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1. Inledning

Strävandena mot en skola för alla har en lång tradition i svensk skol- och reformpolitik och i

dag förväntas skolan välkomna den mångfald av barn som finns oavsett behov eller

förutsättningar. I 1 kap. 2§ i skollagen står att "Alla ska oberoende av kön, geografisk

hemvist, och sociala och ekonomiska förhållanden ha tillgång till utbildning i grundskolan"

(SFS 1985:1100). Enligt läroplanen är målsättningen med en skola för alla att alla ska få

möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö (Lpo94). I förordet till

Salamancadeklarationen skriver dåvarande skolminister Ylva Johansson att…

…vi kan aldrig nöja oss med att placera barn med funktionshinder i skolan, kalla detta integrering
och sedan hoppas att det ska fungera. Istället måste vi aktivt och medvetet arbeta för delaktighet
och jämlikhet (Salamancadeklarationen 1996, s 2).

Idén om en skola för alla speglar skolans samhällsuppdrag om alla människors lika värde och

i skollagen slås fast att…"det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund"

(Lpo 94, s 5). Enligt Peder Haug (1998) innebär en demokratisk grund …"att alla grupper av

befolkningen går i samma skola och förhandlar om det som ska ske där" (s 18). Skolan kan

därmed inte utgöra någon värdeneutral plats utan den har till uppgift att stödja, värna och

utveckla vårt samhälles demokratiska värderingar (Skolverket 2001a).

Skolan har också enligt läroplanen ett speciellt ansvar för de elever som anses löpa större risk

än de flesta andra att få svårigheter i skolarbetet vilket innebär att undervisningen inte kan

utformas lika för alla (Lpo94). För dessa elever finns sedan den 1 januari 2001 krav på att

åtgärdsprogram ska upprättas. Programmet ska vara hela skolans ansvar och omfatta elevens

totala skolsituation det vill säga hela organisationen av verksamheten ska innefattas.

Grundskoleförordningen (SFS 2000:1108) är formulerad på följande sätt:

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har
framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas.
Eleven och dennes vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet
(SFS 2000:1108 5 kap. 1 § ).

Förordningen föreskriver att det specialpedagogiska stödet i första hand skall ges inom den

klass eller grupp eleven tillhör (a.a.). Enligt Bengt Persson (2005) förväntas specialpedagogen

tillsammans med rektor vara en garant för att verksamheten verkligen är till för alla och att de

elever som av olika anledningar riskerar att få eller har svårigheter ges goda förutsättningar för

sitt lärande oberoende av orsaker till svårigheterna (a.a.). Ingalill  Jakobsson (2002) menar att i
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skolans styrdokument kan en förändrad syn på elevers skolsvårigheter urskiljas. Från att

svårigheter i huvudsak setts som individbundna anges idag att de i första hand bör sökas i det

sociala sammanhanget i hela skolans miljö och i det omgivande samhället ( a.a.).

Skolans styrdokument såsom skollag, skolförordning och läroplan ska idealt sett omvandlas

till den lokala nivån i form av kommunal skolplan, lokala arbetsplaner och lärararbete. Det

innebär att för varje nivå skall innebörden i styrdokumenten förtydligas och konkretiseras.

Liksom den kommunala skolplanen skall den lokala arbetsplanen kontinuerligt följas upp och

utvärderas. Ett flertal studier och granskningar visar att styrdokumentens strävansmål har haft

svårt att få genomslagskraft i skolans verklighet. Skolverkets (1999b) granskning av elever i

behov av särskilt stöd visade att endast ett fåtal av de granskade skolorna hade en bra lärande

miljö för alla elever (a.a.). Enligt Ann Ahlberg (1999) finns det en motsättning i skolans

uppdrag då skolan å ena sidan skall ge alla barn en likvärdig utbildning men å andra sidan har

till uppgift att sortera för att skapa yrkeskunniga människor. Enligt styrdokumenten ska

utbildningen anpassas efter var och ens förutsättningar vilket innebär att läraren ska anpassa

stoff och arbetsformer så att varje elevs behov tillgodoses (a.a.). Persson (2005) menar dock

att skolans regelverk begränsar hur långt individualiseringen kan tillämpas då kurs och

timplaner är lika för alla. Vilket betyder att alla elever förväntas uppnå samma mål inom

samma tidsrymd.

Ingemar Emanuelsson (2004) pekar på en annan aspekt och menar att majoritetsbeslut inte

garanterar att alla inblandade omfattar samma synsätt och värderingar vilket då kommer att

avspeglas i konkreta skol- och undervisningssituationer och i skolans utvecklingsarbete.

Författaren menar att problemet då uppenbarligen har att göra med att elevers svårigheter

fortfarande ses ur ett kategoriskt perspektiv, vilket i många sammanhang är det traditionellt

vedertagna perspektivet (a.a.).

Det kategoriska/kompensatoriska perspektivet bygger på en medicinsk/psykologisk

förståelsegrund, där svårigheter reduceras till individers egenskaper eller karakteristika.

Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson & Jerry Rosenqvists (2001) forskningsöversikt över det

specialpedagogiska fältet, visar att ett kategoriskt individinriktat perspektiv dominerar i

svensk forskning, då majoriteten av forskningsprojekt utgått från diagnosgrupper har de på så

sätt blivit definierade redan från början. Claes Nilholm (2003) menar att diagnostisering blir

central i forskning inom vad han kallar ett kompensatoriskt perspektiv, detta för att uppnå
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generell kunskap om hur en grupp människor som uppvisar liknande typ av problem fungerar,

vilka orsaker som ligger bakom samt vilka metoder och åtgärder som kan föreslås för att

kompensera individer för problemet (a.a.). Enligt Persson (2005) blir konsekvenser för den

specialpedagogiska verksamheten utifrån ett kategoriskt perspektiv att åtgärder blir kortsiktiga

och svarar mot mer eller mindre akuta problem definierade på skolans och undervisningens

villkor. Åtgärder riktas ofta direkt mot eleven då eleven anses äga problematiken. Utifrån det

kategoriska perspektivet blir det motiverat att skapa särlösningar och träna elevens brister

(a.a.).

Nilholm (2003) menar utifrån ett kritiskt perspektiv att skolmisslyckanden bör sökas utanför

eleven. Med utgångspunkt i demokratiska värderingar är det skolans uppgift att sörja för en

god miljö för den mångfald av barn som representeras i skolan, vilket innebär att det är

skolans miljö som måste förändras för att anpassa denna till elevers olikheter. Tidsaspekten

blir därför viktig i ett förändringsarbete då det handlar om långsiktiga lösningar som

involverar hela skolan. Nilholm menar vidare att diagnosers objektivitet och användbarhet

kan ifrågasättas och att det är oklart om diagnoser som tex AD/HD ger någon vägledning i det

pedagogiska arbetet då det rymmer stor variation inom dessa diagnosgrupper (a.a.).

Under senare år har skolans resurser minskat vilket har resulterat i ökade krav och tydligare

motiveringar för att elever ska få det stöd de är berättigade till. Enligt Jakobsson (2002) har

detta tillsammans med ökade möjligheter att på alltmer förfinad nivå beskriva syndrom och

ställa diagnoser medfört att allt fler barn blir diagnostiserade (a.a.). Det är framförallt de

neuropsykiatriska diagnoserna som ökat kraftigt och Christoffer Gillberg (2005) menar att

5-7 % av alla barn i skolåldern har diagnoserna DAMP och AD/HD (a.a.). Detta har lett till en

polariserad debatt mellan företrädare för det kompensatoriska respektive det kritiska

perspektivet. De motsatta perspektiven kan ge förståelse för konsekvenser på individ-, grupp-

och organisationsnivå av olika synsätt och ställningstaganden. Företrädarna för de båda

perspektiven gör dock anspråk på att sitta inne med rätta lösningar på problemet. De fokuserar

för ensidigt antingen på individ eller miljö som orsaker till problem (Nilholm 2003). Enligt

Inga Andersson (2003) blir konsekvensen att problemen betraktas som fristående fenomen

vilket leder till att eleven görs till offer för omständigheterna. Andersson menar att problem är

något som uppstår i relation mellan eleven och miljön (a.a.). Debatten om diagnosens vara

eller icke vara kan också uppfattas handla om vart gränsen mellan normalt och avvikande

skall dras. Diskussionen är viktig men räcker inte för att förklara den komplexitet skolan
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rymmer. Enligt Ahlberg (1999) kan många problem och valsituationer som skolans aktörer

ställs inför istället betraktas som dilemman. Ett dilemma antyder att det inte finns en enkel

lösning som är rätt eller fel. Det kan rymmas både för- och nackdelar i en och samma åtgärd.

Det handlar då om att vidga perspektiven vilket leder till ett behov av att föra en dialog kring

en rad olika handlingsalternativ och konsekvenser utifrån olika utgångspunkter, för att på så

sätt öka medvetenheten om det handlingsutrymme som finns (a.a.).

Den decentraliserade skolan har stor handlingsfrihet att forma sin egen verksamhet utifrån

gällande styrdokument. Varje enskild skola präglas dock av dess kultur utifrån en rad olika

faktorer som dess historiska tradition, upptagningsområdets socioekonomiska kultur,

värderingar och attityder. Men också av personalens kompetens, deras uppfattningar om

skolans utbildningspolitiska uppdrag och ansvar för att genomföra det samt människosyn,

kunskapssyn och syn på lärande (Skolverket 2001a).

I vår blivande yrkesroll som specialpedagoger kommer vi att ställas inför dilemman som

kräver snabba beslut och därmed ställningstagande utifrån den verklighet vi befinner oss i.

Eva Hjörne (2004) menar att skolan har att analysera svårigheter och problem utifrån att

hantera dem (a.a.). Att analysera problem ur ett sociokulturellt perspektiv kan uppfattas som

att utgå ifrån den verklighet vi lever i då ett sociokulturellt perspektiv intresserar sig för hur

olika dilemman kommer till uttryck under vissa sociokulturella förhållanden. Det specifika

sammanhangen sett ur ett sociokulturellt perspektiv är…"avhängiga den kultur och de sociala

relationer som finns vid ett visst historiskt tillfälle" (Nilholm s 63).Vi finner det därför

intressant att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur en skola för alla kan se ut för

en elev som har fått diagnosen AD/HD.

I uppsatsen kommer begreppet skolpedagoger att användas med det avses i detta sammanhang

rektor, specialpedagog och lärare.
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2. Syfte

Vårt syfte är att utifrån några skolpedagogers uppfattningar försöka förstå och problematisera

vad en skola för alla kan innebära i praktiken för en elev med diagnosen AD/HD.

Vår avsikt är att identifiera faktorer på organisation-, grupp- och individnivå inom skolans

verksamhet som kan ha haft betydelse för hur elevens skolsituation ser ut. Vi relaterar dessa

till texter, styrdokument och uppdraget en skola för alla.     

2.1. Frågeställningar

1. Hur kan skolpedagoger resonera om eventuella hinder och möjligheter i arbetet med en elev

med diagnosen AD/HD.

2. Hur kan skolpedagoger uppfatta diagnosens betydelse och funktion i skolan.

3. Bakgrund

För att få förståelse för komplexiteten skolan rymmer idag och vad det kan innebära för en

elev i behov av särskilt stöd kommer vi i vår teoribakgrund belysa skolan och den verksamhet

som pågår där utifrån olika perspektiv. I ett sociokulturellt perspektiv är historien bakom en

företeelse betydelsefull. Vi har därför valt att som första avsnitt belysa specialpedagogikens

roll i en skola för alla utifrån historiskt gällande politiska och ideologiska ställningstaganden i

samhället under rubriken specialpedagogikens historia. Därefter följer ett avsnitt om hur

behovet av kategorisering kommit att bli viktig i detta sammanhang utifrån synsätt på

begreppen normalitet och avvikelse. I tredje avsnittet söker vi förståelse för skolan som en

socialpraktik utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. I det fjärde avsnittet under

rubriken från speciallärare till specialpedagog kommer vi att belysa hur specialpedagogens

roll kommit att förändras i takt med en förändrad syn på skolsvårigheter samt vilka dilemman

han/hon kan ställas inför. Hur skolsituationer gestaltar sig är beroende av många faktorer. I

det femte avsnittet under rubriken en skola för alla lyfts komponenter fram som enligt

forskare kännetecknar en framgångsrik skola. I praktiken rymmer dessa faktorer samtidigt

många dilemman som vi söker en fördjupad förståelse för genom att problematisera

verksamheten inom organisations-, grupp- och individnivå utifrån forskning, teorier,

styrdokumenten och perspektiv. Under organisationsnivå problematiseras rektors roll utifrån

olika styrfaktorer. På gruppnivå problematiseras klassrumssituationen och därmed lärarens

roll utifrån olika styrfaktorer. På individnivå problematiseras diagnosens funktion och

betydelse i skolan samt konsekvenser av olika synsätt.
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3.1. Specialpedagogikens historia

Skolan vilar på traditioner som kan spåras långt tillbaka i tiden. Traditioner som till stor del

kan förklaras utifrån historiskt gällande ideologiska och politiska ställningstaganden i

samhället (Haug 1998). För att förstå dagens specialpedagogik och dess insatser kan det

därför vara av vikt att relatera den till sitt historiska sammanhang. En tillbakablick visar enligt

Ingemar Emanuelsson (2004) att tanken på att skapa en gemensam bottenskola för alla barn

och ungdomar har vuxit sig allt starkare inom svensk utbildningspolitik de senaste drygt 100

åren. Redan då var kampen om bottenskolans ställning hård. Den stora frågan var huruvida

det var möjligt att barn från privilegierade samhällsklasser kunde få sin grundutbildning

tillsammans med övriga barn utan att det hindrade dem i deras fortsatta utbildning.

Undervisningskvaliteten i folkskolan skulle alltså motsvara alla barns behov men utan att det

riskerade kunskapsnivån för samhällets utbildningselit, vilket då kunde komma att hindra

samhällsutvecklingen (a.a.).

Redan i 1946 års skolkommission (SOU 1948:27) förordades en individualiserad

undervisning inom klassens ram då den så kallade linjedelningen bedömdes som en mindre

lämplig väg att nå en anpassad undervisning till var och ens förutsättningar. Kommissionen

såg också specialpedagogiken som ett positivt alternativ till den allt vanligare kvarsittningen

(a.a.). Rapporten var dock motsägelsefull menar Persson (2005) då kommissionen också

föreslog en utökad satsning på hjälpklasser för det svagt begåvade barnen eftersom de ansågs

kunna få en mer harmonisk skolgång i dessa grupper.

I 1957 års skolberedning (SOU 1961:30) föreslogs en differentierad specialundervisning då

orsakerna till elevers skolsvårigheter i första hand ansågs ligga hos dem själva (a.a.). 1962

infördes så grundskolan och enligt grundskolans första läroplan skulle eleven vara i fokus för

skolans intresse och hjälpas till en allsidig utveckling. Specialundervisningen kom att växa

kraftigt under denna period (SOU 1998:66). I 1969 års läroplan (Lgr 69) för grundskolan

uppmärksammades för första gången miljön i skolan som en möjlig orsak till elevers

skolmisslyckanden. I läroplanen rekommenderades också att integrationen av elever med

olika former av handikapp i vanliga klasser skulle öka (a.a.). Orsakerna till

specialundervisningens tillväxt kan inte, enligt Persson (2005) enbart ses som ett resultat av

behovet av att differentiera undervisningen utan också som ett resultat av generösa

statsbidragsbestämmelser. Den ökade satsningen på specialundervisningen fick dock inte

förväntat resultat och regeringen beslöt därför att tillsätta en utredning gällande skolans inre



9

arbete (a.a.). I SIAutredningen framfördes kritiska synpunkter på specialundervisningen och

utredarna menade att "den specialpedagogiska metodiken" måste genomsyra hela skolans

verksamhet. Utredarna framhöll att skolans problem inte kunde lösas inom "en-

lärarsystemets" ram. Arbetet behövde istället organiseras i arbetsenheter bestående av flera

klasser. Inom arbetsenheten skulle de flesta elevproblem kunna lösas menade SIA-utredarna.

Det ansågs dock nödvändigt att bilda fasta grupper för en mindre grupp elever med mycket

stora svårigheter (SIA 1974:53).

I 1980 års läroplan betonades vikten av att specialundervisningen bedrevs förebyggande och

begreppet "en skola för alla" lanserades i och med denna läroplans införande. Begreppet kan

ses som en vision om meningsfull skolgång för alla barn inom ramen för grundskolan

(Persson 2005).

Enligt Britta Liljegren (2001) blev ansvaret för skolan under 1990-talet allt mer en kommunal

angelägenhet, vilket innebar att kommunerna övertog det direkta ansvaret för skolans

pedagogiska verksamhet. Statsbidragssystemet utformades så att kommunerna fick utökade

möjligheter att fritt disponera över skolans resurser. Detta för att ges utrymme att skapa

önskvärda lokala variationer. Den statliga regleringen av skolpersonalens lön- och

anställningsvillkor upphörde och sedan 1991 har kommunerna hela arbetsgivaransvaret för

skolans personal. Skolans mål och innehåll fastställs av staten för att på så sätt garantera en

likvärdig utbildning. Skolan gick därmed från en hierarkisk regel- och resursstyrning mot en

mål och  resultatstyrning. Kommunernas ansvar i denna organisation är att styra, följa upp,

kontrollera, utveckla verksamheten mot de nationella målen och att tillsätta nödvändiga

resurser för att nå dessa (a.a.). I denna organisation har rektor i dag betydligt större kontroll av

verksamhetens styrmedel än tidigare (Persson 2005). Den nya organisationen kom att

sammanfalla med en djup lågkonjunktur i svensk ekonomi. I skolverket (1999b) konstateras

att under perioden 1992 - 98 minskade antalet lärartimmar per elev inte nämnvärt medan de

specialpedagogiska resurserna minskade med närmare 30 procent. Detta har enligt Persson

(2005) resulterat i att specialpedagogiskt kompetens i dag saknas på många skolor vilket i sin

tur medfört att elever i behov av särskilt stöd inte alltid får det stöd de är berättigade till.

