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Syftet med examensarbetet var att undersöka vad som är utmärkande för särskolepedagogiken 

och vilka pedagogiska teorier den bygger på, utifrån personalens perspektiv. I denna rapport 

presenteras resultatet från en kvantitativ studie, genomförd som en enkätundersökning. I 

studien deltog 57 personal från särskolan i ett län.  Den insamlade datan har analyserats 

utifrån en kvalitativ ansats. Resultatet ställs mot tidigare forskning om särskolepedagogik. Vi 

har kommit fram till att utmärkande för särskolepedagogiken är att den är flexibel, konkret 

och individualiserad. Mycket i särskolepedagogiken överensstämmer med TEACCH – 

programmet, som också kan ha varit en påverkansfaktor. I vår studie har vi utgått från flera 

pedagogiska teorier med tyngdpunkt på reformpedagogik och främst funnit influenser av 

Vygotskijs teorier. 
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1 Bakgrund 
 

”Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. Barn som bedöms inte kunna nå upp till 

grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan”. 

(Skollagen SFS 1985:1100, 3 kap, 3 §). ”Det som i lagen sägs om utvecklingsstörda gäller 

även dem som har fått ett betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på 

grund av hjärnskada, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, samt personer med 

autism eller autismliknande tillstånd”. (1 kap, 16 §). Antalet elever i särskolan uppgår i vissa 

kommuner till 4,8 % (Skolverket, 2006). Detta är elever som pga. kognitiv 

funktionsnedsättning bedöms vara bättre gynnade av en annan form av skolgång än den 

grundskolan erbjuder.  Den obligatoriska särskolan omfattar två nivåer, grundsärskola och 

träningsskola, i grundsärskolan går de elever som bedöms ha förmågan att lära sig läsa, skriva 

och räkna och i träningsskolan går de elever som bedöms sakna denna förmåga (Blom, 2001). 

Mot den bakgrunden är det angeläget att diskutera frågeställningar om förekomsten av en 

särskild särskolepedagogik och vad det kan tänkas innebära, vad särskolan kan erbjuda dessa 

elever som grundskolan saknar och om kvalitén på utbildningen motsvarar den som eleven 

enligt skollagens portalparagraf har rätt till.  ”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av 

kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 

utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje 

skolform vara likvärdig varhelst den anordnas i landet” (Skollagen 1 kap. 2§).   

 

1994 antog Sverige som en av 92 nationer Salamancadeklarationen, vars grundtankar är att 

man ska arbeta för att försöka nå målet ”en skola för alla”. Dokumentet talar för skolor som 

respekterar olikheter, stödjer inlärning och tillgodoser elevernas varierande behov 

(Salamancadeklarationen, 2006). Det finns dock en otillfredsställande kommunal planering 

för särskolan, vilket kan tyda på bristande kunskap och engagemang i särskolan (Wahlström, 

2001).”Kommunaliseringen av särskolan har medfört att allt fler rektorer och lärare, som 

inte tidigare kommit i kontakt med särskolan, nu ansvarar för undervisning av särskoleelever. 

Studien visar att brister i kunskap om särskolans nationella styrdokument riskerar att 

försämra undervisningen för elever mottagna i särskola” (Wahlström, 2001. s. 3)  

 

Vid den utredning som görs innan ett barn erbjuds placering i särskola beskrivs att vissa barn 

är i behov av särskolepedagogik, utan en beskrivning vad denna pedagogik i praktiken 

innebär för något specifikt (Blom, 2003).  Då vi båda har erfarenhet av arbete i särskola och 

har märkt att det ofta tas för givet att det i särskolan bedrivs särskild särskolepedagogik, ser vi 

det som viktigt att studera hur denna uppfattas av särskolans personal själva. Det ställs höga 

förväntningar på särskolans personal att kunna bemöta och undervisa alla elever i jämförelse 

med hur det ser ut för pedagoger i vanliga grundskolan, där man till viss del kan få stöttning 

från specialpedagog/speciallärare med arbetet kring vissa elever i svårigheter. Frågan är om vi 

