och bo i Sollebrunn. Då ska 
han kunna gå i vår skola med de andra barnen. Vi kan väl inte säga att Oscar inte 
kan gå i vår skola om vi inte ens har försökt.

På skolan fanns hos personalen en tydlig och gemensam strävan att alla barn som 
tillhör upptagningsområdet också ska erbjudas skolgång där. 

En viktig faktor vid detta kritiska tillfälle var att skolans ledning med elevhälsa 
och rektor förmedlade att det var tillåtet att för stunden visa att man inte visste hur. 
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Det fanns ingen prestige. Men samtidigt förmedlade ledningen en tydlig förväntan 
att de tillsammans skulle kunna lära sig det som för dem var ny kunskap.

Teoretisk reflektion
Redan tidigt kunde en hållbar grund läggas genom den vision som formulerats, 
de frågor som väckts, den beskrivning av utmaningen som gavs och förväntan 
och tillit att det skulle gå att lära sig att klara av utmaningen. Detta förhållnings
sätt tillåter idéer att komma fram. De samverkande faktorerna summeras i bilden 
nedan.

Figur 1. Förhållandet mellan aspekter i grundinställningen

Visionen är det som gör det möjligt att känna tillit till att utmaningen går att 
hantera och inte blockeras. Frågorna konkretiserar utmaningen. Frågor är i svåra 
situationer viktigare än att snabbt försöka hitta en lösning. Genom frågorna kom
mer man i kontakt med det som man måste bearbeta. Då kan svaren bli bra idéer 
som kan konkretiseras och genomföras. Förväntan från skolledningen att kun
skapsutveckling är möjlig ger redskap som skapar riktning och väg.

En vision ger liv, kraft och riktning. Den formuleras som en övertygelse om att 
den aktuella situationen kan förändras och ger också en bild eller en idé om hur 
framtiden kan se ut. Men den är inte så konkret som mål vilka är mer kortsiktiga. 
En utmaning när det gäller visionen är att hålla den vid liv och använda den i var
dagen och i påfrestande situationer. Alla vuxna omkring Oscar och hans kamrater 
måste bejaka den. Var och en måste också bearbeta den och se hur den kan införli
vas med det egna förhållningssättet. 

Vision

Utmaning Frågor

Förväntan på och
tillit till ett lärande

IDÈER
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De första stegen

Steg 1: Vem är Oscar?
Jag fick uppdraget som rådgivare. Den första fråga vi arbetade med var att bättre 
förstå vem Oscar var, vad han behövde och hur han lärde. Tillsammans formule
rade vi sedan de frågor som legat som grund genom åren:’

	 •	 Hur	lär	ett	barn	som	Oscar?
	 •	 Vilka	konsekvenser	får	det	för	en	förskola/skola?
	 •	 Hur	tänker	vi	om	barn	med	Oscars	behov?	Hur	möter	vi	likheter/olikheter?
	 •	 Hur	kan	samarbete	mellan	föräldrar,	arbetslag,	skolledning	utvecklas?
	 •	 Vilken	kunskap	behöver	en	skola	för	att	ett	barn	som	Oscar	ska	få	en	bra		 	
  och delaktig skolgång?
	 •	 Gagnar	Oscars	planering	hans	kamrater?
	 •	 Vad	är	positivt?
	 •	 Vad	är	negativt?

Steg 2. Utmaningen och ett skolledarbeslut
För den resterande tiden av våren kändes det som om det bara fanns två tråkiga 
lösningar: Att Oscar skulle vara hemma eller att Oscar skulle vara i en annan 
lokal, Röda Huset. Det var inte självklart för någon ur personalgruppen att arbeta 
enskilt med Oscar. Det fanns en stor rädsla runt hur man skulle möta honom. Då 
fattade rektorn ett ovanligt beslut: hon gav arbetslaget möjlighet att vara två vuxna 
tillsammans med Oscar.

Denna lösning med två vuxna tillsammans med Oscar var en unik möjlighet att 
lära känna Oscar och hans behov.

Samtidigt kunde vi förstå föräldrarnas frustration. Skulle han vara helt isolerad 
från den övriga verksamheten? Oscars egna tankar om detta vid denna tid var inte 
lätta att förstå. Men vid ett senare tillfälle, när han gått i skolan några år, sade han 
plötsligt till sin lärare: Kommer du ihåg när jag var i Röda Huset. Det var kul där. 
Vi såg på film. Det var första gången som jag träffade dig där. 

Det har vid flera tillfällen kommit fram att Oscar kommer ihåg och har tankar 
om sådant som hänt för kanske flera år sedan. I efterhand kan eleven alltså själv 
bekräfta sina upplevelser av vad som varit viktigt för honom även om han inte 
kunde det när det skedde. 

Steg 3. Utmaningen och planeringen
Tillsammans med de två vuxna som skulle arbeta med Oscar formulerade vi ett 
antal frågor som förhoppningsvis skulle hjälpa oss att bättre förstå Oscar:

 De första frågorna som blev ledtrådar genom skoltiden
	 •	 När	fungerar	det	bra?
	 •	 Vad	kan	det	bero	på?
	 •	 Vad	tycker	Oscar	om	att	göra?
	 •	 Vad	tycker	Oscar	inte	om	att	göra?
	 •	 Hur	länge	vill/orkar	han	göra	olika	saker?
	 •	 Hur	ser	Oscars	dagsrytm	ut?	När	är	han	mest	aktiv?	När	är	han	trött?
	 •	 Hur	behöver	det	se	ut	kring	Oscar	när	han	gör	olika	saker?
	 •	 Vilka	förberedelser,	vilken	information	behöver	Oscar	få?
	 •	 Om	vi	på	morgonen	berättar	för	Oscar	om	vad	dagen	ska	innehålla,	
  vad  händer då?
	 •	 Om	vi	inte	förbereder	Oscar,	blir	det	då	någon	skillnad?
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 Det visade sig att frågorna gav oss nya infallsvinklar och nya idéer om hur pla
neringen inför framtiden skulle kunna se ut. Vad vi då inte visste var att vi genom 
Oscars nio skolår ofta skulle komma att använda oss av frågorna. De har därmed 
blivit ett exempel på hur planering kan förankras i en elevs situation. 

En viktig lärdom från denna första tid var att en god relation mellan Oscar och 
den vuxne var en förutsättning för framsteg, att Oscars motivation och inställning 
till innehållet var avgörande och att arbetslaget hade god nytta av ”steget-före-
strategier”.

Teoretisk reflektion
Detta första skede av arbetet visar komplexiteten i vardagsarbetet. Det är så kända 
situationer att det är svårt att tänka att man trots detta hela tiden måste vara be
redd på att tänka nytt och tänka om. Denna korta beskrivning innehåller allt som 
är viktigt och som kan sammanfattas i tre grundläggande områden eller krafter 
som man behöver samarbeta med:

Individer
• Oscar som person
• Krav på skolledaren
• Val av arbetslag
• Föräldrarna och deras frustration och behov av trygghet
• Övriga elever

Strukturer
• Förhållningssätt i olika situationer
• Kunskaper inom olika områden och utveckling av dem
• Planeringsstrukturer (lokaler, schema, dagsrytm, förberedelser, 
 grupper med mera)
• Samarbetsformer

Processer
• Kommunikation i olika sammanhang
• Lärande (elev, lärare, skolledare, föräldrar, elevhälsa)

Strukturer handlar om att forma vardag och arbete. Processer handlar om 
att skapa rörelse och därmed möjligheter till utveckling. Individerna står mellan 
strukturer och processer. Strukturerna finns i huvudet på individen men måste för
medlas i handlande och kommunikation med berörda parter. Om de tre om rådena 
samverkar sker något (Liljeroth, Engen, Larsson, Skoglund, Öfverholm 2011, se 
vidare kapitel 8).

Så började skolan  

Undervisningsplanering
Vårens nya erfarenheter hade gett nytt hopp. En idé om hur Oscars skolgång skulle 
se ut började växa fram. Men det fanns mycket oro kvar:

• Hur skulle Oscars föräldrar få tilltro till planeringen?
• Vad skulle de andra barnen och deras föräldrar tycka?
• Kunde den nya idén verkligen fungera?



 En vardagsberättelse    |    19

Vi tyckte inte lika och det var viktigt att inte göra ett problem av det. Vi beslöt 
att formulera kortsiktiga mål och att ha täta uppföljningar. Att ha en planering 
som gjorde det möjligt för Oscar att lyckas var en förutsättning. Det handlade om 
följande:

Figur 2. Undervisningsplanering

Oscar skulle ingå i en grupp bestående av 40 barn, sex och sjuåringar. Lärare 
och förskollärare skulle arbeta med barnen. Oscar skulle också börja på fritids och 
där skulle ytterligare en person, en elevassistent, finnas med som stöd. Barnen hade 
tillgång till ett klassrum, ett lekrum, ett byggrum, och ett mindre grupprum.

Vi strävade efter en balans mellan tiden för Oscar i stor grupp, mindre grupp 
och enskilda stunder  allt för att det skulle börja bra för Oscar, hans kamrater och 
pedagoger.

I planeringen byggde vi på att förtydliga olika områden för Oscar:
•  Anpassa innehållet
•  Förklara hur länge de olika aktiviteterna varade
•  Berätta var man skulle vara och med vilka

Följande ambitioner formulerades:
•  Oscar skulle ingå i gruppen, vara delaktig
•  Oscar skulle, utifrån sina behov, ha möjlighet att jobba enskilt
•  Alla i arbetslaget skulle arbeta med Oscar
•  Ingen, varken barn eller vuxna, skulle vara rädda för Oscar
•  Oscars förutsättningar och intressen skulle tillvaratas.

Under vår planering kom en bild, bild 1, till som beskriver relationerna mellan 
klass, grupp och enskild tid. Den hjälpte oss när vi samtalade om i vilka situationer 
Oscar skulle vara tillsammans med den övriga klassen, vid vilka situationer man 
kunde arbeta i grupper samt när Oscar skulle undervisas enskilt och vad han då 
skulle göra. En djupare beskrivning av detta sätt att planera beskrivs i kapitel 5, 
avsnitt Kunskapsgrund.

Liksom flera av de frågor vi formulerade när Oscar var liten har följt med 
genom åren så har även denna bild alltid funnits med. När nu Oscars nio år i 
grundskolan är avslutade ser vi att det funnits en rörlighet och flexibilitet mellan 
ringar na. Den aktuella situationen har avgjort vad som varit det bästa för Oscar.

Under de första skolåren bedömde pedagogerna hur man skulle organisera 
arbet et med Oscar men redan efter några skolår var Oscar själv delaktig. Han 
kunde till exempel säga ”jag vill arbeta i grupprummet en stund” eller ”nu arbetar 
jag i klassrummet”. 

Beskriva verkligheten

Forma undervisningen Förankra i vision och kunskaper

Genomföra undervisningen
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Anteckningar från handledning, år 5. Läraren berättade:
 Ibland kan Oscar fråga mig vad jag ska göra på lektionen. Kanske jag berättar 
att jag ska läsa ur en viss bok. Då kan Oscar säga: ”Då jobbar jag ensam tills du 
läst klart”.

Vi utformade också ett dagsschema för Oscar. De första åren fick Oscar varje 
dag ett nytt schema som tydligt visade 

•  vad han skulle göra, 
•  var, 
•  med vem och 
•  hur länge. 

Detta dagsschema fick en dubbel funktion. Förutom att det hjälpte Oscar att 
”se” hur dagen skulle bli blev det en god hjälp för pedagogerna i deras planering. 
Vid våra utvärderingstillfällen kunde vi också gå tillbaka och se hur de senaste 
veckorna hade sett ut.

I den första rapporten om Oscar finns utförligt beskrivet hur planeringen såg ut 
de första skolåren. 

Lärdomar efter 9 år är att sättet att planera och tänka runt Oscar visade sig 
fun gera genom hela skoltiden:

Strukturer:
•  Hur ser situationen ut?
•  Hur tänker vi om det?
•  Vilka är målen för den närmsta tiden?

Bild 1. Grupperingar
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Individer:
Vad tänker och upplever
•  Oscar?
•  Oscars föräldrar?
•  Pedagogerna?
•  Ledningen?

Processer:
•  Hur ska arbetet utformas?
•  Vad har vi lärt?

Teoretisk reflektion
Frågor kan, som kommit fram ovan, vara vägledande när det gäller att söka de 
områden som man tillsammans måste reflektera kring och bearbeta. Teoretiska 
begrepp kan också ge stöd när det gäller att stabilisera kunskapsgrunden. De tre 
begreppen individ, struktur och process är användbara. 

Till skolan är många individer knutna. Undervisning är inget ensamarbete. Elev, 
föräldrar, pedagoger, skolledning och eventuellt andra deltar, bidrar och påverkar. 
Att tänka kring vars och ens roll och uppgift, upplevelser och tankar är värdefullt 
och gör att förståelsen av hela situationen förstärks. Men det är också de som kom
municerar och handlar, det vill säga skapar utvecklingen. 

Därmed får strukturer och processer kontakt inom individerna och mellan in
dividerna. Strukturerna bidrar till trygghet i arbete och relationer. Men de kan bli 
stela om de inte får näring genom kommunikation och lärande. Då förlorar de sin 
kraft och upphör att verka. Det finns en tendens att tro att man är färdig när man 
till exempel skrivit ner strukturen i en undervisningsplan eller annan handlings
plan. Men det är då som den ska börja verka. Det sker genom att individer i olika 
situationer agerar och genomför det som bestämts. Strukturen ger då riktning i 
handlandet. Kommunikationen skapar de processer som krävs för att planerna ska 
bli verklighet och nå fram till elev och föräldrar.

Åren går men processen fortsätter

Utmaning: Motivation och lust att lära
En stor utmaning genom åren har varit att hitta läromedel, metoder och så vidare 
som Oscar har känt lust inför. De första åren uteslöt pedagogerna helt material 
som såg för ”skolaktigt” ut. Man tog tillvara Oscars intressen, exempelvis Lego 
och Harry Potter. Leken blev ett medvetet redskap. 

Lena:
När jag nu har samtalat med Oscar om hans första skolår har jag också berät-
tat för honom hur vi vuxna tänkte då. Jag berättade för honom att hans lärare 
ville lära honom läsa och räkna men att Oscar blev så arg om hon till exempel 
visade honom ett dataprogram eller en mattebok. Jag berättade att hon ju 
viss te att Oscar tyckte mycket om att leka med Lego och att hon därför pas-
sade på att jobba med matte på samma gång som hon och Oscar lekte med 
Lego. När Oscar fick höra detta brast han ut i ett gapskratt och sade: ”Då 
fattar	jag	hur	ni	gjorde	när	ni	lärde	mig	läsa,	ni	använde	Harry	Potter!”	Han	
kan idag beskriva hur stressad han blev när han förväntades arbeta på ett mer 
”skollikt” sätt. ”Jag ville bara skrika.”
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Processer i grupp och enskilt
Ju mer pedagogerna lärde känna sin klass desto bättre kunde de också bedöma när 
man kunde tänka ”Oscar tillsammans med andra”. Att arbeta tillsammans med 
Oscar i grupprummet var populärt de första åren. Ibland arbetade eleverna med 
olika saker, ibland med något gemensamt. 

Vid längre temaarbeten var det viktigt att den vuxne var ett aktivt stöd i den 
grupp Oscar ingick i så att Oscars bidrag blev en del i helheten utifrån hans för
utsättningar. Ibland har det varit lätt att stödja Oscar i gruppen, men vid andra 
tillfällen har Oscar arbetat med sin del av grupparbetet enskilt för att sedan foga 
in detta i samband med att grupperna visat för varandra vad de gjort. Oscar var 
under en tid intresserad av att skriva manus och att göra film. Det var ett intresse 
som blev användbart många gånger och värdefullt också när han blev äldre.

Att anpassa och bedöma kunskap
Under åren har några principer blivit vägledande:

•  Många av de anpassningar som funnits runt Oscar har redan beskrivits: 
 Att anpassa innehåll och miljö och att arbeta med flexibla grupper.

•  Genom alla skolåren har Oscar haft tillgång till vuxenstöd i form av 
 pedagoger och elevassistenter. Dessa personer har hjälpt Oscar med 
 skrivhjälp, planering och avgränsning av innehåll. Deras sätt att ge stöd 
 har dock förändrats utifrån Oscars ålder.

•  I de ämnen där Oscar haft låg motivation har målen varit tydligt nedbrutna 
 utifrån kursplanen. 

Ett exempel på hur låg motivation vändes till intresse är från år 9 i ämnet 
trä och metallslöjd. Vid de tillfällen Oscar var närvarande på lektionen blev 
det mycket konflikter men oftast vägrade han att delta. När frågan kom upp vid 
utvecklingssamtal med Oscar och hans mamma frågade Oscars mentor om det 
fanns något Oscar skulle kunna tillverka till sin mamma. ”Jag skulle vilja ha en ny 
bricka till köket”, sade mamma Ulrica.

Läraren gjorde då en tydlig planering för Oscar där han såg de olika momenten: 

•  Berätta om idén, prata med mamma om hur brickan ska se ut.
•  Skiss: Skriv ner och rita hur brickan ska se ut.
•  Berätta och skriv ner hur du tänker göra: arbetsbeskrivning, material, 
 redskap, färg, antal lektioner.
•  Tillverka brickan.
•  Berätta och skriv ner hur det gick:
  Fungerade arbetsbeskrivningen?
  Vad tycker mamma om brickan?
  Vad tycker du om brickan?

När Oscar fick veta att detta, varken mer eller mindre, var innehållet för ämnet 
resten av terminen gick allt bra.

Ett annat exempel på anpassningar de senare skolåren har varit läxhjälp. Vissa 
perioder har Oscar också haft utökad praktik och mindre tid i skolan.

Eftersom lösningarna runt Oscar ofta varit okonventionella har osäkerheten 
ibland infunnit sig: lär han sig något? När Oscar var liten var det också svårt för 
honom att exempelvis svara på en fråga och samtidigt veta ”du vet ju redan att jag 
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vet”. Kanske hade Oscar vid ett tillfälle som läraren inte uppmärksammat visat 
sin kunskap. Det kunde lätt leda till konflikt. De vuxna har fått vara flexibla och 
lyhörda genom att försöka tillrättalägga situationer så att Oscar har kunnat ha 
användning för det han arbetat med. Funkar det för honom?

Vid provsituationer har Oscar ofta visat det han vet och kan verbalt och ibland 
vid annat tillfälle än den övriga gruppen.

Att överföra kunskap 
Under Oscars tidiga skolår kunde frågan om skolan skulle kunna möta Oscar även 
de sista åren i grundskolan komma upp. Självklart fanns frågan även på Solle
brunns skola: Skulle det gå att bygga vidare på de strategier som fungerat?

Utmaningarna runt Oscar hade också förändrats i och med att han blev äldre. 
Lösningar som tidigare varit populära som att ha ett nära vuxenstöd eller arbeta i 
ett mindre sammanhang började irritera Oscar. De vuxna kunde också ibland ana 
en sorg i Oscar: ”Jag är inte som andra.”

Oscar ville ha det som alla andra samtidigt som han kunde uttrycka ”jag orkar 
inte”. När perioder av oro kom fanns en självklar rädsla hos personalen: Tänk om 
något händer som gör att Oscar straffar ut sig? Medan vi försökte förstå varför det 
blivit som det blivit kunde ibland en av de vuxna göra något helt annat med Oscar 
utanför skolan ett par dagar. Det var inte ovanligt att Oscar då kunde sätta ord på 
sin oro. Det vi också lärde oss var att något som hänt för flera månader sedan kun
de ”ploppa upp” och störa Oscar. När vi nu kan se på Oscars skoltid utifrån ett 
längre tidsperspektiv blir det också tydligt att det funnits tider under året som varit 
oroligare. December och jul och tiden runt Oscars födelsedag i april är exempel på 
det. Det kan vara svårt att förstå att trevliga händelser under året kan påverka ett 
barn på ett negativt sätt, men så verkar det vara.

För att skoltiden skulle innehålla så få avbrott som möjligt har Oscars klass fått 
bästa möjliga förutsättningar när det handlat om lokaler på skolan. Man har inte 
flyttat på Oscars klass mer än då det varit nödvändigt. Man har också anpassat 
arbetslagen på ett sådant sätt att för Oscar kända personer alltid funnits kvar när 
nya läsår börjat.

Men inför år 7 visste vi att många förändringar var nödvändiga:

•  Klassammansättningen skulle förändras eftersom fler elever skulle komma 
 från andra skolor.
•  Fler ämneslärare skulle bli aktuella.
•  Nya lokaler med mera var en realitet.

Under hösten i år 6 beslöt pedagogerna tillsammans med mig att vi skulle 
hjälpas åt med att sätta ord på arbetet med Oscar med en förhoppning om att det 
kunde bli ett stöd för de nya lärarna. Frågorna utgick från områdena

•  Att möta olikheter
•  Oscar som person
•  Oscars sätt att lära
•  Samarbetet runt Oscar
•  Inför år 7–9.

Frågorna var en hjälp för de vuxna att sätta ord på det som var så självklart för 
dem i vardagen men som inte var så lätt för den utomstående att förstå.
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Personalen ville också ge Oscar en möjlighet till delaktighet. Därför fick Oscar 
detta brev:

Till Oscar:
Ibland träffas vi för att prata om er elever. Vi planerar vad vi ska göra och hur. 
Vi planerar och pratar om hela klassen men vi pratar också om er var och en.

Till hösten kommer ni att få nya lärare. De är nyfikna på vilka ni är. De vill 
veta om det är något särskilt som de behöver förbereda eller tänka på. Vi kom-
mer att träffa era nya lärare och berätta om er. Vi ska berätta om allt kul som 
vi gör, hur långt vi har kommit i de olika ämnena och så.

Vi har pratat med varandra om dig, vem vi tycker att du är, allt som du är 
duktig på och så. Vi har också pratat om vad vi tror att du behöver hjälp med. 
Men vi vet inte om vi har rätt.

Det skulle vara bra och roligt att höra om du håller med om det vi pratat om.

•	 Vad	tycker	du	om	denna	berättelse	om	dig?
•	 Vad	stämmer?
•	 Vad	stämmer	inte?
•	 Vad	tycker	du	är	viktigt	att	dina	nya	lärare	får	veta	om	dig?
•	 Vad	vill	du	att	de	berättar	om	dig?

Utifrån den berättelse personalen hade skrivit kunde Oscar ge sina tankar. I lugn 
och ro kunde han läsa den. Mycket höll han med om men han hade också egna 
tankar. På frågan om vad han tyckte att de nya lärarna borde känna till om honom 
svarade han snabbt: ”Att jag blir så himla arg ibland och då blir jag otrevlig”. Det 
framkom också tydligt att Oscar ville veta vem som skulle ha de olika ämnena. 
Vilka lokaler de skulle vara i verkade inte lika viktigt att känna till för honom.

På våren formulerades nya ambitioner inför år 7:

• Oscar och hans kamrater skulle känna sig trygga inför nästa läsår
• Föräldrar och personal skulle känna sig trygga inför nästa läsår
• Kunskap skulle tas tillvara och förmedlas
• Miljön skulle anpassas.

Vem som skulle ansvara för vad och hur tydliggjordes också.

För eleverna innebar det att man i god tid fick möjlighet att ställa sina frågor 
inför hösten. Oscar, som alltid haft svårt för att ställa frågor inför en situation som 
ännu inte hänt lyssnade intresserat på kamraternas frågor:

• Vad heter lärarna?
• Får man tugga tuggummi?
• Får man ha sin mobil med sig?
• Vad händer om man kommer för sent?

I klassen hade man de senaste åren haft ett gemensamt tydligt schema på white
boarden i klassrummet. Detta skulle inte fungera i år 7 eftersom man skulle vara i 
fler klassrum. Därför införde lärarna redan på våren i år 6 ett bärbart schema till 
samtliga elever, ett sådant som de skulle få i år 7.
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För de vuxna innebar planeringen att tid avsattes för kunskapsöverföring samt 
att det nya arbetslaget fick en föreläsning där en vuxen man med liknande be
gränsningar som Oscar kom och berättade.

En av lärarna från år 6 bytte arbetslag och följde med till år 7. Dessutom skulle 
Oscar fortsätta att träffa den lärare som känt honom hela hans skoltid en timme/
vecka.

Mejl:
Jag måste bara få berätta, igår frågade jag Oscar om han ville baka peppar-
kakor med mig så som vi brukar göra i december. Jag förväntade mig inte att 
han	ville	eftersom	han	går	i	sjuan.	Hans	svar	var:	”Klart	vi	ska,	pepparkakor	är	
gott.” Idag har vi bakat och Oscar skulle ha glasyr på och han kom ihåg recep-
tet. Visst är det spännande att en sådan aktivitet från ettan kan bli en tradition. 
Hälsningar	M

Barnet blir en tonåring

Nya utmaningar
Trots goda förberedelser, ett tätt samarbete med Oscars familj och engagerad 
personal har de sista läsåren inneburit nya utmaningar och situationer som ibland 
varit svåra att lösa. 

Vissa av de anpassningar som kunde ha varit ett stöd för Oscar sade han tydligt 
nej till. När jag pratade med Oscar om denna tid och frågade honom om varför 
hans inställning till stöd ändrades berättar han att det var så viktigt för honom att 
vara med andra och som andra. Trots att förslaget om att ibland arbeta i mindre 
sammanhang tillsammans med några kamrater ofta föreslogs var det svårt att få 
till. Både Oscar, hans föräldrar och pedagogerna kunde förstå att en del av de kon
flikter som uppstod berodde på att Oscar varit trött. Att vara i stora sammanhang 
innebar påfrestningar för alla. 

Planering
Under dessa år blev samarbetet med familjen ännu viktigare:

• Vad och hur skulle vi prioritera?
• Vem hade lättast för att diskutera tankar och idéer med Oscar?
• Hur kunde nya lösningar se ut?

Den person som Oscar lättast samtalade med var hans mamma Ulrica. Hon 
blev en viktig länk i kommunikationen mellan Oscarfamiljskola.

Oscar har genom hela sin skoltid beskrivits som en social person som vill vara 
med och som också alltid haft vänner. Att planera på ett sådant sätt att hans so-
ciala kontakter skulle bevaras var viktigt.

Att planera undervisningen ämne för ämne var också viktigt: Vilka ämnen 
behövde ytterligare konkretiseras och brytas ner och så vidare?