Vilket kan, menar Persson styrkas med att antalet anmälningar till skolverket gällande

bristande stöd har ökat markant, särskilt under nittiotalets senare hälft (a.a.).   
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3.2. Normalitet och avvikelse

Kunskapstraditionen inom specialpedagogiken bygger i mångt och mycket på information om

erfarenheter från praktiskt arbete då det råder brist på relevant forskning inom området. Haug

(1998) menar att…"huvudkällan till kunskap om specialundervisning står därför att finna i

historiska institutionella tolkningssätt och lösningar" (s 32). Enligt Persson (2005) måste   

specialpedagogik förstås som en del i samhällets demokratiseringsprocess. Det vill säga att

den är en politisk och ideologisk företeelse (a.a.). Sett ur ett historiskt perspektiv kan

specialpedagogik därför sägas ha sina rötter i att den vanliga skolan inte passade för alla barn.

Nilholm (2003) definierar den som särskilda undervisningssätt och speciella

verksamhetsformer.

Detta har inneburit ett urskiljande av det normala och specialpedagogik har kommit att

förknippats med olika grupper av barn som vi numera karakteriserar vara i behov av särskilt

stöd (a.a.). Enligt Emanuelsson mfl (2001) kan begreppet normalitet i hög grad ses som en

social konstruktion vilket innebär att förklaringen av avvikelse varierat över tid. "Enda

möjligheten att förstå mänskligt handlande är att göra detta i dess historiska, politiska och

institutionella sammanhang" (s 115). Avvikelseproblematiken måste därför förstås som

knuten till de för tillfället dominerande vetenskapsfälten och de rådande politiska

normsystemen. Olika professioner har i vårt moderna samhälle fått företräde att tolka vad som

skall betraktas som normalt och därmed också onormalt (a.a.). Jacobsson (2002) fann i sin

studie av skolsituationer för elever med syndromdiagnoser, att vad som bedöms som normalt

och vad som bedöms som avvikande skiftar mellan olika skolkulturer och sammanhang. Det

förekommer således olika normaliteter (a.a.). Roger Säljö (2000) menar att i skolan som

institutionell verksamhet har elevers skolmisslyckande alltid haft sina förklaringar. De

beteckningar eller kategorier som skapas har dock varierat över tid. I ett sociokulturellt

perspektiv ska dessa beteckningar eller kategorier förstås som en kommunikativ process vars

avsikt är att i en verksamhet skapa ordning, mening, och förståelse mellan människor. Detta

ger konsekvenser dels för institutionerna men också för individerna (a.a.). Hjörne (2004)

frågar sig om inte den allt vanligare användningen av begreppen AD/HD, DAMP, Aspergers

syndrom osv som förklaring till elevers skolmisslyckanden lett till att diagnosen fått

funktionen som en väl dokumenterad kategori som kan hänvisas till (a.a.). Säljö (2000) menar

att vad vi kommer att uppfatta som olikt kan således sägas vara ett uttryck för sociokulturella

traditioner om hur företeelser ska beskrivas.
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3.3. Sociokulturellt perspektiv på lärande

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv på människans lärande, handlande

och tänkande är, menar Roger Säljö (2000) att man intresserar sig för hur individer och

kollektiv tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser. Det är samspelet mellan

individen och kollektivet som fokuseras. Författaren menar att människans förmåga att lära

inte kan begränsas till den mentala och biologiska utrustning hon föds med utan hon är en

kulturvarelse som tänker och samspelar tillsammans med andra människor (a.a.).

Det sociokulturella perspektivet är enligt Jakobsson (2002) relationellt eller interaktionistiskt

då lärandet sker mellan individer och utvecklas genom deltagande i en social praktik.

Handlingar och kunskaper ses med andra ord som inbäddade i det sociala sammanhanget eller

praktiken och innefattar individens delaktighet i situationen (a.a.). Inriktningen skulle, enligt

Nilholm (2003) även kunna kallas "sociohistorisk" eller "kulturhistorisk" eftersom

sammanhanget är beroende av den kultur och de relationer som råder vid ett visst specifikt

historisk tillfälle. Kultur definierar författaren som…"de föreställningar människor har om hur

världen är beskaffad, de intellektuella resurser som man har tillgång till och de artefakter som

finns i ett visst sammanhang" (s 63). Artefakter är de redskap eller verktyg människor skapat

för att förenkla sin tillvaro (datorer, miniräknare, kalendrar osv). Kulturen blir med andra ord

både materiell och immateriell men i ett tätt samspel med varandra (a.a.).

Enligt Säljö (2000) blir problemet med hur vi lär därför en fråga om hur vi tillägnar oss de

resurser för att tänka och utföra praktiska projekt som utgör delar av vår kultur och

omgivning. Säljö menar att de stora förändringar som skett i människans fysiska och

intellektuella färdigheter samt i hennes kunskaper synliges när vi ser på de redskap eller de

verktyg vi använder för att observera, bearbeta och mediera omvärlden och den kollektiva

kunskap vi byggt upp. Fenomen som institutioner och verksamheter har blivit möjliga genom

att vi lärt oss organisera mänskliga aktiviteter. Dessa fenomen utgör varaktiga och starka

sociala system som bygger på komplicerade former av samverkan mellan människor, menar

Säljö. Ett grundläggande antagande i det sociokulturella perspektivet är att lärandet i sig inte

är något problem. Det handlar således inte om huruvida människor lär sig eller inte utan om

vad de lär sig av de situationer de ingår i. Det är med andra ord användandet av dessa

historiskt framsprungna redskap som är avgörande för hur vi använder vårt intellekt, vår

kropp, och hur vi samspelar med andra menar författaren (a.a.).
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I samband med det sociokulturella perspektivet har enligt Carlgren (2000) skolan kritiserats

för brist på sammanhang och fokuseringen på dekontextualiserat lärande vilket innebär att

kunskaper i skolan inte har något direkt samband med den vardagliga situationen där

kunskapen skall användas. Säljö (2000) menar att i ett komplext samhälle är detta både en

förutsättning men skapar också svårigheter att lära (a.a.). Carlgren (2002) menar att det för

skolans del handlar om att göra eleverna delaktiga i institutioners sätt att avgränsa och

presentera sammanhang bla genom specifika sätt att använda språket (a.a.). Även Säljö (2000)

lägger tonvikt vid språkets betydelse och menar att människor genom att engagera sig i

sociala aktiviteter skapar mening. Aktiviteter i skolan måste därför vara så äkta eller riktiga

som möjligt. Eleverna måste inbjudas till att pröva sig fram, menar Säljö, och jämför eleven

med lärlingen som för att lära sig måste få agera och tala. Det är snarare processen än den

färdiga produkten som fokuseras i det sociokulturella perspektivet.

3.4. Från speciallärare till specialpedagog

1990 ersattes den tidigare speciallärarexamen med specialpedagogexamen. Detta som en följd

av bla den förändrade synen på specialpedagogik som integreringen av särskilda

undervisningsgrupper medförde, enligt lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU

1999:63). Den nya yrkesrollen innebar en förskjutning från att i huvudsak varit undervisande

till att även utgöras av en handledande och konsultativ roll. Trots att det ur vissa aspekter hade

skett väsentliga förändringar från den tidigare speciallärarutbildningen så återgav den senare

examensförordningen både specialundervisningens tradition och specialpedagogikens

oförenliga funktioner. Detta handlade, enligt kommittén, om skolans problem att tillvarata den

naturliga mångfalden bland eleverna och att anpassa undervisningen därefter. När skolan inte

klarade detta uppdrag blev det specialundervisningens uppgift att lösa

differentieringsproblematiken vilket resulterade i en avskiljning av elever från deras ordinarie

undervisning (a.a.). Ahlberg (1999) menar att de traditionella föreställningarna om att

specialläraren har till uppgift att diagnostisera och undervisa enskilda- eller få elever i taget

lever kvar. Persson (2005) pekar på en annan aspekt och menar att det från flera håll uttryckts

en saknad av specialläraren då den nya yrkesrollen kom att i olika sammanhang uppfattas som

att specialpedagogen uteslutande skulle arbeta med personalhandledande- eller

skolutvecklande uppgifter. Det kan i detta perspektiv sägas uppstå ett "glapp" mellan läraren

och specialpedagogen, menar Persson.
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Skolverkets (1999b) granskningar av elever i behov av särskilt stöd visade vidare att den

specialpedagogiska yrkesrollen, hade haft svårt att få fäste i skolan. Inspektörerna fann att det

på många skolor var problematiskt med specialpedagogernas legitimitet bla beroende på att

deras grundläggande lärarkompetens inte alltid stämde överens med den verksamhet de

arbetade i. Med utgångspunkt i skolverkets granskningar konstaterade

lärarutbildningskommittén att de utbildningspolitiska och ideologiska intentionerna i de

offentliga styrdokumenten hade haft svårt att få genomslagskraft i skola och lärarutbildning.

Då de specialpedagogiska insatserna sågs som djupt förankrade i synsätt och värderingar som

inte stämde överens med styrdokumentens intentioner. I Lärarutbildnings kommitténs

betänkande kan läsas att det

…är en av specialpedagogikens mest angelägna uppgifter att bidra till att personal i skola och förskola
kan möta den naturliga variationen av elevers olikheter. Specialpedagogiken är i dagens skola ett
nödvändigt kompetens- och kunskapsområde i utvecklingen av skolans pedagogiska arbete. Det handlar
då om varje individs rättighet att få utbyte av skolan genom att få delta utifrån sina unika erfarenheter,
kunskaper, förutsättningar och behov (SOU 1999:63, s 193).

En angelägen grundprincip i betänkandet var att lärare bör utbildas för att kunna möta alla

barn och ungdomar. Kommittén menade att det är nödvändigt att alla lärare har kompetens att

organisera sitt arbete utifrån elevers olika behov av tid, stöd och stimulans. För detta krävs att

lärare redan i sin grundutbildning får specialpedagogiska kunskaper. Kommittén föreslog

därför att lärarutbildningen utvecklar specialpedagogisk kompetens samt att en förstärkning

av det specialpedagogiska programmet görs. Där specialpedagogens överordnade

arbetsuppgift skall vara…

…att identifiera och undanröja faktorer i undervisnings- och lärandemiljöerna som orsakar att elever får
svårigheter. Det medför att specialpedagogen knyts närmare skolans ledning, får en mer utpräglad
funktion som kvalificerad samtalspartner i det pedagogiska arbetet på skolan och tar  ansvar för det
övergripande specialpedagogiska arbetet (SOU 1999:63, s 202).

Lärarutbildningskommitténs förslag till ny examensförordning antogs 2001.

Den nya lärarutbildningen bör kunna resultera i att arbetslagets samlade kompetenser fyller ut

tomrummet mellan lärare och specialpedagog menar Persson (2005).

Hur specialpedagogens kompetens bäst ska utnyttjas hänger nära samman med den aktuella

verksamhetens behov, menar Person (2005) vilket innebär krav på stor flexibilitet i arbetet. I

specialpedagogens uppgifter ingår att kunna arbeta nära enskilda lärare eller arbetslag för att

till exempel efter en kartläggning och analys kunna medverka till att utveckla arbetsformer
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och arbetssätt utifrån den enskilde elevens behov. Specialpedagogen har även en central roll

både vad gäller att ta initiativ till och aktivt utarbeta åtgärdsprogram och i vissa fall också

genomföra och utvärdera dessa (a.a.). Elevens problematik ska på förutom individnivå även

analyseras på grupp- och organisationsnivå. Problem ska således förstås relationellt

(Skolverket 2001a). I Skolverkets studie (2003) om kartläggning av åtgärdsprogram i

grundskolan, framkom att ämnes och klasslärare har en större funktion i detta sammanhang.

Detta, menar författarna, kan uppfattas som att ansvaret för identifieringsprocessen och

upprättandet av åtgärdsprogrammet delas av läraren och specialpedagogen vilket tyder på ett

nära samarbete dem emellan. Detta kan ses som positivt och stämmer väl överens med

styrdokumenten med avseende på skolans kollektiva ansvar för samtliga elever, menar

författarna. Vissa delar av studien indikerade dock att jämförelsevis stor del av

specialpedagogens tid lades på test av olika slag i identifieringsprocessen av elevers

svårigheter, vilket tillsammans med att lärares undervisning mera sällan inkluderades i

åtgärdsprogrammen på de skolor där andelen specialpedagoger var högre kan mana till

eftertanke (a.a.). I Skolverkets Nationella kvalitetsgranskningar (1999b) dras slutsatsen att det

ofta finns en olöst konflikt gällande målsättningen av arbetet i elevårdsteamen på skolorna där

specialpedagogerna för det mesta ingår.

Teamen uttalar ofta en önskan om att få arbeta förebyggande och handledande genom lärarna, samtidigt
som skolledning och lärare ställer krav på insatser för enskilda elever (Skolverket 1999b, s 95).

Det är med andra ord stora krav som ställs på specialpedagogens kompetens.

I examensförordningen föreskrivs att studenten ska ha den kompetens som erfordras för att

aktivt kunna arbeta med barn, ungdomar, och vuxna i behov av särskilt stöd. Därutöver ska

specialpedagogen arbeta i avsikt att utveckla verksamheten i stort (Persson 2005).

Enligt Ahlberg (1999) bedriver specialpedagogen sitt arbete i ett socialt sammanhang vilket

innebär att attityder, värderingar och normer har stor betydelse för hur arbetet kommer att

utformas. I en ömsesidig påverkan av varandra skapar människorna sin dagliga verksamhet i

skolan. Olika erfarenheter möts och yrkesrollers traditioner får en betydande funktion för

arbetets innehåll och utformning. Det kan därför stöta på motstånd att som nyutexaminerad

specialpedagog vilja arbeta i riktning mot förändring enligt det nya uppdraget och det är

därför inte märkligt om konflikter och motsättningar uppstår (a.a.). Persson (2005) menar att

för att kunna arbeta i enlighet med intentionerna krävs att specialpedagogen har mandat av

rektor att göra det. Det ställer också höga krav på integritet och mod att möta det motstånd

som då kan uppstå.
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3.5. En skola för alla

En skola för alla handlar om ett mål att sträva mot enligt Emanuelsson (2004). I skolans

styrdokument har detta mål över tid blivit alltmer omfattande och tydligt formulerat. Ett mål

som visat sig vara svårt att nå och det råder en stor variation i hur långt olika skolor nått i

denna strävan. De skolor som kommit längst utmärks dock av en rad gemensamma

kännetecken, enligt ett flertal studier (Dyson & Millward 2000, Skolverket 1999b,

Emanuelsson 2004). Dessa kännetecken kan identifieras ungefär som ett tydligt och effektivt

ledarskap för det pedagogiska arbetet inte endast av rektor utan spritt över hela skolan, ett väl

integrerat samarbete i arbetslag med en problemlösande inställning och med tydligt

formulerade och medvetna målsättningar. Det specialpedagogiska stödet ges i ordinarie klass

och specialpedagogerna har en proaktiv roll och skolledningens stöd i detta (a.a.).

Elevers förutsättningar för lärande hänger samman med en rad faktorer. Det handlar både om den enskilde
elevens förutsättningar, om lärarens kunskaper och kompetens för att möta just den elevens behov, om
skolan som institution kan skapa de arbetsformer och den kultur som fungerar liksom om de förutsättningar
och begränsningar som de nationella och lokala styrinstrumenten skapar
(En skrift från Skolverket 2001, s 7).

I följande avsnitt kommer bland annat dessa faktorer att beröras samt de dilemman de kan

innebära. Specialpedagogens roll kommer inte att tas upp i någon större omfattning då den

redogjorts för tidigare i uppsatsen. Valet av underrubrikerna organisations-, grupp- och

individnivå, hänger samman med tanken att elevers problem ska ses relationellt enligt skolans

styrdokument vilket också bör vara utgångspunkten för upprättande av åtgärdsprogram.

Gränserna mellan de olika nivåerna är inte alltid enkel att dra då de ofta samspelar med

varandra.

3.5.1. Organisationsnivå

I det decentraliserade skolsystemet finns inga givna regler och styrdokumentens övergripande

mål ska tolkas och utvecklas lokalt. Det blir därmed varje enskild skolas uppgift att hitta

metoder för att nå målen (Berg 1999). Tillsammans med samhällsutvecklingen medför detta

en förändring av skolans roll från att i huvudsak varit en kunskapsförmedlande institution till

att bli en värdebärande och lärande institution. Detta gör i sin tur anspråk på

kunskapsutveckling och ökade krav på kompetens hos skolans aktörer där dialogen och

kommunikationen utgör centrala begrepp (Utbildningsdepartementet 2001).
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Enligt Lpo 94 är det rektors ansvar att personalen får den kompetensutveckling de behöver för

att professionellt kunna utföra sina uppgifter. Enligt Utbildningsdepartementet (2001)

samspelar förändring och kompetensutveckling med varandra då förändring kan ses som

lärprocesser genom vilka kompetensutveckling kan ske. I denna organisation handlar

ledarskapet om att, inom det handlingsutrymme som omges av uppdragsgivarens intentioner

med verksamheten, uppmuntra och stödja olika handlingar men också att initiera och

medverka i den lokala verksamhetens utveckling (a.a.). Detta förutsätter, menar Berg (1999),

dels att aktörerna har grundläggande kunskaper om de förhållanden som utgör gränserna för

det tillgängliga handlingsutrymmet. Men också kunskaper för att analysera den faktiskt

rådande skolkulturen som utgör basen i den verksamhet skolan utövar (a.a.).