idag har en lärarutbildning som motsvarar dessa förväntningar som ställs på särskolans 

pedagoger. Krävs det specialpedagogisk utbildning eller speciallärarutbildning för att klara av 

att arbeta i särskolan eller är det valet av pedagogisk inriktning som gör att särskolan är 

speciell? Bengt Persson (2008) definierar specialpedagogiken enligt 

följande: ”Kunskapsområde med rötter i den pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta 

pedagogiken då variationen av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte 

räcker till.”(ibm, s.12). Att arbeta i särskolan är således en specialpedagogisk uppgift. Kan 

man då likställa särskolepedagogik med specialpedagogik? Många pedagoger i särskolan 
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saknar specialpedagogiskt kunnande men utifrån de erfarenheter vi bär med oss från särvux 

respektive grundsärskola ser vi att bemötande och intresse också är viktiga faktorer i arbetet 

med dessa elever. En viktig brytfråga som diskuteras i samband med ”En skola för alla” och 

särskola är frågan om inkludering, i vårt arbete har vi dock valt att bortse från 

inkluderingsperspektivet för att sätta fokus på pedagogiken i särskoleverksamheten. Här följer 

en definition av några för studien centrala begrepp. 

 

SÄRSKOLA är en egen skolform för de elever som på grund av en utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknande tillstånd inte kan nå grundskolans mål. Utbildningen är individuellt 

anpassad och ska motsvara den utbildning som ges i grundskolan och gymnasieskolan. 

Obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan har samma läroplaner som grundskolan och 

gymnasieskolan, men egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. För att avgöra om en 

elev kan bli mottagen i särskola måste hemkommunen göra en fyrfaldig utredning där man 

belyser elevens situation ur pedagogiskt, psykologiskt, medicinskt och socialt perspektiv.  

Elevens vårdnadshavare måste också lämna sitt godkännande till att eleven ska börja i 

särskola (Skolverket 2009). 

 

OBLIGATORISKA SÄRSKOLAN omfattar grundsärskolan och träningsskolan år 1 till 10. Där det 

tionde skolåret är frivilligt. 
 

SÄRSKOLEPEDAGOGIK avser den pedagogik som utövas i särskolan.  

 

UTVECKLINGSSTÖRNING är det begrepp vi har valt att använda i vår studie för att benämna 

dem som på grund av kognitiv funktionsnedsättning inte når upp till grundskolans 

kunskapsmål och därför går i särskolan.  Vi är medvetna om att den berörda personkretsen 

själva anser att begreppet inlärningssvårigheter är att föredra (SOU 2004:98). Vår främsta 

bevekelsegrund för att ändå använda begreppet utvecklingsstörning är att det är det begrepp 

som förekommer i skolans styrdokument. I avsnittet Särskolans historik i Sverige används 

dock begrepp som är tidsrelevanta. 
 

 

2 Syfte och forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vad som är utmärkande för särskolans pedagogik. 

Därmed vill vi öka kunskapen om särskolepedagogiken och vad det är särskolan erbjuder sina 

elever. Vi har valt att utgå från särskolepersonalens, i synnerhet pedagogernas, perspektiv på 

hur man ser på särskolepedagogik. De forskningsfrågor som vi ställer är: 

Vad är utmärkande för särskolepedagogik? 

Vilka undervisningsidéer och pedagogiska influenser är de dominerande?   
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3 Litteraturgenomgång 
 

Vi har i vår litteratursökning använt oss av Linnéuniversitetets biblioteks databaser och Växjö 

stadsbiblioteks söksida för att finna forskningsförankrad litteratur. Vi har också till viss del 

använt oss av kedjesökning, dvs. genom den litteratur vi hittat sökt oss vidare till de 

litteraturreferenser som där angivits. I detta avsnitt följer en historisk tillbakablick över 

särskolans ursprung och framväxt samt en genomgång av hur antagningsförfarandet till 

särskolan ser ut. 