När Oscar var på skolan ville han alltså ha det precis som alla andra. Att där 
vara i ett mindre sammanhang eller att på annat sätt få något anpassat var omöj
ligt. Men att ibland ha utökad praktik eller enskild undervisning utanför skolan 
fungerade bra.
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På så sätt fick Oscars sista läsår anpassas på följande vis:

• Täta uppföljningar, ibland varje vecka.
• Tydliga mål och arbetssätt ämne för ämne.
• Alternativa miljöer: Skolan, annan undervisningslokal, praktikplats. 

Extra viktigt:
• Att denna tid tänka in hela Oscars livssituation.
• Att veta att Oscars sociala kontakter fortsatte att fungera väl utanför skolan.
• Att Oscar var så uppskattad på sin praktikplats. 
• Att förhållandet mellan Oscar och hans mamma var så gott.
• Att se framåt. När saker inträffade som vi behövde träffas kring var det ofta 
 mycket känslor inblandade. Det var viktigt att lyssna på detta men att ändå 
 se hur vi kunde bli konstruktiva. Det som hänt har hänt, nu lär vi och 
 går vidare.

 
Oscars mamma:
Ibland får jag frågan från vänner hur det går för Oscar. Trots att det har hänt en 
del tråkiga saker de sista åren så svarar jag alltid att det går jättebra. För i ett 
större	sammanhang	tycker	jag	att	det	gör	så.	Han	är	en	människa	som	många	
tycker om och det är väl att lyckas. Då tänker jag inte bara utifrån skolans värld 
utan utifrån alla som träffar honom. Oscar har ju haft några praktikperioder sitt 
sista läsår och de handledare som han träffat där tycker att Oscar är jättetrevlig. 
”Vilken härlig kille” är det många som uttrycker. Det är ju också så att han går 
ur grundskolan med bra betyg.

Juni 2010
De nio grundskolåren håller på att avslutas. 

Oscar är med sin klass på skolresa. Allt går bra. Skolan anordnar fest med dans 
för sina nior. Oscar kommer till festen iklädd kostym och snygg frisyr. Alla har ro
ligt. Avslutning och examen. Oscar deltar tillsammans med sina kamrater. Några 
av dem har han känt sedan han var 6 år. Eleverna får sina betyg. Oscar får G och 
VG i samtliga ämnen utom ett. Glädje och vemod.
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3. Strävan, synsätt och erfarenheter
  Av Lena Pettersson

I det föregående kapitlet beskrev jag Oscars nio år i grundskolan, utmaningen att 
lära känna Oscar, anpassningen av undervisningen utifrån hans behov, samarbetet 
inom och utom skolan och visionen att möta alla barn.

I detta kapitel diskuterar jag utifrån intervjuerna tankar, frågor och reflektioner 
om inkludering, tillgänglighet och delaktighet och om utmaningar, lärdomar och 
framgångsfaktorer. 

Inkludering
Under 1960talet infördes begreppet integrering för att få ord för det nya synsätt 
som började göra sig gällande. Det utgick från en reaktion mot att människor med 
funktionsnedsättningar skulle leva i segregerade miljöer för att skydda samhället. 
Därför flyttades verksamheter in i samma miljöer som ”de vanliga” i samhället, 
det vill säga integrerades. Särskolan som tidigare varit i särskilda lokaler flyttade 
in i de ”vanliga” skolorna. Tanken var att öppna upp mellan det ovanliga och det 
vanliga där särskolans elever var de ovanliga. Men det vi hoppades på hände inte. 
Naturliga möten mellan elever från olika grupper ”kom inte till”. 

Under 1980 och 1990talen bildades nya diagnosgrupper utifrån nya behov, till 
exempel ADHD eller Aspergers syndrom. Elever med dessa diagnoser tillhörde oftast 
grundskolan. I det sammanhanget kom begreppet integrering successivt att flyttas 
över på individer i stället för på verksamheter vilket skapade en viss förvirring.

Begreppet integrering blev alltmer otydligt och internationellt bestämde man 
sig för ett nytt begrepp, inclusion eller på svenska inkludering. Med detta begrepp 
hoppades man flytta fokus från individ till organisation: hur utvecklas till exempel 
en skola till att bli En skola för alla?

Men det har visat sig svårt att flytta fokus från den enskilde eleven. Samtidigt 
som vi pratar mycket om människors likheter blir vi fortfarande osäkra kring hur 
vi ska se, förstå och möta det ovanliga och okända på individnivå. Som handledare 
är jag ofta med om att en skola kan uppfatta en ovanlig lösning kring en enskild 
elev som ickeinkluderande. 

Vilken hjälp har vi av begreppet inkludering? Är det så att begreppet låser våra 
tankar i stället för att öppna upp? Vad skulle hända om vi lämnade begreppet 
inkludering och istället samtalade om visionen om det samhälle där alla ses som 
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självklara deltagare, om tillgänglighet som handlar om utveckling av miljö och 
innehåll – en förutsättning för delaktighet – och om vad delaktighet innebär för 
oss var och en. 

Några frågor om Oscar kan illustrera vad inkludering konkret handlar om:

•  Har Oscar funnits med i skolans vision om En skola för alla? Ja, absolut!

•  Har skolan försökt möta Oscar utifrån begreppet tillgänglighet? 
 Ja, det finns många exempel på hur man utgått från Oscars behov när 
 det handlar om att anpassa miljö, grupp och innehåll.

•  Har Oscar och hans familj upplevt delaktighet? Ja, det framgår tydligt i 
 samtalen med dem. 

•  Har Oscar upplevt sig annorlunda? Ja, ibland, men känslan och upplevelsen 
 utifrån ett annorlundaskap har handlat om händelser i vardagen, inte om 
 exkludering eller inkludering. Det har handlat om att ta nästa steg med 
 Oscars bästa i fokus. 

Visionen om att gå på sin hemskola
Att arbeta med visionen om att möta alla barn handlar om att våga lyfta sina tan
kar från vardagen här och nu och tänka om skolan som en del av samhället och en 
tid i barnets hela liv. Redan innan Oscar började i år 1 uttryckte skolans rektor sin 
vision om varför det var viktigt för skolan att anstränga sig ännu mer: ”Oscar ska 
ju växa upp och bo i Sollebrunn. Då ska han kunna gå i vår skola med de andra 
barnen”. Detta mål om att erbjuda ett barn som Oscar skola där han bor handlar 
alltså om mycket mer än själva tiden på skolan. Det handlar om Oscars hela liv nu 
och i framtiden.

Det är en vision som de flesta på ett generellt plan bejakar men som kan upple
vas frustrerande under perioder då arbetet runt en enskild elev är krävande. Detta 
är skolans rektor medveten om:

Rektor:
Jag tror inte att all personal på Sollebrunns skola tycker att Oscar har varit en 
naturlig del av skolan, men många gör det. Och det är en svår fråga, att vara en 
naturlig del av en skola. Hur ovanliga får lösningarna se ut då?

Det är en utmaning för en rektor att både kunna möta personals frustration i 
jobbiga situationer och att hålla visionen vid liv.

Vi får aldrig veta hur det hade varit för Oscar om han istället för att gå på sin 
hemskola hade gått på en specialskola. När frågan om specialklass eller special
skola kommit upp är det tydligt att de flesta tänker in hela Oscars livssituation när 
de svarar. Man beskriver att han har fått vänner där han bor och att han har en 
vanlig fritid. Många tror också att känslan av att ha gått i en vanlig skola är po
sitiv för Oscar att ha med sig inför vuxenlivet. ”Det är en sporre att veta att man 
fungerar i det vanliga”.
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Så här tänker Oscars mamma om det hela:
Oscar har gått i vanlig skola under hela sin skoltid. Jag tror på det. Jag vet ju 
inte hur Oscars utveckling skulle varit om han gått i en mer riktad verksamhet 
för elever med liknande funktionsnedsättningar. Jag kan bara gissa. Men jag 
tror att det är mycket som han hade missat.

Oscar har lärt sig så mycket genom sina kompisar. Som att åka buss eller 
åka skate eller vara med i scouterna och sova i tält. Han har fått göra precis 
som alla andra och det är svårt om man går i en klass där alla har funktions-
nedsättning. Oscar har ju inte velat prata om sin funktionsnedsättning. Det 
hade han nog blivit tvingad till om han hade gått i en ”sådan” klass. Jag tror att 
det hade hämmat honom. Jag tror också att han hade blivit mer beroende av 
vuxna. Nu har han varit tvungen att fixa många situationer själv eftersom han 
inte haft personal omkring sig all tid. 

Sedan är det ju så att Oscar ibland har hamnat i situationer som varit svåra 
för honom, inte minst socialt. Men även om det varit tufft för honom, har det 
gett honom livsviktiga erfarenheter. Kortsiktigt har det varit tufft. Men i ett 
längre perspektiv har det varit bra.

Oscar har varit en naturlig del av skolan trots lite ovanliga arrangemang 
i bland. Men hur det än sett ut har Oscar alltid haft kompisar att hänga med. 
Jag tycker också att de flesta av Oscars kompisar i skolan har varit fantastiska. 
Ibland har de höjt lite på ögonbrynen, men också konstaterat att det är sådan 
Oscar är. Dom har sett saker hända och utifrån det ofta förstått hur man behö-
ver bemöta honom.

Skolans tillgänglighet för eleven
Oscar är ett exempel på hur en skola kan tänka när den står inför en situation som 
kräver särskilda lösningar. Hur ”speciella” dessa lösningar anses vara beror på 
många olika faktorer. En viktig faktor handlar om verksamhetens inställning till 
barns olikheter och förmåga att förändra sitt arbetssätt utifrån behoven.

Enskilda lösningar får inte bli fristående från den övriga verksamheten. Skol
ledarens roll är avgörande. De signaler hon eller han sänder ut och de förutsätt
ningar ett arbetslag får sätter sin prägel på utvecklingen av En skola för alla. Om 
detta samspel mellan verksamhet, grupp och individ hålls levande kan en tydlig 
bas att bygga anpassningar ifrån utvecklas. Det är tydligt att ett barn som Oscar 
kan hjälpa en skola att ytterligare förstå vad anpassningar kan innebära.

Skolans rektor om att möta alla elever: 
Det är en jätteutmaning för en skola och en skolledare att få insikten om att vi 
grejar alla barn. Det måste vara grundinställningen att vi kan hjälpa alla elever 
att nå målen. Sedan, om vi inte gör det, får vi försöka förstå varför. Men ju mer 
erfarenheter vi får ju säkrare känner jag mig att vi grejar alla barn. Det måste 
vara vårt utgångsläge.

Den insikt jag fått som skolledare under de år Oscar varit vår elev är att an-
passningar är möjliga nästan hur situationen än ser ut. Det går att förändra 
miljön och omständigheterna runt det enskilda barnet så att det får samma 
möjligheter som de andra. Jag började arbeta som lärare på 70-talet. Då var 
min inställning att barnet skulle komma till skolan och uppstod problem så var 
det inte vårt problem. Så tänker jag inte idag. Barn kommer till oss och vi ska 
anpassa oss till dem.
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Utmaningar, lärdomar och framgångsfaktorer
I samtalen beskriver personalen de utmaningar det innebär för en skola att arbeta 
med äldre elever och de lärdomar man fått.

Relationens betydelse beskrivs som grundläggande. När det större antalet 
vuxna runt eleven inneburit mindre tid till att skapa relation ser man att detta kan 
skapa svårigheter. Man ser också att miljöns betydelse är viktig och att byte mel
lan olika miljöer kan vara ett orosmoment.

En lärare säger:
Oscar har hjälpt mig att förstå hur stor skillnaden är mellan de tidiga skolåren 
med en eller ett par klasslärare till de senare skolåren med allt vad det innebär: 
Fler vuxna, en mentor som man inte träffar så ofta och fler miljöer.

I samtalen beskrivs också samarbetet i arbetslaget som avgörande för att man 
ska kunna arbeta med helheten och för att ingenting runt eleven ska ”tappas”. 
Man beskriver att behov runt en elev som inte tydligt kan knytas till ett särskilt 
ämne kan tappas bort.

Specialpedagog:
Att vara fler vuxna runt eleverna i år 7–9 innebär ju att man är en mindre del 
av arbetslaget. Det har ingenting med personer att göra, men jag ser att klasslä-
rare som arbetar med de yngre barnen bär det som kan vara svårt runt en elev 
på ett annat sätt.

Om en relation mellan en elev och en pedagog inte utvecklas positivt kan det 
vara förödande för hela undervisningssituationen. Ibland kan en tredje person 
behöva träda in och stödja. ”Vi förberedde övergången mellan år 6 och 7 en hel 
del, men några relationer mellan Oscar och enskilda lärare kunde jag stöttat mer 
runt”, säger skolans rektor.

Man beskriver också de framgångsfaktorer man ser:
• Medvetna strategier för dialog mellan elev, familj och skolans personal. 
• En förväntan om att alla har något att tillföra processen. 
• Ett medvetet förhållningssätt kring hur man bemöter elev och familj. 
• Ett bemötande som kännetecknas av respekt, inkännande och prestigelöshet.

Pedagogerna ser också att de generella kunskaper man använt sig av utifrån 
erfarenheter från så kallad tydliggörande pedagogik har varit ett stöd genom åren 
– att återkomma till vardagsfrågorna utifrån områdena innehåll, tid, miljö och 
person. 

•  Var finns nya ingångar till eleven när vi hamnat i en återvändsgränd?
•  Finns det något som eleven känner lust inför?
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Förhållningssätt inför oss själva och varandra
I intervjuerna beskriver pedagoger sitt förhållningssätt kring mötet med enskilda 
elever i olika situationer:

En pedagog berättar: 
Det är tillåtet att ibland inte veta och förstå. Det är också tillåtet att bli arg och 
besviken. Det viktiga är att vi förväntar oss av både oss själva och varandra att 
vi kan lära nytt. Att lära av det vi gör utan att fastna och utifrån det ta nästa 
steg.

Oscars mentor uttrycker: 
När man möter elever som Oscar är det inte konstigt om man blir frustrerad 
ibland. Det måste man få visa. På samma sätt visar man att man är människa. 
Sedan är det bara att fortsätta igen. Det får inte färga relationen negativt.

Om det har utvecklats en relation som bär mellan elev och pedagog finns också 
möjlighet att lösa mycket av det som uppstår i vardagen. Man förmedlar att konflik
ter kan redas ut, frågor kan få svar. Kanske inte här och nu, men så småningom. För 
elever som Oscar är detta en oerhört viktig livskunskap. En fråga eller situation som 
för tillfället inte går att lösa behöver inte leda till frustration eller kaos. Eleven kän
ner tillit till sin omgivning, de vill mig väl, och lär sig sätt att hantera livet.

Tydliggörande pedagogikTydliggörande pedagogik

Att arbeta med tydliggörande pedagogik innebär att man i sin verksamhet 
har en genomtänkt planering utifrån områdena INNEHÅLL, TID, MILJÖ och 
PERSON. Att man refl ekterar över vad som, utifrån individens eller gruppens
behov, kan göras mer tydligt eller anpassas på annat sätt.

TIDEN
När slutar det?
Hur länge ska det hålla på?
Vad händer sedan?

PERSON
Vilka ska jag vara med?
Vem vill göra samma 
sak som jag?

RUMMET/MILJÖN
Var ska jag vara?

Var ska jag hänga 
min jacka?min jacka?

INNEHÅLLLINNEHÅLLINNEHÅL
Vad ska jag göra?
Hur ska jag göra?
Det här är roligt!
Det här behöver 

jag lära mig!jag lära mig!

Bild 2. Tydliggörande pedagogik
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Upplevelsen av delaktighet
I En skola för alla finns visionen om att alla ska känna delaktighet och gemenskap. 
Men det finns berättelser från elever som i en ”vanlig” skola beskriver utanförskap. 
Det finns också elever som känner delaktighet i en mindre verksamhet. Barn och 
unga är beroende av vuxnas lyhördhet inför sin situation. 

Utifrån Oscars situation har skolans rektor funderat runt detta:
Jag har ibland undrat hur det blivit för Oscar om han i stället hade gått på en 
specialskola Jag har också undrat över om Oscar har känt sig annorlunda. Men 
han har aldrig gett uttryck för det eller varit ledsen eller arg över att han skulle 
ha blivit särbehandlad. Enda gången var när han gick i år 7 och inte ville ha en 
assistent.  Självklart har personal på skolan varit frustrerade ibland, men det 
har aldrig kommit några elever till mig och bett mig att ”flytta på Oscar”.  När 
Oscar var liten fanns reaktioner från andra barns föräldrar, men så har det inte 
varit på länge. Här har Oscar oftare hamnat i situationer då han kanske tänkt: 
”Jag är ganska kass på att komma överens”. Men när nu Oscars nio år är slut 
finns det ingenting som inte kunde lösas och det är ju en fantastisk lärdom för 
både Oscar och oss. 

Rektorns funderingar är viktiga. Vi kan aldrig veta att en elev känner sig delak
tig enbart genom att se till det yttre.

Delaktighet ser alltså inte ut på ett särskilt sätt på organisationsnivå. Man kan 
till exempel inte dra likhetstecken mellan tid i klass och delaktighet. Delaktighet 
kan bara förstås utifrån en nära dialog med eleven som subjekt. Delaktighet och 
gemenskap är alltid kopplade till individen själv utifrån det aktuella sammanhang
et. Upplevelsen av delaktighet är inte heller möjlig i alla situationer. Man måste 
alltid ta hänsyn till individ och grupp. När vi arbetar med delaktighetsfrågor ska 
vi vara medvetna om att vi hamnar i dilemmasituationer. En situation som för en 
individ leder till ökad delaktighet kan för en annan innebära ett steg tillbaka. 

Delaktighet är inget mål som man uppnår och därmed är färdig med. Delaktig
het är en kvalitet i varje möte och varje situation. Den måste ständigt erövras.

När jag samtalat med Oscar efter hans nio år i skolan hör jag honom inte en 
enda gång beskriva sin skoltid på ett sätt som kan kopplas till orättvisa, utanför
skap och så vidare. Visst har Oscar haft enskild undervisning del av dag eller del 
av vecka. Men det som genomsyrar samtalet med Oscar om hans skoltid är att han 
har känt sig delaktig i de beslut man tagit tillsammans med honom. Ofta har dialo
gen skett tillsammans med honom, ibland har Oscars mamma varit hans språkrör.

Här nedan följer ett antal frågor att utgå ifrån när vi reflekterar kring 
begreppet delaktighet:
•  Vad kommer du att tänka på när du hör ordet delaktighet?
•  Vad innebär det för dig att vara delaktig?
•  Finns det tillfällen när du själv inte har känt dig delaktig?
•  Hur tänker du kring delaktighet när det gäller de barn och elever du möter?
•  I vilka situationer är det svårt med delaktighet under skoldagen?
•  Är delaktighet alltid möjlig?
•  Vilka hinder ser du?
•  Vad kan man göra i stället?
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De personer som intervjuats är alla övertygade om att Oscar kommer att hitta 
sin plats i samhället och att han har kunskaper och färdigheter att bygga vidare 
på. Man ger exempel på både tänkbara arbeten (egen företagare, bilmekaniker, 
snickare) och övriga delar i livet (familj, fritidsintressen med mera). Även Oscars 
mamma ser ljust på sin sons framtid. Men hon sätter också ord på sina tankar om 
ett annorlunda föräldraskap. Hennes ord får avsluta detta kapitel.

Oscars mamma:
Även om jag sällan tänker på Oscar utifrån en speciell diagnos inser jag att mitt 
föräldraskap är annorlunda och antagligen kommer att fortsätta att vara så. 
Ibland ser jag Oscar som en vuxen person, men jag förstår samtidigt att han på 
den känslomässiga nivån är som ett yngre barn, kanske som en nio-tio-åring. 
Jag får känna av den aktuella situationen. 

Att han kommit så långt i sin utveckling som han gjort tror jag bland an-
nat beror på att jag guidar honom. Jag pratar mycket med Oscar. När han till 
exempel är negativ mot vissa personer förklarar jag att människor möter man 
hela livet, så är det, och att det är utvecklande att lyssna på vad andra har att 
berätta, vad dom har för intressen. Jag måste sätta ord på världen och det som 
händer runt Oscar, annars fastnar han i sin ruta.

Oscar tar sällan initiativ till att pröva något nytt eller att se sig omkring. Jag 
måste vara hans inspiratör. Jag måste ha något att berätta, försöka vidga hans 
vyer. Och det går. Jag vill ju att han ska bli så självständig som möjligt.

Jag försöker också presentera alternativ och se om Oscar kan dra slutsatser 
om vad olika val kan innebära. Just nu har vi jobbat med klockan. Jag berätta-
de för honom att det var dags att börja ställa väckarklockan själv på morgonen 
eftersom jag skulle börja arbeta tidigt. Då frågade han hur han skulle göra. 

”Du får ställa mobilen på ringning.”
”Jag kommer inte att höra den utan ligga kvar i sängen”, sade han då. 
”Det får du inte,” svarade jag.
Några av de första dagarna försov han sig. Då ville han att jag skulle köra 

honom till skolan. En enkel lösning. Men jag sade nej. Konsekvensen blev istäl-
let att vi hemma fick jobba med det han missat i skolan. Efter bara några dagar 
fungerade det jättebra för Oscar med att vakna själv och komma iväg.

Jag har kunnat behålla en positiv respekt som mamma genom att vara noga 
med att avväga vad jag ska säja ja till och när jag ska backa. Det kan också 
vara så att jag ber Oscar om betänketid när han frågar om något. Jag berättar 
att jag är rädd för att svara fel och att jag inte vill att han ska bli arg eller att 
det ska bli tokigt. Det accepterar han.

Jag är stolt över Oscar, jag tycker att han är en fin kille. Jag tycker att han är 
duktig.

När jag tänker på Oscars framtid så önskar jag att han hittar ett arbete som 
innehåller mycket rutiner. Mycket vardag, det är bäst. Han är bra på vardag. 
Jag önskar honom allt gott.
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4. Tänkande och kommunikation
  Av Lena Pettersson

Två grundfunktioner i en komplex process
Vi har tidigare talat om att skolan ingår i vardagen och påverkas av hela livet. Det 
är en plats där mycket händer som dessutom är svårt att alltid uppfatta och ännu 
mindre att kontrollera. I allas – mångas – huvuden rör sig olika tankar som kom
mer till uttryck på olika sätt. Allt skapar skolans atmosfär, kultur, och styr sättet 
att möta inte minst utmaningar som elever med funktionsnedsättningar ger skolan. 
Nedanstående figur illustrerar komplexiteten.

Figur 3. Tankar möts i kommunikation – en komplex process i en skola

Politiker

Skolledare

Människor i 
olika situationer

En skola

Myndigheter

Media

Elever

Lärare

Föräldrar



36    |    Tänkande och kommunikation

Inom skolan uttrycks elevers, lärares och skolledares uppfattningar. Också föräld
rar har en direkt påverkan på skolans atmosfär. Alla går in med olika tankemöns
ter som byggts upp under hela livet och är påverkat av utbildningar, erfarenheter, 
intressen med mera. Sammantaget handlar det om individers olika förhållningssätt. 
Av skolpersonal kan man kräva ett professionellt förhållningssätt, det vill säga det 
ska präglas av kunskaper och uppdrag. Elever är under utveckling och ska få stöd 
i att lägga grund för ett förhållningssätt som ska fungera i deras liv. Föräldrar lever 
ständigt med sitt barn och får därigenom en mer sårbar livssituation och reagerar 
lättare känslomässigt. Också instanser och människor utanför skolan som politiker, 
myndigheter, media och människor i olika sammanhang har effekt på skolan.

I detta kapitel ska vi ta fram några aspekter på tänkande och kommunikation 
som kan vara fruktbara att reflektera över när en elev kräver större förståelse och 
medvetenhet och utmanar skolan litet extra. 

Inte sällan kan oro runt en situation ha sin grund i svårigheter som kan knytas 
till området kommunikation. En känsla av att inte nå fram till den andre kan göra 
oss osäkra i vårt bemötande. Kanske har vi aldrig haft någon anledning att närma
re reflektera över vårt eget sätt att förmedla oss. När vår kommunikativa förmåga 
fungerar är den som ett redskap som ”sköter sig själv”. Därför är det lätt att förstå 
att det inte är självklart att leva sig in i hur det kan vara om detta osynliga redskap 
fungerar på ett annat sätt än för oss.

När vi uttrycker oss sker det på många olika sätt. Genom ord, handlingar och 
reaktioner. Våra uttryck är vårt sätt att visa hur vi tar in och tänker om det vi är 
med om. Under de senare årtiondena har vi kunnat ta del av enskilda individers 
berättelser om ovanliga sätt att tänka. Många av dessa personer har funktions
nedsättningar inom området autismspektrumstörningar. Att lära genom dessa per
soners berättelser kan öka vår förmåga att tolka det som uppstår inte bara utifrån 
vårt eget sätt att tänka utan på ett vidare sätt. 

Detta avsnitt bygger på erfarenheter utifrån elever som väckt många frågor och 
som därför lärt oss mer om detta spännande område. Men först ett avsnitt om 
innebörden av autismspektrumstörningar. 

Personer med autismspektrumstörningar
Personer med autism har svårigheter främst inom sinnesfunktioner, tänkande och 
kommunikation. Sinnena som ligger till grund för det intellektuella tänkandet 
är inte helt samordnade utan fungerar ofta var för sig. Det ger en fragmentarisk 
upplevelse av omvärlden i stället för en helhetsbild. Det kan vara svårt för en elev 
att både se och höra samtidigt. Att få visuell information är lättare att ta emot än 
auditiv. Den visuella stannar kvar medan den auditiva försvinner. Också det kines
tetiska sinnet, rörelsesinnet, är ofta påverkat och ger svag information. Det leder 
till exempel till att den motoriska koordinationen sviktar eller att kroppsupplevel
sen är svag. 

Med sådana svagheter försvagas föreställningsutvecklingen och tänkandet 
påverkas. Det skapar osäkerhet och ibland förvirring. Eleven kan vägra att delta 
i en aktivitet eller bli orolig inför något okänt som ska ske. Den fragmentariska 
värld som eleven upplever ger inte den ledning som krävs för att klara att förstå 
skeendet och vad som kommer att hända. Främst handlar det om att eleven inte 
kan sortera informationen från omvärld och sig själv och se ett mönster. I stäl
let blir upplevelsen en mängd detaljer utan sammanhang. Arbetet med struktur i 
undervisningen handlar om att hjälpa eleven att få en fungerande bild av skeende 
och förväntningar.
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Dessa förhållanden har effekt också på kommunikationen. Om man inte får tyd
lig information och ser sammanhang är det svårt att samspela konstruktivt. I stället 
blir kanske svaret en emotionell eller aggressiv reaktion. Ett annat problem som man 
kan möta är när en elev tror att andra vet vad han eller hon tänker men själv inte för
står att den andre kan ha andra tankar.