Ahlberg (1999) drar utifrån sin studie slutsatsen att dessa aktörer måste ges tid och

mötesplatser för möjlighet till reflektion över skolans mål, värdegrund, sociala praktik och

lärande för att förbättra kompetens och kunskap om hur verksamheten i en mål och

resultatstyrd skola kan utövas (a.a.). I den lärande organisationen utgör de dilemman,

svårigheter och utvecklingsområden skolans aktörer ställs inför i sitt arbete utgångspunkten

för kompetensutveckling (Utbildningsdepartementet 2001). I Skolverkets studie (2001b)

uttryckte såväl skolans personal som föräldrar och elever att de hade bristande kompetens om

funktionshinder och dess pedagogiska och sociala konsekvenser. Rektorerna i Tidemans mfl

studie (2004) ansåg att några av de viktigaste frågorna i arbetet med "elever i behov av

särskilt stöd" var fortbildning och kompetenshöjning av skolans personal.

Enligt Berg (1999) kan det pedagogiska samtalet ses som en väg mot kunskapsutveckling då

lärande innebär att …"erfarenheter görs till föremål för reflektion och eftertanke" (s.68).

Arbetslaget kan enligt Gunnel Colnerud och Kjell Granström (2002) därmed sägas få en

central roll som forum för erfarenhetsutbyte, reflektion, samarbete, planering och

problemlösning under förutsättning att det gemensamma yrkesspråket utvecklas och utnyttjas

på metanivå. Yrkesspråket är ett verktyg för att strukturera den samlade kunskap som finns i

en yrkesgrupp. Ett välutvecklat yrkesspråk eller metaspråk omfattar…"teorier, modeller och

gemensamma antaganden som en yrkesgrupp faktiskt hanterar och uttrycker" (s.44). Det

handlar om förmågan att tillsammans lyfta praktiken till teoretisk nivå och våga utmana det

etablerade föreställningarna (a.a.). Huvuddelen av skolorna i Skolverkets granskning (1999b)

utmärktes dock av en harmonikultur vilket innebär ett undvikande av diskussioner som kan

innebära att motsättningar i synsätt och tankar kommer till uttryck (a.a.) Flera studier visar
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också att lärare har varierande inställning till arbetslag (Skolverket 2001b, Berg 1999). Enligt

Skolverkets studie (2001b) har vissa lärare ett slags tyst motstånd mot organisatoriska

förändringar. Detta uppfattas av rektorerna i studien som oro och osäkerhet för att inte klara

nya arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att lärare får det stöd de behöver under pågående

förändringar. Skolledarens förmåga att organisera verksamheten och att lyfta pedagogiska

diskussioner får en avgörande betydelse i ett förändrings- och utvecklingsarbete.

I Ahlberg (1999) studie framkom att skolledaren ansåg att det var viktigt att träffas för att

kunna samarbeta och initierade en rad olika möten. Vid dessa möten stod dock

organisationsfrågor i fokus och de pedagogiska frågorna hade en underordnad roll (a.a.).

Regelbunden handledning kan enligt Skolverkets (2001b) studie också vara en riktad

kompetensutvecklande insats då den är flexibel och lätt kan formas utifrån en grupps behov

(a.a.). Skolverkets (1999b) granskningar visade dock att specialpedagogers resurser i form av

handledning utnyttjades i allt för liten omfattning.

Enligt Lpo 94 har rektor också inom givna ramar ett särskilt ansvar för fördelningen av

skolans resurser och att elevvårdsverksamheten utformas så att elever får det stöd de behöver.

Resursfördelning och stödåtgärder ska anpassas efter den värdering läraren gör av elevens

utveckling (a.a.). Skolverkets studie (2001b) visade att skolorna prioriterade elever med en

medicinsk diagnos resursmässigt samtidigt som de uppgav att deras huvudbekymmer var

elever som inte kom till skolan, elever med psykosociala problem och elever med otillräckligt

stöd hemifrån. En förklaring till detta kan, enligt författarna, vara diagnosens praktiska och

ekonomiska betydelse för rektorerna. Diagnosen ansågs dels underlätta resursprioriteringen

och till viss del också val av undervisningsstrategier. Men den fungerade även som ett

argument i budgetförhandlingar (a.a.). Med hänvisning till Foucault (1993) menar Tideman

mfl (2004) att rektorerna i detta sammanhang blir en slags "normaliseringsdomare" då det

slutligen är de som avgör vilka som ska betraktas som normala respektive annorlunda (a.a.).

Resursers förbrukning, nivå, och fördelning är verkan av en lång historisk process enligt Haug

(1998) där förvaltningen av resurserna successivt har institutionaliserats. Användandet av

resurser handlar i detta perspektiv om att upprätthålla skolans institutionaliserade system. En

reducering av de ekonomiska anslagen till systemet skapar därför snabbt en process som även

medför att skolans prioriteringar måste debatteras. Hela det institutionaliserade systemet

hamnar i gungning vilket leder till ett motstånd och man slår vakt om det etablerade. Istället

kan dokumentationen av resursbehovet göras med hjälp av medicinska diagnoser som ett svar

på neddragningarna. Haug menar att debatten om resurser för ensidigt handlar om pengar.
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Resurser är så mycket mer som elevförutsättningar, lärarkompetens, kulturellt kapital,

institutionell kompetens, utrustning mm. Den mest centrala punkten som förklaring till

resultat är utnyttjandet av skolans handlingsutrymme (a.a.).

Skolverkets (2001b) studie visade bla att den enda skolan som inte inrättat någon liten

undervisningsgrupp var den skolan som prioriterat små (ca 22) klasser för alla elever (a.a.).

Tidigare forskning har enligt Skolverkets (1999b) granskningar visat att elevantalet i en klass

inte haft någon betydelse för elevers möjlighet att nå målen. Det har däremot haft betydelse

för elever och lärares trivsel (a.a.). Persson (2005) hänvisar till STAR-projektet, en studie

gjord i USA på 80 skolor med 11600 elever som visar ett klart samband mellan goda

prestationer i matte och svenska och små klasser. Vilket gynnade framför allt elever från lägre

socialgrupper och etniska minoriteter (a.a.).

Rektor har i egenskap av pedagogisk ledare och chef för skolans personal det yttersta ansvaret

för skolans verksamhet och resultat. Ansvaret preciseras i läroplanen. Flera studier (Hultman

2001, Skolverket 1999b) visar att rektorer i allt för hög omfattning ägnar sig åt administrativt

arbete och allt för lite åt pedagogiskt ledarskap. Skolverkets granskning (1999b) visade att det

inte råder någon gemensam syn om rektors uppgift som pedagogisk ledare i skolan. Många

lärare menar att rektors uppgift är att handla i relation till föräldrar och förvaltning dvs utåt

och uppåt samt att ta ett särskilt ansvar för elevvårdsfrågor.

Lärarna ska själva sköta det pedagogiska arbetet utan rektors påverkan. Personal med denna inställning
utgör naturligtvis inte något stöd för rektorns utvecklingstankar (Skolverket 1999, s 31).

Rektor ses följaktligen av många lärare som endast en administrativ chef och det är inte heller

ovanligt att rektor själv antar den rollen (a.a.). Rektorsrollen är dock konfliktfylld och det går

inte alltid att realisera de avsikter styrsystemen uttrycker, menar Berg (1999) då regler, mål,

ramar, resurser och kvalitetskrav inte harmonierar med varandra (a.a.). I skiljelinjen mellan

visionen "en skola för alla" och skolans verklighet ska rektor, menar Tideman mfl (2004) dels

förverkliga uppifrån införda förändringar, dels leda och organisera den lokala skolan samt

handha anställdas och elevers krav på förväntningar och rimliga förutsättningar i form av tex

tjänster, klasstorlekar och ämnesinnehåll. Författarna menar att i denna skiljelinje blir frågan

om elevers kategorisering och sortering central för hur skolvardagen ska organiseras (s 21).
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3.5.2. Gruppnivå

Klassrumssituationen är en komplexfylld arena menar Ahlberg (1999) då läraren ska rikta sig

mot såväl den enskilda eleven som hela gruppen samtidigt som han/hon ska bidra till att

eleverna utvecklar social kompetens och kunskaper i skolans ämnen (a.a.). Lärare förväntas

också göra eleverna delaktiga i planering, genomförande och utvärdering (Lpo 94).

Lärarens arbete formas enligt Carlgren & Marton (2000) mellan lärarens ambitioner att

förverkliga styrdokumentens intentioner och dess faktiska förutsättningar. Författarna menar

att lärare i mer eller mindre utsträckning reflekterar över syftet med verksamheten, vad

innebörden i uppdragets olika delar kan betyda. Många lärare tar omständigheterna och deras

egna val för givna, istället för att fråga sig vad det innebär att kunna tex division, varför ett

visst innehåll ska behandlas och vilka alternativa vägar det finns att uppnå målen.

Lärarens arbete kan dock inte enbart förstås menar författarna, utifrån uppdraget samt lärares

intentioner att tolka innebörden i detta. Skolan är ju också en social praktik med starka

traditioner som har stort inflytande över arbetets utformning. Arbetet i klassen styrs av tid och

det är stora klasser att ta hand om. De elever som är mer resurskrävande tar tid, stör ordningen

i klassen och flytet i arbetet. Ett gemensamt yrkesdrag hos lärare handlar just om att

upprätthålla ordningen i klassrummet menar Carlgren & Marton vilket förväntas av alla

aktörer i skolan, av samhället och föräldrar, att läraren ska klara av. Ofta handlar det också om

att motivera eleverna att göra det som läraren har tänkt ut. Det råder på så sätt en diskrepans

mellan den sociala sidan och den pedagogiska sidan i lärararbetet, och det handlar om hur väl

läraren lyckas hantera båda sidor så att det går att förverkliga uppdraget. Ett sätt att hantera

elevers olika arbetstakt har enligt Carlgren & Marton varit att lärarrollen gått från att i

huvudsak varit undervisande till att mer och mer låta eleverna arbeta individuellt med olika

saker i klassen. Detta får konsekvenser menar författarna, då samspelet mellan lärare och

elever med syfte att ge eleverna ett sammanhang för det som ska läras minskas. Detta har

också lett till att spridningen mellan elever blivit ännu större. Eftersom eleverna befinner sig

på olika ställen så har de gemensamma genomgångarna försvårats och tiden för enskild

genomgång räcker inte till (a.a.). I Skolverkets granskningar (1999b) uppmärksammas

problematiken med att i alltför stor utsträckning låta elever jobba med enskilt arbete.
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Det finns en uppenbar risk med arbetsformen ”eget arbete” att man i alltför hög grad använder
självinstruerade, färdigproducerat material, ofta självrättande med ren färdighetsträning. Utrymmet för
gemensamma diskussioner minskar, om en stor del av dagen ägnas åt eget arbete
(Skolverket 1999b, s 70).

Persson (2005) menar att detta drabbar särskilt de elever som har svårigheter i skolarbetet.

Olika studier har visat att dessa elever mer än andra har fått ägna sig åt isolerad färdighets

träning. Ett allt vanligare sätt att hantera ordningen i klassrummet och elevers olika arbetstakt

är att skapa mer homogena klasser. För det krävs att vissa elever definieras som avvikande

(a.a.). Läraren har här menar Tideman mfl (2004) en funktion som ”gate-keeper” han/hon är

den som avgör om och när en elev är i behov av särskilda stödinsatser. Ofta försöker lärare

hitta olika vägar att lösa situationen men då utan specialpedagogens medverkan. När läraren

inte klarar detta får specialpedagogen ta över ”problemet” (a.a.). Enligt Persson (2005) är

motiven för specialundervisning inte sällan att eleven ska komma i fatt de andra och avlasta

de övriga i klassen. Specialundervisningen ses också som en möjlighet att individualisera

undervisningen utifrån elevens behov och förutsättningar (a.a.). Haug (1998) menar att

specialundervisningen blir en metod att tillfredställa behovet av differentiering, för att

upprätthålla skolans traditionella funktion. Han menar vidare att detta fenomen kan spåras

tillbaka till 60-talet när skolan organiserade heterogena klasser, utan att man utvecklat

varierade former för individualiserat arbete. Konsekvensen blev då liksom nu att väldigt

många elever fick specialundervisning (a.a.). Persson (2005) menar att differentiering kan ses

ur två aspekter, det ena är att elever differentieras och placeras i olika grupper eller skolor,

med utgångspunkt i deras förmåga att klara skolans krav, eller att undervisning och aktiviteter

anpassas efter elevens behov med utgångspunkt att elever är olika (a.a.). Enligt Haug (2000)

är det den kollektivt orienterade undervisningen som dominerar i dag, i stället för en

individualiserad undervisning inom gemenskapen. Skolverkets studie (2001b) visade att

insatser för elever med funktionshinder var de samma oavsett diagnos, som att få gå i liten

grupp, undervisning hos specialläraren eller assistentstöd. Många av de elever som

intervjuades upplevde att de inte var delaktiga i undervisningssituationen och i

kamratgruppen. Om eleven inte kunde delta i något moment eller aktivitet erbjöds sällan

alternativa möjligheter inom klassens ram (a.a.). Jakobsson (2002) menar att ibland ses själva

placeringen i en viss klass eller grupp som en garanti för att elever får särskilt stöd, vilket ger

konsekvenser för möjligheten till delaktighet och lärande.
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Organisationsformen vid stödinsatser måste noggrant övervägas då den inverkar på såväl delaktigheten som
lärandet. Studien visar att olika mål ibland kolliderar samt att stödinsatser ibland till och med kan motverka
sitt syfte. Att betrakta särskilt stöd som något så särskilt, att det måste ske vid sidan av det ordinarie
skolarbetet och inte som stöd för deltagande i klassens arbete, kan få konsekvenser som motverkar det som
stödet skall leda till. (Jakobsson 2002, s 199).

Olika konsekvenser Jakobsson beskriver är bland annat när det särskilda stödet förläggs

endast då läraren har tid och inte utifrån när eleven är i behov. Vid en skola, var det på

elevens lunchrast. Risken är att eleven får svårt att få ihop det som sker i skolan till en

sammanhängande helhet. Ett annat exempel är när elever upplever motvilja att gå ifrån

klassen, och blir frustrerade när de sedan upptäcker vad de missat när de varit i den lilla

gruppen eller hos specialläraren. Jakobsson menar att ”lärande och delaktighet samtidigt bör

beaktas såväl vid analyser av skolsituationer som i det pedagogiska arbetet i skolan” (s 195).

Jakobsson kom i sin studie fram till att när skolpersonals förhållningssätt var sådant att

utgångspunkten för aktiviteter och arbetssätt var elevers erfarenheter, behov och intressen.

När lärare och elever planerade tillsammans och när detta skedde i ett sammanhang var

möjligheterna till delaktighet och lärande som störst (a.a.). I skolverkets (1999b) studie

betonades vikten av den fysiska miljöns utformning för undervisningens pedagogik och

metodik. Lärarna uttryckte ett stort behov av mindre utrymmen i anslutning till klassrummen,

då flexibla undervisningssalar skulle kunna öka möjligheterna för en mer individualiserad

undervisning inom klassens ram (a.a.).

3.5.3. Individnivå

I svensk handikapp politik föreskrivs ett miljörelativt synsätt vilket innebär att en individ kan

ha en viss funktionsnedsättning men svårighetsgrad och om dessa blir ett hinder för individen

bestäms av miljöfaktorer (skolverket 2001a).

Enligt Björn Kadesjö (2001) kom de första vetenskapliga rapporterna i början på 1900-talet

som beskrev barn med, vad vi i vardagligt tal benämner som koncentrationssvårigheter (a.a.).

Begreppet AD/HD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är den internationellt mest

användbara termen för primära koncentrationssvårigheter och står för avvikelser inom

uppmärksamhet, aktivitet och impulsivitet. Det finns inga specifika test eller undersökningar

för att ställa diagnosen AD/HD eftersom den grundas på en beskrivning av symtom. För att

ställa diagnosen AD/HD ska minst sex symtom på ouppmärksamhet och/eller sex symtom på

hyperaktivitet/impulsivitet vara uppfyllda enligt de kriterier som är uppställda enligt den

amerikanska diagnosmanualen i DSM-IV. Symtomen ska ha funnits i minst 6 månader i minst
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två miljöer som t.ex. skola och hem. Barnet ska ha påtagliga svårigheter som inte är förenliga

med vad som kan förväntas av barn i den aktuella åldern (Kadesjö 2001, Duvner 2002,

Gillberg 2005). Forskare inom neuropsykiatrin menar, enligt Kadesjö (2001) att primära

koncentrationssvårigheter har en biologisk grund och är i huvudsak ärftligt betingat, men

forskare är idag överens om att det kan finnas olika förklaringar som också kan påverka

varandra ömsesidigt. Det är samtidigt viktigt menar Kadesjö att beakta hur olika miljöfaktorer

och samspelet mellan barnet och dess omgivning samverkar med och påverkar det

ursprungliga problemet (a.a.).

Jakobsson (2002) menar att det är många faktorer som inverkar på enskilda elevers

skolsituationer och det är därför viktigt att ha förståelse för det totala sammanhanget. De

uttryck som framträdde i de skolsituationer som Jakobsson studerade handlade inte enbart om

enskilda elevers förutsättningar utan även förhållanden och relationer i den omgivande miljön.

Diagnoser är beskrivningar på medicinsk och psykologisk nivå medan det som kan observeras

i skolsituationer är sociala och pedagogiska uttryck menar hon. Lärare i studien menade att i

den mån diagnosen förklarade ett visst beteende eller vissa svårigheter sågs den som värdefull

för lärarnas förhållningssätt och vid kontakt med myndigheter och föräldrar men i den

pedagogiska verksamheten ansågs diagnosens betydelse vara av mindre värde. Ofta var

diagnosen en bekräftelse på något de redan visste. Det kunde också vara frustrerande då

symtombeskrivningen inte stämde överens med elevens beteende. Samtidigt efterfrågades

dock information kring diagnosen då lärare oftast inte medverkat i diagnosticeringsprocessen.