 

 

3.1 Särskolans historik i Sverige 

”Det sägs att ett mått på ett samhälles utvecklingsnivå är hur det tar hand om de svaga och 

utsatta.” (Gotthard, 2007. s.37). En av de grupperna i samhället som kan räknas till de svaga 

och utsatta är personer med en utvecklingsstörning. Det var först på 1800-talet som personer 

med utvecklingsstörning började uppmärksammas på samhällsnivå i Sverige. Det byggdes 

vårdhem för de bildbara och idiotanstalter för de obildbara (Gotthard, 2007). 

Första skolan för som de då kallades, sinnesslöa barn grundades i Stockholm 1870 av 

Föreningen för Sinneslöa Barns Vård. Skolan hette Skolan för sinneslöa barn och fick senare 

namnet Slagsta skola och seminarium. Arbetssättet som utvecklades på skolan brukar kallas 

Slagstapedagogik. Undervisningens innehåll var inte lika omfattande som i den vanliga 

folkskolan, vilket sågs som naturligt eftersom slagstapedagogiken riktade sig till denna 

speciella personkrets. Läroämnena styrde inte undervisningen och det fanns heller inga 

fastställda kursplaner att förhålla sig till. Istället utgick man från elevernas förkunskaper och 

bedömde utifrån dessa vad eleven hade för förutsättningar att lära sig. Enligt Brockstedt (2000) 

var lärarna på Slagsta skola och seminarium vakna för nya pedagogiska idéer som låg i tiden 

och tog till sig det de ansåg vara lämpligt att pröva. På så vis kan man säga att det var en form 

av försöksskola. 

 

 De pedagogiska influenser som påverkade Slagstametodiken var reformpedagogik från olika 

delar av världen, Deweys ”learning by doing-pedagogik” och Parkhursts daltonplanen. Den 

som kanske mest påverkade var Décroly. Dessa pedagogiska teorier beskrivs vidare under 

teorianknytning. För att bli lärare i särskola var Slagsta seminarium den enda 

utbildningsvägen ända fram till 1947. Seminarieeleverna fick ta del av det arbetssätt som 

utvecklades på Slagsta skola och detta kom därför att prägla hela den svenska särskolan fram 

till mitten av 1900-talet. Arbetssättet innebar att man arbetade koncentrerat kring ett 

arbetsområde under en begränsad tid.  Man utgick ofta från en konkret händelse, t.ex. ett 

studiebesök, sedan bearbetade man detta på olika sätt beroende på vad varje individ klarade 

av (Brockstedt, 2000). 

 

Vid sekelskiftet 1900 förändrades synen på personer med utvecklingsstörning och istället för 

en ” ta hand om mentalitet” övergick samhället till att se det som sin uppgift att skydda övriga 

medborgare från dessa människor och institutionsbyggandet utökades. Institutionsliv på 

sinnessjukhus blev då dessa personers hemvist. Vid andra världskrigets slut växlade samhället 

åter sin inställning, till att vara mer pedagogiskt omhändertagande. 1944 stiftades en lag som 

gav bildbara sinnesslöa rätt till undervisning. Landstingen fick ansvaret för de barn och 
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ungdomar som ansågs bildbara. Tio år senare, 1954, kom en ny lag om undervisning och vård 

av vissa psykiskt efterblivna. Nu fick landstingen även skyldighet att ordna skolgång för 

de ”obildbara” barnen och vuxna. Särskolan gjorde sin entré. De personer som var mest 

vårdkrävande fick dock fortfarande vara kvar på sinnessjukhus (Gotthard, 2007). 

 

1968 inrättades träningsskolan för dem som var gravast utvecklingsstörda. Det fanns ett stort 

engagemang för verksamheten, men inga specialutbildade lärare. Personalen fick utbilda sig 

efterhand. Träningsskolorna låg ofta i anslutning till vårdhem, skolhem eller annat boende. 