I många sammanhang i skolan ställs krav på att elever ska kunna planera sina 
arbetsuppgifter. Där kan ingå att bedöma i vilken ordning deluppgifter måste lösas, 
hur lång tid var och en tar och hur de ska genomföras. Där krävs att många tanke
funktioner samordnas. Man talar om exekutiva funktioner, ett område där bristerna 
påverkar förmågan att klara vardagsaktiviteter som ofta måste genomföras med 
hjälp av de exekutiva funktionerna. 

Stödet till elever med autism utgår främst från elevernas sätt att tänka och ut
trycka sig. Genom olika slag av anpassningar utifrån den förståelsen går det att lära 
elever att själva utveckla egna strategier och därmed minska behovet av vuxenstöd.

Att tänka om och med varandra
När vi kommunicerar med varandra anpassar vi oss till varandras tankar. Vi kan 
vara nyfikna på vad dem vi samspelar med tänker om olika saker och situationer. 
När vi delar upplevelser med varandra delar vi även med oss av våra reflektioner och 
funderingar. När vi lär känna en person lär vi oss också hur den personen reflekterar 
i olika situationer. Ibland vet vi att vi tänker och reagerar på samma sätt inför något 
som händer och vid andra tillfällen tänker vi olika. Ofta räcker det att vi bekräftar 
varandras tankar med en blick.

Elever som har svårt att ta andra människors perspektiv på detta sätt kan upple
vas som ”okänsliga”. Kanske är det svårt att motivera dessa elever till dialog eller till 
att sätta ord på sina upplevelser.

Ett exempel:
En förälder berättade att hennes son i alla år hade varit irriterad när hon ställt frå
gor till honom som ”Vill du ha Oboy eller juice?”, ”De svarta eller blå jeansen?”

En dag förstod hon att pojken var övertygad om att det han tänkte överensstämde 
med vad hans mamma tänkte. Hade han i tanken redan bestämt sig för Oboy 
var det självklart för honom att hans mamma också tänkte så. Genom denna nya 
kunskap om sonens sätt att tänka kunde hon börja prata med honom om detta:

Dina tankar måste bli ord annars kan jag inte veta.
Tankar är osynliga.
Vill du veta vad jag tänker nu?
Du kan fråga mig så ska jag berätta.

En helt ny värld öppnade sig för dem båda. För pojken handlade det om flera 
saker:
Min omgivning förstår mina tankar bara om de blir ord.
Andra människor har andra tankar än vad jag har.
Jag får bara veta vad de tänker om jag frågar dem, om jag visar att jag är nyfiken.

Att minnas och tänka framåt
En förmåga som är en fantastisk hjälp för oss i våra liv är vår förmåga att här och 
nu låta tankarna påminna oss om vad vi varit med om. Vi kan snabbt och lätt få 
tag i tidigare erfarenheter och minnen. Ett fotografi kan öppna dörrar till minnen 
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vi trodde vi för länge sedan glömt. Plötsligt har tankarna hamnat långt bortom vad 
fotot föreställer. Vi skapar inre minnesbilder som blir en hjälp för oss att reflektera 
över det vi varit med om.

Ännu mer fantastiskt är det att vi kan tänka om det som ännu inte har hänt. Vi 
kan se oss själva i sammanhang vi inte har varit med om tidigare. Detta hjälper oss 
att medvetet och omedvetet ge oss de instruktioner vi behöver för att lyckas. Vi har 
förmåga att hitta likheter i det nya med tidigare erfarenheter. Kanske ska någon 
flyga till Amsterdam för första gången. Har man då tidigare erfarenheter av andra 
flygplatser vet man tillräckligt för att känna sig lugn. Utifrån att man kan tänka 
om situationen som ännu inte hänt ”ser” man också vad man behöver ta reda på 
för att vara helt förberedd, till exempel ”Vilket är det smidigaste sättet att ta sig 
från flygplatsen?”

Våra erfarenheter har också lärt oss att vi människor sitter inne med olika kun
skaper. Det en person inte vet kanske någon annan vet. Det lönar sig att fråga. Vi 
vet att vi kan få svar på våra frågor. Denna förmåga hjälper oss att våga säga ja till 
nya saker och situationer.

Ofta har elever med en funktionsnedsättning svårt att på ett flexibelt sätt för
hålla sig till då, nu och sedan. Det är som om de är begränsade i att se likheterna 
i det som ska hända med hjälp av tidigare erfarenheter, som om varje situation 
upplevs som helt ny. 

Tidsperspektiv är abstrakt. Här och nu är det enda konkreta vilket kan förklara 
varför många elever med funktionsnedsättningar som autism har svårt att förhålla 
sig både bakåt och framåt i tiden och svårt att utgå från sina erfarenheter för att 
förstå vad som komma ska.

En förälder berättade:
Min son säjer alltid nej till nya förslag. Jag tror inte att han förstår vad han 
säjer ja till.

Om man har svårt att se sig själv i de situationer som ännu inte har hänt är det 
en naturlig strategi att svarar nej. Att säja nej till situationer man inte greppar är 
helt förståeligt.  

Denna bild kan hjälpa oss till inlevelse:

Bild 3. Då – nu - sedan
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Ju mer man lär känna en elev desto mer förstår man vilka tidigare erfarenheter 
man kan påminna eleven om inför det nya som ska hända. Vi kan stödja eleven i att 
känna sig trygg med sina erfarenheter. Att se likheter mellan det nya och det gamla 
och konkretisera det nya som ska komma gör att eleven kan känna sig förberedd.

Bild 4. I morgon ska vi…

Elever som är starkt styrda av sina impulser här och nu kan också behöva stöd i 
att stanna upp, vila i och reflektera över det som hänt tillsammans med någon och 
att också få stöd i att ”tänka till” inför det som ska hända.

Förförståelse
Att kunna föreställa sig något som ska hända och vad det innebär av nya krav och 
upplevelser handlar om att få en förförståelse. För många elever är det en trygghet 
att få pröva i förväg inför något man ska göra tillsammans med många. Här ger 
två lärare exempel:

Lärare:
På vår skola har vi en tradition i samband med första advent. Alla eleverna på 
skolan promenerar då med facklor i händerna till en kyrka. I kyrkan tänder vi 
ljus och sjunger. Det är en uppskattad stund. Jag var orolig över hur det skulle 
bli för Emma. Hon kollar alltid in nya miljöer på ett rörligt sätt och hon blir 
stressad när hon förväntas delta på samma sätt som de övriga barnen.

När Emma skulle vara med för första gången på vårt adventsfirande besökte 
hon och jag därför kyrkan en dag i förväg. Emma kunde då titta på allt som 
hon var nyfiken på i lugn och ro och vi tog också kort. Innan vi gick till skolan 
igen planerade vi hur vi skulle göra nästa dag när alla de andra barnen skulle 
vara med. Vi bestämde var vi skulle sitta och jag berättade för Emma vad som 
skulle hända. Vi övade på sångerna. Vi pratade också om vad vi kunde göra 
om Emma inte kunde sitta kvar hela stunden. Allt gick sedan bra.

Lärare:
Under Oscars första skolår blev han ofta orolig när han förstod att något inte 
skulle bli som det brukade. Skolavslutningar var exempel på det. Han sade all-
tid nej till att vara med. Men om jag gav honom förförståelse och möjlighet att 
prova på tyckte han det var roligt. Några dagar i förväg åkte vi till den park där 
vår skola firar skolavslutning. Vi planerade ihop. Vi hade också en gemensam 
B-plan om det skulle vara så att Oscar inte skulle kunna vara med hela tiden. 
Vi hade med oss saft och bulle.
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Att bearbeta, tolka och agera
Här är en figur som kan hjälpa oss till ökad inlevelse:

Figur 4. Förhållandet mellan att bearbeta, tolka och agera

Hela dagarna möts vi av intryck, både inom oss och omkring oss, vare sig vi vill 
eller inte. Det vi är med om tolkar vi för att förstå. Vårt tänkande hjälper oss med 
detta. Ofta sker det omedvetet men ibland på ett mer medvetet plan. På det med
vetna planet kommer vi underfund med saker och ting, analyserar och drar slutsat
ser. Våra slutsatser och beslut kan vi uttrycka i ord. I både det ickemedvetna och 
medvetna tänkandet finns en ordnande funktion. De intryck vi är med om struktu
reras i meningsfulla mönster.

Genom vårt sätt att tänka skapas vår bild av världen. Det gäller alla, även elever 
med funktionsnedsättningar. Hur vi har tolkat ett intryck eller tänkt om en situa
tion blir synligt för omgivningen i vårt agerande. Några exempel:

Intryck i mig:
•  Jag känner ett kurr i magen, jag tolkar detta som att jag är hungrig, jag 
 tar mig något att äta.
•  Jag känner mig stel och kall, jag tolkar detta som att jag fryser, jag hämtar 
 en tröja.
•  Jag känner ett obehag i kroppen, jag förstår att jag är på väg att bli sjuk, 
 jag ställer in joggingturen.

Intryck omkring mig:
•  Jag ser att alla stolar är upptagna i grupprummet, jag förstår att ingen 
 stol finns till mig, jag hämtar en stol i rummet bredvid.
•  Jag ser kamrater springa åt samma håll, jag förstår att något är på gång, 
 jag följer efter.
•  Jag berättar en lång stund om mina stora intressen, jag ser att min kamrat 
 slutat lyssna, jag avslutar min berättelse.

Arbetslag berättar ofta om elevers reaktioner och agerande som är svåra att för
stå. Utgår vi då ifrån att eleven tolkar det som händer på samma sätt som vi själva 
blir det svårt. Men ju mer vi förstår hur vi kan tränga bakom och hjälpa eleven att 
beskriva hur han tänkt i en viss situation, desto mer förstår vi vad vi behöver prata 
om. Tar en elev in världen på ett ovanligt sätt, både det som händer inom honom 
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själv och det som händer omkring honom blir elevens bild av världen helt annor
lunda än den egna. Kanske eleven inte känner igen hur det känns när man är hung
rig eller mätt eller hur ens lärare ser ut när hon vill ha elevernas uppmärksamhet.

En man med Aspergers syndrom, Tommy Hagman, använder begreppet kul-
turkrock när han jämför sitt ibland ovanliga sätt att tänka med omgivningens. Att 
tänka så kan bli en hjälp för oss i mötet.

En utmaning för oss blir hur vi kan föra samtal på ett sådant sätt att vi lär oss 
mer om elevens sätt att tänka och tolka och samtidigt förmedla alternativa tänke
sätt tillbaka.

Att samtala
Det är inte alltid lätt att knyta an till en elev. Om man har svårt att förstå eleven 
blir man osäker i sitt bemötande. Om arbetslaget har frågor runt kommunikationen 
mellan dem och eleven behöver man stanna upp inför dem. När förmågan att förstå 
och tolka eleven ökar blir det också lättare att förstå de situationer som uppstår. 
När pedagogen kan anpassa sig till eleven kan också en ömsesidig dialog utvecklas.

Denna bild kan vara en hjälp att stanna upp inför:

Bild 5. Att samtala med varandra

När vi talar med varandra har vi budskap och frågor som vi riktar till en med
människa. Den vi talar med lyssnar och får tankar om det vi förmedlar, hör det 
vi säger men läser också av mimik, kroppsspråk och röstläge. Han läser mellan 
raderna. ”Fanns något outsagt budskap i det jag hörde? Fanns det humor? Fanns 
det ironi?”

Vi vill känna oss trygga med att vi tolkas på det sätt som är vår avsikt. När vi 
lyssnar på svar från den person vi ställt en fråga till läser vi av henne eller honom: 
Stämmer hans verbala svar överens med de signaler som han dessutom förmedlar? 
Vi kan alla känna igen den osäkerhet vi upplever då personens verbala svar och 
den icke verbala kommunikationen inte överensstämmer. Denna process är ofta 
omedveten. 

Många personer med autismspektrumstörningar kan beskriva att de har svårt 
att avläsa den icke verbala kommunikationen. Social blindness är en beskrivning 
som de själva kan använda för att beskriva denna svaghet.
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Kommunikation med en elev som kan ha dessa begränsningar kan fungera 
bättre i mindre sammanhang än då eleven är i större och friare aktiviteter som 
rast, matsal och så vidare. I mindre sammanhang är intrycken färre. Det gör det 
lättare för eleven att förstå vad som förväntas. I friare aktiviteter sker mycket mer 
och alla intryck kan då bli förvirrande. 

Bedömning av kommunikationen hos en elev
Ett av de viktigaste områden som pedagogerna måste bedöma för att kunna pla
nera undervisningen är elevens kommunikationsförmåga. Nedanstående frågor 
i ram har vi använt när vi observerat både Oscar och andra elever med liknande 
funktions nedsättningar. Personalen blir uppmanade att ”tänka brett” runt ordet 
kommunikation, att tänka in allt det eleven gör för att förmedla sig, både omedve
tet och medvetet.

Det är inte alltid frågorna har ett säkert svar, men samtalen kring dem ger en 
större medvetenhet och ökad lyhördhet inför den enskilda eleven.  

För att förstå elevens sätt att kommunicera är det också viktigt att fundera över 
vilka tankar som väcks hos oss runt det vi ser:

•  Eleven kan men vill inte?
•  Eleven vill men förstår inte hur?

Därefter kan vi börja fundera över hur vi kan stödja eleven i hans eller hennes 
kommunikation.

FRÅGOR:

Hur	kommunicerar	eleven?
Verbalt, kroppsspråk, gester, mimik och så vidare?

Hur	förstår	eleven	oss,	hur	gör	vi?

Hur	förmedlar	eleven	glädje,	ilska,	sorg,	förvåning,	oro	och	så	vidare?

Med vem kommunicerar eleven?
Vuxna?
Yngre, jämngamla, äldre kamrater?

Om vad handlar kommunikationen?

Förmedlar	eleven	vad	han/hon	varit	med	om	eller	frågar	om	framtiden?
Handlar	kommunikationen	ofta	om	här	och	nu?

Är eleven nyfiken på vad andra har att berätta?

Finns turtagning i kommunikationen? (Du pratar, jag lyssnar, jag pratar, du lyssnar.)

Skiljer eleven på fråga och påstående?

Hur	gör	eleven	när	han/hon	ber	om	hjälp?
Om	vad	/	i	vilka	situationer	ber	eleven	om	hjälp?
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Förståelse är att avdramatisera
I första rapporten beskrivs hur lärarna arbetade med att förklara Oscars proble
matik i klassen. Det skedde utan att någon uppfattade att det handlade om Oscar. 
I stället sattes temat in i ett sammanhang med andra diagnoser som allergier. Då 
kunde många känna igen sig och identifiera sig med varandra.

Det är påtagligt i intervjuerna att Oscars diagnos autism/Aspergers syndrom 
inte är i centrum. Samtidigt nonchaleras inte Oscars svårigheter och behov av stöd. 
Men allt relateras till Oscar som individ och till konkreta situationer.

Detta kollegiala förhållningssätt har utvecklats genom alla diskussioner och 
samtal under alla år. En djup förståelse uppstår och Oscar kan bli sedd som in
divid. Funktionsnedsättning och diagnos avdramatiseras och kommer alltmer i 
bakgrunden. 
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5. Se mig, vägled mig, 
  ge mig stöd när jag behöver
  Av Lena Pettersson

Med Barnkonventionen som grund
Under de senaste årtiondena har ny kunskap om vad som kännetecknar en god 
miljö för lärande framkommit. Detta hänger samman med ett nytt sätt att se på 
barnet och dess rätt att utvecklas och påverka sin livssituation. Barnet visar oss 
redan från födseln att det är en unik person med unika förutsättningar. 

Att möta barn kräver lyhörda vuxna. Vuxna som har förmåga att lyssna in det 
enskilda barnet, ge vägledning utifrån barnets intresse och behov och förstå på 
vilket sätt barnet behöver stöd i olika situationer för att lyckas och anpassa sig.

Av Barnkonventionens 54 artiklar är det fyra som på ett särskilt sätt lyfter fram 
barnets rättigheter och som också påverkar skolans arbete:

Artikel 2: Alla människors lika värde, som beskriver respekten inför varje barns 
ursprung och tillhörighet: Ingen får diskrimineras.
Artikel 3: Barnets bästa, som bland annat handlar om barnets fulla människo
värde och rätt till stöd och skydd för att kunna åtnjuta sina rättigheter.
Artikel 6: Barnets rätt till liv och utveckling, som bland annat tar upp barnets 
rätt att utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar.
Artikel 12: Barnets rätt att påverka sitt liv, som poängterar barnets rätt att ut
trycka sina tankar och åsikter och att dessa ska tillmätas betydelse i förhållande 
till barnets mognad och ålder.

Frågor vi i skolan bör ställa oss utifrån dessa artiklar kan vara:
• Vilka konsekvenser får mitt beslut för olika grupper av barn på vår skola?   
 Diskrimineras någon grupp eller något enskilt barn av olika beslut?
• Hur kommer vi fram till vad som är det bästa för det enskilda barnet? 
 Vad säger barnet självt? Vad säger föräldrarna? Vad visar forskning?
• Har barnet tillgång till det som behövs för sin utveckling?
• Har barnet fått förutsättningar att framföra sina åsikter när beslut ska 
 fattas som berör barnet?



46    |    Se mig, vägled mig, ge mig stöd när jag behöver

Med exempel från Sollebrunns skola och från andra skolor i Alingsås ska vi här 
beskriva vardagsarbetet utifrån individens behov av att bli sedd, individens behov 
av utveckling och individens behov av stöd och struktur.

• Vad behöver eleven?
• Vad behöver familjen?
• Vad behöver personalen på skolan? 
• Hur kan verksamheten utvecklas så att enskilda individers behov blir 
 en naturlig del av helheten?
• Hur kan Barnkonventionens riktlinjer genomsyra förhållningssättet 
 till barnen?

Se mig

Relationens betydelse
Vi vet idag mycket om relationens betydelse för människans välbefinnande och ut
veckling. De båda professorna Karsten Hundeide (2009) och Henning Rye (2009) 
vid Oslo universitet utvecklade på 90talet programmet Vägledande samspel. Pro
grammet baserar sig på utvecklingspsykologi och teorier om lärande och samspel. 
De följande delarna se mig, vägled mig och ge mig stöd när jag behöver utgår till 
vissa delar av programmets intentioner. 

En god relation är avgörande för hur utvecklingen kommer att se ut både på det 
känslomässiga planet och på det kunskapsmässiga. När vi upplever att en relation 
är bra känner vi oss sedda och accepterade. Vi märker att omgivningen anstränger 
sig för att förstå oss och respekterar det vi uttrycker. Vi känner att de som är om
kring oss är känslomässigt engagerade i oss. De bryr sig om hur vi har det. Kom
munikationen är relationens redskap. Genom kommunikationen förmedlar vi oss 
både verbalt och ickeverbalt.

I skolans värld handlar det om kommunikation mellan lärare och elev, elevens 
familj och övriga personer i verksamheten. 

I våra yrkesroller kan vi utveckla vår medvetenhet om hur vi samspelar med vår 
omgivning och hur vi ser eleven och tar hans eller hennes perspektiv. Det betyder 
inte att vi behöver tycka lika eller att en person inte får uttrycka sin egen åsikt när 
vi tycker olika. Men alla behöver anstränga sig för att skapa en dialog som känne
tecknas av ett genuint intresse för varandra. 

Oscars mentor:
”När man möter elever som Oscar är det inte konstigt om man blir frustrerad 
ibland. Det måste man få visa. På samma gång visar man också att man är 
människa. Sedan är det bara att fortsätta igen. Det får inte färga relationen 
negativt”.

Som pedagoger behöver vi också bli sedda och erkända utifrån våra behov och 
tankar. Därför är handledning en viktig del i arbetet då vi upplever att man behö
ver utvecklas som pedagoger och som verksamhet.

För att en dialog mellan elev, familj, arbetslag, elevhälsa och ledning ska fungera 
krävs ett klimat som kännetecknas av engagemang och accepterande av varandras 
kompetenser och roller. Strukturer för samarbete och möten behöver också skapas.
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Nyckelord för ökad lyhördhet inför varandra:
visa engagemang för den andre, 
förståelse, 
bekräftelse och 
en vilja till dialog.

Jag själv i mötet med eleven och arbetslaget
När vi möter ett barn där vi behöver tänka nytt finns det mycket vi kan förändra 
både när det handlar om innehåll och miljö. Men det viktigaste redskapet är vi 
själva som personer. Det första som vi behöver fundera över är därför oss själva 
som individer runt eleven och i arbetslaget.

• Vad händer i mötet mellan eleven och mig?
• Hur känner jag mig inför det som händer?
• Blir jag osäker? Känner jag mig ensam? Vilka är mina frågor?
• Hur kan jag acceptera att det är som det är utan att lägga skuld på mig 
 själv eller någon annan?
• Vad kan jag bidra med när det handlar om att utveckla kontakten 
 med eleven?

Att pedagoger ibland upplever frustration i arbetet med elever som utmanar oss 
mer än andra är helt naturligt. När vi står inför något nytt, oväntat eller förvir
rande har vi inte svaret hur vi ska handla direkt. Det skapar osäkerhet och ibland 
otrygghet, vilket upplevs som frustration. Då behöver vi stanna upp och låta käns
lan omformas till associationer och tankar. Arbetar vi i arbetslag är det ett stöd att 
tala med kollegerna om vad som hänt. Så småningom kommer oftast en idé som 
kan bli ett handlande.

Arbetslaget
Det finns ofta en osäkerhet kring hur vi kan prata om ovanliga reaktioner hos en 
elev eller en utveckling som är ojämn. Kanske vi också är rädda att vi använder ett 
språkbruk som kan uppfattas som icke professionellt. Vi kan känna oss hämmade 
när vi ska beskriva problematiken. ”Hur ska vi uttrycka oss?” Det är utvecklande 
om ett arbetslag kan hitta ett gemensamt, kollegialt, språk. Också språket påver
kar tänkandet. Att sätta ord på viktiga företeelser ger en ökad medvetenhet och 
gör därmed kunskapsgrunden mer stabil.  

Ett lagarbete handlar om att ingen förväntas klara situationen på egen hand. 
Det är pedagogernas vardagserfarenheter, deras individuella kunskap och handle
darens generella kunskap som tillsammans kan föra arbetet vidare. 

En utgångspunkt kan vara ett samtal utifrån några enkla bilder och frågor. 
Handledaren ger först sina generella tankar utifrån bilderna och därefter samtalar 
gruppen om arbetslagets vardag utifrån bilden eller temat. De bilder som finns med 
i denna rapport kan vara sådana.  En bild i inledningsskedet när man behöver hitta 
former för fortsatt samarbete är följande:
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För att forma ett bra lagarbete krävs att en struktur på samarbetet fastställs 
vilket kan ske med hjälp av till exempel följande frågor:

•  Hur kan samarbetet runt det enskilda barnet se ut?
• Under vilka mötesformer ska vi träffas? Hur ofta?
• Hur kan kommunikationen mellan oss alla bli smidig och tydlig: mellan 
 barn och arbetslag, familj och arbetslag, arbetslag och elevhälsa och 
 ledning och så vidare?
• Vem kan ansvara för vad: kontakten med övriga stödverksamheter, 
 exempelvis barnhabilitering, LSShandläggare med flera?

Om formerna för samarbetet blir tydliga för alla ökas tryggheten och det blir 
lättare att arbetet genomsyras av tillit, engagemang och inlevelse. Då kan också 
kreativa idéer väckas. Men grunden för det goda samarbetet handlar om hur vi 
förhåller oss till varandra. 

I intervjuerna har ofta dialogens betydelse beskrivits utifrån olika perspektiv. 
Flera av de lärare som möter äldre elever ger exempel på hur de försöker bygga 
relationer med eleven även utanför klassrummet. Lärare beskriver också att de vid 
överlämningskonferenser kan ge nya lärare tankar om hur man knyter kontakter 
med enskilda elever. 

Oscar har ofta haft svårt att ta till sig nya lärare i helklassituationer. Därför har 
en strategi för nya lärare varit att först träffa honom på tu man hand.

Lärare:
Ofta knyter jag banden i korridorerna, jag försöker stanna några minuter där. 
Jag är också noga med att säja hej till eleverna när vi möts utanför klassrum-
met. Jag har insett att det är viktigt att ’få tumme’ med eleverna. Lyckas jag 

Bild 6. Det är inget ensamarbete
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skapa en positiv kontakt har vi nytta av det  när det uppstår jobbiga saker som 
vi behöver prata om. 

Vi hade stora problem med fyra stycken elever i år 8. Då gjorde vi en 
överens kommelse i mitt arbetslag vilket innebar att jag bara skulle vara mentor 
för just dessa. Jag började träffa dem enskilt vid två tillfällen i veckan. I lugn och 
ro pratade vi om hur det var och jag hjälpte dem mycket med deras planering. 
Situationen vände och vi vuxna kände att vi nådde fram på ett helt annat sätt.

Familjen som samarbetspartner och elevens delaktighet
För att elever med funktionsnedsättningar ska få bästa möjliga förutsättningar 
krävs bra relationer mellan elev, familj och skola vilket illustreras i figur 5.

Figur 5. Relationen mellan elev, familj och skola

Personal på skolan beskriver att det nära samarbetet med Oscars familj varit 
avgörande för att Oscar har kunnat gå nio år på skolan. De har visat att de litar på 
föräldrarna, lyssnar till deras tankar och bejakar deras idéer. Samtidigt har skolan 
berättat om vad de är bra på men också vad de inte förstår.

När något har hänt har familjen självklart blivit ledsen, men sedan har alla kun
nat hitta nya lösningar tillsammans. Skolan har inte alltid hittat former för dialog 
med Oscar under möten. När Oscar själv får frågan om han har kunnat vara med 
och påverka vid möten som rört honom svarar han följande:

Oscar: 
Jag har ju haft chanserna till det men inte alltid brytt mig på det sättet. Ibland 
har jag bara suttit hemma och tänkt, nej jag vill inte vara med. Men jag skulle 
nog ha varit med mer på möten.

På frågan om hur man kunde ha förändrat mötena blir svaret:
Kakor! Ställa fram kakor och saft eller så där så man inte blir så torr i halsen...
och det skulle vara en bra grej att skriva upp på ett papper vad  som ska hända 
på mötet...för då vet man hur långt man har kommit. Typ nu har vi bara tre 
grejer kvar, det tar väl inte så lång tid.