Föräldrar i studien menade däremot att diagnosen bidrog till identitetsutveckling, och gav

informationsmöjligheter men framför allt hade diagnosen givit en förklaring och ett namn på

barnets uppvisade svårigheter. Diagnosen fyllde också en viktig funktion för att hävda barnets

rätt till särskilt stöd i skolan och personliga hjälpmedel. Flera föräldrar angav diagnosen som

avgörande vid kontakter med sjukvård, myndigheter och skola för att få gehör för behovet av

insatser (a.a.).

Eva Hjörne (2004) fann i sin studie att elevvårdsteam och föräldrar var rörande överens om att

eleven behövde en diagnos. Ofta var det föräldern som introducerade sina misstankar för

skolpersonal om att deras barn kanske hade ADHD/DAMP. Diagnosen fungerade som en

gemensam mötesplats mellan skolpersonal och föräldrar där man kunde fokusera på barnets

problem istället för hem och skolförhållanden. Hjörne menar att diagnosers funktion och

betydelse kan förstås utifrån att den gör ett konkret jobb på flera nivåer. Den är en länk i
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processen i anskaffandet av resurser då elever handikappförklaras. Den frilägger alla parter,

även föräldrar från allt ansvar. Då diagnosen finns till hands som en legitim lösning och

förklaring till barnets svårigheter är det lättare att enas kring den menar hon (a.a.).

I skolverkets studie (2001b) ansåg elever och föräldrar att svårigheter att nå målen handlade

om en kombination mellan de svårigheter eleven hade och skolans förmåga att ge rätt stöd.

Lärarna i studien menade däremot att elevernas skolsvårigheter orsakades av brister hos

individen (a.a.). Carlgren (2000) menar att i stället för att betrakta svårigheter som enbart ett

kognitivt problem kan tex inlärningssvårigheter förstås utifrån att man har andra erfarenheter

än de som krävs i skolan. Många lärare tar förgivet att elever från olika kulturer och olika

bakgrund behärskar de kommunikativa regler som gäller för undervisning och socialt samspel

i skolan. Språket har en kognitiv (att förstå) och en sociokulturell sida (göra sig förstådd), för

många elever blir språket i skolan inte deras eget och de har svårt att relatera till deras egna

erfarenheter. För att ge alla elever möjligheter att delta i skolans kultur bör man menar

Carlgren synliggöra de osynliga reglerna genom att samtala och diskutera dessa med eleverna.

Insatser bör inriktas mot att ge eleverna möjligheter till erfarenheter (a.a.). Det blir således

viktigt menar Ahlberg (1999) att granska undervisningen för att identifiera vilka situationer

som snävar in elevens möjligheter att uttrycka sina erfarenheter. Detta kan jämföras med Säljö

(2000) som menar att ett genuint lärande endast kan möjliggöras om de sociala och materiella

villkoren blir en del av lärande kontexten. I styrdokumenten betonas att elever skall göras

delaktiga i planering vad gäller arbetsformer, arbetssätt, kunskapsstoff och utvärderingar

(Lpo- 94). För elever i behov av särskilt stöd kan utvecklingssamtalet och upprättandet av

åtgärdsprogram fungera som viktiga forum för möjligheten till eget ansvar och inflytande

över skolsituationen. Utvecklingssamtalet är ett tillfälle då hem och skola gemensamt kan

diskutera hinder och möjligheter för elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling utifrån

olika perspektiv inte minst elevens. För att på så sätt få den samlade kunskap som behövs för

att kunna utarbeta ett verkningsfullt åtgärdsprogram (skolverket 2001a). När

problemformulering och val av insatser formuleras utan elevens medverkan ökar riskerna för

misslyckanden, då eleven kanske inte alltid uppfattar problemen och insatser på samma sätt

som de vuxna runt eleven (SOU 1998:66). Hjörne (2004) fann i sin studie att eleverna själva

sällan tillfrågades hur de såg på problemen och menar att det ofta saknas ett barnperspektiv. I

elevhälsoteamen analyserades inte heller undervisningens upplägg eller hemförhållanden

(a.a.).



24

4. Tillvägagångssätt

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi gått tillväga under forskningsprocessen.

4.1. Förförståelse

Vår förförståelse utgörs av de styrdokument, teorier, forskning och perspektiv som ligger till

grund för undersökningen och som vi redovisar i inledning och bakgrund. Förförståelsen

innefattar också våra tidigare erfarenheter. Vi är båda yrkesverksamma förskollärare men vi

har också olika referensramar då vi arbetat inom olika verksamheter som grundskola, förskola

och särskola. Detta har givit oss båda många berikande diskussioner och reflexioner ur flera

olika perspektiv kring elevers skolsituationer samt vilken betydelse och funktion diagnosen

kan ha i olika sammanhang.

4.2. Metodval och inriktning

Som metod för undersökningens genomförande valdes en kvalitativ ansats. Enligt Pål Repstad

(1999) passar kvalitativa metoder när man som forskare söker förståelse genom att beskriva

och analysera processer i specifikt avgränsade miljöer. Vi har utifrån vårt syfte valt att göra en

fallstudie med utgångspunkt i en skola och en specifik skolsituation för en elev med

diagnosen AD/HD. Genom att studera ett specifikt ”fall”, kan man enligt Sharan Merriam

(1994) fånga det samspel mellan viktiga faktorer som kännetecknar situationen.

Ahlberg (1999) menar att styrkan i fallstudier ”ligger i möjligheten att fördjupa analysen av

det unika fallet och därigenom fånga mer av den komplexa verkligheten” (s 75).

Undersökningen inriktar sig mot att identifiera faktorer på organisations-, grupp- och

individnivå som är av betydelse för hur elevens skolsituation kommit att utformas och hur

dessa samspelar med varandra och därför har vi valt att använda oss av triangulering.

Triangulering kan som i den här undersökningen innebära att man intervjuar olika deltagare

dels för att få en tät deskriptiv och verklighetstrogen bild av elevens skolsituation men också

för att uppnå en nyansrikedom, genom att deltagarna representerar olika roller och

ansvarsområden i skolans verksamhet. Enligt Merriam (1994) är man i kvalitativ forskning

inriktad på process, vilket bland annat innebär att man är intresserad av historien bakom den

situation eller företeelse man studerar och hur denna har inverkat på det som sker (a.a.). För

att få förståelse för hur elevens skolsituation ser ut idag, vilka insatser som gjorts och vilka

motiv som ligger till grund för dessa är det således viktigt att ta reda på hur elevens

skolsituation sett ut tidigare.
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Enligt Ingrid Carlgren (2000) präglas samtalet om verksamheten i skolan traditionellt i

normativa- snarare än analytiska termer. Teorier uppfattas ofta som föreskrivande än som

redskap för att analysera det som pågår (a.a.). Avsikten är inte att avgöra hur väl

skolpedagogerna lyckas leva upp till styrdokumenten i den enskilda skolsituationen, även om

dessa i viss mån varit utgångspunkt för datainsamling och analys, utan vår ambition är att ge

verkligheten tolkningsföreträde.

4.3. Datainsamlings metod

Då vi strävar efter att förstå och tolka mening och innebörd i skolpedagogers resonemang i

arbetet med en elev med diagnosen AD/HD har vi valt att använda oss av intervjuer som

datainsamlingsmetod. Den kvalitativa forskningsintervjun är, menar Steinar Kvale (1997), ett

planerat ämnesfokuserat samtal med ett tydligt syfte vars strävan är att nå utöver det

vardagliga utbytet av åsikter för att erhålla grundligt prövade kunskaper. Denna form av

intervju är halvstrukturerad dvs den är vare sig ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat

frågeformulär. Kvale definierar den som…"en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar

av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening" (s 13).

4.4. Urval av skola och respondenter

I sökandet efter respondenter skickades inledningsvis en förfrågan via mail till samordnare för

specialpedagoger i en kommun i Mellansverige, om de kände till någon skola som kunde

tänkas vara lämplig för studien utifrån syftet och där det fanns ett samarbete mellan rektor,

specialpedagog och lärare runt en elev som fått diagnosen AD/HD. Då detta utskick inte gav

något resultat ringdes olika skolor upp i olika kommuner varvid en skola visade intresse.

Valet av respondenter utgjordes av möjligheten att identifiera faktorer på organisation-,

grupp- och individnivå som är av betydelse för hur elevens skolsituation kommit att utformas.

Då vi har valt att begränsa oss till faktorer inom skolans verksamhet föll valet på en

specialpedagog, rektor och lärare för att de utifrån sina olika ansvarsroller kan beskriva

möjligheter och hinder i sitt arbete med och kring eleven. De agerar inom olika nivåer, rektorn

på organisationsnivå, läraren på grupp- och individnivå och eftersom vi är blivande

specialpedagoger fann vi det intressant att ta reda på vilken roll hon har i sammanhanget då

hon skall agera på samtliga nivåer i skolan. Skolsituationen för en elev med AD/HD valdes

som ett exempel, då det är en diagnos som har ökat kraftigt under senare år, vilket medfört en

debatt om dess konsekvenser i en skola för alla. Eleven skulle tillhöra en vanlig klass, då det



26

var av intresse hur skolpedagoger uppfattade hinder och möjligheter även i

klassrumssituationen. Information om studiens syfte, etiska principer och bekräftelse om

ramar för intervjun som lokal, tid, bandinspelning skickades till respondenterna innan

intervjun skulle ske.

4.5. Etiska principer

Vi har enligt Vetenskapsrådets etiska principer (2002) informerat respondenterna via brev om:

Informations- och samtyckeskravet som innebär att deltagarna får information om

undersökningens generella syfte samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som

helst dra sig ur undersökningen. Konfidentilitetskravet som innebär att personer och platser

avidentifieras så att deras identitet inte ska kunna röjas. Nyttjandekravet som innebär

information om undersökningens ändamål samt att utskrifter och bandinspelningar kommer

att förstöras när uppsatsen är färdig.

4.6. Intervjufrågor och val av tema

Vi har använt oss av en intervjuguide för halvstrukturerade frågor (se bilaga). Enligt Kvale

(1997) ger en sådan guide en översikt över de ämnen som ska behandlas utifrån relevans för

forskningsämnet och förslag till följdfrågor. Den som intervjuar måste enligt Kvale avgöra

hur strikt guiden ska följas och vilka dimensioner i den intervjuades svar som bör utvecklas.

Enligt Repstad (1999) kännetecknas kvalitativa studier just av dess flexibilitet. Under

datainsamling uppstår ofta nya frågeställningar eller problem utifrån de intervjuades svar som

påverkar upplägg inför kommande intervjuer, frågor kan till exempel behöva ändras eller

följas upp. Även om olika intervjuer behandlar samma tema kan de bli mycket olika, vilket

Repstad menar kan ses som en möjlighet att upptäcka fler nyanser (a.a.). Efter vår första

intervju som var med specialpedagogen fick vi justera och komplettera intervjuguiden inför

nästföljande intervju. Vi var också tvungna att återkomma till specialpedagogen för att ställa

följdfrågor då vi upplevde att vi inte fått svar på allt vi ville. Intervjufrågorna ställdes utifrån

de olika ansvarsrollerna skolpedagogerna representerade, varför de blev olika. Vi ställde

också några lika frågor till samtliga respondenter för att kunna jämföra information.

Enligt Kvale (1997) bör frågorna i den kvalitativa intervjun vara enkla, korta, inte så många

och gärna av typen "berätta om" dvs öppna frågor. Författaren menar att för att få spontana

och utförliga beskrivningar måste de akademiska frågorna formuleras på ett lättsamt och

talspråkligt sätt. Han menar också att för många varför frågor lätt kan upplevas som ett
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examensförhör för den intervjuade (a.a.). De temaområden som behandlades under

intervjuerna styrdes dels utifrån respondenternas olika ansvarsområden men också utifrån

styrdokumentens intentioner om en skola för alla samt vad tidigare forskning och teoretiska

perspektiv visat ha betydelse för hur elevers skolsituationer gestaltar sig i en skola för alla.

4.7. Bearbetning av data

Intervjuerna på den aktuella skolan skedde enskilt med var och en och varade cirka en timme.

Vi var båda med under intervjuerna, en av oss höll i intervjun och den andra förde

stödanteckningar samt ställde följdfrågor. Vi övervägde noga fördelar kontra nackdelar med

att vara två intervjupersoner. Enligt Repstad (1999) kan den som blir intervjuad känna sig i

underläge om det är flera som intervjuar. Fördelarna med att vara två som intervjuar är dock

att den ena parten kan följa den ickeverbala kommunikationen, ställa följdfrågor och efteråt

kan man tillsammans diskutera sina tolkningar av intervjun (a.a.). Som oerfarna intervjuare

såg vi större möjligheter med att vara två och vi upplevde inte detta som negativt i själva

intervjusituationen. Samtliga intervjuer bandades och transkiberades ordagrant. Enligt Kvale

(1997) bör man sedan ta bort överflödigt material som upprepningar, avvikelser och skilja ut

det som är irrelevant utifrån studiens syfte (a.a.). Vi granskade intervjuutskrifterna och valde

ut de delar som var väsentliga utifrån vårt syfte för att på så sätt göra materialet mer

hanterbart inför analysen.

4.8. Analysmetod

Enligt Birgitta Kullberg (1996) kan tillvägagångssätt vid kvalitativa analyser inte kopplas

direkt till den enskilda metoden. Det som avgör hur analysen bäst genomförs är det aktuella

forskningsobjektet samt studiens inriktning och syfte. Vi söker förståelse utifrån ett

sociokulturellt perspektiv och har valt att analysera intervjuerna inom ramen för ett

hermeneutiskt förhållningssätt. I den hermeneutiska traditionen talas ofta om den

hermenutiska spiralen som innebär att man i tolkningsarbetet av en text pendlar mellan del

och helhetsperspektiv, med syftet att finna en djupare förståelse av meningsinnebörden.

Henny Olsson & Stefan Sörensen (2001) uttrycker att ”meningen är kontextuell och är en del

av nusituationen, likaväl som den är historisk” (s101.). Uttalandet kan förstås utifrån att enligt

ett hermeneutiskt synsätt är allt seende perspektivistiskt och enstaka data får sin innebörd först

när de sätts in i ett sammanhang. Vi har enligt Kvales (1997) principer om hermeneutisk

tolkning, under analysarbetet växlat mellan tolkningar av meningen i intervjuerna som helhet

och olika teman och enskilda uttalanden. Vi har prövat deltolkningar mot intervjun som helhet
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och vår förförståelse i form av perspektiv, fördomar, teorier samt den tolkningsram vi valt, för

att upptäcka mönster som i sin tur ger förståelse. Detta har lett till att meningsinnebörd i delar

och helhet förändrats under processens gång.

4.9. Studiens trovärdighet och tillförlitlighet

Kullberg (1996) menar att i kvalitativ forskning handlar inte validitet och reabilitet enbart om

hur forskaren undersökt det han/hon avser att undersöka och tillförlitligheten i mätmetoder,

utan hela innehållet i studien från inledning till resultat. Vi har under hela processen kritiskt

ifrågasatt vårt syfte, tillvägagångssätt, resultat och den förförståelse vi har från egna

erfarenheter och de perspektiv som ligger till grund för undersökningen samt den

sociokulturella tolkningsramen.

Triangulering kan enligt Kullberg öka trovärdigheten och tillförlitligheten i en kvalitativ

studie, då man kan undersöka samstämmigheten i olika uttalanden och tolkningar (a.a.). För

att få en deskriptiv bild av verkligheten kan också utgångspunkten som i detta fall en elev och

dennes skolsituation bidra till att minska risken att respondenterna i för stor utsträckning talar

om hur det borde vara än hur det faktiskt är.

Respondentvalidering innebär att man kan öka trovärdigheten genom att låta respondenterna

ta del av den tolkning som gjorts av deras utsagor för att ge dem möjlighet att komma med

invändningar om något missförståtts (Ely 1993). Vi har skickat en sammanfattning av

intervjuerna till samtliga respondenter för godkännande.

5. Resultat

I den presenterade bakgrunden som bygger på styrdokument, forskning, teorier och perspektiv

har centrala begrepp kunnat utkristalliserats som har betydelse för hur skolsituationer kan

gestalta sig. Begrepp som delaktighet, samverkan, synsätt, ledarskap, kompetens och lärande

miljöer. Dessa begrepp har i sin tur varit utgångspunkt för val av teman till intervjufrågorna,

då de kan tänkas vara betydelsefulla i sökandet efter svar på frågor och syfte i

undersökningen. I kommande avsnitt följer en presentation av den undersökta skolan,

intervjupersonerna och eleven i undersökningen. Därefter redovisas undersökningens resultat

under de tre övergripande rubrikerna organisationsnivå, gruppnivå och individnivå. Som

nämnts tidigare är skiljelinjerna mellan de olika nivåerna inte alltid lätt att dra.
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5.1. Presentation

Skolan är en f-6 skola med 270 elever. Den ligger i ett segregerat, tungt socioekonomiskt och

mångkulturellt hyreshusområde där det talas 15 olika språk. Sextio procent av eleverna på

skolan har invandrarbakgrund och skolan har en stor in och utflyttning. Under de senaste två

åren har elevantalet minskat med drygt 20 procent. Upptagningsområdet består även av ett

område med bostadsrätter där innevånarna har både svensk och invandrarbakgrund. Det finns

också ett villaområde i upptagningsområdet med i huvudsak innevånare med svensk

bakgrund. I detta område finns en f-3 skola där eleverna inför år fyra gör ett skolval mellan

skolan i undersökningen och en intilliggande skola med i huvudsak elever med svensk

bakgrund. Tidigare år har eleverna anvisats plats på båda skolorna för att på så sätt försöka

skapa integration. I höstas hade dock den andra skolan plats för samtliga elever och då valde

alla att gå där. Rektorn menar att det finns en tydlig klasskillnad mellan de båda skolorna.