Det fanns en strävan att få in träningsskolan på grundskolan, men detta var svårt att 

genomföra, då det ställde stora krav på anpassning av lokaler. 1982 hade trots det 77 procent 

av klasserna flyttat in i grundskolan. 1985 överfördes särskolan från att ha lytt under 

omsorgslagen till att lyda under skollagen. I slutet av 1990-talet övergick ansvaret för 

särskolan från landstingen till kommunerna. Antalet elever mottagna i särskolan ökade 

dramatiskt i samband med denna övergång. Ökningen berodde på att särskolan blev mer 

tillgänglig och ansågs vara en lösning för alla de barn som tidigare fått klinikundervisning i 

vanliga skolan. 1994 fick skolformerna grundskola, särskola och träningsskola en gemensam 

läroplan.(Grünewald, 2008) 

 

Förutsättningarna för undervisningen av elever med utvecklingsstörning förändrades när 

särskolan kommunaliserades 1996 och lärarna övergick till den ordinarie skolorganisationen. 

Eleverna som tillkom i särskolan var främst svagbegåvade elever och elever med 

neuropsykiatriska svårigheter utöver sin utvecklingsstörning. Reformen innebar också att 

särskoleeleverna i möjligast mån fick sin skolplacering i närheten av sitt hem. 

Särskoleeleverna placeras nu i olika former av undervisningsgrupper. Det kan vara i en 

traditionell särskoleklass med få elever, i en samundervisningsgrupp där särskoleelever 

undervisas tillsammans med grundskoleelever, i en särskild undervisningsgrupp där 

grundskoleelevers behov av särskilt stöd styr eller i en vanlig grundskoleklass. Lärarna som 

undervisar får i och med de olika undervisningsgrupperna olika förutsättningar för sitt arbete. 

(Blom, 2003) 

 

 

3.2 Mottagande i särskola 

Ibland är det redan innan skolstart klarlagt att barnet kommer att ha rätt till särskola. I andra 

fall kan det gå bra till en början i vanlig skola, men så småningom kan det vara svårt att 

anpassa undervisningen så att eleven kan ha möjlighet att nå de uppsatta målen. Det är då 

skolans skyldighet att utreda varför eleven har svårigheter. Skolan ska upprätta 

åtgärdsprogram och ge särskilt stöd. Om eleven trots dessa insatser inte kan nå upp till 

grundskolans kunskapsmål så kan särskolan vara ett alternativ(Skolverket 2009). Skolverket 

(2001) beskriver rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan 

och vi har här utgått från den texten.  

 

Kommunen bör omgående påbörja en utredning för att ta reda på om eleven har rätt till 

särskola, detta sker i samråd med vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna ska informeras om vilka 

utredningar som behöver göras och varför man gör dessa. Vårdnadshavarna ska också 

informeras om vilka konsekvenser det blir för barnet att gå i särskola istället för grundskola, 

både på kort och på lång sikt. Utredningen kan beröra olika myndigheter och organisationer 

och det är därför viktigt att tänka på att följa sekretesslagen, vissa uppgifter måste man t.ex. 

ha vårdnadshavarnas medgivande för att få använda. Det måste göras en helhetsbedömning av 

barnet för att kunna fastställa att barnet har rätt till särskola. Denna bedömning bör utgå från 
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barnets bästa och grunda sig på tidigare kunskaper om barnet och iakttagelser av barnet i 

hemmet och förskolan/skolan. Utvärderingar av de stödinsatser som tidigare har gjorts bör 

beaktas. Till detta läggs sedan resultaten av de fyrfaldiga utredningar som görs. 

 

Utredningarna görs på uppdrag av särskolans styrelse för att kunna bedöma om barnet ska 

erbjudas utbildning i särskolan eller ej. Det behövs kvalitativa utredningar inom flera 

områden. Den pedagogiska utredningen baseras på observationer som sker över tid. Det är 

också av vikt att utredningen lyfter fram vilka insatser som tidigare gjorts för att anpassa 

verksamheten till elevens behov. Skolan ska här säkerställa att alla pedagogiska insatser som 