Det är bra om man kan prata sig samman om kommunikationen mellan elev, 
föräldrar och skola, eftersom eleven påverkas av relationerna mellan parterna.  
Hur överförs tankar och information mellan dem? Strategier och överenskommel
ser som följande kan vara användbara:

Elev

Familj Skola
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• Syftet med en eventuell kontaktbok, om vad man skriver och inte skriver i den.
• Telefonavstämningar, hur ofta och varför.
• Mötesformer då eleven är med respektive inte vill vara med.
• Idéer om hur elevens tankar blir tagna på allvar och hur eleven får
 information om viktiga frågor.

Oscar beskrev i intervjun hur han genom sin mamma får information om vad 
man beslutat på möten i skolan:

Oscar: 
När jag inte har velat vara med på möten i skolan har mamma berättat för mig 
vad ni pratat om. Hon har sagt: ”Vi pratade om det här och det här bestämde 
vi och så här kommer det att bli.”
Lena: Har du varit nyfiken?
Oscar: Ja, lite nyfiken har man allt varit.
Lena: Vem förstår dig bäst?
Oscar: Mamma!

Det finns många föräldrar till de barn som hamnar i konflikter med andra barn 
och vuxna på skolan som kan beskriva den frustration de känner inför att skolan 
ringer hem eller till deras arbete varje gång något har hänt. De känner det som 
att skolans hjälplöshet i de situationerna blir familjens problem. Det är viktigt att 
skola och familj inte hamnar där.

I projektet Egen växtkraft har Handikappförbunden och Barnombudsman
nen (www.hso.se) tillsammans arbetat fram vägledningsmaterial som kan vara en 
grund då verksamheter vill hitta vägar för att barn och unga ska kunna komma till 
tals i frågor som rör dem. 

Oscars mamma Ulrica för fram det som hon tycker har varit viktigt runt sam
arbetet med skolan på följande vis: 

Oscars mamma Ulrica:
När Oscar var liten kände jag att vi inte kunde mötas, vi som familj och sko-
lan. Men jag nöjde mig inte med att bara sätta mig ner, jag försökte verkligen få 
igång ett samarbete.

Jag har träffat föräldrar till barn med funktionsnedsättning som säger ”sko-
lan får ta hand om mitt barn”. Som jag ser det har man som förälder ett ansvar, 
man kan inte lägga över det på skolan.

Jag har försökt vara så öppen som möjligt, berättat för skolan och andra 
barns föräldrar om vem Oscar är och vad han har för bekymmer. Jag har ofta 
varit mentalt trött av att så ofta lämna ut mig själv och familjen, men det har 
varit värt det. Det har varit en svår balansgång. Att sätta fokus på Oscar har 
ibland också inneburit att vissa personer har satt en stämpel på honom. För 
Oscars syskon har det också varit jobbigt att vi varit en familj som inte varit 
alldeles vanlig.   

Jag minns så väl när Oscars första lärare inledde samarbetet med oss. Hon 
började med att fråga vad jag trodde. Det var nytt för mig att någon från 
skolan mötte oss på det viset.  Hon kom också med tankar och förslag om hur 
man skulle kunna göra. Jag kände att jag var delaktig och kunde påverka. 

När Oscar var liten handlade det också om att avläsa honom, det var svårt 
att ställa frågor till honom som ”vad tror du om det här”. Läraren och vi fick 
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samtala med varandra om hur vi tänkte om Oscars sätt att vara. 
En period var detta med läxor en sådan kamp. Vi hade utbrott hemma varje 

dag. När jag berättade om detta för Oscars lärare föreslog hon att Oscar skulle 
göra sina läxor i skolan. Vilken lättnad! Jag tyckte det var fantastiskt att skolan 
var så vidsynt så man lät Oscar få den tiden i skolan. Det underlättade enormt 
mycket för oss som familj.

Läraren beskriver det som var viktigt för henne som lärare i kontakten med 
familjen:

Läraren:
Kontakten med Oscars familj var avgörande för mig. Jag kunde när som helst 
ta kontakt med dem och rådfråga utifrån mina idéer. Tyckte vi inte lika försök-
te vi ändå komma fram till något vi var överens om att prova.

Skolans specialpedagog formulerar i sin intervju en strävan hur vi i skolan bör 
förhålla oss till familjen:

Specialpedagog:
Vi måste lita på föräldrarna. Vi måste vara ärligt intresserade av hur vardagen 
ser ut runt barnet hemma. Ibland kanske man löser något problem med an-
passningar som är omöjliga för oss i skolan att genomföra. Det händer kanske 
att familjen har fått ändra sitt sätt att leva på olika vis. Kanske har man ut-
vecklat ovanliga rutiner i hemmet. Då måste vi i skolan lyssna på föräldrarnas 
berättelse utan att döma. Barn har också olika erfarenheter med sig när de 
kommer till skolan. Kanske har ett barn aldrig varit på bio eller ätit på Mac 
Donalds eftersom det blivit kaos då. Då kan det vara lätt att vi i skolan undrar 
varför föräldern inte har lärt barnet detta. Min roll som specialpedagog kan då 
vara att se till så att vi inte tänker så. I stället kan vi försöka förstå att det som 
är självklara situationer för många barn ändå kan vara krångligt för vissa.

Bilden av eleven
Avgörande i den första kontakten med en elev med en funktionsnedsättning är de 
föreställningar som väcks. Kanske tror man att en viss funktionsnedsättning alltid 
är kopplad till en särskild metod. Kanske tror man att funktionsnedsättningen 
alltid innebär en begränsning för barnet. Frågan är då: Stämmer det?

När Oscar var liten uppfyllde han de så kallade kriterierna för Aspergers syn
drom. Idag säger Oscars mamma att hon inte tror att han skulle få en diagnos om 
han skulle utredas på nytt. Oscar själv beskriver de begränsningar han idag har 
som ”problem som har med min personlighet att göra”. De egenskaper som Oscar 
själv ser som problem är hans sätt att reagera vid stress eller när han inte känner 
motivation.

En svår balansgång inte minst i handledning är att både ge en generell kun-
skapsbas utifrån en aktuell funktionsnedsättning och samtidigt förmedla att sym-
tom beskrivna utifrån en diagnos alltid är individuella och enbart anger detaljer 
och inte information om hela personen. Dessutom förändras symtomen över tid. 
Vissa symtom kanske klingar av medan andra kan träda fram eller uppstå. Lik-
som alla andra går också en elev med en funktionsnedsättning igenom olika faser 
vilket präglar konsekvenserna av funktionsnedsättningen. Den sociala omgivning-
en och skolans insatser påverkar också hur eleven utvecklas. 
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En bild som är användbar när man vill förmedla ett sätt att förhålla sig till 
neuro psykiatriska  funktionsnedsättningar är denna:

Stammen står för de gemensamma funktionsområden som man idag kartläg
ger vid diagnostisering, de olika grenarna för de specifika symtomen samt till sist 
alla kvistar som symboliserar att det finns lika många exempel på vad exempelvis 
ADHD innebär som det finns personer som har det. 

Det är alltså många perspektiv som påverkar hur man upplever och bedömer en 
elev med en funktionsnedsättning. Alla dessa måste tas med för att få en bild som 
ger en bra grund för utveckling av relationer och skolarbetet. 

Figur 6. Många samverkande faktorer skapar bilden av individen

Bild 7. Trädet

Egenskaper/ 
förmågor

Relationer Pedagogiska insatser

Utvecklingsfas

SymtomDiagnos

Samlad 
uppfattning av 

individen



 Se mig, vägled mig, ge mig stöd när jag behöver    |    53

En funktionsnedsättning är inte statisk och en individ med en funktionsnedsätt
ning är inte heller statisk utan en person i utveckling. Nya förmågor, funktioner, 
egenskaper, intressen med mera uppenbarar sig till följd av erfarenheter, relationer, 
insatser, det vanliga utvecklingsförloppet med mera. Allt tillsammans formar bil
den av en individ som över tid förändras. 

Vägled mig

Vad vet vi?
Vägledning av eleven handlar om att hjälpa denne att finna sin väg i livet. Det 
innebär att innehållet och stödet ska utgå från elevens intressen, önskningar och 
förmågor och också knyta an till hur nya kunskaper och färdigheter kan användas 
i olika sammanhang. Dessutom ingår att eleven får möjligheter att bearbeta sina 
reaktioner och successivt förstå mer och mer om sig själv. En elev med funktions
nedsättning behöver få insikt om vad funktionsnedsättningen innebär men också 
hur det går att kompensera och förändra den så att den inte blir ett alltför stort 
hinder. Denna bearbetning är särskilt viktig i tonåren när ungdomar blir alltmer 
fokuserade på sig själva i förhållande till andra. 

Forskning visar hur avgörande den vuxnes roll är för barns och ungdomars ut
veckling. Feuerstein (Se Hundeide 2009) beskriver att elever utvecklas mångsidigt om 
den vuxne fungerar som en förmedlare mellan eleven och kunskapen i omvärlden. 
Enligt hans tankar bidrar förmedlaren till elevens inlärningsprocess genom att hjälpa 
honom eller henne att lokalisera, fokusera, välja ut och vara uppmärksam.  Lärande 
handlar både om att ta tillvara här och nu och att utvidga till nya områden. 

Vygotskij (2001) beskriver vikten av att verbalisera kunskap. Genom att sätta 
ord på det som sker ökar elevens möjligheter att lyfta omedvetna kunskaper till det 
medvetna planet. Vygotskij beskriver också det han kallar utvecklingszonen för 
möjlig utveckling, det närmaste steget som eleven kan och förstår med hjälp av en 
annan elev eller vuxen. 

Gardner (2009) har studerat människans intelligenser och ser barns olika 
intelligens profiler som en möjlighet att låta elever lära med och av varandra.

Antonovski (2005) beskriver vikten av att befinna sig i ett begripligt samman-
hang med lagom anpassade förväntningar och möjligheter att påverka situationer.

Nyckelord för ett medvetet didaktiskt 
förhållningssätt är att 
skapa förutsättningar,
ge mening,
fördjupa och
utvidga.

I litteratur (till exempel Heilskov Jörgensen 2009) som beskriver beteenden som 
är svåra att möta i skolan, exempelvis utagerande beteende, beskrivs ofta om
givningens förmåga och sätt att tolka reaktioner som avgörande för hur vi sedan 
bemöter eleven. 

•  Kan vi se ett utbrott som ett tecken på en obalans mellan elevens förmåga 
 och omgivningens förväntningar och förutsättningar? 
•  Eller ser vi det bara som något eleven ska sluta med därför att jag säger det?
•  Tror vi att barn kan om de vill eller att barn vill om de kan?
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De teorier vi idag grundar svensk undervisning på beskriver inte vad som 
känne tecknar vissa elevers behov utan allas, även elever med funktionsnedsättning
ar. När det ”bara rullar på” behöver vi sällan medvetandegöra för oss själva hur 
vi gör. Men när vi inte lyckas möta en enskild elev behöver vi öka vår medvetenhet 
om oss själva och vår undervisning.

Rollen som vägledare
Att vägleda och ge stöd kan vara så mycket och kan ges på olika sätt och av olika 
anledningar. Ofta finns det anledning att mer medvetet observera varje enskild 
situation för att förstå vilken roll man ska inta. Den roll vägledaren får eller ger sig 
själv i olika sammanhang behöver vara känd inom arbetslaget. Ibland behöver ar
betslaget också prata sig samman om hur och när man går in och hjälper varandra 
i vissa situationer  vilken signal man ger.

Här beskrivs exempel på roller eller funktioner som vi kan ge oss själva i arbetet 
runt elever.

Att vara en kommunikativ och social tolk
I en skrift som informerade om tolktjänst kunde man på framsidan läsa ”När tre 
behövs för samtal mellan två”.

Sättet att tänka är överförbart till de elever som har begränsningar inom om
rådet kommunikation och samspel.

En av de roller en vuxen kan ta är rollen att vara en kommunikativ och social 
tolk. Det innebär bland annat att man sätter ord på det som händer.

”Jag ser att du blev glad nu”
”Du kan fråga Erik, vad gör ni?”
”Berätta för Anna hur det känns när…”
”När jag är trött blir jag så lätt arg på mina arbetskamrater. Nu ser jag att du 
är arg. Är du trött?”

Man behöver också vara uppmärksam på de tillfällen då elever vänder sig till 
oss vuxna när de egentligen vill säga något till en enskild elev  men går vägen 
genom oss. Då gäller det att ta tillvara situationen och fundera över hur man kan 
stödja eleverna att kommunicera direkt med varandra. Som vuxen kan man ge så 
kallad mönster meningar, det vill säga exempel på hur och vad man kan säga.

Bild 8. När tre behövs 
för samtal mellan två
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Man kan också uppmuntra barnen att ta kontakt med varandra:

”Fråga Olle om han vet…”
”Berätta för Lasse att…”

Att vara en lek- och spelguide
I lek och spel krävs förståelse av regler, något som personer med autism har svårt 
med. När det gäller barn har de behov av stöd för att förstå och komma in i lek. 
Ungdomar har ofta intresse för spel av olika slag. Det kan man ta tillvara även om 
vissa har svårt för regler. Alla kan dock lära sig att delta genom att få vägledning.

I leken får barn fantastiska möjligheter att utvecklas som individer. Leken ger 
mycket glädje och energi. Som vuxna slutar vi inte att förundras över barns kreati
vitet och fantasi i leken. Men för vissa barn är det tufft att leka och av olika anled
ningar hamnar de utanför. Kanske upplevs de som alltför styrande och dominanta 
i leken eller också lyckas de aldrig bjuda in sig.

Boken ”Autism och lek” (Beyer, Gammeltoft 1994) gör oss uppmärksamma 
på att olika lekar förutsätter olika förmågor. Vissa lekar är i sin struktur tydliga 
att förstå när det handlar om ramar som när börjar leken, när är den slut, var 
leker vi, vilka är med. ”Din turmin tur” är också lätt att förstå. De flesta spel har 
denna struktur. Har barnet fått möjlighet att lära sig att förstå reglerna kanske det 
kan delta på samma villkor som de andra barnen. 

Men i många lekar är också ingrediensen ”fantasi” viktig att behärska för att 
kunna ingå. Förmågan att fantisera handlar om att kunna tänka och föreställa sig 

Bild 9. Barn-vuxen-barn

Bild 10. Vuxen- barn- barn
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att saker och ting kan användas på ett nytt sätt eller att individen kan vara en an
nan karaktär i leken än i verkligheten.

Fantasi handlar också om att vara snabb och flexibel. Så här kan det vara:

Tillsammans gör barnen upp en regi över vad leken ska handla om:
”Vi leker tåg!”
Stolarna ställs i en rad och är inte längre stolar utan har plötsligt blivit ett tåg.

”Vi leker mamma, pappa, barn!”
Rollerna fördelas och plötsligt är ett barns kompis på ett annat sätt än sitt vanli
ga jag. Denna omvandling sker fort och barnet förväntas förstå vad som händer. 

Det är karakteristiskt att det plötsligt uppstår nya idéer i leken, och roller och 
ting förändras. Är ett barn inte så flexibelt eller mycket konkret i sitt sätt att tänka, 
kan dessa lekar vara svåra att förstå. 

Här kan den vuxne på ett medvetet sätt gå in i leken och bli en lekguide och 
kommentera leken, sätta ord på det som inte är självklart, kanske hjälpa barnen 
att göra associationer till tidigare erfarenheter som en hjälp att bygga broar mellan 
konkreta minnen och fantasin i leken. 

”När vi åkte tåg till Göteborg satt ju du och Anna bredvid varandra. Nu leker 
vi att det händer igen och stolarna är som vagnarna i tåget.”

När handlingen utvecklas för fort kan den vuxne bromsa och be barnen sätta 
ord på sina planer.

Vill man stanna upp inför ett barns lekutveckling kan följande steg vara en hjälp:

Orsak-verkan och Här-och-nu-lek
Det lilla barnets första lekar som ”tittut”, eller ”här kommer en mus”.

Förväntan
Redan innan leken börjat visar barnet att det förstår vad som är på gång.

Bild 11.	Men	jag	är	ju	Olle!
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Imitation och parallell lek
Barnet iakttar vad andra barn gör. Vill göra lika. Leker gärna samma sak bred
vid andra barn men delar ännu inte innehållet.

Turtagning
Barnet förstår att det är ett av flera barn som ingår i leken och anpassar sig där
efter. ”Nu är det din tur, nu är det min tur”.

Sociala regler och fantasi
Tillsammans planerar barnen leken. Osynliga förväntningar på varandra finns.

Exempel:
Kajsa och hennes kamrater var ofta osams efter rasterna. Kamraterna upplevde 
att Kajsa förstörde leken och bestämde allt. Kajsa uttryckte sin uppfattning att 
leken bara var bra om den var på hennes sätt.

När personalen iakttog leken såg de att Kajsa inte uppfattade ”din turmin tur.” 
Under en period införde man då ”Spelhålan”. Vid en rast/dag kunde några barn 
tillsammans med Kajsa vara inne och spela spel och leka med en vuxen. Efter 
ett tag kunde några av lekarna flyttas ut till skolgården. De vuxna var också 
mer aktiva i de lekar där Kajsa ingick.

När barn är små är det ofta naturligt att vi ibland ger oss själva en roll i leken. 
Detta stöd minskar när barnen blir äldre även om behovet kvarstår. Som vuxna 
bör vi titta på barnens och så småningom tonåringarnas fria aktiviteter och ana
lysera vad man behöver förstå för att kunna ingå på ett delaktigt sätt. Att ge sig 
rollen som social och kommunikativ tolk kan behövas långt upp i åren.

I filmen ”Autism – svårigheter och möjligheter” berättar Per om vad han har för 
innehåll på sina raster. Tillsammans med sin pedagog har han gjort en planering 
för veckan. Fördelarna med detta uttrycker han så här: ”Det är bra om jag vet vad 
jag ska göra, annars kanske jag gör något som jag inte ska göra”.

Ett erbjudande förhållningssätt
En del elever ställer inte så många frågor om det som händer eller ska hända. Detta 
kan man tolka på olika sätt:

•  Eleven ”har koll”, har inte behov av att veta mer.
•  Eleven har en begränsad förmåga att tänka om det som ännu inte har hänt 
 eller det som inte är här och nu.

Som vuxen kan man ge sig rollen som den som erbjuder tankar och kunskap 
trots att eleven inte visat tydliga signaler om att han eller hon har behov av detta. 
Man kan ge eleven sin bild av verkligheten, ge information om vad som ska hända 
trots att eleven inte ställt frågor. Man erbjuder honom/henne något man egentligen 
är osäker på om det är efterfrågat.

Detta sätt att tänka kan vara en strategi när vi vill vara steget före: Vad är det 
för frågor eleven inte ställer som jag ändå vill ge svar på?

Många gånger har elevers förmåga att klara nya situationer utvecklats om man 
haft detta förhållningssätt. Ju mer man lär känna eleven desto bättre förstår man 
vilka berättelser eller vilken information eleven behöver.

Vi får inte alltid kvitto på det vi gör här och nu. Att ge sig själv denna roll, att 
erbjuda kunskap och information utan att begära något tillbaka, innebär att vi inte 
alltid här och nu förstår vad det ger eleven över tid. 
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Att vara en momenttänkare
Det mesta som vi gör består av en mängd olika moment. Dessa moment bildar till
sammans en helhet. Ju fler av dessa moment som vi behärskar på ett automatiskt 
sätt, alltså på ett sådant sätt att vi inte behöver använda så mycket tankeenergi, 
desto lättare går det för oss. 

En påminnelse om detta kan vara att tänka på hur det gick till när vi en gång 
i tiden lärde oss cykla. Då fick vi tänka på var vi skulle ha våra händer och fötter, 
hur fort vi skulle trampa runt hjulen för att få fart, var vi skulle fästa blicken för 
att cykla rakt. Vi fick mycket verbal information om hur vi skulle göra men också 
fysiskt stöd, någon höll i cykeln. Efter en träningsstund på cykeln var vi mycket 
trötta, det hade tagit mycket energi. Om vi i vuxen ålder ska lära ett litet barn 
att cykla måste vi ofta påminna oss om hur vi själva egentligen gör för att sedan 
kunna lära ut. Det som blivit färdigheter som vi utför omedvetet måste vi medve
tandegöra för oss själva för att sedan kunna lära ut.

På samma sätt är det med de flesta vardagsaktiviteter. De färdigheter vi befäst 
blir så självklara i oss att vi inte tänker på hur många element de består av och att 
vi kan ha svårt att förstå hur de kan uppfattas av ett barn.

Har man exempelvis begränsningar inom de exekutiva funktionerna eller har en 
förmåga att se detaljer före helhet kan vardagssituationer uppfattas som stressande, 
svåra eller obehagliga. Svårigheterna ligger i att gå från tanke till handling.

Att vara en momenttänkare innebär att vi lättare hittar stegetförestrategier. Vi 
funderar då över vilka moment aktiviteten innehåller och vilket stöd eleven behö
ver i de olika momenten.

Det innebär också att vi ser att det finns många olika sätt att vägleda och ge 
stöd på. Förutom verbalt stöd kan ett visuellt stöd vara bra. Ibland kan ett fysiskt 
stöd behövas. Dessutom behövs alltid ett känslomässigt och mentalt stöd vilket 
handlar om närvaro och trygghet. Att ge möjlighet att imitera, se hur andra gör, är 
också bra. Tänk bara på hur inspirerade vi blir av alla matlagningsprogram i TV. I 
lugn och ro kan vi iaktta hur Tina och Ernst gör för att sedan pröva på egen hand. 

Två frågor att tänka kring vid val av stöd:
•  Av vilka moment består exempelvis aktiviteter som spela lotto, äta i 
 matsalen, ha en matematiklektion?
•  Vilket stöd kan eleven behöva?

Sättet att tänka kan också hjälpa oss att analysera situationer vi vill förändra och 
att definiera de olika momenten:

• Vilka moment fungerar bra?
• Vilka moment fungerar mindre bra?
• Hur kan jag förtydliga?
• När behöver eleven stöd?
• Hur stöder/lär/hjälper läraren/den vuxne?

De olika sätt att stödja, lära, som också togs upp ovan är följande:
• Muntlig information
• Fysiskt stöd
• Mentalt och känslomässigt stöd, närvaro
• Visuellt stöd, bilder, skriftliga instruktioner och lathundar
• Möjlighet att imitera 
• ”Vi gör tillsammans”.
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Ett exempel kan illustrera hur ett stöd kan utvecklas:

Personalen på en skola hade många frågor runt måltiden för en pojke i år 5. 
Han följde alltid med sina klasskamrater till matsalen, tog sin mat men hann 
aldrig sätta sig för att äta. Det slutade i stället med att han gick och lämnade 
maten eller släppte brickan i golvet. Vad kunde det bero på?
• För mycket ljud i matsalen?
• För mycket lukt?

Personalen listade momenten:
• Gå till matsalen
• Tvätta händerna
• Stå i kö
• Ta bricka
• Ta tallrik
• Ta bestick
• Ta mat
• Ta dryck
• Välja en sittplats
• Sätta sig och äta
• Lämna brickan
• Gå ut på rast.

Det blev nu tydligt för personalen att det var när det var dags att välja sittplats 
som det blev svårt för pojken:

• Var är det ledigt?
• Vilka sitter vid det bordet?
• Känner jag dem?
• Vill jag sitta vid dem?

Pojken hade svårt att själv uttrycka detta men fick två förslag att välja mellan. 
Ville han själv välja sittplats varje dag så som hans kamrater gjorde eller ville 
han ha en egen, bestämd plats? Valet blev nu lätt, han ville ha en egen plats.

Ett nytt moment planerades in. Tillsammans med sin lärare valde han en plats. 
För att garantera att den skulle vara ledig när pojken kom placerades stolen vid 
sidan om. När pojken ställt sin bricka på plats hämtade han stolen. Personalen var 
orolig för vad kamraterna skulle säga, men när de fått veta att Kalle vill ha samma 
plats varje dag och också fick frågan om det var fler som ville ha det så var det 
ingen som hade någon åsikt. Däremot var det flera elever som också önskade en 
egen plats. Det visar att när man börjar förstå en elev med funktionsnedsättning 
får man också idéer om hur man kan ge stöd till andra elever – ett stöd som an
nars uteblivit och en möjlighet att skapa en trygg atmosfär.

Att vara sekreterare
Under en tid då Oscar blev äldre var detta med att ha en assistent jobbigt för 
honom. Ändå var det så att han upplevde stress när han behövde både lyssna och 
anteckna. Den person som då gav skrivstöd till Oscar placerade sig ofta längst bak 
i klassrummet. Oscar och den vuxne visste om varandra.

I nästa avsnitt ska vi fördjupa betydelsen av stöd.
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Ge mig stöd när jag behöver

Kunskapsgrund
I den nya skollagen ( 1 kap. 4) står: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever 
ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan 
ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen.

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns 
och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare.

Orden ”så långt som möjligt” tål att stanna upp inför. Hur och vem kan av-
göra? Samtidigt som det är en möjlighet för oss som är närmast eleven att själva 
komma fram till detta finns hela tiden en risk att vi underskattar eller överskattar 
barnets förmågor. Stöd och stimulans innebär också olika saker för olika barn.

Så här berättar en lärare på Sollebrunns skola: 
”Vi har samma höga förväntningar på alla elever, skillnaden är att anpass-
ningarna kan se olika ut. Anpassningar kan vara icke-utvecklande. Det känner 
eleven och det är förödande för självkänslan.”

Det finns idag mycket forskning kring stöd och hur vi kan se på vår egen roll 
gentemot barnen runt detta. Vygotskij (2001) beskriver inre och yttre stöd där det 
inre stödet handlar om den kunskap barn har om sig själva och sina förmågor i 
förhållande till omvärlden så att de på egen hand kan hantera olika situationer. 
Det yttre stödet handlar däremot om det stöd som måste finnas utifrån och där de 
vuxna är en viktig del.

När barnen är små är de helt beroende av yttre stöd, men ju fler erfarenheter, 
verktyg, goda rutiner och kunskap de får desto mer inifrånstyrda blir de.

I debatten om den så kallade curlingföräldern beskrivs den vuxne som en per
son som tar ett för stort ansvar i situationer där barnets egen förmåga egentligen är 
tillräcklig. ”Kansjälvförmågorna” får inte stimulans mentalt, känslomässigt och 
praktiskt – ”jag kan”, ”det är roligt”, ”jag vill”.

Att ge stöd på rätt nivå kräver lyhördhet. Runt elever med en ovanlig utveckling 
kan ofta stödbehovet upplevas som ”ojämnt”.  Situationer som i våra ögon kan 
uppfattas som liknande kan ändå vara helt olika utifrån elevens perspektiv och kan 
kräva olika omfattning av stöd.