Personalen på skolan är organiserade i mindre kärnarbetslag med personal från den klass man

arbetar i, men all personal tillhör också ett av de tre större arbetslagen på skolan.

Rektor har haft sin skolledarbefattning i tio år på skolan och är i dag rektor för 42

medarbetare. Hon är idrottslärare i botten.

Specialpedagogen har arbetat som specialpedagog i fem år på skolan och var tidigare anställd

som resurspedagog under ett antal år. Hon är förskollärare i botten och tog sin

specialpedagogexamen för två år sedan. Hon ingår i skolans barn- och elevhälsoteam som

även består av biträdande rektor på halvtid. Biträdande rektor har ägnat en del av sin tid åt

föräldra- och elevsamtal på skolan. Han har haft ett nära samarbete med specialpedagogen

under det senaste året. Teamet har nätverksträffar en gång i månaden tillsammans med

psykolog, läkare, kurator och skolsköterska och vid dessa tillfällen finns även rektor med.

Läraren i undersökningen utbildade sig för fem år sedan och har arbetat på skolan sedan dess.

Tidigare arbetade hon i helt andra verksamheter. Eleverna på skolan är organiserade i

åldershomogena tvåparallelliga klasser med ca 18-22 elever i varje grupp. På skolan finns

också en förberedelseklass för elever som nyligen kommit till Sverige.

Klassen i undersökningen är en år två bestående av 18 elever varav 16 med

invandrarbakgrund. I klassen finns förutom klassläraren en resursperson och en

fritidspedagog. Det fanns tre pedagoger i gruppen redan i förskoleklassen och år ett då

gruppen ansågs orolig. Förskolläraren och fritidspedagogen följde med gruppen upp i år ett

för att underlätta övergången för eleverna. Resurspersonen kom till klassen vid läsårsstarten i

år två.
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Eleven i undersökningen är en pojke som fick diagnosen AD/HD för ett halvår sedan.

Föräldrarna har haft psykologkontakt sedan innan han började skolan då de var oroliga för

honom. Läraren beskriver honom som en varm och gullig kille som kan bli ett monster ibland.

Hon menar att mycket kan vara svårt och bli fel för de här eleverna och att man ofta hamnar i

konflikt och det kan därför många gånger vara en prövning för henne som lärare. Hon

upplever dock att hon och eleven har funnit varandra och att eleven trivs och mår bra i skolan.

Specialpedagogen har känt till eleven sedan han gick i förskoleklassen men hon var då inte

riktad så mycket till den grupp där eleven befann sig. Under år ett gjorde specialpedagogen en

pedagogisk kartläggning av elevens skolsituation. Hon arbetade då mer med den aktuella

klassen, för att hitta lösningar och strategier då eleven ofta fick utbrott och hade svårt att

vistas i klassrummet. Hon beskriver eleven som en liten kille som börjat växa lite grann och

som fungerar väl idag då de funnit ett lämpligt arbetssätt. Specialpedagogen är inte inblandad

så mycket i elevens vardag längre men vid föräldrasamtal finns hon alltid med. Det finns

åtgärdsprogram upprättat för eleven.

Vårt första möte med skolan

Vårt första intryck av skolan var att den såg sliten och gammal ut men på vägen till rektors

rum möttes vi av väggar prydda med färgglada bilder av människor och djur från olika

kulturer som förmedlade en känsla av värme och glädje. Intervjun med rektorn blev något

uppskjuten då hon denna fredag hade ansvar för det sedvanliga fredagsfikat som vi fick delta

i. Enligt rektor var det gedigna fikabordet en prioritering skolan stod för då rektor menade att

personalen var värd det.

5.2. Organisationsnivå

Rektors roll

Rektor betonade att hennes roll handlar mycket om att organisera och att se helheter, och

jämför den med sin tidigare idrottslärarroll.

Det är väldigt vanligt att idrottslärare blir rektorer, det handlar mycket om att organisera och det här
att hålla ihop en stor helhet, att inte fokusera på en liten del utan att man har ett helhetsansvar…så där ser
jag vad jag fått min kompetens ifrån (rektor).

Arbetet med åtgärdsprogram har rektor delegerat över till specialpedagogen och menar att hon

inte har någon del i det utan att hennes uppgift är att besluta i olika frågor.



31

Arbetet med åtgärdsprogram är specialpedagogens arbetsuppgift…jag kommer till när det är
elevvårdskonferenser…när beslut ska tas…åtgärdsprogram kräver ju inget rektorsbeslut (rektor).

Specialpedagogens roll

Enligt specialpedagogen är det hennes uppgift att se till att allt går framåt och fungerar

bra för eleven och att fungera som en sammanhållande länk mellan läraren,

resurspersonen, föräldrarna och psykologen. Hon kan också hjälpa läraren och

resurspersonen att vid behov hitta lämpligt arbetsmaterial  till eleven. För övrigt

försöker hon att inte blanda sig i den dagliga verksamheten.

Sedan försöker jag att inte blanda mig i den dagliga verksamheten om jag inte behöver… för det ska ju
vara så vanligt som möjligt. Han ska ju i möjligaste mån vara med i allt som de andra eleverna är med
i…så länge det fungerar så blir inte jag inblandad i vardagen  (Specialpedagog).

Specialpedagogen vill komma ifrån traditionella synsätt och menar att hon inte arbetar

med enskilda barn för att på så sätt undvika att hamna i speciallärarrollen. Det är viktigt

att lärare som kontaktat henne angående någon elev, har inställningen att

problemlösning sker i ett samarbete, så att läraren inte lastar över problemen på henne.

Samverkan

Just nu pågår ett arbete med att utforma en ny arbetslagsmodell på skolan, rektor menar att de

försöker att inte vara så statiska utan förändra vid behov.

Det vi upplevde förra året då när vi hade ett arbetslag…som bara hade skolår sex, det var att det blev
en viss konkurrens. Därför sa vi att vi skulle göra ett försök att ha ett stort arbetslag …och i år när
elevantalet sjunkit så mycket och vi inte kan bilda så många klasser har vi gjort ett litet försök att sätta
ihop alla 4-6 i ett arbetslag. Det har varit både positivt och negativt kan jag säga. Det man märker är att alla
inte kommer till tals. Vissa vill men vågar inte vilket kan upplevas som frustrerande. Sen är det ju några
som backar automatiskt och inte vill och då tycker inte jag att man tagit sitt eget ansvar (rektor).

Grundtanken i det nya organisationsförslaget är att tillgodose personalens önskemål att få

tillhöra ett arbetslag där personal som arbetar med samma ålder på elever finns med.

Specialpedagogen och biträdande rektor träffar de stora arbetslagen någon gång varje månad

för att lyssna av och finnas till hands då det är viktigt att samarbeta runt problemen, menar

specialpedagogen. Där emellan träffas specialpedagogen och kärnarbetslagen kontinuerligt.

De kan också boka en tid hos henne för samtal. Specialpedagogen anser sig ha fått mandat

med åren att arbeta utifrån sin specialpedagogiska kompetens. Hon har ganska stor

handlingsfrihet och eget ansvar i sitt arbete men önskar sig dock mer samtalstid med

personalen för att resonera kring frågor hon blir inblandad i då samtal ger bra resultat.
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Där det finns mest behov måste man träffas ofta. Men det är så alltså, att dom flesta har tid på måndagar
och tisdagar på eftermiddagarna och sen har dom nån dag till men dom slutar ju tidigare sen…och dom
har sina planeringar också, så det är alldeles för lite tid eftersom lärarna har 35 timmars arbetsförlagd tid
bara (specialpedagog).

För att få en gemensam samsyn runt något krävs att personalen ges de rätta förutsättningarna,

menar rektor. Den aktuella klassen är i dag mindre än den var för ett år sedan vilket har haft

stor betydelse för möjligheterna till en gemensam syn i arbetslaget kring elevens behov.

…Man kan ha samsyn men man måste också få förutsättningarna att få samsyn. Tyvärr är ju då dom
yttre momenten som för stor klass inte bra för dom här barnen och det måste man ju ha med  sig i
tänkandet…nu när bekymret har lagt sig som var i ettan ser jag ändå att de vuxna som finns runt eleven
har fått en bra arbetssituation utifrån en mera lagom grupp… och att personalen idag har en samsyn
(rektor).

Rektorn är ingen förespråkare för små undervisningsgrupper där man plockar ut eleverna om

det går att ha dom i klasserna. Men ibland går det inte menar rektorn, att ha en assistent för

eleven i klassrummet kanske inte leder till att det blir ett sammanhang för eleven och då gäller

det att hitta en samsyn i ett större sammanhang och ge eleven en klasstillhörighet. Rektorn

menar att man som barn kan må bättre då. Enligt läraren finns det inget samarbete kring

eleven i det stora arbetslaget mer än på raster på så sätt att alla vet om problematiken, vilket är

klart uttalat på skolan. Det är oftast inga problem på rasterna och eleven behöver därför inte

ha resurs hela tiden.

Styrdokument

De senaste två åren har skolans personal, elever och föräldrar arbetat med värdegrundsfrågor

med målet att upprätta ett gemensamt policydokument som ska förankras i skolrådet. Enligt

rektor är en av orsakerna till uppstarten av detta arbete att skolan har problem med elevernas

språkbruk. Hon menar att många av skolans elever lär sig det svenska språket via massmedia

som tv och radio vilket inte alltid leder till ett språk som platsar i skolan. Det är därför viktigt

att göra föräldrarna delaktiga i detta arbete. Detta är menar rektor ett gemensamt arbete utifrån

styrdokumenten. Hon menar vidare att läroplan, kursplan osv egentligen är lärarnas uppdrag.

Sen är det ju läroplaner och kursplaner och sånt…det är ju egentligen lärarnas uppdrag. Är man anställd i
skolan ingår det i rollen att man faktiskt har styrdokumenten med sig i sitt arbete, anser jag… Ingen
lärare kan ju blunda för att dom har styrdokument. När man skriver verksamhetsplaner och när man
skriver kvalitetsredovisningar så är de ju alltid relaterade till dom styrdokument som finns…Sedan är ju
vardagen väldigt pressad och när jag märker att dom börjar bli hyllvärmare…då är det dags för mig att
ringa i klockan och säga att nu vill jag ha en stund på junidagarna för det är dags att prata kvalité och
verksamhetsplaner igen, vilket kan bemötas på olika sätt. Men vi har ju så mycket att göra…alltså
vardagen är ju så aktiv för oss, vi har inte tiden…tid är ju gärna sådant man pratar om (rektor).
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Det som försvinner i det här arbetet menar rektor är kommunens skolplan som har gått

igenom tre politiska styrelser innan den kommer ner till skolan och ska igenom tre på väg

tillbaka. Hon ställer sig kritisk till de här stegen då målen omtolkas och omformuleras flera

gånger under processen

… och då förstår ni att det inte är så lätt när det kommer ner till skolan, det hinner ju skrivas lite konstiga
saker innan det kommer ner till oss då. Men det är ju egentligen bara resultatmålen som vi ska skriva
verksamhetsplaner…och då tycker jag ibland att den här generella skolplanen som finns i … kommunen,
den blir inget dokument utan den blir ju nedbruten i delmål där varje förvaltning skriver sin tolkning av
målen som sådana (rektor).

Insatser

Det råder ingen klar uppfattning bland skolpedagogerna om det var skolan eller föräldrarna

som tog initiativ till utredning av eleven för eventuellt fastställande av diagnos.

Man kan väl säga att initiativet var lite både ock. Mamma har väl tidigare under hans förskoleålder sökt
läkarkontakt för hans överaktivitet och impulsstyrdhet. I och med att …ja hon visste hur det var redan i
början av förskoleklassen så var det inget konstigt i samtalet med henne om vi skulle utreda för att se vad
han behövde. Det var inget konstigt det bara flöt på (Specialpedagog).

Initiativet var nog en kombination tror jag…jag kan inte säga att det var föräldrarna jag kan inte säga att det
var skolan utan det var nog under många sådana här möten när man pratade om vad han har för svårigheter
och att det blir jobbigt i skolan…som man ville hjälpa honom och så där…man ville reda ut vad hans
problem var (Lärare).

Kommunen använder sig av en särskild resursfördelningsmodell för att räkna ut skolornas

resurstilldelning. Kriterier för extra resurser är elever som har föräldrar med

invandrarbakgrund. Diagnoser som AD/HD, DAMP, dyslexi eller Asperger syndrom

berättigar inte till extra resurser. Rektor ställer sig dock kritisk till modellen och menar att

skolor som endast får grundtilldelningen kan ha många resurskrävande elever medan en skola

som har en hög tilldelning på grund av att skolan har många elever med invandrarbakgrund

inte med automatik behöver betyda att den skolan är mer resurskrävande. Elever med

diagnosen AD/HD är ändå prioriterade på skolan och rektor menar att det inte räcker med en

extra resurs utan att det också är viktigt med inlärningsdelen för dessa elever.

AD/HD eleverna dom kräver ju specialpedagogiska insatser det är ju rätt så solklart. Alltså dom klarar sig
ju inte utan att få kanske både assistenthjälp och specialpedagogiska insatser. De behöver enormt mycket
stöd i sin inlärning fast de egentligen inte är det som är problemet…när allt det här andra läggs på dom är
det lätt att inlärningsdelen försvinner (Rektor).

Det är rektors uppgift att hushålla och fördela potten som skolan blivit tilldelad. Eleven i

undersökningen är svensk och skulle därför inte frambringa några extra resurser. Det har varit
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ett bekymmer och ett pusslande hela vägen för att få fram nödvändiga resurser för eleven,

menar rektor.

.

…han var inget sådant barn om skulle generera pengar egentligen. Men han hade ändå de här behoven som
vi måste tillgodose och då kommer det här organisatoriska som jag måste jobba med hela tiden. Det har
varit ett plockande och ett pusslande och ja…hur ska vi kunna ge honom resurser och vad måste vi dra bort
någon annan stans. Kan fritidspedagogen jobba annorlunda om vi inte kan tillföra en person… en sådan
diskussion har vi haft hela tiden …man måste vara väldigt uppfinningsrik och strateg och organisatör för
att få det att gå ihop…men det viktigaste är ändå känner jag att vi fångat upp honom tidigt att vi förstod att
något inte stod rätt till redan när han var sex år (rektor).

Enligt rektor och läraren fungerar det idag mycket bättre för eleven än under skolår ett då

resurspersonen är mer riktad mot eleven men också på grund av det minskade elevantalet i

klassen. Även de yngre eleverna är prioriterade på skolan då det gäller specialpedagogiskt

stöd. Rektorn menar att tidig kartläggning av problemen ger större möjligheter för eleverna att

lyckas i skolan. Genom att personal i ett tidigt skede kan få handledning av specialpedagog i

hur de kan hantera och möta barngruppen.

Diagnosens betydelse

Enligt intervjupersonerna är skolan tillåtande för olikheter och de menar att en elev som

kanske skulle ses som avvikande på en annan skola inte behöver göra det i den här miljön.

Jag kan nog säga att den här pojken skulle utmärka sig väldigt mycket mer i en så kallad traditionell
svensk klass. Eftersom han då är annorlunda, i den här skolan är alla annorlunda på ett eller annat sätt
(läraren).

Det här är en mångkulturell skola och vi måste ta hänsyn till alla individer.
Det är så olika vad man har med sig, en del har svårt med språket och en del är överaktiva andra har
svårt att koncentrera sig, så det kan jag säga att skolan som sådan är väldigt tillåtande för olikheter
(specialpedagog).

Vi har så mycket olikheter att vi inte kan blunda för dom. Om du har någon slags diagnos och är svensk
så kanske du mår bättre här än på en skola med bara svenskar på grund av att man får vara olik (rektor).

Rektorn ser diagnosen som en bekräftelse på att man får vara olik och att diagnosen kan

resultera i en förståelse för hur du kan bemöta barnet. Att skapa förståelse för ett problem

underlättar ju problemet menar hon. Rektor själv är inte med i diagnostiseringsprocessen, men

hon är med och påverkar om hon anser att ett barn behöver diagnos. Ofta kommer

basutredningarna försent menar hon och många invandrar föräldrar är dessutom emot

diagnoser och tror att deras barn ska hamna i särskola.
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Jag tror att denna kulturgrej kanske hjälper den här eleven som är svensk. Utifrån att föräldrarna var
positiva till en diagnos och såg att deras barn kanske kan få hjälp…då kan vi sätta in insatser mycket
tidigare (Rektor).

Hon menar att svenskar är mera upplysta om att diagnosen kan vara till hjälp.

Kompetens om AD/HD

Kunskap om AD/HD har skolpedagogerna fått genom tidigare  erfarenhet av arbete med

elever som haft diagnosen AD/HD men också genom att i eget intresse gå på föreläsningar

och genom att läsa litteratur i ämnet. De menar att de också fick en del information av läkare

och psykolog i samband med att eleven fick sin diagnos. Specialpedagogen rekommenderar

resursen att gå på föreläsningar i ämnet för att få utbildning inom området.

Jag hade ingen tidigare erfarenhet av AD/HD…jag har skaffat mig kunskap genom att läsa böcker och gå
på föreläsningar …när han fick sin diagnos hade jag och resursen också ett samtal med föräldrar, psykolog
och specialpedagogen om vilka svårigheter eleven hade och vad som var viktigt att tänka på (Läraren).

Jag har jobbat väldigt nära ett sådant här barn tidigare som resursperson ett par år…Det finns ju väldigt
mycket bra skriven litteratur idag om diagnosen så man lär sig ju hela tiden…men sen ska man ju komma
ihåg att barnen är ju inte lika utan de är ju individer men det finns ju vissa saker som är gemensamma. Det
är ju överaktiviteten och impulsstyrdheten. Att inte se andra utan att de utgår från sig själva hela tiden,
jagcentrerade  (Specialpedagogen).