är möjliga för att försöka få eleven att nå kunskapsmålen är prövade. Utredningen utförs ofta 

av de pedagoger som känner eleven bäst. Specialpedagoger hjälper ofta till att kartlägga 

elevens svårigheter. Den psykologiska utredningen ska beskriva elevens kognitiva utveckling 

med hjälp av begåvningstest och andra bedömningsmaterial som psykologer använder. Den 

medicinska utredningen ska ge en uppfattning om elevens hälsa och eventuella medicinska 

orsaker till elevens svårigheter. Läkaren undersöker om eleven har någon diagnos eller om det 

går att konstatera hjärnskada, autism, autismliknande tillstånd eller annan sjukdom. I den 

sociala utredningen undersöks hemmiljö och annan miljö där eleven vistas utanför skolan, för 

att se om det finns andra faktorer som kan påverka elevens möjligheter att klara av sin 

utbildning.(Skolverket 2001) 

 

 

4 Teorianknytning 
 

Den obligatoriska särskolan arbetar idag efter samma läroplan, Lpo-94, som övriga 

grundskolan. Tre teoretiker som har haft stort inflytande över läroplanens pedagogiska 

utformande är: Jean Piaget, John Dewey och Lev Vygotskij (Maltén, 1997; SOU 1992:94, 

Maltén,1997). Vid sidan av dessa pedagogiska teoretiker finns också en rad andra 

pedagogiska filosofer, allt ifrån antikens Platon och Aristoteles till 1900-talets moderna 

tänkare som Habermas och Foucault av vilka den enskilde läraren kan ha påverkats i sitt 

arbets- och tankesätt i den pedagogiska verksamheten. Är Piaget, Dewey och Vygotskij de 

teoretiker som har haft störst inflytande också över särskolepedagogiken eller finns det andra 

pedagogiska tänkare vars teorier bättre stämmer in på särskolepedagogiken?  

 

Den svenska särskolan fram till mitten av 1900-talet av Slagstametodiken som utvecklades 

genom influenser av olika reformpedagoger runt om i världen (Brockstedt 2000). Lever 

Slagstametodiken kvar i särskolan än i dag och vilka pedagogiska influenser är det i så fall 

som starkast lever kvar?  Kan det vara så att läkepedagogiska teorier (Rudolph Steiner), 

teorier som sätter den enskilda individens utveckling i centrum (Maria Montessori) eller som 

tar den svaga eller förtrycktas perspektiv (Paulo Freire) har haft störst inflytande på 

särskolepedagogiken? Vi kommer här att redovisa några av de mest vanligt förekommande 

teorierna. Urvalet har gjorts enligt vår förförståelse för vilka pedagogers teorier som har störst 

relevans i skolsammanhang idag och vilka som kan tänkas ha särskild relevans för särskolan. 

En stark övervikt mot de reformpedagogiska modellerna har utkristalliserats i urvalet. Då vi 

har haft en begränsning i tid har vi i stor utsträckning använt oss av sekundärkällor och förlitat 

oss på uttolkare av källorna som har haft större möjligheter att gå på djupet i de pedagogiska 

teorierna. Dock har vi då det gäller, Piaget, Dewey och Vygotskij, också vänt oss direkt till 

några av primärkällorna.  
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4.1 Människosyn och undervisningsmodeller 

Vår människosyn påverkar vår förståelse av både oss själva och våra medmänniskor. När man 

arbetar med människor kan det vara särskilt betydelsefullt att synliggöra vilken människosyn 

man handlar utifrån. Människosyn innebär t.ex. tankar om hur vi utvecklas som människor, 

varför människan fungerar som hon gör och hur människan kan förändras. I ett arbetslag kan 

de olika personerna tänka och handla olika utifrån sina olika människosyner. Enligt Eliasson 

(1995) kan man urskilja fyra olika människosyner, även om de ofta inte är helt renodlade. 

 

 Arvsteorin omfattas av dem som menar att allt är förutbestämt redan när vi föds. Det finns 

ingenting att göra, eftersom man t.ex. är född i en misslyckad familj. Våra arvsanlag styr allt, 

både utseende och hur vi kommer att agera som människor. Förespråkare för behaviorismen 

menar att människors beteende är inlärt genom belöning och bestraffning. Denna uppfattning 

säger att människan är påverkningsbar, men hon måste få stimuli utifrån för att förändras. 