För målgruppen elever med behov inom det neuropsykiatriska området vet vi att 
yttre strukturer är ett viktigt stöd. Tydliggörande pedagogik är ett känt begrepp. Det 
yttre stödet blir den hjälp eleven behöver för att skaffa sig positiva erfarenheter om 
hur man kan göra. Om struktur och stöd kan anpassas utifrån elevens personliga 
utveckling ökar elevens egen förmåga att på egen hand hantera olika situationer.

Nyckelord runt stöd och reglering kan vara 
rutiner som underlättar, 
hjälp med planering och 
steget-före-strategier samt 
möjlighet till samtal och dialog i situationer 
som eleven inte hanterar och har kunskap om.
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Bild 12. Grupperingar

Innehåll, grupp och miljö
I samband med Oscars skolstart arbetades följande bild, bild 12, fram som en hjälp 
i planeringen, den presenterades också i kapitlet ” En vardagsberättelse”.

Att Oscar inte klarade att enbart vara i klassen var tidigt uppenbart. Frågorna 
blev då:

•  När skulle Oscar vara 
 tillsammans med den övriga 
 klassen?
• Vid vilka situationer kunde 
 man arbeta i mindre grupperingar? 
• När skulle Oscar undervisas enskilt 
 och vad skulle han då göra?

Det har visat sig att detta sätt att tänka i planeringen runt Oscar har fungerat 
genom åren. Balansen mellan de olika ringarna har hela tiden förändrats. Genom 
handledningen har sättet att tänka utvecklats på olika sätt. De tider då behovet av 
enskild undervisning ökat behöver inte innebära eller ses som ett steg tillbaka utan 
istället som ett sätt att möta ett aktuellt behov. Se det som ett arbetsredskap i en 
bestämd situation med ett tydligt mål – inte en lösning av ett problem. En effekt 
blir att problemet reduceras och blir ett allt mindre hinder.

Det vi sett är att om något varit svårt för Oscar att lära eller utveckla tillsam
mans med många har de enskilda stunderna kompenserat.

Några exempel på erfarenheter och tankar av sättet att planera utifrån flera 
enskilda elever är följande:
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Runt enskilda elever inträffar situationer som vi önskar skulle vara på ett annat 
sätt, till exempel elever som bryter mot eller inte har förstått de sociala förvänt
ningarna, inte är motiverade eller som i den stora gruppen går sin egen väg.

En strategi kan då vara att prata sig samman om en Aplan och en Bplan: 
Hur ska vi göra när det händer (A-planen) och hur ska vi samarbeta/samtala 
med eleven så att vi tillsammans kan hitta en lösning (B-planen)?

Arbetslag som pratat sig samman om detta sätt att möta elever känner ofta 
mind re stress i den akuta situationen och hittar vägar till dialog med eleven då de 
vet att särskild tid är avsatt till det. Elevers förmåga att förstå och att komma med 
lösningar och kompromisser är ofta god då de inte är i affekt. Att i lugn och ro få 
reflektera tillsammans med en vuxen som är ärligt intresserad öppnar upp.

Oscars lärare:
Det sista läsåret inträffade några saker som gjorde att Oscar och jag behövde 
sätta oss ner och prata. Vid ett tillfälle hade Oscar viftat hotfullt med en kniv 
i hemkunskapen. Jag sade: ”Om du står och hackar lök med en kniv uppfattas 
det inte som hotfullt, men om du viftar med kniven uppfattas du som hotfull. 
Det är samma kniv vid båda tillfällena med hur du håller i den och hur du age-
rar har betydelse för hur du uppfattas”. 

Vid liknande samtal kunde jag ibland märka en svårighet för Oscar. Han 
höll inte med. Om man inte själv uppfattar hur man tolkas behöver man hjälp 
med det.
 
En fallgrop kan vara då den enskilda ringen i bilden grupperingar blir ett tecken 

på misslyckande, att man inte ”klarar” den stora gruppen, då det blir något man 
tar till akut och utan planering. ”Nu får vi gå ut”. Elever ska inte behöva hamna i 
den situationen att de misslyckas då de är tillsammans i ett större sammanhang. 

Det är också viktigt hur vi pratar om och benämner de olika miljöer vi har att 
tillgå på ett icke-värderande sätt. Vi kan signalera en värdering bara genom hur vi 
presenterar att jobba i klassrummet, grupprummet och så vidare.

Då Oscar var liten hade han stort behov av ett grupprum. Personalen pratade 
dock inte om det rummet som ”Oscars rum”. När man runt Oscar skapade en 
mindre undervisningsgrupp sade man inte heller ”ni ska jobba tillsammans med 
Oscar” utan man presenterade lektionen utifrån innehållet och personalen. ”Nu 
ska Anna, Kevin, Oscar och Louise ha matte tillsammans med mig i grupp-
rummet”.

Utifrån den erfarenhet som vuxit fram är ”mittenringen” svårast att inkludera i 
ett arbetslag. Om en enskild elevs behov är anledningen till att man i vissa situatio
ner behöver skapa ett mindre sammanhang kan farhågor finnas att det inte gynnar 
övriga eleverna. De verksamheter som planerar detta mindre sammanhang på ett 
medvetet sätt upplever att det också gynnar alla. De enskilda elevernas styrkor kan
ske framträder tydligare, alla lyckas. Sådana erfarenheter är viktiga att ha med sig i 
andra situationer eftersom det påverkar självkänsla och självbild. Stunden då färre 
barn kan dela på den vuxnes uppmärksamhet kan också upplevas som exklusiv.

Alternativa miljöer att tillgå på skolan var en anpassning som fungerade väl när 
Oscar var yngre men som han valde bort då han blev äldre.  Men det visade sig 
ändå att sättet att planera flexibelt runt frågan ”var” ändå var en hjälp. Alterna
tiva miljöer de sista åren kunde vara utökad praktik och alternativ miljö på annan 



 Se mig, vägled mig, ge mig stöd när jag behöver    |    63

plats. Det visade sig också att det gick att behålla en tillhörighet med klassen och 
den sociala miljön även dessa perioder. Oscars lärare höll kontakt genom möten 
och mejl och Oscar stöttades i att ”haka på” sina vänner efter skoltid.

Anpassningar och stöd i vardagen
När arbetet runt Oscar påbörjades formulerades bland annat dessa två frågor:

• Hur lär ett barn som Oscar?
• Vilka konsekvenser får det för förskolan/skolan?

Dessa frågor har under hela Oscars skoltid varit viktiga att hålla aktuella. Sva
ren har varierat beroende på vilken fas i utvecklingen Oscar har befunnit sig i och 
vilka förutsättningarna runt honom varit. 

Ett av de områden som vi samtalat om vid intervjuerna har handlat om det stöd 
och de anpassningar som varit viktiga för Oscar de senare åren och hur lärarna 
sett på dessa.

• Vilka anpassningar har kunnat inkluderas i ”den vanliga undervisningen”? 
• Vilka har det inte? 
• Utifrån de situationer man inte lyckats med, vad behöver man utveckla? 

Personalen har fått beskriva om det finns utmaningar som är specifika runt 
äldre elever. 

En annan fråga som vi bara kan spekulera kring är hur skillnaden hade varit för 
Oscar om han istället för att gå på sin hemskola hade gått på en specialskola vilket 
framgått i kapitel 3.

Om en skola ska lyckas med att utforma flexibla lösningar måste det finnas en 
grundstruktur att vara flexibel utifrån. I arbetet med att utforma dessa grund
strukturer är skolans ledning en viktig grundsten. Skolans rektor uttrycker sina 
tankar om att skapa grundförutsättningar runt de enskilda eleverna på detta sätt:

Skolans rektor:
Om de vuxna
Att skapa förutsättningar handlar bland annat om att hitta rätt personal för det 
enskilda barnet.  Det måste finnas en nyckelperson som eleven känner att här 
är en person som jag förlitar mig på och som jag har förtroende för. Det behöver 
inte vara en person som alltid gör det jag vill, jag tror elever förväntar sig att det 
ska vara någon som det är lite tag i, som har tydliga förväntningar på dem men 
som bemöter eleven på ett sätt som gör att man känner sig sedd.  En elev som 
Oscar måste känna att man lyssnar på honom. Det betyder inte att man alltid 
tycker att det han gör är rätt och bra, men man måste visa honom respekt.

Den vuxnes betydelse bekräftas av Oscar i intervjun:
Oscar: En lärare som jag trivdes bra med var LR.  Hon var snäll, lyssnade på mig 
och gjorde det lättare för mig. Hon tog inte upp grejerna och sade ”du måste 
göra det här och det här och det här” på en gång liksom. Hon sade ”du kan 
göra det här en liten stund nu, sedan tar vi en paus”. Det fungerade väldigt bra.
Lena: Hur kan det ha kommit sig att hon förstod dig så bra?
Oscar: Ingen aning, men jag tror att hon lyssnade på M!



64    |    Se mig, vägled mig, ge mig stöd när jag behöver

Skolledaren fortsätter:
Elever som Oscar måste komma i sammanhang där så många som möjligt 
verkligen tror på honom. Att lärare förstår att eleven gör så gott han kan. Som 
ledare kan jag behöva stötta lärare som känt sig frustrerade över något som 
hänt. Kanske Oscar haft ett språk som känts kränkande. Tillsamman med 
lärare kan jag behöva resonera om vad det kan stå för. Kanske jag också kan 
vara ett stöd när elev och lärare ska försonas. Just Oscar har alltid varit väldigt 
ångerköpt när han har betett sig illa. Men han har varit duktig på att försonas 
och få ett gott slut.

Om innehåll
Som skolledare måste man i handling visa att undervisning kan se olika ut för 
olika barn. När vi runt Oscar har behövt tänka nytt kan förslag som filmpro-
jekt, utökad praktik, utökning eller minskning av något ämne ha kommit upp. 
Att då bekräfta personalens idéer genom att låta dem pröva är viktigt. Det är så 
vi utvecklas som skola. I sammanhang då vi pratar om vad en enskild elev behö-
ver finns möjligheter för skolledaren att vidga begreppet ”En skola för alla”.

Den enskilda undervisningen
Under några månader av Oscars sista skolår ökade behovet av enskild undervis
ning. Den lärare som då ansvarade för Oscars enskilda undervisning ger exempel 
på vad som var viktigt.

• De startade dagen med att tillsammans göra en planering som gick att 
 läsa på tavlan.
• Läraren försökte att ”ta bort tröga moment” som att skriva. 
• Ofta läste hon högt för Oscar, gjorde paus och förde samtal runt innehållet 
 och ställde kontrollfrågor. 
• Hon försökte presentera innehållet ”lättsamt och trevligt”.
• Eftersom traditionella läromedel varit ett hinder för Oscar genom åren 
 använde hon istället papper och penna i stunden. 
• Hon kompletterade sina verbala genomgångar med skisser, 
 anteckningar och så vidare.

Läraren ger ett exempel:
En dag när vi läste om Cubakrisen bad jag Oscar berätta om det vi lärt oss. 
”Ska jag berätta på mitt sätt eller det officiella sättet”, frågade han då. ”På ditt 
sätt”, svarade jag. Då gjorde han en saga om det hela.  

Situationer som varit svåra att förstå
Många vuxna ger exempel på klassrumssituationer som blev svårare de senare åren 
och det finns också många olika funderingar kring detta. Flera pedagoger ser det 
utökade antalet vuxna runt de enskilda eleverna som ett problem. Man beskriver 
att det leder till för kort tid för varje enskild lärare att knyta an till eleven, att 
skapa en relation. Olikheter mellan lärarna när det handlar om struktur i klass
rummet, hur man berättar om lektionens innehåll och vilka förväntningar man har 
på elevens förmåga att ta eget ansvar lyfts också som en förklaring. 

Det finns även olika tankar och en osäkerhet kring hur man ska förhålla sig till 
de begränsningar man ser att eleven har och de förväntningar som är rimliga att 
ställa. Det har bland annat framkommit att Oscars relationer med vuxna utanför 
skolan ofta fungerat bättre än med några av pedagogerna. 
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En av lärarna uttrycker sig på följande sätt:
”Jag tror att Oscar har förmågor som vi i skolan inte förstår oss på. Om man 
till exempel ser hur bra han fungerar med sina jämnåriga och med vuxna på 
praktiken tänker jag att vi inte lyckats locka fram den förmågan i skolan. Har 
vi varit för förstående? Har vi accepterat för mycket att han är som han är? 

Vad hade hänt om man vänt på situationen och sett vad som hänt om man 
inte tolererat. Det har man heller inte gjort för samtidigt ska man ta hänsyn till 
hans funktionsnedsättning. En svår balansgång.”

Ett annat exempel på situationer som personalen beskriver som särskilt svåra att 
möta är när elever hamnar i affekt och det är nära att det blir ett fysiskt utbrott. 
Man beskriver en frustration som handlar om att man både ska möta den enskilde 
eleven och också ta hänsyn till de andra eleverna. I intervjun berättar Oscar om 
situationer som han har uppfattat som särskilt jobbiga. 

Oscar: När man var liten och de vuxna försökte hålla i mig, det var jobbigt, fy 
vad arg jag blev!
Lena: Skulle man kunna göra på ett annat sätt när de vuxna ser att nu kommer 
ett barn att slå ett annat barn?”
Oscar: Ja du, det lättaste är ju att lyfta bort barnet….men man blir så förban-
nad!
Lena: Vad har varit den bästa hjälpen för dig när du har blivit arg och stressad?
Oscar: Lego och dataspel! Det har alltid funkat!
Lena: Vad är det som funkar nu när du blir stressad?
Oscar: Datorn! Men sedan blir man jävligt stressad av datorn också, då får 
man gå och hitta på något annat, äta eller så….

Skolpersonalen kan också se att det som varit Oscars lösning på samma gång 
har varit skolans problem, att hans sätt att markera och agera har varit hans sätt 
att ta kontroll.

I de följande tre kapitlen ska vi ta ytterligare steg i kunskapsutvecklingen så att 
det som framkommit får sin plats i en mer generell kunskap (steg 6 i kunskaps
trappan). Denna kan sedan vara grund i arbetet nästa gång en Oscar kommer 
till skolan. Vi fokuserar tre områden som visat sig avgörande. I kapitel 6 beskrivs 
aspekter på en kunskapsbildningsprocess som kan ge inspiration i skolans lärande. 
I det därpå följande, kapitel 7, tas frågan om identitetsutveckling upp – ett område 
som bör fokuseras mer eftersom stärkandet av identiteten skapar en större styrka 
hos individen. I kapitel 8 diskuteras skolan som verksamhet utifrån den teori om 
verksamhetsutveckling som vi tidigare refererat till. Det visar att arbetet med en 
elev inte enbart kan ses ur individperspektiv. För att det ska fungera måste skolan 
som organisation ha en stabil grund.
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6. Skolans lärande och 
  kunskapsutveckling
  Av Ingrid Liljeroth

Förhållningssätt – ett användbart redskap
I första kapitlet tog vi upp att ett projekt av detta slag handlar om att gå in i en 
kunskapsbildningprocess. Man står inför något nytt och strävar efter att lära mer. 
Tänkandet är den funktion som då blir användbar, vilket illustrerades i föregående 
kapitel. I detta ska en grund för tänkandet kring kunskapen på en mer generell nivå 
beskrivas.

Inledningen till projekt Oscar var insikten inom en skola att man stod inför en 
utmaning som man upplevde att man inte med den erfarenhet och kunskap man 
hade skulle klara av men man ville lära det. Framförallt ställs i en sådan situation 
krav på ett kollegialt lärande så att en gemensam kunskapsgrund skapas. 

Vi står nog i vårt samhälle i en utvecklingsfas som mer än någon annan kräver 
att vi är beredda att hela tiden lära nytt. Att vi är där beror på att tillvaron blivit 
alltmer komplex och svår att få kontroll över. Vi behöver då nya arbetsredskap.

I och för sig är inte fortbildning av lärare något nytt men inriktningen på 
lärandet har ändrats. Utmaningarna är fler och kräver nytänkande. Det innebär 
att vardagen måste präglas av ett ständigt lärande. Det är möjligt om man bejakar 
att skeendet ständigt tillför något nytt. Att se det och sträva efter att förstå vad 
det är fråga om ger ett nytt förhållningssätt som blir en bra bas för lärandet – för 
den enskilda läraren, för arbetslaget och för hela skolan och kanske också för hela 
kommunen.

Ett sådant förhållningssätt ger en större trygghet genom att man inte förväntar 
sig att man alltid ska ha svar på hur man ska agera. Det blir då inte ett tecken på 
misslyckande eller dålig kunskap utan en möjlighet att ta ett nytt steg i den egna 
utvecklingen. Man tillåter sig att upptäcka något man inte sett tidigare. Det ger 
också en känslomässig stabilitet.

Kunskap handlar om att sätta ord på den så kallade verkligheten eller skapa 
en kartbild över den. En karta är inte lika med den terräng den beskriver utan en 
komprimerad bild av den. Om karta och terräng inte stämmer överens är det ter
rängen som har företräde och kartan måste kompletteras. Så är det med kunska
pen också. Om den kunskap man har, inte ger förståelse och stöd för hur man ska 
agera innebär det att den inte räcker till. Ett nytt steg i läroprocessen krävs. Det 
steget kan man ta om man observerar vad som händer och sätter ord på det. 
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Vi blockeras lätt i vårt lärande genom att vi har inlärda föreställningar och 
tankemönster, med en vetenskaplig term paradigm. Ibland är det förutfattade me
ningar. Sådana tankemönster lär vi oss men de ger inte alltid en bra bild av verk
ligheten. När det gäller autism finns det många uppfattningar om konsekvenserna 
av autismen: ”Så här är det…” eller ”så kan man inte göra med elever med autism”. 
Om det nu inte stämmer så vågar man kanske inte ändra sin uppfattning eftersom 
någon auktoritet uttryckt att det är så. Men även då kan det finnas anledning att 
omvärdera om det som är, inte stämmer med föreställningen.

Det finns alltid en individ bakom en diagnos. En individ är mer än en diagnos 
vilket framgått tidigare. En fara i att fastna i stela föreställningar är att man inte 
ser möjligheterna till utveckling och förändring. Ett barn utvecklas också hela 
tiden. Det som är aktuellt i sjuårsåldern kan vara helt inaktuellt i fjortonårsåldern. 

Redskap i lärandet
Vi inledde boken med att utnämna Oscar till vägledare för skolpersonalens lä
rande. Eleven visar genom sina reaktioner vad vi behöver reflektera över för att få 
idéer och komma vidare. Därmed ger eleven idéer om nästa steg.

Ett annat redskap som handledare och personal använt i arbetet är frågor. Det 
finns en tendens att snabbt vilja ha svar men kunskapsutveckling kräver tid och 
reflektion. Frågor identifierar områden att bearbeta. Fokus är på eleven och dennes 
situation och frågor visar vad man ska tänka kring. Förväntan att man som profes
sionell ska ha svaret snabbt gör att behov av att ställa frågor kan skapa en känsla 
av osäkerhet. Visst kan det finnas en osäkerhet i en sådan situation men har man 
fått erfarenhet av att frågor kan hjälpa en vidare har man ändå också en tillit till 
att svaren kan komma och också ge bättre svar än om man tolkat för snabbt. 

Ett tredje redskap är nyckelsituationer som man ägnar extra tid åt. Syftet är att 
fördjupa förståelsen av vad man bör arbeta med. Nyckelsituationer uppstår ständigt 
i vardagen. Det finns många exempel i berättelsen om Oscar. Det är helt vanliga 
skeenden men de kan ge litet mer om man tänker till om vad de visar. Vi uppskattar 
inte alltid vad en vardaglig händelse kan ge av kunskap. Det där med vardagen gör 
den banal. Om en läkare observerar symtom hos ett barn för att komma fram till en 
diagnos eller en psykolog testar ett barn för att bedöma barnets kognitiva förmåga 
ifrågasätter ingen att det är viktigt. Det är lika viktigt – kanske viktigare för barnet 
– att läraren tar på allvar vad barnet upplever i sitt vardagsliv och också att lärares 
erfarenheter och kunskaper möts med respekt. En lärare har dessutom ständig till
gång till naturliga situationer och behöver inte skapa särskilda situationer.

Nyckelsituationer uppstår alltså ständigt i vardagen. Det kan vara händelser 
där man känner att man lyckats bra med sina reaktioner trots att man egentligen 
var osäker och inte hade tänkt ut hur man skulle reagera. Om man diskuterar det 
skeendet – helst med kolleger – kan man få klarhet i vad man förstod, fast omedve
tet. Om man gör den insikten medveten omvandlas erfarenheten till kunskap. Ett 
annat slag av händelser är de där man inte lyckats. Det kan vara om en elev fått ett 
aggressivt utbrott eller vägrat medverka och man inte är nöjd med sina egna reak
tioner. Där finns då något man inte klarat av som kan vara bra att tänka igenom 
för att pröva nästa gång samma situation uppstår. 

Eleven som vägledare, frågor och reflektion kring nyckelsituationer är redskap 
som ständigt tillför kartbilden nya tecken eller gör skalan större. Det uppstår kan
ske till och med nya kartor. En komplex värld kräver olika perspektiv, det vill säga 
många kartor.

Det mest komplexa vi kan arbeta i är vardagen. Där finns allt, hela livet. 
Grundskolan är del i elevernas liv – en stor del (1700 dagar) – och därmed har den 
tillgång till fler möjligheter än någon annan verksamhet. Tillsammans med hem
met skapas en god grund för elevernas utveckling. 
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Erfarenheter blir kunskap
Det talas numera ibland om informationssamhället och ibland om kunskapssam
hället. Det finns en skillnad mellan information och kunskap. Information byg
ger på data, enskilda fakta, som ställs samman. Det är framförallt information vi 
får när vi går ut på nätet. Kunskap kräver något utöver informationsinhämtning. 
Data måste bearbetas och sättas i sammanhang och dessutom förankras i redan 
uppbyggda kunskaper. Vidare måste var och en arbeta in resultatet i sitt eget tan
kesystem och göra kunskapen till sin egen. Kunskap ser aldrig likadan ut hos två 
personer eftersom tolkningen har ett subjektivt inslag, alltså görs av en människa. 
Det är bara individen som kan tolka. Men det är också viktigt att diskutera vad 
en kunskap innebär tillsammans med andra för att göra den så allmängiltig som 
möjligt. 

En bild som visar på den process som kunskapsbildning handlar om är följande 
(Liljeroth, Engen, Larsson, Skoglund, Öfverholm 2011).

Figur 7. Kunskapstrappan

Kunskapstrappan är delad i två delar. Den undre är den så kallade verkligheten, 
det ständiga skeendet, vardagen, livet. Den övre är den teoretiska nivån eller den 
där den generella kunskapen byggs upp. Trappan har sex steg av vilka tre tillhör 
studiet av verkligheten, empirin, och de tre övre är skapandet av kunskapen. 

Ett problem som bör uppmärksammas är att vi ofta går för fort fram. Genast vi 
ser något tolkar vi det utan att stanna upp och fråga oss vad det är som sker och 
vad vi ser. Att stanna upp innebär inte alltid att det handlar om så lång tid utan 
om att tänkandet hinner med att bearbeta all information man fått så att det ska
pas möjligheter att förstå så mycket som möjligt av sammanhangen. 

Utgångspunkt kan vara en nyckelsituation eller en situation som det finns 
många frågor kring. Under den tid man stannar upp börjar man skapa en in
tuitiv känsla för hela skeendet. Nästa steg är att sätta ord, vardagsord, på vad 
man upplevt och på det tredje steget kommer det fram en förståelse av vad som 
är viktigt. Skeendet komprimeras och blir hanterligt. Ett stort stöd är att reflek
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tera till sammans med andra, till exempel kolleger, föräldrar och handledare. Om 
mer än en person varit med får man fler perspektiv. Då gäller det att se dem som 
komplement som kan berika bilden. Man avstår från att argumentera för sin egen 
ståndpunkt eller mot de andras. 

Sedan bilden klarnat går man vidare och gör en mer teoretisk analys. Först 
söker man de kunskapsområden som belysts. Det kan vara relationer, kommunika
tion, reaktioner som aggressivitet eller tvångsmässighet, känslor av glädje och lätt
nad, prestationer och nya kunskaper och färdigheter eller nya sätt att ta sig an en 
situation. Då identifierar man områden som man sedan kan beskriva i begrepp och 
områden som är viktiga. Om frågan omfattar flera områden är nästa steg att se hur 
de hör samman, få en modell av skeendet och till sist anknyter man till andra kun
skaper som finns hos deltagarna eller som man söker i litteratur. Då har erfaren
heten omvandlats till kunskap och kommer därefter att stärka den kunskap man 
redan har. Så fortsätter processen. Den nya kunskapen kommer till användning, 
intuitivt eller medvetet i nästa situation som då kan mötas med större säkerhet.

Ibland kan processen gå ganska snabbt men ibland behöver man göra mer om
fattande utvärderingar eller sammanställningar. Detta arbete är ett exempel på ett 
projekt som förhoppningsvis lett till ny kunskap som inte bara finns i skolan utan 
också kan förmedlas till och användas av andra. 

Polariteten i tillvaron
Verklighet och teori är två sidor av kunskapsutveckling – två polära fält. Mellan 
dem finns individen som ska hantera de två fälten. Vi är traditionellt ensidiga och 
väljer bort den ena sidan fast det finns två sidor. Integrering och segregering är två 
motsatta fält. Segregering vill vi numera välja bort och i stället ha integrering eller 
inkludering som vi nu säger. Men egentligen finns alltid båda fälten närvarande i 
en situation. Vad det står för kan variera eftersom begreppen inte är så tydligt defi
nierade. I en skola finns det både inkluderande och segregerande förhållanden, det 
vill säga man kan känna sig både delaktig och utanför beroende på skeendet. Hur 
det upplevs av eleven är individuellt och kan också variera från dag till dag. Mer 
talande begrepp är känsla av delaktighet respektive känsla av att vara utanför. 

Ett annat exempel är likhet och olikhet. Det har blivit en trend att betona olik
het framför likhet eftersom lika har varit dominerande. Men likhet och olikhet är 
också två polära fält som alltid verkar. Olikhet handlar om oss som individer, vår 
identitet, medan likhet är en fråga om det vi har gemensamt, till exempel att vi ut
vecklas efter samma utvecklingsmönster eller att vi reagerar på andras bemötande 
av oss. Hur vi reagerar tillhör fältet olikheter. Det är individuellt. 

En grundläggande polaritet i allt levande som naturvetenskaperna fört fram är 
polariteten kaosordning. Kaos är det fält som står för rörelse och tillför det nya. 
Ordning är det som strukturerar utifrån det vi redan har uppfattningar om så att 
det vi upplever blir meningsfullt och får sammanhang. Det är en användbar polari
tet i utveckling och lärande.