Rektor menar att de har stöd av experter det vill säga skolläkare, psykolog och kurator.

5.3. Gruppnivå

Lärarens roll

Läraren anser att mycket i lärarutbildningen är högtravande teorier som är svåra att omsätta i

praktiken och hon är därför glad att hon själv har egna barn som hon har följt under deras

skolgång. Hon anser även att utbildning gav för lite inom det viktiga läs- och skrivområdet.

Hon menar att det kan vara en fördel att ha erfarenheter inom andra områden och att inte vara

för ung när man börjar som lärare. Risken är stor att man blir lite naiv i början om man går

direkt från gymnasiet till universitetet och sedan ut och börjar arbeta.

Insatser

Sedan i höstas har det funnits en resursperson på heltid riktad mot eleven. Eleven har också

tillgång till två arbetsplatser, en i klassrummet och en i grupprummet som ligger i anslutning

till klassrummet. Under höstterminen befann sig resurspersonen och eleven ganska mycket i

grupprummet.
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Så fort det kändes svårt att vara med och delta i klassrummet så smög de ut i grupprummet
och fortsatte jobba med samma saker där fast under lugnare former (läraren).

Pedagogerna styrde när eleven skulle vara i grupprummet för att det var svårt att få något

gjort i klassrummet. I dag är eleven mycket mer i klassrummet och kan välja när han vill gå in

i grupprummet. Pedagogerna brukar också kunna se när det blir svårt för eleven att delta och

frågar då om han vill gå in i grupprummet. Läraren upplever att eleven ser det som en förmån

att gå in till grupprummet. Eleven är väldigt lättstörd och har svårt att delta i stora grupper.

Det är därför en fördel för eleven att klassen delas tre förmiddagar i veckan, menar läraren.

Skolår två har fungerat mycket bättre än år ett och läraren är idag mycket nöjd med de insatser

som gjorts för eleven och upplever att föräldrar, elev och övrig skolpersonal också är nöjda.

Förhållningssätt

Läraren menar att hennes förhållningssätt till eleverna i gruppen är viktig för elevens

möjligheter till delaktighet. Tidigare var läraren mer bestämd men har under år två förändrat

sitt förhållningssätt till en mer tillåtande attityd. Specialpedagogen menar att eleven måste få

det utrymme han behöver och att det är viktigt att läraren håller lite låg profil.

Den första strategin var att observera honom i sammanhanget, hur han gjorde…sedan försöker man ju utgå
från det. vad man kunde se i det här fallet var att det var en väldigt liten pojke, socialt sett. Om fröken till
exempel stod framme vid tavlan och skrev eller gjorde något kom han fram som ett litet barn och ville stå
bredvid och titta väldigt nära på allting och när klassen satt i samling ville han inte sitta tillsammans med
alla andra utan han ville sitta bakom eller högre upp för att titta på (Specialpedagog).

Det handlar menar läraren, om att skapa förståelse för att alla har olika behov och att det är

okej att göra olika saker.

…Han är mycket mer tillåten att göra mer saker än de andra.. han får plocka med en kortlek under
samlingen…eller gå ut i grupprummet….han kan ibland pipa iväg och snurra runt bland bänkar och
stolar och det är ingen som säger nånting, de andra har vant sig (läraren).

Många av eleverna har dock känt honom sedan förskolan och små barn har större acceptans

för varandras olikheter. Det förutsätter naturligtvis att de vuxna också har det, menar läraren.

Hon tror att det är  svårare att komma till en helt ny grupp och ha de här svårigheterna.

Om de ska arbeta två och två väljer jag vilka som ska arbeta ihop…Då måste det vara någon som känner
honom väl och som kan hantera honom…det går inte med en som vill bestämma lika mycket då blir det
konflikter direkt (Läraren).

Det är viktigt att sätta gränser för vad som är tillåtet att göra mot andra, menar läraren. Hon
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försöker dock välja sina konflikter med eleven för att undvika ständigt ”tjatande” och istället

lägga energin på de konflikter hon känner att hon kan vinna. Det beror också på elevens

dagsform hur mycket hon kan styra honom.

Struktur

Läraren försöker inleda dagen med samling eller tyst läsning då det är viktigt med en lugn

uppstart för såväl den aktuella eleven som för de andra i klassen, menar hon. Det finns också

ett tydligt schema uppsatt på tavlan med bilder och tider för vad som ska hända under dagen,

som hon tillsammans med eleverna går igenom varje morgon. Dagarna ser oftast likadana ut

för att eleverna ska känna igen sig och veta vad som ska komma.

Uppbrott och förflyttningar är kritiska för alla elever menar läraren. Därför försöker hon alltid

förvarna fem minuter innan avslut av aktivitet. När de ska ut i korridoren släpper hon ut några

elever i taget. Alla mår bra av tydlighet och förberedelse även vi vuxna, menar hon.

Det pedagogiska arbetet

Eftersom det finns en resursperson och tillgång till ett grupprum upplever läraren att det finns

stora möjligheter för henne att anpassa sitt arbetssätt efter elevens behov. Om det är en sådan

dag som eleven kanske inte har sovit bra och är på dåligt humör redan från skoldagens start,

kan han tillsammans med resursen gå ut och sparka boll eller göra helt andra aktiviteter.

I klassen finns för övrigt en stor spridning mellan elever.

…allt från de som inte kan alfabetet till de som kan läsa Narniaböcker…så man måste försöka tillgodose
många olika behov…så jag gör inget speciellt bara för den här eleven utan det är nog hela gruppen
(läraren).

Redan i år ett måste man därför, menar läraren, göra någon slags uppdelning av eleverna.

Läraren har, när det gäller läsning och skrivning, nivågrupperat eleverna i tre olika grupper.

Eleverna arbetar oftast med eget arbete i klassrummet, efter ett  individuellt arbetsschema som

gör det enkelt för eleverna att följa och se vad de behöver träna mer på. De kan till viss del

välja i vilken ordning de vill arbeta med de olika uppgifterna men läraren talar om för

eleverna vad de måste kunna när de slutar trean. Enligt läraren får fyra elever i klassen också

extra läs- och skrivträning hos specialpedagogen dock inte den aktuelle eleven då han har en

egen resurs. Dessa elever anses ligga efter av olika anledningar.
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…och så har jag fyra barn som går och tränar extra hos specialpedagogen…som får extra läs- och
skrivträning…det är de som ligger efter av olika anledningar. Det kan ju vara att man kommit ganska
nyligen till Sverige eller också kan det vara brist på egen drivkraft, så man behöver den här pushningen
hela tiden som är svår att få i klassrummet (läraren).

Samverkan

Om läraren har behov av att samtala med någon går hon till specialpedagogen, som också kan

hjälpa henne med tips och idéer på material. Hon är nöjd med det stöd hon får av

specialpedagogen. Både specialpedagogen och läraren anser att resurspersonen är en viktig

tillgång för att vardagen ska fungera, och menar att det skulle se annorlunda ut om inte

resursen fanns.

…Det hade ju aldrig gått om jag varit själv…det märker man ju i de situationer när man är kort om folk
...då är det liksom en balansgång hela tiden (läraren).

Om man tänker sig att han inte skulle ha den här personen så hade det sett annorlunda ut, det är jag
övertygad om…det krävs en person nära eleven men som också jobbar nära klassen och läraren. Det får
inte vara så att man sitter med ett barn någon annanstans utan man måste få finnas med i sammanhanget
(specialpedagogen).

Resurspersonen träffar specialpedagogen en gång i veckan för återkoppling och stöd i arbetet

runt eleven. Det är han som sköter den vardagliga kontakten med föräldrarna men vid

uppföljning och planeringssamtal är även specialpedagogen, läraren och föräldrar med samt

psykologen som följt eleven sedan han gick i förskolan. Kärnarbetslaget, det vill säga läraren,

resursen och specialpedagogen har gemensam planering varje vecka.

Diagnosens betydelse

Läraren anser att hennes arbete och syn på eleven inte har förändrats sedan han fick

diagnosen.  För hennes del hade den inte behövts då hon kunde pricka av kriterierna redan

innan. Diagnosen blev en bekräftelse på något hon redan visste. Läraren anser dock att

diagnosen har skapat en gemensam förståelse bland lärarna på skolan.

Det är väldigt lätt att säga att det är en olydig unge som inte lyssnar på oss vuxna…men får man en diagnos
så alla lärare vet om det så får man en annan förståelse för barnet tycker jag…det här är ingen ouppfostrad
unge utan han har svårigheter han inte kan rå för (läraren).

Genom att samsynen har blivit bättre kring eleven så behöver han inte misslyckas på samma

sätt i olika sammanhang menar läraren, till exempel vid aktiviteter där man blandar barn och

arbetslag. Hon tror också  att det är lättare att hävda resurs om eleven har diagnosen även om

man på skolan menar att det inte är så.
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Jag tror att det är lättare att få resurs om man har diagnos…visserligen  fick han resurs innan han fick
diagnos men jag tror ändå att pengarna spelar roll…tyvärr…men därför kan ju diagnosen ses som en fördel
(Läraren).

Specialpedagogen menar att för hennes del har diagnosen betydelse på så sätt att det blir

tydligare för pedagogerna hur de ska arbeta med eleven än om hon bara säger att de ska göra

på ett visst sätt, för att det brukar fungera bra för barn med de här uttryckssätten. Sen är ju alla

barn olika, även barn med samma diagnos så man kan inte generalisera och göra lika för alla

anser specialpedagogen. Rektorn tror att diagnosen är en hjälp för pedagogerna att bemöta

eleven på ett bättre sätt och att man då kan använda en del lämpliga metoder. Om man inte

förstår problemet möter man ofta tyvärr barnet och även vuxna på fel sätt anser hon.

5.4. Individnivå

Eleven

Rektor beskriver eleven som en elev de lyckats fånga upp tidigt och därför kunnat ge det

adekvata stöd han behövt.

Han har vi haft sedan han var sex år och därför kunnat fånga upp honom på ett tidigt stadium och
kunnat ge honom den adekvata hjälp som han behöver. Då ser jag mycket större möjligheter att
lyckas för eleven (rektor).

Enligt specialpedagogen är eleven en liten glad, allmänbildad skolpojke som börjat växa lite

grann och som fungerar väl idag, då de funnit ett lämpligt arbetssätt. Läraren menar att eleven

är en varm och gullig kille som hon kan älska ena stunden för att i nästa inte veta vad hon ska

göra med honom.

…det är ju skönt att det är den här variationen för man kan både älska honom och inte veta vad man vill
göra med honom också…nu har vi funnit varandra på ett bra sätt tycker jag i alla fall och han trivs i skolan
och vill gå hit (Läraren).

Insatser

De första insatserna utifrån kartläggningen handlade om att eleven skulle fungera inom sin

grupp så att han kunde befinna sig där så mycket som möjligt. Då eleven enligt läraren har

läs- och skrivsvårigheter läggs idag extra energi på att träna detta och mindre på mattematiken

en period då han inte har några större problem med det .Specialpedagogen menade att

extrasatsningen på läs och skriv kommit som en följd av att han önskat sig det själv då han

varit ledsen över att han inte kunnat bokstäver och inte kunnat läsa.
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I början var siktet väldigt mycket inställt på att han skulle lära sig läsa för det var något som han önskade
sig väldigt mycket själv. Han var lite ledsen för att han inte kunde bokstäver och inte kunde läsa
(Specialpedagog).

Specialpedagogen menar att det som i dag kan bli mest problematiskt är de små sakerna när

eleven ska sitta och koncentrera sig som när han ska arbeta med matte eller svenska. Han vill

då hellre göra roliga saker än det han ska på lektionerna och därför måste man ha lagom stora

mål för honom. När han ska göra egna uppgifter och behöver mycket stöd av en vuxen arbetar

han ofta i grupprummet tillsammans med resursen för att få lugn och ro, men också sådana

gånger när han stör de andra eleverna. Ibland kan även fler elever följa med in i grupprummet.

Arbetet består av arbetsscheman där eleven har möjlighet att välja i vilken ordning han vill

utföra uppgifterna. Pedagogerna har använt sig av belöningsschema periodvis för att motivera

eleven att arbeta men också för att han ska få känna att han lyckats.

…vi hade en form av belöningssystem när han hade klarat lektionen att man kunde pricka av och kryssa
för att det varit en bra timme eller bra lektion…många bra lektioner under en vecka kunde ge en
belöning i slutet av veckan…att tex gå iväg med resursen och bygga med något han tyckte om. Så att han
känner att han lyckats då…det är jätte viktigt att han får känna att han lyckas (Läraren).

Eleven hade också svårt att uttrycka sig i år ett och därför har en del arbete lagts även på detta

genom mycket samtal tillsammans med eleven.

Han hade också ganska svårt att uttrycka sig i ettan. Istället för att tala om vad han ville använde han sig
av känslouttryck. Det har man också fått jobba med genom mycket samtal…det kan man ju göra lättare
kanske om man är i ett grupprum (Specialpedagog).

Delaktighet

I dag är eleven mycket mer verbal och har utvecklats mycket i klassrådssammanhang. Hans

delaktighet i gruppen är god, menar specialpedagogen. Han är accepterad av de andra

eleverna och han bidrar med mycket kunskap till gruppen.

Vi har klassråd en gång i veckan där de får uttrycka vad de tycker och tänker…från att inte ha sagt särskilt
mycket alls pratar han nu väldigt mycket så man får bromsa honom ibland…Läraren).

Eleven är med vid utvecklingssamtal och då  förs diskussioner tillsammans med föräldrarna

om vad eleven behöver träna på och vilka mål som ska sättas upp. Eleven kan välja vad han

vill träna mer på men läraren talar om vad han ska kunna. Läraren använder sig av ett visuellt

material som hon menar, är tydligt för eleverna där de lätt kan se och pricka av vad de uppnått

och vad de behöver träna mer på. På så sätt görs eleven delaktig i sitt skolarbete.



41

Läraren menar att elevens problem med att ibland inordna sig under de regler som gäller kan

bli ett hinder för hans delaktighet i gruppen.

…han vill bestämma själv och göra egna regler och det blir ju ett hinder för honom…men det har ju med
hans svårigheter att göra. Han testar ju hela tiden (Läraren).

Han är väl delaktig och accepterad av de andra…Han är absolut inte någon sådan som inte de andra vill
ha med, nej han är deltagande så att säga i det mesta. Enda gången är när han får för sig att han inte ska
göra som dom andra eller som den vuxne säger…men det blir som sagt färre och färre gånger
(Specialpedagog).

Föräldrasamarbete

Hur elevens dag ska bli styrs också mycket av hur dagen startat hemma och om eleven har

med sig det han ska till skolan, menar läraren och det är därför viktigt att ha ett bra samarbete

med föräldrarna. Eleven behöver fortfarande mycket hjälp och stöd med vardagliga saker

hemifrån.

Sedan hänger ju mycket ihop med vad som händer hemma för pojken är ju en liten pojke som fortfarande
på så sätt att han inte märker om han smutsar ner sig, är kammad, har mat utanför munnen, behöver
klippa naglarna eller andra sådana yttre saker utan det måste de vuxna hemma hela tiden påminna honom
om (Specialpedagog).

Läraren och specialpedagogen tycker att samarbetet med föräldrarna i stort fungerar bra men

att det inte är något som bara flyter på.

Hjälp med läxor är inget som bara rullar på utan där får man ha en tät kontakt med föräldrarna
(Specialpedagog).

Föräldrasamarbetet fungerar i stort…men sen är det ju så att man alltid önskar sig lite mer…när pojken
kommer hit och inte har med sig gympakläderna och inte har gjort läxan…så blir man bara så… åh, åh och
så pratar man med föräldrarna och det låter så bra …jo vi förstår och så där ja. Det är inte riktigt så lätt
(Läraren).

Diagnosens betydelse

Enligt läraren har samarbetet med föräldrarna trots allt blivit bättre sedan eleven fick

diagnosen då det blivit tydligare med vad han behöver och därför lättare att för henne att

påminna om olika saker. Läraren tror att diagnosen kan avlasta föräldrarna från skuldkänslor.

Föräldrarna får också värdefull information från psykologer i samband med diagnostiseringen

om hur de ska hantera sitt barn. Diagnosen underlättar således samarbetet och

kommunikationen mellan hem och skola då man pratar om samma sak, menar läraren.
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…det kan vara skönt för föräldrarna att få den här diagnosen för att bli avlastade från skuldkänslor, som
kommer av att man som förälder tror att man gör något fel. Många tror ju att föräldrarna inte kan
uppfostra pojken. …de har ju också fått upp ögonen för hur viktigt det är med deras struktur så därför
underlättas ju kommunikationen och samarbetet mellan hem och skola man pratar ju om samma sak…för
nu vet dom ju vad det är för svårigheter …det är mycket lättare för oss också att säga liksom… ni vet ju
att han har svårt med det här och ni måste tänka på det här för att det ska bli en så bra skoldag som
möjligt för honom…(Läraren).

Det är viktigt hur innebörden av diagnosen presenteras för eleven, menar

skolpedagogerna. Diagnosen kan annars lätt bli till en ursäkt för olika handlingar och

beteenden.

…pojken kom till skolan en dag och sa till resursen att jag har ADSH… eller någonting, så jag kan inte
hjälpa det här och liksom började förklara bort sig lite grann…Det får man ju passa sig lite för…därför är
det ju viktigt att visa på att man kan träna de här svårigheterna och det går ju att göra stora förbättringar.
Jag vill ju att han ska veta om sina svårigheter men man måste ju jobba med dem på rätt sätt och man ska
ju inte vända dom mot sig själv. Det kan ju vara en nackdel med diagnosen (Lärare).