Vi har alla behov av att förstå och se sammanhang och mening. Om vi inte 
klarar av det blir vi frustrerade och osäkra, kanske till och med rädda. Det händer 
oss alla då och då. Men för en del människor räcker inte deras tänkande till utan 
förvirring blir ofta återkommande. För att få en känsla av ordning anpassar man 
sig och vägrar delta eller går in i tvångsmässiga reaktionsmönster. Det ger trygg
het och överblick och känns som om man vet vad som ska hända. Detta sätt att 
hantera svåra situationer är vanligt bland personer med autism. 

Struktur är ett användbart redskap för att hjälpa en elev med problematiken att 
uppleva trygghet men samtidigt ge stöd så att han eller hon vågar ta nya erfaren
heter i små steg, det vill säga gå in i det okända, kaotiska fältet. Om upplevelserna 
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också följs av tydliga förklaringar så att nya ordningsstrukturer, det vill säga nya 
föreställningar, skapas har eleven fått ny kunskap på samma sätt som läraren i sitt 
lärande, alltså följt kunskapstrappan. 

Tänkandet – två tankeformer
Tänkandet är den centrala funktionen i vårt förhållningssätt som också påverkas 
av alla våra erfarenheter, utbildningar, intressen med mera. Det är personligt. Men 
de tankemönster som främst styr en individ är viktiga att reflektera över tillsam
mans i ett arbetslag så att man också får ett kollegialt förhållningssätt. Om också 
en hel skola kan förenas i viktiga ställningstaganden, vision och kärnvärden och 
sträva efter att förankra dem i vardagen får skolan en styrka. Då blir det också 
lättare för enskilda lärare att klara stora utmaningar. 

Tänkandet är också polärt (Danielsson, Liljeroth 1996). Två tankeformer kan 
urskiljas, det intuitiva respektive det intellektuella tänkandet. 

Intuitivt tänkande  Intellektuellt, reflekterande tänkande
Omedvetet  Medvetet
Bygger på inlevelse och närvaro Analyserar och kategoriserar
Har kontakt med kaosfältet/ Har kontakt med ordningsfältet/ 
verkligheten  tankestrukturer
Formar helheter och sammanhang Formar delar
Språk: bild  Språk: Ord och begrepp

 Kreativt tänkande
 Medvetenhetsökning
 Djupare förståelse
 Utveckling av värden och empati
 Jagutveckling

Det intuitiva tänkandet verkar från en omedveten nivå och har stor kapacitet 
att bearbeta information medan det intellektuella är medvetet och därigenom har 
en begränsad kapacitet att hålla information i fokus. Om det intuitiva tänkandet 
ska fungera fullt ut krävs att personen har förmåga till inlevelse och också är helt 
närvarande. Det intellektuella tänkandet använder man efter skeendet och ger 
förmåga att analysera och kategorisera. Det har en större distans till skeendet. De 
båda tankeformerna har olika förankring i polerna kaos och ordning. Det intuitiva 
tänkandet verkar i det kaotiska fältet, i processer förankrade i verkligheten, medan 
det intellektuella har kontakt med ordningsfältet och står för att skapa förståelse 
utifrån vad personen redan vet. Det är alltså mer teoretiskt. Det har också en min
dre kapacitet att bearbeta intryck. 

Också eleverna har tillgång till dessa två tankeformer även om de ännu inte är 
färdigutvecklade. Ofta är den intuitiva starkare än den intellektuella som formas 
särskilt under tonåren.

Om individen kan låta båda fälten samverka finns förutsättningar för ett krea
tivt tänkande. Man ser då nya perspektiv, får nya idéer och finner nya vägar. Det 
leder till en ökad medvetenhet, djupare förståelse, utveckling av värden och empati 
och en fördjupad jagutveckling. 
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Hur vet vi att vi är på rätt väg?
En fråga som ofta kommer upp är om en metod eller ett arbetssätt står på en ve
tenskaplig grund, det vill säga är evidensbaserade. Evidens betyder på engelska be
vis men i svenska översätts begreppet också med tydlighet eller visshet, det vill säga 
man vill vara säker på att en metod har den effekt som utlovas. Tänkandet bakom 
är att det ska vara möjligt att visa att en metod fungerar. Det innebär att metoder, 
innan de används, ska vara prövade i så kallade kontrollerade studier, det vill säga 
vara upplagda så att de förhållanden som påverkar effekten ska vara under kontroll 
och exakt desamma för alla deltagare. Studier ska dessutom omfatta grupper av 
individer.

Denna forskningsmetodik kommer från läkemedelsområdet. Pedagogiken finns 
emellertid inom ett helt annat område vilket gör att förutsättningarna för kontroll 
av det slaget inte kan uppfyllas. Sättet att verifiera effekter kan därför inte överfö
ras till en pedagogisk praktik. Därtill är pedagogiken alltför komplex. 

Också kunskapsutveckling inom ett område som pedagogiken är komplex och 
kommer från många discipliner. Evidensbaserade studier ger genomsnittliga resul
tat på effekter under vissa bestämda förhållanden. Men kunskap är något mer och 
något annat. Det är en beskrivning av ett fält, det vill säga en karta över en ter
räng. Den ska användas i olika situationer och måste därför översättas av enskilda 
personer. Det är troligen också så att inget som görs i relation till människor kan 
säkras som evidensbaserat men förhoppningsvis professionellt genomfört genom att 
insatsen grundas på kunskaper. Däremot är begreppet och fenomenet evidens av 
intresse att uppmärksamma.

Metoder är enbart det yttersta ledet i en process med många led. Det är som ett 
språk. Ett ord är meningsfullt först när man förstår budskapet bakom. När det gäl
ler pedagogik är metoder genomsyrade av förhållningssätt/tänkande, mål, innehåll 
och andra aspekter på arbetssätt. 

Kunskap är föränderlig och därmed relaterad till den verklighet som den ska 
beskriva och den uppfattning om området som råder i en viss situation och period. 
Dess effekt måste observeras och tolkas av individer. I detta fenomenologiska sam
manhang innebär evidens den tillförlitlighet som man kan förvänta av den kun-
skap man valt att använda. Tre aspekter kan urskiljas:

1. I relation till individen: Sker den förväntade utvecklingen? Om inte, vad 
 kan det bero på? Uppmärksamhet riktas då både mot den individ som får 
 insatsen och den individ som genomför arbetet samt de förutsättningar 
 som präglar situationen.

2. I relation till den använda kunskapen (en tankestruktur): Ger kunskapen ett 
 stöd i tänkande och görande? Om inte, vad kan det bero på? Här ska fokus 
 vara på om kunskapen utgör en bra karta över den verklighet man arbetar i 
 med alla dess olika områden. Kanske finns det vita fläckar, det vill säga 
 kartan är inte heltäckande. Ny kunskap behöver tillföras eller utvecklas.

3. I relation till det faktiska skeendet (processer): Skapar uppläggningen av 
 arbetet de processer som krävs för att individen ska utvecklas? Om inte, 
 var finns svagheterna och vad kan förändras? Här är det fråga om fokus på 
 hur skeendet formas, processer skapas och individer reagerar.

Detta innebär att svar på frågan om evidens i praktik i vardagen inte kan ges 
allmänt av en forskare. Den måste bedömas i varje situation utifrån den individ det 
gäller och den person som genomför arbetet. Alla som berörs kan ha uppfattningar 
om hur processen går. Tillsammans kan man komma fram till en bedömning. 
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Ibland kan det vara bra att ta upp frågan i till exempel handledning. En mer djup
gående analys behöver innehålla perspektiv på individer, strukturer och processer 
och relationen mellan dem. Då skapas en stark professionell grund.

Ofta är det svårt att omedelbart se effekter. Ibland kan konsekvenserna träda 
fram först efter många år. Det innebär också att när allt talar för att arbetet 
genomförs på ett bra sätt krävs tillit till att den process som är igång verkar. De 
kontrollbehov som ofta framhålls som viktiga är därför svåra att tillfredsställa i en 
komplex vardags situation med ett långsiktigt perspektiv. 
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7. Identitetsutveckling
  Av Ingrid Liljeroth

Att styras inifrån
I intervjuerna talar lärarna ofta om det som hör till identiteten. Men samtidigt är 
det inte alltid så tydligt, så medvetet, utan mer intuitivt. Det är vanligt i en bra 
pedagogik. I vår tid är det dock viktigt att uppmärksamma identitetsutvecklingen 
mer eftersom området träder fram allt mer. Det framgår i till exempel TVprogram 
i uttalanden som ”jag vill bli sedd” att man har behov av att stå fram som individ, 
visa vem man är och använda sig själv.

När det gäller människor med funktionsnedsättningar har, som framgått tidi
gare, under de senaste 20 åren kommit fram litteratur av personer som kunnat be
rätta inifrån vad en funktionsnedsättning innebär och hur den kommer till uttryck. 
Inte minst gäller det personer med Aspergers syndrom. Det har lett till ny kunskap 
och förståelse. I både böcker och andra medier förmedlar personer med funktions
nedsättningar tydligt behovet att bli mött med respekt som individ med värde. Det 
finns otaliga exempel på att de erfarenheterna inte är så vanliga som vore önskvärt. 
Tvärtom är det vanligt att de möts med låga förväntningar vilket präglar deras 
identitetsupplevelse.

Vi vet att om man får kontakt med en person och kan samarbeta med denne 
bortom en funktionsnedsättning får man en större effekt i arbetet. I intervjuerna 
kommer det fram att lärarna inser vikten av att lära känna eleven och att utveckla 
en relation. Erfarenheter visar också att personer med funktionsnedsättningar är 
känsliga för när vi inte möter dem som individer utan fastnar i deras hinder. Det 
kan ha att göra med att vi trots allt har förutfattade meningar som inte stämmer 
vilket uttrycks i vårt bemötande. 

Om man medvetet arbetar med identiteten ger man också eleven en större egen 
styrka att ta tag i det som är svårt och att finna sin egen väg. Vidare ger det eleven 
förmåga att styras inifrån i stället för enbart utifrån. Beröm, belöningar, tillrätta
visningar och straff är vanliga medel att skapa motivation utifrån. Beröm kan 
stärka den egna självbilden, bekräfta en förmåga, kunskap, egenskap, färdighet 
etcetera om upplevelsen står i meningsfull relation till skeendet. Om man dessutom 
verbalt uttrycker varför något var bra blir konsekvensen i självbilden tydligare. Om 
det emeller tid ges slentrianmässigt utan att eleven känner att han eller hon gjort 
något bra, ansträngt sig, klarat av en svår situation och så vidare, mister berömmet 
sitt värde och kan också försvaga förtroendet för den vuxne.
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Tillrättavisningar och straff bekräftar oftast en negativ självbild och kan också 
förstärka den. Det kan leda till självuppfyllande profetior. Eleven känner sig 
tvingad – omedvetet – att visa att bilden av honom eller henne är riktig. Det bety
der inte att man ska avstå från att visa vad som inte är hållbart. Men bättre än till
rättavisningar är sakliga förklaringar av varför det inte är ett bra sätt att reagera. 
Ibland kan det ingå att man visar känsla av besvikelse, oro, ilska. Men man måste 
fortsätta att bearbeta händelsen så att eleven lär sig något nytt. Ofta behöver situa
tionen lugna ner sig innan man går in på bearbetning och förklaringar. Att kunna 
formulera ett alternativt sätt att uttrycka sig ger eleven ett nytt redskap och han el
ler hon behöver kanske inte då använda det tidigare reaktionsmönstret. Det är ofta 
en positiv upplevelse inte minst för dem med olika former av autismspektrumstör
ningar där tänkandet är annorlunda och inte ger det stöd som eleven behöver. 

Att stärka identiteten handlar alltså om att göra eleven starkare som person, 
finna sig själv och sina möjligheter och styras inifrån men med stöd utifrån.

Identiteten och samhället
Identiteten utvecklas i mötet mellan individ och samhälle. Det har därför betydelse 
vilken tid och kultur vi lever i. Den präglas av förväntningar och relationer och av 
de erbjudanden samhället ställer till förfogande. För alla människor har identiteten 
en styrande funktion och stor genomslagskraft i förhållningssätt och kommunika
tion eftersom den verkar från djupet inom individen (Liljeroth 1974). 

Identiteten handlar om den jag är i den tid och det samhälle jag lever i.

Jaget är kärnan i identiteten. Alla förmågor, funktioner, intressen, erfarenheter, 
kunskaper med mera blir delar i identiteten. Att relatera det som händer i undervis
ningen till elevens identitetsutveckling får effekt på jaget.

Jaget är ett svårfångat område. Det är undanglidande och kan inte direkt obser
veras. Dock finns stor enighet om att det existerar och är en instans inom indivi
den. Jaget präglas av personligheten och de egenskaper som personen för med sig 
in i livet och är därmed unikt. För att identiteten ska bli stark krävs att personen 
har förmåga att vara sig själv från tid till tid och från situation till situation, det 
vill säga bli igenkänd även om situation och tid varierar. 

Genom att samhället påverkar identiteten är det fruktbart att arbeta med all
männa uppfattningar eftersom de, om de hålls levande och ges näring, slår igenom 
med kraft. Det gäller inte minst uppfattningar om funktionsnedsättningar. Det 
förklarar också varför idéer och visioner är så starka krafter.

Identiteten blir inte färdig. Den byggs upp under uppväxten på samma sätt som 
andra funktioner och får en klar struktur under de senare tonåren. Men den har 
inte samma stabilitet som kognitiva och fysiska funktioner. Den är i ständig rö
relse, måste uppnås i varje situation och ges näring för att bibehålla sin styrka. Hos 
vuxna påverkas identiteten av olika livsförhållanden. 

Också skolpersonalens identitetsutveckling bör uppmärksammas. Eftersom man 
inte blir färdig med identiteten kan den både stärkas och försvagas i skolarbetet. 
Skolledarens förhållningssätt och bemötande har stor betydelse just för medar
betarnas yrkesidentitet. Om den får näring, blir lärarna starka och klarar utma
ningar, men om stödet inte förankras hos läraren som person skapas osäkerhet och 
otrygghet. På samma sätt kan kolleger påverka varandra positivt eller negativt. 
Också lärarnas reaktioner på skolledaren påverkar dennes identitet. Att få ett ge
mensamt förhållningssätt, en atmosfär eller kultur, i skolan som är stödjande och 
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präglas av intresse ger hela skolan en kollegial identitet som i sin tur förmedlas till 
elever och deras familjer.

Även här har det som uttrycks i olika samhällssammanhang betydelse. Det gäl
ler allt från media till tillsynsrapporter från centrala myndigheter. Det kan stärka 
yrkes personers identitetsupplevelse eller få den att vackla och slår därmed ut i 
arbets resultat, det vill säga kvaliteter i verksamheten. 

Även föräldrarnas identitetsupplevelse påverkar eleven och därmed skolan. Ofta 
upplever föräldrar att deras föräldraroll vacklar eftersom de sätts i en omvälvande 
situation när deras barn får en diagnos som autism. Att bemötandet från skolan 
påverkar dem bekräftas av Oscars mamma. Förståelse och stöd ger dem möjlig
heter att forma sin, som Oscars mamma säger, ”annorlunda föräldraroll” som 
dessutom kvarstår genom livet. 

Fyra grundfunktioner
Under de tidiga utvecklingsåren läggs grunden i identiteten. Det går att urskilja 
fyra grundfunktioner. Även de är i ständig rörelse men finns ändå som tydliga 
strukturer när de väl grundlagts. Innehållet i dem varierar från tid till tid och från 
situation till situation. De fyra grundfunktionerna är följande:

•  Självkänsla är den känslomässiga upplevelsen av en själv och 
  upplevelsen att ha värde.
•  Självbild  är den kognitiva uppfattningen om vem man är, vilka 
  egenskaper, förmågor, intressen och roller man har. 
•  Självförtroende  är den sociala aspekten och är förankrat i förmågan att 
  fungera i sociala sammanhang. Det är starkt situationsbundet och hänger 
  samman med anlag och styrkor inom olika områden.
•  Självständighet  har att göra med förmåga att stå på egna ben och att 
  styras inifrån mer än utifrån.

Självkänslan grundläggs tidigast genom den behovstillfredsställelse som bar
net upplever under de första två åren. Framförallt avgör anknytningen, relationen 
till viktiga personer, hur stark grunden i självkänslan blir. Positiva upplevelser tar 
sig uttryck i tillit till sig själv och andra och en känsla av att vara en självständig 
individ. Detta ger en känsla av trygghet, som handlar om igenkännande. En svag 
självkänsla leder till att vi inte vågar ta utmaningar, att vi blir osäkra på oss själva, 
inte tror att vi kan och att vi också kan känna misstro mot andra. 

Självbilden består av de uppfattningar vi får om vem vi är, vad vi har för egen
skaper, kunskaper och möjligheter eller brister i dem. Den präglas av de reaktioner 
vi får från vår omgivning, i början främst från föräldrar men sedan successivt 
från människor runt oss i andra situationer. I tonåren är kamrater särskilt viktiga. 
Samhället som kollektiv förmedlar allmänna ideal och ger därigenom förebilder 
och önskade egenskaper av olika slag. Självbilder innehåller också olika slag av rol
ler som vi får i olika situationer som vi kommer i. Det kan vara roll i familj, i olika 
grupper och organisationer, i jobbet eller i andra situationer i samhället. 

Självförtroende är relaterat till den sociala förmågan. Gott självförtroende inne
bär en säkerhet i sociala situationer och bygger på förmåga att stå för vad vi tänker 
och känner. Sämre självförtroende kan vara uttryck för en svag självkänsla. Ibland 
kompenseras den med reaktioner som gör att vi trycker ner andra, kanske till och 
med mobbar. En god självkänsla behöver dock inte leda till starkt självförtroende. 
Även om vi har tillit till oss själva är det inte självklart att vi är säkra i vårt age
rande. Dessutom varierar självförtroendet från situation till situation. Ibland är vi 
säkra medan vi under andra förhållanden inte alls känner samma säkerhet. 
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Självständighet utvecklas ur en känsla av att vara oberoende, ha förmåga att ta 
ansvar för sitt agerande, styra sitt liv och klara att balansera egna önskningar och 
förväntningar. Verklig självständighet bygger på en inre självständighet, en inre 
säkerhet, det vill säga en god självkänsla. Då kan man ta ställning och hotas inte 
av andras uppfattningar. Men man är ofta också flexibel och inte så beroende av 
att något blir exakt som man tänkt sig.

De fyra grundfunktionerna påverkas av hur omgivningen reagerar vilket fram
går av figur 8.

Figur 8. Samhällets och omgivningens påverkan på de fyra grundfunktionerna

Grundläggande är omgivningens förhållningssätt och tänkande. Det uttrycks 
från en omedveten nivå och upplevs känslomässigt. Det är därför särskilt viktigt 
från början av livet men fortsätter att vara viktigt. Men när självbilden börjar for
mas är barnet mer medvetet och det bemötande och sätt att uttrycka sig som barnet 
möter påverkar då den kognitiva bilden. Efterhand som olika personer kommer in 
i barnets liv blir det sociala samspelet viktigt och sätter sina spår i självförtroendet. 
Självständigheten bygger på de tre tidigare grundfunktionerna och på anpassningar 
som gör att barnet klarar sig allt bättre praktiskt och socialt. Avgörande i ett längre 
tidsperspektiv är känslan av frihet. Den upplevs både i den allmänna atmosfären 
omkring personen och inifrån, främst grundad på självkänslan. Men genom hela 
livet behöver, som sagts tidigare, grundfunktionerna få näring och hållas levande. 

Självkänsla, självbild, självförtroende och självständighet är viktiga områden 
att ha i medvetandet när vi arbetar med människor som vi kan utgå från har fått 
negativa upplevelser av sig själva genom reaktioner från omgivningen vilket gett en 
känsla av att inte räcka till. Men också en skolledare kan ha glädje av att upp
märksamma medarbetarnas upplevelser av sig själva. Dålig självkänsla och dåligt 
självförtroende kan hindra samarbete och utveckling på det kollegiala planet me
dan god självkänsla och gott självförtroende stärker den och skapar öppenhet och 
förmåga att ta emot och omvärdera. Skolledarens identitet påverkar hela skolan. 
En ledare med stark självkänsla skapar trygghet medan en svagare person överför 
osäkerhet. Skolledaren är i sin tur beroende av det förhållningssätt och det sätt att 
kommunicera som chefer, politiker och centrala myndigheter står för. 

Vi har själva en uppfattning om vår identitet. Andra människor har också upp
levelser av oss fast då inte desamma som vi själva. Hur vi upplevs är beroende av 

Självförtroende

IDENTITETEN

Självkänsla

SjälvständighetSjälvbild

Kontakt och samspel Frihet

Bemötande Förhållningssätt 
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vilken situation vi träffas i. Den identitet vi uttrycker i arbetet är en annan än den 
vi visar i privatlivet samtidigt som de bör hänga ihop och inte visa för stora skill
nader. Om det blir för stora skillnader i hur vi själva upplever oss och hur andra 
upplever oss, uppstår osäkerhet. Vi möts kanske av förutfattade meningar som inte 
alltid är så lätta att identifiera eftersom de ofta är omedvetna. Det är också lätt att 
för snabbt bedöma och därmed fastna i förväntningar som inte stämmer med de 
verkliga möjligheterna. Viktigt i arbetslivet är också att observera vilken sida av en 
själv som man vill att människor ska se. Det påverkar vårt förhållningssätt. När 
det gäller elever är detta påtagligt i tonåren när man vill visa att man duger i kam
ratkretsen. Men också lärare vill framstå på ett visst sätt – olika för olika personer. 

Identiteten och funktionsnedsättningar
En funktionsnedsättning präglar identiteten både omedvetet och medvetet. Den 
blir negativ om den ger en bild av att personen inget kan och inte har en uppgift 
i samhället. Det är en inlärd bild – inte en bild som är förankrad i jaget och dess 
möjligheter. 

En funktionsnedsättning handlar inte om jaget utan om de redskap vi 
behöver för att fungera i samhället här och nu.

Konsekvenser och upplevelser av en funktionsnedsättning sätter dock sina spår 
i hela människan, också i identiteten, genom förhållningssätt och bemötande i 
omgivning och samhälle. 

En funktionsnedsättning kan ge en känsla av att inte vara som andra, av att av
vika, och präglar då självkänslan. Men många har en god självkänsla. Om upp
levelserna handlar om att kunna eller inte kunna avspeglas det i självbilden. Om 
den också påverkar andra sidor i identiteten beror på hur omvärlden förhåller sig, 
möter och stödjer individen. Om personen emellertid möter vuxna som förstår och 
överför tillit till möjligheterna att utvecklas kan självkänsla, självbild, självförtro
ende och själv ständighet stärkas. Personen kan känna hopp inför framtiden och 
vara nöjd med sig själv.

Identiteten och yrkespersoner
Yrkespersoner får en allmän uppfattning om sig själva utifrån vilken status deras 
insatser har. Utbildning, lön och så vidare speglar värderingar som omedvetet förs 
över till personerna själva men också till dem som möter dem. Just nu diskuteras 
denna fråga mycket i skolsammanhang. Det finns anledning att medvetandegöra 
den betydelse som en lärare har för elevernas utveckling. Arbetet med denna fråga 
ligger på olika nivåer. På den kollektiva nivån, samhällsnivån, skulle det vara 
möjligt att påverka inställningen genom att till exempel ta tillvara det vi skriver i 
inledningen av boken, det vill säga att stärka värdet i skolans stora möjligheter att 
bidra till barns utveckling genom de 1700 dagarna och förankringen i vardagen 
och livet och därmed skapandet av kontinuiteten i elevens liv. 

I vardagen, både på den kollegiala och individuella nivån, är det avgörande hur 
skolledningen förhåller sig till och bemöter skolpersonalen. I intervjuerna framhålls 
betydelsen av att känna stöd och trygghet i sitt arbete. Det är, betonas det, ofta 
frustrerande att möta elever som man känner osäkerhet inför. Då blir en natur
lig reaktion att man säger att man inte klarar uppgiften. Med stöd och trygghet 
kan en sådan känsla vändas till en utmaning som man vågar ta sig an. Att våga 
handlar om tillit och utgår från självkänslan men är beroende av att atmosfären 
i skolan stärker denna, så att lärarna känner, att om de inte lyckas, finns stöd att 
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söka andra vägar. Då kan man också vila i en självbild som utmärks av att man är 
en som kan förändra en situation men också stärkas i sitt självförtroende eftersom 
man upplever att det är tillåtet att pröva men också att misslyckas, göra nya erfa
renheter och lära av dem. Då kan man självständigt ta ansvar för sitt agerande, stå 
säkert på egna ben.

På den kollegiala nivån kan också strävan att göra hela skolan till en lärande 
organisation stärka utveckligen av En skola för alla. 

Att förstå sin funktionsnedsättning
En fråga som kommer upp i olika sammanhang är hur man ska tala med eleven 
om dennes funktionsnedsättning. Man kan utgå från att en elev uppfattar att nå
got inte stämmer även om det inte får en direkt information. Men det är en bedöm
ning när man ska ge en sådan information. En diagnos som autism är ett abstrakt 
begrepp och säger inte ett litet barn något. Den kan till och med förvirra. Hur 
elevens medvetenhet växer fram sätter spår i identitetens fyra grundfunktioner.

Det finns i samhället ibland en oro att en diagnos ska vara hämmande. Diag
nosen i sig är varken positiv eller negativ. Den är neutral. Det som laddar den med 
värderingar är vårt sätt att tänka om och bemöta en person som har en funktions
nedsättning. Att bortse från eller förneka problematiken hjälper ingen. Tvärtom 
kan det skapa otrygghet. Individen själv känner av sina svårigheter och har behov 
att känna sig förstådd och få det stöd han eller hon behöver men utan att det görs 
en stor sak av det. Oscar har vid ett tillfälle sagt att han inte tyckte att de behövde 
göra en stor sak av vad som hänt när läraren ville tala igenom det. Hon upplevde 
att han kände sig missförstådd. Det är en balansgång mellan vad man uppmärk
sammar och vad man låter bli att bemöta.

Ett sätt att i skolan närma sig medvetenheten om funktionsnedsättningen och 
dess konsekvenser är att utgå från konkreta situationer. Det kan handla om att 
något lyckats bra eller att det blivit kaotiskt. Om det är känslomässigt starka reak
tioner bör man vänta tills det lugnat ner sig. 

Man stannar till exempel upp inför en händelse och, om eleven kan uttrycka 
sig, först ger denne möjlighet att berätta om vad som skedde och hur han eller hon 
tänkte. Därefter kan man förklara vad man själv upplevde av skeendet och hur 
olika personer tänkte och agerade. Att också ge ett alternativt sätt att agera stärker 
elevens självkänsla och självbild. På det sättet får eleven successivt föreställningar 
om hur det kan reagera på ett mer konstruktivt sätt och samtidigt förstå världen 
och sig själv bättre. Ett pedagogiskt arbetssätt, som bygger på liknande tankar, är 
sociala berättelser. Där arbetar man med att skriva ner vad man kommer fram till 
vilket ger en bra struktur för tänkandet. 

Begreppet autism kan man förklara om eleven frågar om det eller om det kom
mit upp på annat sätt. Oftast är det dock först i tonåren som elever kan förstå det 
abstrakta begreppet. Viktigt är dock att ha en atmosfär kring samtalen som ger en 
hoppfull känsla, till exempel ”Så här är det nu men det går att förändra. Jag finns 
här för dig. Vi hjälps åt.”

I avsnittet Elevens identitetsutveckling nedan diskuteras frågan ytterligare uti
från intervjuerna.
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Lärarnas erfarenheter

Av den egna identiteten
En gemensam erfarenhet hos lärarna enligt intervjuerna är att de ibland känner sig 
osäkra. Utmaningen med elever med svårigheter handlar om att det man tidigare 
tänkt och gjort inte fungerar. Man måste tänka om och förändra sitt handlande.

I Oscars situation ledde det till att det, när han skulle gå över till skolan, var 
svårt att få lärare att bejaka uppgiften. Skolledaren löste problemet med att låta två 
lärare tillsammans ta sig an uppgiften att lära känna Oscar och söka sig fram till 
ett sätt att arbeta. Deras erfarenheter kunde sedan ligga till grund för planering. 
Det innebar att man började arbeta från grunden. Man fick möjligheter att lägga 
tid på att lära känna och förstå Oscar, observera hur olika situationer fungerade, 
samtala om dem, analysera dem och definiera hur man skulle kunna gå vidare. 
Det visade sig också så småningom att grunden blev så stabil att den stod sig under 
hela hans skoltid. Det betyder inte att allt fungerat. Det kommer alltid nya utma
ningar men de går lättare att hantera när det finns en stabil grund, det vill säga när 
man vet vem Oscar är och hur man ska bygga upp en relation. 

En erfarenhet som tidigare kommit fram bekräftas av dessa erfarenheter, nämli
gen att arbete med elever med svårigheter inte är ett ensamarbete. 

Några uttalanden i intervjuerna speglar dessa erfarenheter och visar också på 
förhållanden som kan vara bra att vara uppmärksam på och diskutera i arbetslaget 
och skolan:

I RELATION TILL ELEVEN:
”Man måste ta uppgiften på allvar”.
”Man måste se sig själv i skeendet”.
”Man måste anstränga sig”.
”Man ska inte säga: Det är jag som är lärare. Det är jag som bestämmer”.
”Det är lärarens uppgift att hitta medel och metoder”.
”Man kan vara för förstående. Man ska ha förväntningar och krav!”
”Man måste våga ta fajter”.

I RELATION TILL SKOLLEDARE OCH KOLLEGER:
”Som specialpedagog ser jag det som viktigt att påminna om planeringstid, 
bestämma tider för uppföljning och så vidare”.
”Jag känner tydligt vilka arbetslag som kan bära en viss sorts problematik. 
Andra arbetslag kan få mycket resurser men det fungerar ändå inte”.
”Det är svårt med ensamarbete. Att inte ha ett arbetslag är svårt. 
Aggressivitet tar till exempel mycket på krafterna”.
”Man behöver arbeta med arbetslagstanken och med handledning”.
”Det är viktigt att ha en chef som förstår”.
”Det är viktigt att prata. Våra möten är bra, konkreta”.

I RELATION TILL FÖRÄLDRAR:
”Samarbetet med föräldrarna är viktigt. Man måste utveckla en dialog, ställa 
frågor, ge delaktighet”.
”Oscars mammas roll har varit viktig. Hon pratar med Oscar och hjälper till 
att förklara”.
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Elevens identitetsutveckling
Alla intervjuade talar om vikten att börja med att lära känna eleven. Ingen börjar 
med att sätta sig in i hans funktionsnedsättning. I stället betonar de Oscar som 
individ. Vem är han? Hur reagerar han? Hur möter man honom? Det finns dock en 
kunskap om funktionsnedsättningen i bakgrunden men den styr inte utvecklingen 
av relationen. Då får elevens identitetsutveckling rätt utgångsläge och eleven för
utsättningar att stärkas som person. Det ger honom en större styrka och säkerhet 
i sig själv. Han bli mer mottaglig, vågar ta nya erfarenheter, ta emot förklaringar, 
samtala om problem och behärska sina reaktioner på ett bättre sätt. 

Oscar har en god begåvning varför hans förmåga att intellektuellt hänga med 
inte har varit ett hinder. Men han kan på annat sätt hämmas. Exempelvis är hans 
motorik svag vilket försvårar hans förmåga att skriva. Skrivandet tar då sådan 
kraft i anspråk att koncentration på innehåll och krav minskar. Där krävs anpass
ningar, till exempel ”sekreterare” eller annan hjälp, så att han inte behöver skriva 
samtidigt som han ska lösa uppgifter. 

I en jämförelse mellan den första rapporten om Oscar och de intervjuer som 
nu gjorts efter år 9 är det tydligt att Oscar som individ trätt fram alltmer och 
funktions nedsättningen har fått allt mindre betydelse. Hans mamma har också 
börjat fundera över om han nu skulle få samma diagnos om han gick igenom en 
undersökning. 

Att personen träder fram och funktionsnedsättningen kommer i bakgrunden 
är en erfarenhet som många lärare känner igen sig i. När en ny elev med en funk-
tionsnedsättning kommer till en skola sätts problematiken först i fokus. Det gäller 
att förstå vad det är som är komplicerat och bearbeta det. Men successivt föränd-
ras det sammanhang som symtomen sätts in i. Eleven som person träder fram mer 
om han eller hon bemöts som en individ. Diagnosen blir ofta till slut oväsentlig. 
Den är begränsande och ger inte längre stöd. Den generella problematiken finns 
i bakhuvudet på läraren och därmed i tolkningsbakgrunden men eleven är så 
mycket mer. Att möta individen blir avgörande. 

De lärare som kommit in senare tar inte upp diagnosen men väl de svårigheter 
som just Oscar har och som behöver mötas och bearbetas. De beskrivs utifrån de 
situationer där de uppstår, det tänkande som gör att läraren kan ge stöd och det 
bemötande som krävs. 

Oscar har visat sig ha en medvetenhet om sig själv vilket framgår av ett exempel 
som presenterats tidigare. Han frågade en gång vid en redovisning om han skulle 
”göra det på det officiella sättet eller på mitt eget”. Läraren svarade. ”På ditt eget”.

En annan lärare diskuterade Oscars förmåga och sade: ”Han har nog förmå-
gor som vi inte förstår oss på och därför inte lockar fram”. Detta är något att ha 
med sig. Vi förstår bara vad en person uttrycker. Det som ännu inte är väckt eller 
uttryckt ligger fortfarande dolt. Ibland kan omgivningen bli förvånad när en elev 
visar något som man inte förväntat.

Oscar verkar i liten utsträckning ha sin uppmärksamhet på funktionsnedsätt
ningen. Han kan enligt intervjuer säga: ”Jag är sån. Ja, du vet min problematik”. 
En lärare säger att funktionsnedsättningen möjligen kan användas som ett skydd 
ibland. Oscar har en medvetenhet om vad Aspergers syndrom innebär men det fö
refaller alltså inte vara något som han funderar över i vardagen. Då är han Oscar. 
Att han har en sådan uppfattning om sig själv är en konsekvens av det sätt som 
han blivit bemött både i hem och skola. 

Den process som utvecklingen utgör är densamma för alla. En funktionsned
sättning påverkar inte processen i sig men kan komplicera den när personen inte 
har de redskap som krävs för att bearbeta och komma vidare. När det gäller Oscar 
och många andra med samma problematik är tonåren en särskilt utmanande tid. 
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Oscar markerade tydligt att han ville vara som andra och inte ha vuxna vid sin 
sida. Men han var också medveten om att han behövde stöd. Den vuxne fick då till 
exempel backa fysiskt och inte sitta vid sidan om Oscar. Att ha ett fysiskt utrymme 
gör också att upplevelsen av oberoende ökar. Att tvärtom ha någon intill sig gör att 
man känner sig mer begränsad. 

Viktiga situationer där självständigheten kan stärkas är hur delaktighet vid till 
exempel beslut om förändringar hanteras. Oscar har motstånd mot att vuxna ska be
stämma över honom. Men trots det har han inte alltid velat vara med på möten. När 
han varit med har han ibland suttit vid sidan om. När Oscar avstått från att vara 
med har man ibland i förväg diskuterat med honom det som skulle komma upp. Men 
efter möten har han alltid, ofta av mamman, fått veta vilka besluten blivit. 

Det har vid några tillfällen förekommit att Oscar reagerat aggressivt eller hot
fullt och skrämt kamrater. Roller och behov att imponera på kamrater spelar stor 
roll i tonåren. Om man då inte alltid förstår hur ens reaktioner tolkas och upplevs 
kan det uppstå komplicerade situationer som måste hanteras varsamt och medve
tet. Skolan tog vid ett tillfälle beslutet att låta Oscar ha praktik och undervisning 
utanför skolan för att bryta reaktionerna från alla parter. Viktigt var att skolan 
höll kontakten med honom och ganska snart började arbeta på en återkomst. Då 
blir avbrottet ett arbetsredskap och inte en lösning av ett ”problem”. 

Oscars erfarenheter
Oscar verkar enligt intervjuerna var orienterad främst i nuet. Han har svårt att ta 
fram minnen från sin skoltid och vad han upplevt som svårt eller bra. När det gäl
ler de första åren säger han att det nog var kul. ”Ja, men så kände alla barn förut. 
Nu däremot: skola!” (gnällig röst). 

Frågan om motivationen diskuterades också. Oscar liksom många med samma 
problematik gör inte det som krävs för att tillfredsställa läraren. Han måste känna 
att han tycker att det är roligt. Lena tog i intervjun upp hur läraren gjorde för att 
få honom att tycka att det var kul i skolan genom Lego och Harry Potter. Hon 
frågade hur det varit om han fått en vanlig lärobok. ”Då hade jag tappat intres-
set eller somnat”. Lena tog upp att läraren förstod vad han var intresserad av men 
smög in matte och svenska i Lego och Harry Potter. Då skrattade Oscar och sa: 
”Den jäveln”. Han bejakar det sätt som undervisningen lades upp i början. Det är 
då fråga om att ge upplevelser av lust att lära utan att det blir kravfyllt. Efterhand 
kan sedan metoder ändras och anpassas till elevens mognad. 

År 7–9 hade Oscar, som framgått tidigare, svårt att acceptera hjälp från vuxna 
vilket han förklarade på följande sätt: ”Man kanske vill vara mer i klassen och 
bevisa för sig själv att man inte behöver något speciellt rum.” Han använde också 
möjligheterna till avskildhet mindre då. Men han klarade också bättre att vara i 
klassen. Om användningen av hela klassen, en mindre grupp eller enskildhet är 
målinriktad bör eleven allt bättre kunna klara sig i klassen. Det är en utvecklings
fråga. 

På frågan hur en dålig lärare är tog han en vikarie som exempel. Det blev fel 
vid ett tillfälle när Oscar ville gå in i sitt rum men hindrades av läraren. På frågan 
varför svarade läraren: ”För att du inte ska bli specialbehandlad.” Det blev en 
konflikt. Oscars reaktion nu var: ”Det har blivit fel när de har försökt förklara för 
mig: Du blir inte specialbehandlad. Nej, inte alls va!” Oscar genomskådade skolan 
och var känslig för motsägelsefulla budskap.

Oscar har också synpunkter på vad lärare behöver. Han talar om att de ska 
vara kvalificerade. En del, menar han, undervisar i ämnen de inte kan och det blir 
inte bra. Han säger också att det är viktigt att lärare och elev lär känna varandra. 



84    |    Identitetsutveckling

Hur det kan ske vet han inte men säger: ”Låsa in dem i bur! Nej, jag vet inte. På 
något vänster lära känna varandra.” 

Med dessa exempel och reflektioner visar också Oscar betydelsen av att perso
nen träder fram och att relationer, förhållningssätt och bemötande är grundläg
gande. 

Sin framtid tänker sig Oscar på ett positivt sätt med lägenhet och jobb, helst 
bilmekaniker och kanske också familj längre fram. 

Oscars mammas erfarenheter
Oscars mamma Ulrica har haft en avgörande roll i samarbetet med skolan vil
ket framgår på andra ställen. Inte alla föräldrar har en så positiv inställning och 
är beredda på att medverka så aktivt. Erfarenheterna illustrerar hur det kan bli 
och förhoppningsvis ge idéer om vad man kan arbeta med för att komma vidare. 
Oscars reaktioner har skapat problem i olika sammanhang men han är samtidigt 
omtyckt och social. Det har varit en styrka. Hon ser också Oscar som en elev som 
kan ge skolan utmaningar på ett positivt sätt, skapa möjligheter att experimentera 
och gå utanför ramarna.

Ulrica tycker att Oscar är ”jättefestlig” och hon är stolt över honom.  Han 
förstår att hon vill honom väl och lyssnar på vem han är, vad han tänker och att 
hon vågar lita på honom. Hon säger: ”Jag mår gott av att vara med honom”. Det 
är sådant som skapar en positiv effekt på självkänsla och självbild. Ulrica menar 
att det inte går att, som en del föräldrar tycker, helt lämna över barnet till skolan. 
”Du måste slåss för ditt barn”, säger hon. Hon uppfattar att skolan ofta vill ha in 
barnen i en mall.  Det går inte med barn som Oscar. Hon betonar betydelsen av att 
lärare har en professionell attityd. Ulrica har varit öppen med Oscars funktions
nedsättning och varit med och informerat på föräldramöten. Hon har också inbju
dit föräldrar att ta kontakt med henne om de undrar något. Det stärker tryggheten 
för Oscar. 

Vid två tillfällen har mediciner prövats men vid båda blev Oscars reaktioner 
negativa och Ulrica bestämde att de inte skulle fortsätta. 

Ulrica ger exempel på de problem som man behöver bearbeta och förhålla sig 
till med barn som Oscar. Han har behov av att veta varför han ska vara med i till 
exempel en aktivitet som att gå ut. Det går inte bara att gå ut. Man måste ha ett 
mål, till exempel se på något som kan göras spännande, eller ha en historia att 
berätta. Han är enligt Ulrica nyfiken men har inte förstått det. 

Hon uppskattar samarbetet med skolan. Tidigt blev det klart att Oscar inte 
ville göra läxor hemma. Det blev stora konflikter. Det diskuterades med lärarna. 
De erbjöd sig då att se till att han gjorde dem i skolan innan han for hem. Proble
met för Oscar var att läxor inte hör till hemmet utan till skolan. Då gör man inte 
läxor hemma. Att acceptera Oscars upplevelse och anpassa sig till den är ett steg 
i utvecklingen genom att Oscar då inte ställs i en konfliktsituation som han inte 
klarar av. 

Att ha tydlig början och slut gör också att fritidsaktiviteter som scouting kan 
ge vissa svårigheter. De försiggår under lång och obestämd tid vilket gör att struk
turen blir otydlig. En annan problematik är att välja. Oscar klarar inte för många 
alternativ. Man måste ha en plan och erbjuda alternativ som han kan säga ja eller 
nej till.

Rollen som guide ser Ulrica som viktig. Den innebär att förklara hur saker och 
ting förhåller sig liksom att förebygga och sätta sig in i Oscar och hans historia an
nars kan fel beslut tas.
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Inte bara skolan kan må bra av utmaningar. Även Oscar behöver utmaningar. 
Själv bestämde Ulrica vid ett tillfälle, som framgått tidigare, att han skulle lära 
sig att själv stiga upp på morgonen. Först sade han att han inte skulle vakna men 
mamma gav inte med sig utan sade att han fick lära sig det. De första morgnarna 
vaknade han inte i tid till bussen och fick ta konsekvenserna. Hon körde honom 
inte till skolan. Efter några dagar klarade han av det. Svårigheten för föräldrar är 
att stå fast vid kraven och inte ge vika.

Ibland krävs att man håller igen på utmaningarna och tänker efter. Om Oscar 
frågar något och mamma inte svarar snabbt frågar han varför. Ulrica kan då svara: 
”För att jag är rädd att svara fel. Om jag svarar på ett sätt som inte är bra kom-
mer du att bli arg om vi måste ändra. Det köper han.” Hon har under Oscars upp
växt fört in honom i en trygghet genom sitt sätt att tolka situationr och anpassa sig 
till dem. 
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8.  Skolan som verksamhet
  Av Ingrid Liljeroth

Bidrag och grundkrafter

Kraftfälten i skolan
I inledningen konstaterade vi att skolan har 1 700 dagar eller 13 000 timmar till 
sitt förfogande för att ge en elev en grund för lärande och utveckling. Det är mycket 
– mer än någon annan verksamhet. Dessutom finns i vardagen hela livet i all sin 
komplexitet. Skolan är därmed den verksamhet som har störst betydelse för ett 
barns eller en ung människas utveckling och också de största möjligheterna att vid 
sidan av hemmet skapa de grundläggande förutsättningarna för utveckling. Givetvis 
är det många andra situationer och verksamheter som bidrar till barns utveckling 
men skolan har ett särskilt ansvar. Det glömmer vi ofta. I stället förväntar vi oss 
att specia lister av olika slag är de som ska fixa till det som inte fungerar. Visst gör 
specialister viktiga insatser men de är i tid begränsade och skapar därför inte den 
kontinuitet i ett barns liv som skolan gör. Men med större medvetenhet om hur 
olika yrkesgrupper kommer in i elevernas liv skulle insatser kunna få större effekt. 
En figur som illustrerar detta är följande (Liljeroth, Engen, Larsson, Skoglund, 
Öfverholm 2011):
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Figur 9. Förhållandet mellan individ och livsmiljöer

Enbart eleven har hela dygnet till sitt förfogande. Hem eller annan bostad står 
för en stor del av dygnet. Där kan alltså mycket göras. Därefter kommer skola som 
också har mycket tid till sitt förfogande. Habiliteringen kan bidra på många sätt 
men har tidsmässigt begränsade möjligheter och ett större avstånd. En myndighet 
som Specialpedagogiska skolmyndigheten är längre ifrån och har ett annat per
spektiv på sina bidrag. För att bedöma de egna insatsernas möjligheter att verka 
krävs att de relateras till övriga insatser och då sätts i ett för individen meningsfullt 
sammanhang.

Skolan är mer än summan av eleverna. Den är som verksamhet en organism 
som måste underhållas, förstås, ges näring, utvecklas och hanteras. Det är först då 
som den kan ha beredskap att ta emot alla elever och anpassa undervisningen till 
var och en. Genom att alla barn är olika måste skolan som verksamhet vara öp
pen och flexibel och också ständigt beredd att tänka nytt. Ibland kan elever ställa 
skolan i särskilt utmanande situationer. Många med funktionsnedsättningar eller 
svårigheter av olika slag kan kräva mycket. Hur ska då skolan skapa den grund för 
beredskap som krävs? Vad är rimligt att kräva av lärare och klasskamrater?

Det finns inte ett enkelt svar på de frågorna. Den forskargrupp som vi tidigare 
refererat till (Liljeroth, Engen, Larsson, Skoglund, Öfverholm 2011) har under 
många år studerat verksamheter med syfte att få svar på hur en verksamhet blir 
verksam för dem den är till för. Teorin där figuren ovan ingår bygger på att verk
samheter styrs av tre grundkrafter som samverkar och kan bli medverkande kraf
ter, nämligen individer, strukturer och processer (figur 10). 
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Figur 10. Förhållandet mellan kraftfälten

  Individen står mellan strukturer och processer och är den som kan styra hur 
de två krafterna ska komma till uttryck. När det gäller skolan finns många indi-
vider, skolledare, lärare, elever, föräldrar och ibland också andra personer från 
till exempel elevhälsa och habilitering. Men alla bör, om verksamheten ska bli 
verksam, vara inriktad på ett vägledande förhållningssätt byggd på medvetenhet 
om identitetens betydelse. Det syftar till att ge stöd så att var och en finner sin 
väg. Processerna påverkas av kommunikationen och får sin styrka i det kollegiala 
lärandet. Strukturer som föreställningar, kunskaper, idéer och så vidare aktiveras 
när de fokuseras och omsätts i handling. De bearbetas genom sex vitala frågor och 
leder till en ökad medvetenhet hos individen. 

I intervjuerna belyses dessa tre krafter på ett bra sätt och visar sig också vara 
användbara och ge ett stöd i utvecklingen. Nedan följer några av de erfarenheter 
som framkommit i arbetet med Oscar.

Individer
De individer som finns i skolan är många och har många roller. Det är alltså 
mångas intressen och behov som ska samordnas. 

I fokus är eleven. Både skolledare och lärare betonar att skolan är till för eleven 
och att alla strävar efter att varje elev ska känna sig välkommen till skolan. Alla 
är överens om att en vanlig skola har varit riktig för Oscar. Flera reflekterar, som 
framgått, över vad det skulle betyda om han gått i en specialskola. Det var på tal 
innan han började skolan. Oscar är social och har kompisar. En tanke är att han 
inte fått samma sociala stimulans på en specialskola men kanske att man kunnat 
arbeta mer med hans svårigheter. Det är också möjligt att han fått en annan roll då 
som hade satt sina spår i hans identitet. Hur är omöjligt att säga.

Oscar har haft samma krav och förväntningar som andra elever och inte särbe
handlats men skolan har anpassat förutsättningarna så att han skulle klara uppgif
terna. Han berättar dock vid intervjun att han genomskådat hur man tänkt och ser 
de anpassningar som gjorts som särbehandlingar (se avsnittet Oscars erfarenheter i 
kapitlet om Identitet).

Den period som varit mest utmanande för Oscar som individ är tonåren vilket 
framgår på andra ställen i boken. Det är då identiteten får en struktur som blir 
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grund för vuxenblivandet. Balansen mellan oberoende och behov av stöd är särskilt 
känsligt och lärarna måste vara lyhörda för att självständigheten stärks men behovet 
av stöd ändå ges.

I alla intervjuer framgår att relationerna till föräldrarna varit centrala i arbetet. I 
Oscars fall har det varit konstruktivt. Särskilt mamman har haft en avgörande roll 
i bearbetningen av vad som hänt och i att förklara konsekvenserna för Oscar men 
också informera honom om beslut som tagits på möten som han inte deltagit i. Att 
föräldrarna deltagit så aktivt har inneburit en trygghet för Oscar. 

I många fall kan just kontakten med föräldrarna svikta. Det kan bero på att de 
själva har en så påfrestande situation att de inte orkar engagera sig i skolan. Det 
förekommer också sociala problem av olika slag vilket hämmar samarbete. Grund
läggande är dock att skolan ser som sin uppgift att informera föräldrarna och också 
lyssna och ställa frågor. Hur skolan uppfattar föräldrarna förmedlas på ett omedve
tet plan till eleven varför respekten för dem är viktig. Ibland kan samarbetet präglas 
av konflikter när till exempel uppfattningarna om vad eleven kan eller behöver skiljer 
sig mycket. Ibland kan det vara bra om till exempel psykolog eller kurator går in mer 
aktivt i stödet till föräldrar. Det kan dock konstateras att det inte finns en modell för 
hur samarbete med föräldrarna ska gå till. Det måste alltid individualiseras. 

En lärare sade i intervjun: ”De (föräldrarna) är experter på sitt barn. Jag är ex-
pert på hur det kan se ut i skolan. Så kopplar vi samman det.” En bra formulering. 
Dock bör man också tänka på att ingen egentligen kan vara fullständig expert på 
en individ. Det finns alltid något dolt, något som så småningom kan komma fram, 
något som ingen vet något om. Men viktigt är att se att människor, även barn och 
unga, är olika i olika miljöer och tillsammans med olika människor. Frågan är var 
de är mest genuina. 

Lärarna är alltså experterna i skolan. En lärare är både privatperson och yrkes
person. Rollen i skolan präglas av båda. Eftersom arbetet i skolan handlar om att 
ge stöd åt barn och unga som håller på att utvecklas under en tid när deras identi
tet skapas är den personliga relationen viktig vilket framkommer på många ställen 
i skriften. Läraren som individ måste därför färga yrkesidentiteten för att kunna 
bygga upp relation och kommunikation. 

Förtroendeskapandet betonas genomgående. Lärarnas möjligheter till stöd från 
skolledare och kolleger avgör hur de klarar den frustration som kan uppstå i kom
plicerade situationer. En av lärarna hoppas på att en framtida skola ska ge större 
utrymme för lärarna att umgås med eleverna utanför lektionerna. Det skulle göra det 
lättare att få kontakt om problem uppstår. Beredskapen ökar.

Skolledaren är den ytterst ansvarige och som sådan har han eller hon en ensam
roll. Enligt lärarna är hans eller hennes betydelse stor. Det framhålls att bekräftelse 
på att man gör ett jobb i linje med det önskvärda är viktig och att stödet är avgö
rande, särskilt när det uppstår svåra situationer. 

Intervjuer med skolledarna betonar också att deras uppgift är att se var stöd be
hövs och skapa förutsättningar för att det kan bli verklighet. En av skolledarna säger 
också att det är viktigt att hitta rätt personal till en uppgift. Han betonar vikten av 
en grundinställning att skolan är bra för eleven. ”Att det är möjligt för Oscar att 
lyckas i skolan om han får rätt stöd och anpassning. Sedan krävs det ju många andra 
saker också, ett gott handlag och ett fint bemötande av barnen.”

Sammantaget bör uppmärksamheten på enskilda individer i de olika rollerna leda 
till att var och en får ett vägledande förhållningssätt, det vill säga stärker sin förmå
ga att se nästa steg för både sig själv, eleven och skolan. 

Strukturer
Strukturer är som framgått tidigare formbildande. Det handlar om de styrdokument 
som gäller alla skolor men också om strukturer inom individen som tankemönster, 
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uppfattningar, kunskaper, intressen, idéer och ideal. Mycket är omedvetet och oarti
kulerat och styr då utan att det är så lätt att se verkan. Men annat är medvetet. För 
att strukturerna ska få effekt och bli formande krävs dock mer än att de är med
vetna. De måste få näring genom att de bearbetas och diskuteras tillsammans med 
andra (skolledning, kolleger, handledare med flera). De behöver användas i arbetet 
och uttryckas i de processer som kommunikation och lärande handlar om. Sex vitala 
frågor illustrerar vad som gör att strukturerna kan bli levande. 