…förmodligen hade mamma använt diagnosen som förklaring hemma. Det är ju inte så bra att han går
omkring själv och säger att han är annorlunda för att han har AD/HD. Vi tog kontakt med föräldrarna och
det visade sig att de hade pratat om det hemma. Vi kan då använda det tvärtom …det är så här okej, men
för den sakens skull kan man inte låta bli att lära sig saker, men det blir lite jobbigare för dig, men du måste
ändå lära dig det här (Specialpedagog).

Skolpedagogerna blev under en föreläsning medvetna om diagnosens nackdel i

försäkringssammanhang då de förstod att barn som fått diagnoser av typen AD/HD, Asperger

syndrom och dyslexi inte kan teckna vissa barnförsäkringar.

Tyvärr hörde jag ju talas om att försäkringsbolagen har en väldig konstig inställning till diagnoser. Har du
en diagnos så kanske du kan mista en försäkring. Om det är så kan det ju bli till nackdel för vissa barn
(Rektor).

…sen blir jag lite rädd, vi var på en föreläsning …och plötsligt står det att om du har AD/HD, dyslexi osv
du kan inte få den här försäkringen…det är ju inte därför vi gör diagnoser för att man inte ska få
försäkringar då blir det lite konstigt helt plötsligt (Läraren).
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6. Metoddiskussion

Vårt syfte har varit att identifiera faktorer i skolans verksamhet på flera nivåer som haft

betydelse för hur elevens skolsituation ser ut, samtidigt som meningen har varit att ge en

processinriktad beskrivning. Detta innebär dels en stor bredd där flera faktorer givits en

relativt översiktlig redovisning. För att fånga komplexiteten ytterligare och få förståelse för

elevens totala skolsituation hade vi behövt intervjua såväl föräldrar som resurspersonen och

eleven. För att kunna jämföra det som respondenterna säger och hur de agerar i den sociala

praktiken hade intervjuerna behövt kompletteras med observationer av det dagliga arbetet. Då

tiden för en C-uppsats är begränsad valde vi att inte göra detta. Men å andra sidan har

utgångspunkten varit en specifik skolsituation vilket förhoppningsvis ger en något djupare

analys.

Det kan menar Jakobsson (2002) vara svårt att genomföra intervjuer tillförlitligt. Hur vet man

att det som sägs speglar respondenternas egna uppfattningar av verkligheten eller om de visar

upp en bild av verkligheten som de tror att vi som ”forskare” vill höra. Dels kan det handla

om vilket förtroende vi som ”forskare” ger, vilket ämne man samtalar om men också hur

frågorna är utformade (a.a.). Hur mycket styrdes respondenternas uttalanden utifrån det

faktum att de var utvalda på grund av att de hade en elev med diagnosen AD/HD på sin skola?

Skolpedagogernas resonemang speglade olika synsätt som såväl det traditionella

kategoriska/kompensatoriska perspektivet som ett relationellt perspektiv beroende på vilka

frågor som ställdes. Vi upplevde att det under analysarbetet kunde vara svårt ibland att tolka

uttalanden som motsade tidigare resonemang. Jakobsson (2002) menar att det är

medvetenheten om och reflektionen kring alternativa svar som är det viktiga (a.a.).
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7. Analysdiskussion

Vi har utifrån resultatet valt ut faktorer som vi tror kan ha betydelse för hur elevens

skolsituation kommit att utformas. I kommande avsnitt kommer vi att analysera och

problematisera insatser, diagnosens betydelse och funktion samt betydelsen av samverkan, i

relation till teoribakgrunden för att ur ett sociokulturellt perspektiv söka förståelse för vad en

skola för alla kan innebära i praktiken för en elev med diagnosen AD/HD.

7.1. Insatsernas betydelse

När vi frågade skolpedagogerna vilka insatser som gjorts för eleven tog samtliga upp åtgärder

på individnivå inklusive utredning för diagnos. Vi har dock kunnat identifiera insatser även på

gruppnivå och organisationsnivå som kan ha betydelse för elevens skolsituation.

Resultatet visar att insatser som riktar sig direkt mot eleven kan identifieras som, tillgång till

grupprummet, resurspersonen, extraträning på läsning och skrivning samt särskilda

överenskommelser med hemmet. Resurspersonen och möjligheten att gå in i rummet intill

klassrummet sågs som en viktig förutsättning för elevens möjligheter till lärande, men också

för att de övriga eleverna i klassen ska få lugn och ro. Läraren kopplade även dessa insatser

till hennes möjligheter att anpassa arbetssättet efter elevens behov. Enligt Persson (2005) är

detta vanliga motiv för specialundervisning utanför klassrummet (a.a.). Med anpassat

arbetssätt menade läraren i vår undersökning att elevens skoldag kunde göras mer flexibel då

det fanns en resursperson som kunde följa elevens dagsform. Huruvida innehåll och arbetssätt

anpassats till elevens erfarenheter och behov i själva undervisningssituationen fick vi ingen

närmare uppfattning om men lärarens uttalanden tyder på att resurspersonen hade mycket eget

ansvar för detta under handledning av specialpedagogen. Det var också han som ansvarade för

extra läs och skrivträning för eleven som de på senare tid valt att lägga mer tid på då eleven

hade svårt för detta menade läraren. Eleven hade däremot inga problem med matematiken och

därför lades mindre tid på detta. Utifrån Perssons (2005) perspektiv skulle detta resonemang

tyda på ett kategoriskt/kompensatoriskt perspektiv vilket berättigar till särlösningar och träna

på brister (a.a.). Specialpedagogen menade dock till skillnad från läraren att motivet till extra

träning på läsning och skrivning var elevens eget önskemål då han varit ledsen för att han inte

kunde läsa och skriva. Målet med insatserna handlade enligt skolpedagogerna om att öka

elevens möjligheter till deltagande i klassrummet. Eleven hade dessutom en viss valfrihet vad

gäller att arbeta i grupprummet. Jakobsson (2002) kom i sin studie fram till att det är viktigt
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att särskilt stöd utanför klassrummet ges utifrån när eleven är i behov och samtidigt beakta

vad det är eleven missar i ordinarie klassrum så att stödet inte motverkar sitt syfte (a.a.).

De insatser vi identifierat på gruppnivå som riktar sig mot hela klassen är lärarens

förhållningssätt, struktur och nivågrupperingar. Läraren har efter observationer av

specialpedagogen förändrat sitt förhållningssätt till eleven och hela klassen. Från att tidigare

utgått ifrån att det är eleven som ska anpassa sig till klassrumssituationen till att låta eleven

delta mer utifrån sina erfarenheter och behov. Läraren har genom sitt förhållningssätt till

eleven arbetat med att alla eleverna i klassen ska få förståelse för att alla har olika behov,

vilket hon upplever att hon lyckats med då eleven är socialt accepterad i klassen.

Specialpedagogen och läraren var mycket samstämmiga i sina utsagor angående betydelsen av

ett förändrat förhållningssätt vilket tyder på att de har haft ett nära samarbete och ett uttalat

syfte kring denna fråga. Läraren har även gjort strukturella förändringar då hon menade att

uppbrott och förflyttningar är kritiska, inte bara för den aktuella eleven utan för alla i klassen.

Insatserna som här beskrivits kan utifrån skolverket (2001b) tolkas som mer generella och

inkluderande.

Vi har tidigare i uppsatsen utifrån flera olika författare (Carlgren & Marton 2000, Ahlberg

1999, Persson 2005) belyst det dilemma läraren ställs inför då han/hon enligt uppdraget en

skola för alla måste kunna hantera både den sociala sidan och den pedagogiska sidan av

lärararbetet. Detta dilemma kunde vi identifiera även i vår undersökning. Lärarens strategi att

hantera elevers olika erfarenheter och arbetstakt i klassen handlade om nivågrupperingar

vilket hon menade var en förutsättning för att tillgodose allas behov. Eleverna arbetade oftast

enskilt utifrån ett arbetsschema som de följde. Skolverket (1999b) och Carlgren & Marton

(2000) menar dock att detta får konsekvenser för eleverna då det innebär att lärarens

möjligheter att ge eleverna ett sammanhang för det som ska läras minskar (a.a.). Persson

(2005) menar att detta drabbar särskilt elever i svårigheter då de i större utsträckning fått

syssla med isolerad färdighetsträning (a.a.). Läraren i vår undersökning använde begrepp som

”ligga efter”, ”komma i fatt” och ”träna” vid ett flertal tillfällen om sina elever. Fyra av

eleverna fick också extra läs- och skrivträning hos specialpedagogen.

Detta och tidigare resonemang tyder på att läraren inte lyckas förena den sociala och

pedagogiska sidan av lärararbetet och skapa en lärandemiljö där eleverna ges möjlighet att

delta utifrån sina erfarenheter i en sociokulturell gemenskap. Utifrån Carlgren & Martons
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(2000) perspektiv kan en tolkning vara att läraren inte relaterar undervisning och innehåll till

styrdokumenten och reflekterar inte över olika vägar att nå målen. Författarna menar å andra

sidan att lärarens arbete också styrs av samhällets förväntningar på läraren som ordningsman

och att målen ska uppnås inom en viss tidsrymd. Vilket innebär att de elever som är mer

resurskrävande stör ordningen och kräver tid som inte finns till hands (a.a.). Lärarens

beskrivning av den stora spridningen mellan eleverna i den aktuella klassen ger uttryck för ett

stort dilemma som inte har någon enkel lösning, då hon ska stödja enskilda elever och

individualisera undervisningen samtidigt som hon ska rikta sig mot hela klassen för att kunna

ge dem ett sammanhang.

Differentieringsproblematiken kan spåras tillbaka långt i tiden och skulle kunna förklaras

utifrån Perssons (2005) resonemang om att differentiering kan förstås på två olika sätt. Å ena

sidan organisatorisk differentiering av elever, med utgångspunkt i deras förmåga att anpassa

sig till skolans krav eller pedagogisk differentiering som innebär att undervisning och stoff

anpassas efter elevens behov inom klassens ram med utgångspunkt att elever är olika.

Styrdokumenten ger utrymme för båda tolkningssätten, trots att de föreskriver att särskilt stöd

i första hand skall ges i ordinare klassrum. Rektorn i vår undersökning förespråkade inte

särlösningar i första hand men menade att stöd i klassrummet inte är en garanti för att lärandet

sker i ett sammanhang för eleven. Haug (1998) lyfter fram en annan aspekt och menar att då

man fortfarande inte funnit varierade arbetssätt blir specialundervisningen en metod att

uppfylla behovet av differentiering och samtidigt upprätthålla skolans traditioner.

På organisationsnivå har vi funnit att de resursprioriteringar som gjorts har betydelse för

elevens skolsituation men även att klassen blivit mindre. På skolan är det överlag små klasser

med 18-22 elever i varje men om detta är en medveten generell insats eller om det beror på att

elevantalet minskat är svårt att säga. Rektorn och läraren i undersökningen menar att det

minskade elevantalet i klassen har varit betydelsefullt ur flera aspekter för hur elevens

skolsituation ser ut idag. Det har, enligt rektor varit en förutsättning för pedagogernas

möjlighet till en gemensam samsyn då arbetsbördan lättat. Läraren menar å sin sida att det

inte var lätt för eleven att koncentrera sig i en grupp med 24 elever. Med hänvisning till

STAR-projektet kan mindre klasser även öka förutsättningarna för elevers möjlighet att nå

målen (Persson 2005). Som vi nämnt tidigare har klassrummets utformning med extrarummet

innanför klassrummet haft betydelse för lärarens möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Vår

undersökning kan relateras till vad som framkom i Skolverkets (2001b) studie nämligen att
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efterfrågan av små undervisningsgrupper har ökat i takt med att klasserna blivit större till följd

av ekonomiska neddragningar. Lärarna i studien eftersökte också mer flexibla

undervisningssalar med mindre rum i anslutning till klassrummet för att på så sätt möjliggöra

en mer individualiserad undervisning inom klassens ram. Detta är insatser som kommer alla

elever tillgodo på skolan men som kan vara mer betydelsefulla för några. Enligt Skolverket

studie kan de benämnas generella och därmed definieras som inkluderande (a.a.).

Skolverkets (2001b) studie visade att diagnosen fyllde en praktisk och ekonomisk betydelse

för rektorerna då den bla kunde användas som argument i budgetförhandlingar. Enligt Haug

(1998) har diagnosen blivit ett verktyg i jakten på resurser för att upprätthålla skolans

institutionaliserade system. Detta som ett resultat av ett undvikande i att debattera

prioriteringar vilket skulle få hela systemet i gungning, i stället slår man vakt om det

etablerade (a.a.). Till skillnad från Skolverkets studie har kommunens

resursfördelningsmodell i vår undersökning helt andra kriterier än medicinska diagnoser och

enligt rektor ger inte en AD/HD diagnos några extra pengar till skolan. Läraren trodde ändå

att diagnosen kunde ha betydelse för att få resurser. Elever med diagnosen AD/HD är

resurskrävande enligt rektor och de behöver ibland både assistenthjälp och

specialpedagogiska insatser. Rektor är den som avgör hur pengarna ska fördelas utifrån de

behov som finns och hon menade att elever med diagnosen AD/HD ändå är prioriterade på

skolan. Detta skulle kunna förstås som att val av insatser för eleven bygger på ett

förgivettagande och att diagnosen blivit ett verktyg på den lokala skolan i kampen om

resurser. Detta skulle kunna leda till att det ändå blir viktigt för läraren att elever

diagnostiseras dels för att kunna hävda sina behov inför rektor men också för att de övriga

kollegorna inte ska kunna ifrågasätta resursfördelningen. Det kan också tänkas bli

betydelsefullt för rektor då hon ska försvara de resursprioriteringar hon gör. Å andra sidan

gjordes en pedagogisk kartläggning av elevens skolsituation i år ett efter att andra lösningar

prövats under elevens tid i förskoleklassen. Specialpedagogen menar att det var viktigt att

observera eleven i sitt sammanhang för att få förståelse för problematiken. Detta tillsammans

med att eleven fick tillgång till resurspersonen innan han fått diagnosen kan förstås som att

skolpedagogerna har reflekterat över alternativa lösningar. En ytterligare dimension skulle

kunna, med tanke på skolans socioekonomiska upptagningsområde och relativt turbulenta

situation, vara att skolan genom erfarenheter arbetat fram en handlingsberedskap.
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7.2. Diagnosens betydelse och funktion

Jacobsson (2002) kom i sin studie fram till att vad som uppfattas som normalt och avvikande

skiftar mellan olika skolor och i olika sammanhang (a.a.). På skolan i vår undersökning finns

många barn från olika kulturer och skolan är därför enligt skolpedagogerna mer tillåtande för

olikheter än en vanlig traditionell svensk skola. Alla är olika och har olika erfarenheter, behov

och förutsättningar vilket gör att eleven inte utmärker sig som avvikande på skolan. Rektorn

menade dock att det varit en fördel att eleven är svensk, då svenska föräldrar är mer välvilligt

inställda till diagnos än föräldrar med utländsk bakgrund. Skolpedagogerna menade att

personligt hade diagnosen inte haft någon direkt betydelse för deras egen del i arbetet utan

mer indirekt genom att den frambringat en gemensam förståelse bland övrig skolpersonal och

föräldrar kring elevens beteendeproblematik. Enligt läraren var det många som såg eleven

som en ”olydig, ouppfostrad unge” innan han fick sin diagnos. Trots att det på skolan finns en

större acceptans för olikheter blir det ändå viktigt att diagnostisera eleven. Då diagnosen lett

till att bemötandet av eleven blivit bättre i olika sammanhang, kan den sägas ha inverkat

positivt på elevens skolsituation. Läraren menade att diagnosen var en bekräftelse på något

hon redan visste, och att hon inte förändrat något i sitt arbetssätt sedan eleven fick diagnosen.

Detta kan jämföras med vad Jakobsson (2002) kom fram till i sin studie nämligen att lärare

ansåg att diagnosen inte gav någon direkt vägledning för hur det pedagogiska arbetet ska

bedrivas. Att diagnosen var en bekräftelse på något de redan förstått var också ett vanligt

uttalande i intervjuerna (a.a.). Enligt skolpedagogerna i undersökningen var alla överens om

att eleven skulle utredas för diagnos och ingen av dem kommer ihåg om det var skola eller

föräldrar som tog initiativet.

Rektorn är inte delaktig under själva diagnostiseringsprocessen men om hon anser att någon

elev behöver en diagnos är hon med och påverkar. Hon kommer med när beslut om åtgärder

ska tas och hon menar att det är hennes uppgift att hushålla och fördela den pott skolan blivit

tilldelad. Detta stämmer väl överens med vad som uttrycks i Lpo 94 dvs att rektor har ett

särskilt ansvar för skolans resurser så att elever får det stöd de behöver. Tideman mfl (2004)

menar att utifrån de villkor i form av resurser mm som stat och kommun tilldelar en skola blir

rektorn ofta en nyckelperson i sorteringen av elever samtidigt som han/hon har en rad

oförenliga intressen att hantera, då han/hon ska balansera krav från politiker och ledning med

krav från personal, elever och lärare (a.a.). I detta perspektiv kan rektorn med hänvisning till

Foucault (1993) sägas få positionen som "normaliseringsdomare" då det slutligen är rektor

som avgör vem som är normal och vem som är annorlunda. Å andra sidan har rektor enligt
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läroplanen ansvar för att resursfördelning och stödåtgärder anpassas efter lärarens värdering

av elevens behov av stöd (Lpo94). Enligt Tideman mfl (2004) innebär detta att läraren får

rollen som "gate-keeper" dvs det är han/hon som avgör när en elev är i behov av särskilda

stödinsatser. Läraren har dock å sin sida skyldighet att se till att alla elever når

kunskapsmålen. Med hänvisning till Persson (2005) kan läroplanen sägas ange vad som är

normalt och inte ifråga om elevers skolprestationer då samtliga elever förväntas uppnå samma

mål inom samma tidsrymd (a.a). För att förstå avvikelseproblematiken måste den således,

med hänvisning till Emanuelsson mfl (2001) relateras till de för tillfället dominerande

vetenskapsfälten och de rådande politiska normsystemen (a.a.).