Vilka är utmaningarna?
Arbetet med Oscar började med en tydligt uttalad utmaning: Vi är inte bra på 
barn som Oscar – Hur kan vi bli det? Utmaningen har inte försvunnit under åren 
i grundskolan men den har ändrat karaktär. Det går inte heller att längre säga att 
skolan inte är bra på barn som Oscar – den har blivit det. Arbetet under de många 
åren har bekräftat att det är möjligt att successivt skapa en grund även för barn 
som tidigt ställer vuxna inför känslan att inte kunna klara av sitt uppdrag.

Frågan om det går att klara alla barn har tagits upp i intervjuerna. Det ses som 
en jätteutmaning. Det är förståeligt om det inte alltid går att tro på det men viktigt 
enligt lärare är att hålla tron på möjligheten vid liv. En lärare säger att man på 
skolan är ”bra på att peppa varandra” när det blir svårt. 

En skolledare menar att man måste ha som utgångsläge att det ska gå. Han 
säger också att lärare tar utmaningar olika. ”Somliga lyste det om när de jobbade 
med de svåra eleverna. Det spred sig.” 

Vilka är genomföranderesurserna?
Genomgående talas det litet om behov av mer resurser, något som ofta kommer 
upp i andra sammanhang. Men troligen beror det på att det finns arenor att ta upp 
frågor och behov. Däremot framhålls vad som varit av betydelse för att arbetet 
kunnat genomföras. 

Som framgått tidigare tog skolledaren ett beslut när skolan ställdes inför utma
ningen med Oscar att två lärare tillsammans fick uppdraget att lära känna Oscar 
och arbeta fram hur arbetet skulle kunna läggas upp. Det bröt igenom osäkerhet 
och tveksamhet till uppgiften och gav en grund för de framtida insatserna. Att det 
dessutom var två lärare som verkligen klarade uppgiften har betydelse. 

Något som inte betonas så mycket men som verkar ha blivit självklart är kun
skapsutveckling. Som framgår av avsnittet Lärande och kunskap har arbetet varit 
upplagt på ett sätt som leder till ny kunskap. Erfarenhet har blivit kunskap. Beho
vet av handledning är en del i denna process. 

En skolledare anger följande resurser som viktiga för anpassningen av undervis
ningen:

•  Vuxenstöd
•  Förberedelsetid
•  Bra struktur – avsluta rätt
•  Möjligheter att välja bort kursdelar
•  Olika gruppkonstellationer – enskilt – liten grupp - klass

Han säger också att han i efterhand ser att behovet av förberedelsetid och resur
ser inför år 7 borde varit mer omfattande. Att bärande personer försvann gav en 
ny situation. Dessutom är arbetslagen större och därmed är den enskilde läraren en 
mindre del i laget. Undervisningstiden för varje lärare blir mindre. Det gör att det 
blir svårare för var och en att skapa den relation till eleven som behövs och att ta 
ansvar för det som är svårt. Det har också varit mer konflikter mellan Oscar och 
lärare år 7–9 än tidigare. 
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En annan skolledare framhåller att de lärare som är utanför arbetslaget vet min
dre än övriga och skulle behöva mer kunskap. 

En fråga i intervjuerna handlade om de resurser som satsades på Oscar och om 
det fanns kritik. Det har förekommit kommentarer men inte varit något stort pro
blem. I situationer där det förekommit har förklaring av satsningen getts. 

Att satsa resurser med tydligt formulerade mål ger ny kunskap om erfarenhe
terna bearbetas. Skolan stärks och klarar bättre nya utmaningar av liknande slag.

Vilken idé och vilket uppdrag finns?
En idé ger stöd för riktningen mot framtiden. Mål är kortsiktiga och konkreta och 
kan inte styra riktningen när man inte vet vad som händer. En idé däremot kan 
anpassas och utvecklas utifrån de förhållanden som råder och bidra till en verksam 
riktning. 

Skolan är helt klart idéstyrd. En skolledare formulerar det så här: 

Skolledare:
”Det är viktigt att man möter eleverna på ett sådant sätt att de förstår att vi 
finns till för dem. Att vi vill att de ska lära sig så mycket som möjligt, att de ska 
ha det bra i skolan, att de ska trivas. Att vi ska hjälpa dem med att reglera sig 
själva. Vi ska hjälpa dem att fokusera på ett positivt och bra lärande och när 
det gäller en pojke som Oscar har det ju varit viktigt att möta hela familjen på 
samma sätt. På ett inbjudande sätt. Det gör man genom att visa att vi litar på 
dem, att vi lyssnar på dem, att vi bejakar deras idéer.” 

Skolledaren ser vidare som sin roll att skapa möjligheter att förverkliga de tan
kar och idéer som lärarna har. 

Flera lärare bekräftar denna idé och menar att de ska förmedla till eleven att de 
är till för honom eller henne. 

Uppdraget utgår från de styrdokument som finns. Men dokument måste tolkas 
och sättas i konkreta sammanhang utifrån förhållanden i den enskilda skolan. Det 
som kommer fram är vikten av det kollegiala tänkandet, att man tänker lika, har 
samma mål, samplanerar särskilt i början, utvärderar ofta och är flexibla. Det är 
sådant som både arbetslag och skola behöver arbeta med. 

Vilket förhållningssätt utmärker verksamheten?
Förhållningssättet är en utveckling av idén. Grunden är tankemönster och tänkan
de. Det styrs av dels innehållet i styrdokument och dels de individer som formar 
en enskild skolas verksamhet. I arbetet på en skola bör uppmärksamhet riktas mot 
hur styrdokument och de enskilda tillsammans kan forma ett gemensamt kollegialt 
förhållningssätt. 

• Vad är viktigt för våra elever? 
• Hur vill vi se på olika situationer? 
• Hur möter vi elever, varandra, föräldrar, skolledare och andra som finns 
 i skolan? 

En skolledare betonar vikten av att söka gemensamma lösningar eftersom ingen 
kan allt. Han talar också om vikten att utveckla relationer och skapa förtroende. An
dra värden är förväntningar och krav och att alla i skolan blir sedda. Att ha respekt 
och lyssna är andra kvaliteter. Egenskaper som han vill stärka hos lärarna i förhål
lande till eleverna är höga förväntningar, fokus på lärandet och en bra relation. ”Vi 
gör det tillsammans du och jag”  är något som lärarna ska förmedla till eleverna. 
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Han hänvisar till en amerikansk film ( se Youtube.com/ sökord: Dalton Sher
man) där en elev säger: ”Ni tror på mig. Då blir det möjligt för mig.” Man måste 
”vilja helhjärtat och känna att tillsammans fixar vi det. Det gäller att skapa något 
nytt, öppna upp och hitta nya sätt att lära”. 

Vilket arbetssätt väljs?
Arbetssätt innehåller många olika aspekter. Som vi tidigare sagt är det peda
gogiska arbetet komplext genom att så mycket ska fokuseras och dessutom i en 
vardag med alla dess komplicerade förhållanden som inte helt går att kontrollera. 
Skolan är alltså inte enbart en tidsmässigt omfattande verksamhet utan också en 
till innehållet vittfamnande helhet. Arbetssättet kan då inte bestå av enbart me
toder eller tekniker utan kräver att det finns djup. Det kommer också till uttryck i 
intervjuerna. Ingen lärare tar upp enkla lösningar utan ser undervisningen ur olika 
perspektiv och också långsiktigt. Det belyses också i olika delar av boken. 

Två huvudaspekter framkommer som kräver ett medvetet arbetssätt. Det första 
handlar om skolan som verksamhet och det andra om elevarbetet. För att bli verk
sam krävs att idé och förhållningssätt genomsyrar val av mål, innehåll och  arbets
sätt. Det är då insatserna kan få ett djup. 

SKOLAN SOM VERKSAMHET
Verksamhetens kvalitet förankras i de arbetsformer som byggs upp. Byggmaterialet 
består av organisation, samarbete och resurser. En verksamhet är inte isolerad utan 
påverkas både inifrån och utifrån.

Skolan styrs av lagar, läroplaner och andra styrdokument och olika sätt att 
kontrol lera hur skolor arbetar. Vidare kommer krav och förväntningar från föräld
rar. Inom verksamheten möts förväntningar och reaktioner från elever och lärare 
och utifrån kommer reaktioner från olika håll, till exempel från medier. I trycket 
mellan de agerande står skolledaren som måste hantera balansen mellan de olika 
kraven vilket framgår av figur 11 nedan. 

Figur 11. Skolans komplexa situation.

Komplexiteten kommer fram i intervjuerna. Det uttrycks på olika sätt men ofta 
i termer av att insatserna i skolan inte är ett ensamarbete och att skolledaren har 
en central roll. Intressant är också att tankar om idéer och förhållningssätt ofta ut
trycks vilket bekräftar att både skolledare och lärare ser att verksamheten inte får 
kvalitet genom enkla lösningar. När beslut tas om hur något ska lösas har frågan 
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bearbetats ur olika perspektiv. Det kräver att det finns forum att diskutera i och 
personer att samtala med men också tid för reflektion. 

I andra delar av boken beskrivs de olika samarbetsformer som byggts upp ge
nom Oscar. Grunden är samarbetet dels med föräldrarna, dels med Oscar och dels 
med arbetslaget. Till detta kommer samarbete med skolledare och handledare och 
ibland andra som har hand om speciella frågor. 

Alla som intervjuats betonar samarbetet med föräldrarna som grundläggande 
vilket vi tidigare tagit upp flera gånger. Hem och skola bildar grund i elevens liv 
och påverkar dennes möjligheter till utveckling.

Det framgår också att skolledare och lärare som individer avgör hur arbetet kan 
föras framåt. Det krävs förståelse, engagemang och mod att gå utanför de ramar 
som är traditionella. Nytänkande är också nödvändigt. En lärare betonar också att 
arbete av det slag som krävs för att möta Oscar förutsätter att lärare som har det 
största ansvaret är erfarna och har kunskaper. En fråga som inte belysts men som 
är viktig är hur nya lärare ska komma in i arbetet och kunna ta allt större ansvar. 
Dock diskuterar många utvecklingen av kunskaper och handledning som grund 
också i stödet till ovana lärare. 

I en grupp som vi träffat framhålls ett område som skapar problem och tar 
alltför mycket tid och energi, nämligen de allt större kraven på dokumentation som 
inte har att göra med undervisningen utan handlar om att ”visa upp sig för politi
ker och myndigheter”. Det är en erfarenhet som ofta tas upp i andra slag av debat
ter. Frågan är vilken dokumentation som påverkar kvaliteterna i skolans insatser. 
Det finns anledning att gå igenom vad som nu krävs och vad det innebär så att 
dokumentation som verkligen påverkar kvaliteten kan genomföras på ett bra sätt.

ELEVARBETET
Genomförandet av undervisningen beskrivs i olika avsnitt. Även här gäller att idé 
och förhållningssätt genomsyrar arbetssättet. Frågan är då hur en idé når fram till 
eleven. Några tankar har kommit till uttryck och kan ses som viktiga aspekter i ett 
verksamt förhållnings och arbetssätt:

Förhållningssätt:
Bygga upp ett bra klassrumsklimat.
Arbeta på att förstå elevens reaktioner i olika situationer.
Ha intresset för eleven som person i fokus.
Överföra tilltro till eleven att han eller hon kan lära och klara mer.
Stimulera eleven att vara nyfiken.

Bemötande:
Genomgående betonas betydelsen att samtala med eleven och därmed förstå hur 
han eller hon tänker.
Finna sätt att möta en elev som reagerar så att man blir osäker eller rädd genom 
stöd från kolleger och handledare. Att inte ensam stå med ansvaret.
Samtala mer än fråga.
Få återkoppling från eleven.

Mål och behov:
Formulera mål i skriftlig form (måldokument), dokumentera processer och 
regelbundet utvärdera dem.
Bedöma när krav på mål måste anpassas, till exempel välja bort kursdelar.
Även ha otraditionella mål, till exempel arbeta med något som föräldrar berät
tat varit svårt hemma. 
Stödja elevens identitetsutveckling, sociala förmåga och andra mer personliga 
egenskaper som kan utvecklas eller förändras så att eleven klarar sitt liv bättre.
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Innehåll:
Våga använda otraditionellt innehåll. I Oscars fall till exempel användning av 
Lego och Harry Potter för att få in honom i en lärandeprocess de första åren i 
skolan. 

Arbetssätt:
Använda det som motiverar eleven och förankra undervisning i intresse.
Fokusera det som fungerar och bygga på det. 
Anpassa utifrån de problem som funktionsnedsättningen för med sig.
Tydlig struktur med början och slut, detaljformulerade krav i varje ämne, 
förberedelse vid nya situationer och så vidare.
Använda klass, grupp och enskild undervisning som arbetsredskap utifrån 
behov och inte som lösning av ett problem.
Förklara krav och förväntningar.

Vilka är resultaten?
Resultat kan vara av olika slag. Det är lätt att koppla samman resultat med mål 
och tänka sig att det är enbart målen som avgör resultat. Men intervjuerna visar 
att resultaten, om skolan lyckats eller misslyckats eller om eleven nått kursplane
målen, är enbart en aspekt på resultaten.  Också här måste beskrivningen först 
delas upp i skolan som verksamhet och i elevarbetet. Det är först då ambitionerna i 
arbetet med Oscar kan spegla hur utvecklingen kan bedömas.

SKOLAN SOM VERKSAMHET
Det sätt att arbeta som utvecklades när Oscar började skolan och lärare inte vå
gade ta sig an honom visade att uppmärksamhet måste riktas både på hur skolan 
fungerade som verksamhet och hur undervisningen skulle läggas upp. 

Efter Oscars nio år kan slutsatsen dras att skolan har utvecklats och i Oscars 
fall förankrat ambitionen att även om en elev har svårigheter ska han eller hon 
vara välkommen och känna att alla är till för honom eller henne. Det har också 
klart gått fram till Oscar och hans föräldrar. 

Skolan har alltså blivit en arbetsplats för elever och lärare som genomsyras av 
tron att alla elever ska ha plats och få det stöd som de behöver. Det innebär dock 
inte en konfliktfri tillvaro. Många utmaningar uppstår under åren och nya lösning
ar måste prövas. Men viljan att klara dem ligger till grund för slutsatserna. Det 
är en bra grund som också andra elever kan ha glädje av. Hur arbetet ska läggas 
upp och samarbetet utvecklas har därmed stärkts. Framförallt finns en tilltro till 
betydelsen av att tidigt få med föräldrarna. Också eleven ska vara med och påverka 
hur arbetet fortskrider. Det har sammanfattningsvis skapats en trygghet att utma-
ningar ska kunna mötas även om ingen tror att det alltid är så lätt. Tvärtom kan 
det krävas gemensamma ansträngningar. Det är inget ensamarbete. 

ELEVARBETET
I detta fall var det Oscar och förhållandena runt honom som skulle vägleda skolan 
i hur undervisningen skulle formas. I intervjuerna känner alla att de tillsammans 
har lyckats ge honom det stöd som behövts och kunnat bygga upp en situation runt 
honom som lett till att han nu gått ut nian med G och VG i alla ämnen utom ett. 
Han är redo för gymnasiet. 
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Lärarna nöjer sig dock inte med att beskriva resultaten i termer av betyg i 
enskilda ämnen. Också andra resultat värderas och uppmärksammas. Några är 
följande:

•  Oscar har lust att lära och är medveten om sitt sätt att lära.
•  Oscar slutar med huvudet högt. Han har haft roligt och trivts och mött 
  vuxna som han tyckt om och som förstått honom.
•  Han har fått en positiv identitet.
•  Oscar har inte känt sig annorlunda.

Detta betyder att Oscar både har nått kursplanemålen och utvecklats som 
individ. Det finns också en tro på att han i framtiden ska kunna få jobb och en bra 
tillvaro.

Processer
Den tredje grundkraften är processer som skapar rörelse och ger näring och liv till 
verksamhet och strukturer. Det är individernas sätt att reagera och handla som 
avgör rörelsens styrka och riktning. Frågan Vart är vi på väg? kan vara en ingång 
till tankar runt processer. Tidigare har nämnts att processer i detta sammanhang 
främst handlar om kommunikation och kollegialt lärande. Båda dessa aspekter har 
tagits upp på många ställen. Här ska bara slutsatser summeras.

Kommunikationen binder samman individer och sammanhang. Tidigare i detta 
avsnitt har samarbete betonats som ett redskap i verksamhetsutvecklingen. Att 
samarbeta handlar om att samtala, diskutera, uttrycka känslor, tankar och idéer 
men också att lyssna och ta in andras känslor, tankar och idéer. Kommunikation 
kan bli argumentation för egna idéer och mot andras. Men om det handlar om re
flektion, som beskrevs i avsnittet Lärande och kunskap, blir det en dialog där man 
ger och tar. Något nytt uppstår. 

Det finns förhållanden som kan blockera kommunikation. Ett är att tiden inte 
räcker till att arbeta igenom en fråga.  Beslut tas kanske då på alltför lösa grunder. 
Egentligen ska beslut tas först när alla bejakar hur man ska gå vidare och känner 
att slutsatsen är realistisk i nuläget. Nästa gång man träffas kan man gå vidare och 
kanske nyansera sitt beslut. Ett problem i vår tid är att vi alltför snabbt tolkar ett 
skeende och bara ser en orsak när det egentligen är ett orsakssammanhang som 
lett till den aktuella situationen. 

Allt är ju inte alltid som man önskar. Strävan efter till exempel en öppen atmos
fär som framhålls i intervjuerna kan i pressade situationer ”förorenas”. Det blir då 
svårare att konstruktivt arbeta sig igenom olika frågor. Först när det som ligger 
under blivit genomlyst kan man på ett avslappnat sätt gå vidare. 

I perioder kan en lärare vara trött och inte orka av någon anledning privat eller 
yrkesmässigt. Det kan också störa kommunikationen. Finns möjligheter att då ge 
stöd eller avlasta personen kan arbetssituationen bli bättre för alla. Särskilt ligger 
det på skolledaren att hålla kontakt och samtala med personen.

När det gäller elever allmänt kan det enligt några intervjuer vara svårt att 
arbeta upp en kommunikation med föräldrar om skola och hem inte kan enas om 
krav och åtgärder. Det kan låsa samarbete och pressa eleverna. Ibland kan särskil
da insatser behövas som samtal med kurator eller psykolog. 

Något som inte framkommit tidigare är att övriga elever ibland kan vara förebil
der för hur alla kan bemöta en elev som har ett annorlunda reaktionsmönster. Om 
en annan elev uppträder på ett säkert sätt gentemot denne och visar att han eller hon 
är värd att umgås med kan problem lösas upp eller undvikas. I intervjuer med Oscars 
kompisar har inget framkommit som utgjort problem. Någon gång har han dock 
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skrämt enstaka elever men att han varit omtyckt har gjort det hanterbart. 
Kommunikation är också ett redskap att förebygga problem. När man talar 

igenom något och bildar sig föreställningar på ett konstruktivt sätt brukar proces
ser ta en bättre riktning och befarade problem behöver då inte uppstå. Det är inte 
ovanligt att när en konferens arbetat med ett problem verkar det nya tänkandet 
omedelbart slå igenom och frågan ha lösts innan den åter blivit aktuell. 

När personal lär känna varandra stärks också kommunikationen och man har 
lättare att finna sin roll och känna sig delaktig.

Det kollegiala lärandet är en röd tråd genom boken. I avsnittet Lärande och 
kunskapsutveckling finns en genomgång av den teoretiska förklaringsgrunden för 
ett lärande av det slag som ligger till grund för de processer som detta projekt vilat 
i. Här ska tilläggas några reflektioner utifrån det som framkommit i intervjuerna. 

Genomgående framhålls vikten av att dela varandras erfarenheter. En lärare 
definierar i intervjun vad det kollegiala lärandet handlar om: att tänka lika, ha 
samma mål, samplanera särskilt i början, utvärdera ofta och vara flexibel. Det ger 
en gemensam grund men också nya insikter. Några andra erfarenheter som kom
mit fram är följande:

•  Arbetet har vidgat tänkandet.
•  Man har förstått att göra det som är bra.
•  Inriktningen har varit mot elevens hela livssituation.
•  Man lär av tidigare lärare.
•  Grundinställningen saknas på högskolan.
•  Man kan ibland behöva backa och det är OK.
•  Det är en balansgång att väga mellan att förstå, ha krav och ta hänsyn till 
  funktionsnedsättningen.

En slutsats som flera tagit upp är: Det som gagnar Oscar gagnar också övriga 
elever. Kanske är det den inställningen som gjort att det har gått att hantera de 
utmaningar som kommit upp.

Ett annat uttalande är följande: ”Det som utvecklar mig mest är eleven”. Eleven 
tar då rollen som vägledare. En lärare illustrerar med ett exempel vad det kan 
betyda:

Lärare:
När jag började i årskurs fem fick jag höra att Oscar är sån här och bli inte 
förvånad om han gör så här. Då försöker man tänka: ”Jaja, jag får bilda min 
egen uppfattning så får vi se. Men så lärde han mig med en gång, själv, att han 
är han, att Oscar är Oscar. Vi jobbade med Gustav Vasa och de ritade bilder. 
Oscar ritade med blyerts och jag hade sagt att de skulle färglägga så att det blev 
mycket färg. Så kom han med sin teckning och sade: ”Happ, nu är jag färdig!” 
”Nej”, sade jag, ”du har inte färglagt än”. ”Men det vill inte jag”, sade han då. 
”Men du får ha mycket färg så det ser riktigt smaskigt ut”. Och så lomade han 
iväg, och så satte han sig och ritade en stund. ”Så, nu har jag ritat en donut, för 
det är smaskigt. Du kan inte säga så till mig fattar du väl!” ”Nej det skulle jag 
ju inte gjort, jag skulle ju ha sagt att du skulle rita mycket färg så det blir färg
glatt.” ”Just det. Varför gjorde du inte det då?” sade han och tittade lite under 
lugg. Här får vi anpassa oss och tänka efter vad vi säger, hur vi instruerar. Så 
Oscar har varit duktig på att lära oss hur vi ska göra.
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9. Slutord – att nå hela vägen

Vad handlar den här boken om? Hur kommer den att etiketteras? Det finns många 
aspekter som kan ses som centrala:

• Är det ett gott exempel? Ja, varför inte?
• Är det beskrivning av metodik? Ja, till en del.
•  Är det forskning? Nu blir nog många mer osäkra. Hur är det med evidens-
 baseringen? Hur kan vi veta att just det här sättet att arbeta har effekt?

Vi har själva gått igenom en lång process och varje steg har inneburit att nya 
fält dykt upp och avslöjat att också de påverkar. Vad som i planeringen sågs som 
ett arbete som skulle bli lätt att få struktur på har visat sig mer komplext än vi för
väntat. Vi har insett att det bara var att hänga med och sätta ord på det nya som 
visade sig för oss. Vi visste alltså inte från början vad vårt arbete skulle leda till för 
slag av kunskaper. Att resultatet skulle bli nya kunskaper var vi dock övertygade 
om. 

När vi nu satt punkt och ser tillbaka kan vi konstatera att det faktiskt är ett ex
empel på äkta kunskapsutveckling – äkta forskning – det vill säga arbetet har gett 
nya insikter som kan användas igen av andra.

Den är också ett gott exempel i betydelsen att kunskapen är förankrad i verklig
heten. Men ett gott exempel är gott bara om det bygger på inlevelse, medvetenhet 
och kunskaper. 

Vi förstår också att den här resan kan alla skolor göra som liksom Sollebrunn 
tar på allvar att alla elever har rätt att gå i skolan tillsammans med sina kamrater. 
Kunskapsprocessen kan skolor göra till sin på sitt sätt, det vill säga utveckla sin 
professio nalitet mot delaktighet.

Vi inledde med grundskolans stora möjligheter att ge något till eleverna genom 
de 1 700 dagarna och de 13 000 timmarna men också genom att den verkar i 
livets och vardagens komplexitet. Skolpersonal har därmed ett komplext uppdrag 
i en komplex verklighet vilket kräver kunskaper på många fält och medvetenhet 
som håller samman dem. Vi har analyserat några av de framgångsfaktorer som vi 
identifierat och bedömt inom vilka områden de hör hemma. Se här:
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Från övergripande mål till en konkret verklighet  En lång process i 
    många steg
  Intentioner ska översättas till en komplex
  vardag och leva där i många år.

  Konkretionen ska utgå från kursplanmål som
  ska förenas med och färgas av intentionerna.

Arbetet hålls samman av skolledares, lärares och   Strukturer på djupare
övrigas förhållningssätt individuellt och  nivåer genom 
kollegialt.  medvetet tänkande
    och medveten
Vision – Genuin nyfikenhet  Tillit  kunskapsgrund

Allt ska översättas i varje situation och i relation till  Strukturer och 
elever individuellt, i grupp och i klass och   processer i vardagen
uttryckas i bemötande och kommunikation och i
arbetssätt och metoder.

Medvetenhet  dialog
De små stegen – Var? – Vad? – Med vem? – När?

Sammantaget skapas en kollegial kunskaps-  Nya strukturer som 
utveckling i den komplexa vardagen.  förenas med och
Erfarenheter blir kunskaper.  förnyar de gamla.

Att tänka på komplexitet i ett tioårsperspektiv kan verka skrämmande. Att se 
framåt under så lång tid ger ingen bild av vad man kommer att möta. Vågar man 
gå in i en sådan process? Framtiden vet vi inget om. Den kan vi inte förankra vår 
tillit i. Kvar står nuet. Det kan kännas som ett högt berg som man ska bestiga utan 
att veta om det är möjligt att nå toppen. Kanske når man den inte. Men det vikti
gaste är heller inte att göra det. Det viktigaste är att ta steg för steg och gå så långt 
man kan.

Arbetet handlar om att upptäcka var man är och föreställa sig nästa steg. För 
varje steg man tar uppenbaras nya insikter – om man är uppmärksam. Då kan man 
ha tillit till att man troligen når längre än man vågar tro. Till sist:

Om vi ändrar vårt synsätt på världen
Om vi utvecklar våra tankar och kunskaper om den
Om vi finner mer innehållsrika ord för vad vi upplever
omvandlas världen.
”En skola för alla” kan förverkligas.
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50 elever i år 9 har deltagit i en elevenkät.
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Hur lär ett barn som Oscar? 
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skola i Alingsås ställde sig när Oscar, en elev med 
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