Diagnosen kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv förstås som ett kommunikativt redskap för

att som Säljö (2000) menar skapa ordning, mening och förståelse mellan människor (a.a.).

Läraren i vår undersökning menade att diagnosen hade underlättat kommunikationen mellan

hem och skola, då föräldrarna hade blivit avlastade från skuld vilket resulterat i ett bättre

samarbete. Detta skulle kunna förstås utifrån Hjörnes (2004) resonemang om att diagnosen

blir en gemensam mötesplats för de personer som samverkar kring eleven. Hon menar dock

att detta kan ge konsekvenser för eleven då diagnosen kan fungera som en tyst

överenskommelse mellan skolpersonal och föräldrar att inte diskutera hem- och

skolförhållanden utan istället fokusera på ”elevens” problem. Diagnosen kan enligt Hjörne

sägas fylla funktionen av en väldokumenterad kategori som kan hänvisas till (a.a.). Huruvida

skolpedagogerna i undersökningen har reflekterat och diskuterat fördelar och nackdelar med

utredning för diagnos för den aktuella eleven framgår inte klart. Vi fick dock intrycket av att

skolpedagogerna såg diagnosen som ett naturligt steg efter en tids problematisk skolsituation

för eleven. Resultatet visar att diagnosen har betydelse för samsyn. Skolpedagoger och

föräldrar får en gemensam referensram genom begreppet AD/HD. Frågan är om diagnosen

ökat den egentliga förståelsen för eleven eller utgår man i från traditionella antaganden om

vad AD/HD är och vad ”AD/HD elever” behöver.

7.3. Betydelse av samverkan     

Rektors utsagor om det gemensamma arbetet kring styrdokumenten på skolan ger uttryck för

dilemman hon har att hantera, å ena sidan styrs hon av den sociala praktiken, å andra sidan av

kraven på henne som följer med rektorsrollen men också av hennes intentioner och förmåga

att följa styrdokumentens krav. Rektor menar att läroplaner och kursplaner i huvudsak är

lärarnas uppdrag men när hon märker att de börjar bli ”hyllvärmare” påkallar hon
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uppmärksamhet kring dessa, vilket uppfattades ske vid de såkallade junidagarna då den årliga

kvalitet och verksamhetsredovisningen skall genomföras. Detta skulle kunna tolkas som att

hon snarare styrs av kraven på henne som den som är ytterst ansvarig för skolans verksamhet

och resultat (Lpo 94) än hennes intentioner att lyfta pedagogiska diskussioner. Det skulle

också kunna förstås utifrån att attityderna till styrdokumenten varierar enligt rektor och hon

förklarar detta med att det inte finns tid och att vardagen är pressad. I skolverkets granskning

(1999b) framkom att det var vanligt att lärare inte vill att rektor ska påverka det pedagogiska

arbetet (a.a.). Rektor ställer sig vidare kritisk till förfaringssättet runt kommunens skolplan

som hon menar försvinner på vägen då den ska skrivas om och brytas ned i flera steg mellan

kommunen och skolan. Hennes uttalanden ger uttryck för att det finns ett visst avstånd mellan

styrdokumenten och skolans verklighet.

I samband med sin roll på skolan betonar rektor aspekter som organisera, vara strateg,

hushålla med resurserna och att besluta i olika frågor. Under intervjun lyfter hon aldrig fram

sitt ansvar som pedagogisk ledare. Detta skulle kunna förstås som att hon fokuserar den

organisatoriska och administrativa delen av sitt ledarskap vilket kan sägas utgöra de yttre

förutsättningarna eller ramarna. Det är vanligt, med hänvisning till Skolverkets (2001b) studie

att rektorer ägnar allt för stor del av sin tid till administrativt arbete och allt för lite åt

pedagogiskt ledarskap vilket får konsekvenser i ett utvecklingsarbete (a.a.).

Men å andra sidan pågår på skolan sedan ett par år tillbaka ett värdegrundsarbete som rektor

betonar är ett arbete utifrån styrdokumenten. Det grundar sig i elevernas språkbruk som inte

anses platsa i skolan. Med hänvisning till Utbildningsdepartementet (2001) kan de

vardagsproblem och dilemman skolan ställs inför utgöra utgångspunkt för

kompetensutveckling (a.a.). Enligt Ahlberg (1999) behöver skolans personal ges både tid och

mötesplatser för reflektion över skolans mål, värdegrund, sociala praktik och lärande för att

finna det tillgängliga handlingsutrymmet (a.a.).

Specialpedagogen menar att det är viktigt att samarbeta runt problem. Hon ser samtalet som

ett viktigt redskap för att nå bra resultat och önskar därför ett utökat utrymme för samtal.

Tidsbristen är ett dilemma, menar hon då lärarna endast har 35 timmars arbetsplatsförlagd tid

och har mycket att planera efter skoldagens slut. Organisationen sätter således gränser för vad

specialpedagogen kan åstadkomma. Enligt Berg (1999) ger det pedagogiska samtalet

möjlighet till reflektion och eftertanke dvs det osynliga kan synliggöras och förgivettagna
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problematiseras vilket kan vara en väg mot kunskapsutveckling (a.a.). Att fungera som

kvalificerad samtalspartner ingår som en viktig del i det specialpedagogiska uppdraget. Enligt

Colnerud & Granström (2002) kan arbetslaget i detta sammanhang fylla en viktig funktion

under förutsättning att yrkesspråket utvecklas och utnyttjas på metanivå. Aktörerna måste

våga utmana etablerade föreställningar och lyfta praktiken till teoretisk nivå (a.a.).

För att ge alla i arbetslagen möjlighet att komma till tals pågår en omorganisation av

arbetslagen på skolan. Enligt rektor ska hänsyn i förslaget tas till personalens önskemål. Hon

betonar dock att det i arbetslagen finns pedagoger som automatiskt väljer att vara tysta och

därmed inte tar sitt ansvar. Enligt Skolverkets (2001b) studie skulle detta kunna tyda på ett

slags tyst motstånd till arbete i arbetslag, vilket i sin tur enligt studien kan förstås som en oro

och osäkerhet inför nya eller förändrade arbetsuppgifter. Det är därför viktigt att personal får

det stöd de behöver vid förändringar (a.a.).

Regelbunden handledning kan enligt Skolverkets (2001b) studie fungera som en riktad

kompetensutveckling då den lätt kan formas efter tex en grupps behov (a.a.). Under intervjun

uttrycker rektor vid några tillfällen vikten av specialpedagogens resurs som handledare i olika

sammanhang, vilket kan uppfattas som att hon har förtroende för specialpedagogens uppdrag.

Specialpedagogen menar å sin sida att hon har mandat av rektor, vilket enligt Persson (2005)

är en förutsättning för att kunna arbeta i enlighet med intentionerna i uppdraget (a.a.).

Som nämnts tidigare har specialpedagogen arbetat i klassen tillsammans med läraren under år

ett, då en kartläggning gjordes av elevens skolsituation, för att hitta lösningar och strategier

för den kaotiska situation som var då. Denna samverkan har vi uppfattat som betydelsefull för

hur skolsituationen ser ut idag vilket har berörts under stycket insatsernas betydelse på

gruppnivå. Specialpedagogen träffar fortfarande kärnarbetslaget kontinuerligt och de kan

också vid behov boka en samtalstid med henne. För övrigt försöker specialpedagogen att inte

blanda sig i vardagen om det inte behövs för att skapa en så naturlig situation som möjligt för

eleven då han ska vara en av de andra menar hon. Specialpedagogen träffar dock resursen

varje vecka för uppföljning och handledning. I undersökningen framkom att specialpedagogen

och läraren har olika syn på specialpedagogens uppdrag. Specialpedagogen menar att hon vill

komma ifrån traditionella synsätt och arbetar därför inte med enskilda elever för att slippa

hamna i speciallärarrollen. Läraren däremot menar att det i klassen finns elever som får extra

läs- och skrivträning hos specialpedagogen. I vilken utsträckning det är en konstant eller
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tillfällig lösning är svårt att säga men det skulle kunna uppfattas som att läraren har ett visst

behov av ett mer traditionellt speciallärarstöd. Med hänvisning till Persson (2005) skulle detta

också kunna vara ett uttryck för det han benämner "glapp" mellan specialpedagogens roll och

lärarens utbildning dvs att specialpedagogens roll mer handlar om handledning och

skolutveckling osv än direkt arbete med eleverna och att läraren i sin utbildning saknar

specialpedagogisk kompetens (a.a.). Ahlberg (1999) menar å sin sida att specialpedagogens

arbete bedrivs i ett socialt sammanhang vilket innebär att attityder, traditioner, värderingar

och normer blir betydelsefulla för hur arbetet kommer att utformas. I en ömsesidig påverkan

av varandra skapar aktörerna sin dagliga verksamhet i skolan (a.a.). Resultatet av

undersökningen visar att skolpedagogernas möjligheter och hinder att samverka och förmågan

att använda yrkesspråket som ett verktyg för att utmana traditionella antaganden blir viktiga

för val av insatser och vilken betydelse och funktion diagnosen får i en skola för alla.
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8. Slutord

Vad innebörden i en skola för alla kan innebära i praktiken för en elev med diagnosen AD/HD

är ingen enkel fråga att besvara. Vi har ändå funnit att faktorer som samverkan, de insatser

som gjorts och diagnosen har haft betydelse för hur elevens skolsituation ser ut i dag.

Skolpedagogernas resonemang speglar de dilemman de har att hantera och kan förstås utifrån

olika faktorer som styr arbetets utformning, såsom de krav styrdokumenten för med sig samt

deras egna intentioner och förmåga att hitta olika vägar att nå målen, skolans

upptagningsområde men också den sociala praktiken med dess starka traditioner. Deras

yrkesspråk vittnar om att de funnit gemensamma mål att arbeta för men ger också uttryck för

ett behov av att utveckla detta för att kunna reflektera över olika val och ställningstaganden de

ställs inför. Yrkesspråket speglar också att de använder sig av olika verktyg för att hantera den

komplexitet som skolans vardag utgör. Verktyg som de förvärvat genom bla erfarenheter,

olika utbildningar, deras yrkesroller och genom deltagande i den sociala praktiken.

Specialpedagogen lyfter bla fram samtalet som ett viktigt redskap, rektorn vikten av förmågan

att kunna organisera och läraren betonar tydlighet som betydelsefullt i arbetet med eleverna.

Diagnosen kan förstås fylla funktionen som en gemensam referensram för skolpedagogerna.

Vår uppfattning är att skolpedagogerna har stora ambitioner och arbetar för att eleven ska få

bästa tänkbara skolsituation. Redskapen för att nå målen blir betydelsefulla. De kan se olika ut

men kompletterar även varandra. För att ur ett sociokulturellt perspektiv få förståelse för hur

skolsituationen kommit att gestalta sig kan det sägas bli viktigt, med hänvisning till Säljö

(2000), att synliggöra de redskap eller verktyg skolpedagogerna använder för att observera,

bearbeta och mediera omvärlden.
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10. Bilagor                                                                                                Bilaga 1

Intervjuguide

Rektor:

1. Berätta kort om din yrkesbakgrund

2. Hur många elever finns på skolan och hur är de organiserade?

3. Berätta om de resurser som finns på skolan?

Vilka resurser finns på den här skolan för elever i behov av särskilt stöd?

Finns det elever som är särskilt prioriterade när det gäller specialpedagogiskt stöd?

Upplever du att alla elever får det stöd de behöver? Om inte: Vilka barn får inte det?

Hur skulle du vilja att stödet utformades?

Hur ser du på kommunens sätt att fördela resurser

4. Berätta om dina tankar gällande elever i behov av särskilt stöd?

5. Berätta om skolans arbete med styrdokument

Finns forum för värdegrunds- och demokratifrågor? I så fall, hur ser de ut, vilka är med,

hur ofta?

6. Vilka attityder och värderingar upplever du präglar din skola?

Uppfattningar om skolans uppdrag

Beträffande olikheter

7. Berätta om skolans arbete med ÅP

Hur upprättas ÅP och vilka är delaktiga?

Hur följs de upp?

Vilken roll har rektor, specialpedagog och lärare i arbetet

8. Vem är eleven för dig?

Hur uppfattar du eleven?

Hur länge har du känt honom?
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9. Vad  krävs av dig som rektor att ha en elev med den här problematiken på din skola?

Vilka insatser har gjorts? (På olika nivåer)

Hur har ni resonerat kring valet av insatser?

Fanns olika handlingsalternativ?

Generellt: vad skulle kunna vara möjligt?

10. Hur uppfattar du samarbetet runt eleven?

Hur ser samarbetet ut mellan dig, specialpedagogen och läraren?

Samarbete i arbetslaget

Hur upplever du arbetslagets utnyttjande av tillgängliga resurser?

11. Hur uppfattar du samsynen a) på skolan b) i arbetslaget runt elevens behov

Vilken betydelse har detta?

12. På vilket sätt har du varit delaktig i diagnostiseringsprocessen?

Hur fick du information om vad AD/HD kan innebära?

Hur ser du på tillvägagångssättet i processen?

Har diagnosen haft någon betydelse a) i ditt arbete b) för läraren c) för eleven?

Har du tidigare erfarenhet av liknande problematik?

Är det i så fall något som du ser som speciellt med just det här fallet?
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Specialpedagogen:                                                                                                      Bilaga 2

1. Berätta kort om din yrkesbakgrund

2. Kan du berätta om din roll på skolan?

Upplever du att du har mandat att arbeta utifrån din specialpedagogiska kompetens?

3. Vem är eleven för dig?

Hur uppfattar du eleven?

Hur länge har du känt honom?

4. Vad krävs av dig som specialpedagog att ha eleven här på skolan?

Vad kan det innebära?

Vilka insatser har gjorts? (på olika nivåer)

Hur har ni resonerat kring valet av insatser?

Fanns det olika handlingsalternativ?

Generellt sett - vad skulle vara möjligt på olika nivåer?

Finns det ÅP?

5. Hur ser du på problematiken som omger eleven?

Hur ser det kritiska punkterna ut?

Vad tror du det beror på?

Hur ser situationerna ut när det fungerar bra?

Vad tror du det beror på?

6. Hur uppfattar du elevens möjlighet till delaktighet i gruppen?

7. Hur ser samarbetet runt eleven ut?

finns det regelbundna uppföljningar?

Med vilka i så fall?

Hur uppfattar du samsynen i arbetslaget runt elevens behov?

8. På vilket sätt var du delaktig i diagnostiseringsprocessen?

Hur fick du information om vad AD/HD kan innebära?

Hur ser du på tillvägagångssättet i processen
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Har diagnosen haft någon betydelse a) i ditt arbete b) för eleven?

Har du erfarenhet av tidigare liknande problematik?

Är det i så fall något som du ser som speciellt med just det här fallet?

9. Vilka attityder och värderingar upplever du präglar din skola?

Beträffande olikheter?
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Läraren:                                                                                                                        Bilaga 3

1. Berätta kort om din yrkesbakgrund

 Hur ser du på din egen utbildning i relation till de arbetsuppgifter du har idag i din

Lärarroll?

2. Kan du kort beskriva din klass?

3. Vem är eleven för dig?

Hur uppfattar du eleven?

Hur länge har du känt honom?

4. Vilka insatser har gjorts?

Hur har ni resonerat kring valet av insatser?

Fanns det olika handlingsalternativ?

Generellt: vad skulle kunna vara möjligt?

5. Vad krävs av dig som lärare för att ha eleven i din grupp?

Vad innebär det?

Hur upplever du dina möjligheter att anpassa arbetssätt efter elevens behov och

förutsättningar?

Undervisningsinnehåll? Generellt sett: Vad skulle kunna vara möjligt?

Har du förändrat något i ditt arbetssätt i arbetet med gruppen utifrån elevens behov?

(förhållningssätt, bemötande)

Hur upplever du miljöns betydelse utifrån den här eleven?

6. Kan du beskriva hur en skoldag ser ut för eleven?

Hur ser det ut när det fungerar som bäst?

Vad tror du det beror på?

Finns det situationer som är mer kritiska än andra?

Vad tror du det beror på?

7. Vad innebär delaktighet för dig?

Upplever du att eleven är delaktig i sitt skolarbete?

Vilka möjligheter, hinder?
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Hur ser du på elevens delaktighet i gruppen?

Vilka möjligheter, hinder?

Hur ser du på elevens lärande?

Vilka möjligheter, hinder?

Ser du någon konflikt i relationen lärande och delaktighet, att uppfylla båda dessa mål?

Hur uppfattar du elevens syn på det stöd han får? (att t,ex, lämna gruppen,

undervisnings innehåll)

8. Vad har du som lärare för stöd i arbetet med eleven?

Upplever du att du får det stöd du behöver?

9. Hur ser du på samarbetet runt eleven?

I arbetslaget

På skolan

I stort (föräldrar, elevhälsan)

Uppföljningar och utvärderingar av insatser?

Hur arbetar ni kring åtgärdsprogram?

Hur följs de upp?

10. Hur upplever du samsynen på skolan runt elevens behov?

I arbetslaget?

Vad tror du det beror på?

Vilken betydelse har detta för eleven?

11. På vilket sätt har du varit delaktig i diagnostiseringsprocessen?

Hur fick du information om vad AD/HD kan innebära?

Hur ser du på tillvägagångssättet i processen?

Har diagnosen haft någon betydelse a) i ditt arbete b) för eleven c) för rektorn?

Har du tidigare erfarenhet av liknande problematik?

Är det i så fall något som du ser som speciellt med just det här fallet?

12. Vilka attityder och värderingar upplever du präglar din skola? Beträffande olikheter?
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