Psykoanalytisk teori klargör att barndomen påverkar oss hela livet. Om vi gör på ett visst vis 

som vuxen så går det att härleda till händelser i våra tidiga levnadsår. För att kunna bearbeta 

konflikter och utvecklas måste vi först bearbeta barndomens konflikter. Verksamhets- och 

interaktionsteorier menar att vi kan utvecklas som människor hela livet, genom vår omgivning. 

Vi påverkas av vilken miljö vi vistas i och vilka människor vi möter. Vi är både det vi tidigare 

upplevt och det vi gör nu (Eliasson, 1995).  

 

Bakom varje undervisningsmodell finns det olika antaganden av filosofisk och 

livsåskådningsmässig natur (Arfwedsson, 1998). Varje modell kan på så sätt beskrivas i olika 

steg, från den konkreta undervisningen till den didaktiska nivån och avslutningsvis de 

övergripande antagandena. De olika antagandena handlar bl.a. om vilka tankar man har om 

människan som lärande varelse under utveckling, om hur olika behov tillfredsställs, om hur 

relationen utbildning - samhälle bör se ut och om samhällets behov och önskvärda utveckling. 

Arfwedson (1998) ger exempel på fyra undervisningsmodeller. Det är de reformpedagogiska, 

de bildningsteoretiska, de vetenskapsorienterade och de undervisningsteknologiska 

modellerna.  

 

De reformpedagogiska modellerna har gemensamt att de opponerar sig mot den traditionella 

skolundervisningen, eftersom de anser att elevens fria utveckling inte ges tillräckligt utrymme. 

I reformpedagogiken erbjuder man, för tiden, nya synsätt på undervisning. ”Inlärning förstås 

som en process som ska gestaltas på ett flerfaldigt sätt – målet är barns konfrontationer med 

och utforskande av miljön. Alla barns krafter ska släppas fria och tas i bruk för att utvecklas. 

Skolan ska inte vara en kasern utan en "livsplats” utan tjänsterum – en arbetsgemenskap som 

innesluter en livsgemenskap.” (Arfwedson, 1998.s.39). Några av de modeller som räknas till 

reformpedagogiken är Freinet, Montessori och Dewey.  

 
De bildningsteoretiska modellerna står för det hermeneutiska och kulturvetenskapliga 

tänkandet. Eleverna ska lära sig att bli myndiga och ansvariga människor genom moral och 

bildning i en kommunikativ undervisning. Eget ansvar, solidaritet och individualitet är viktiga 

begrepp i denna modell. Några av de modeller som hör till de bildningsteoretiska är 

kommunikativ undervisning (Habermas teori), sokratisk undervisning, flerperspektivisk 

undervisning och kritisk-konstruktiv didaktik. De vetenskapsorienterade modellerna ser 

vetenskapen som utgångspunkt för lärande. De strävar efter en ämnesindelad skola som 

använder sig av problemlösning och laborationer istället för traditionella skoluppgifter. De 

som hör till denna modell är bl.a. Bruner (Structure of Discipline Approach), Discovery 

Learning och även Deweys problembaserade lärande. De undervisningsteknologiska 

modellerna bygger på de ”små stegens” princip i en programmerad, laborativ och 
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målorienterad undervisning. Storhetstiden för dessa modeller är förbi, men kan kanske få en 

ny era genom ny teknik, t.ex. nya datorprogram (Arfwedson 1998). I nästa avsnitt kommer vi 

att redovisa huvuddragen i tankarna hos de teoretiker, pedagoger och program som vi utifrån 

vår förförståelse bedömer kan ha haft inflytande över särskolepedagogikens utformande. 

 

 

4.2 Lärande som en individuell process  

Jean Piaget (1896-1980), schweizisk biolog och psykolog tillhör de konstruktivistiska 

teoretikerna. Konstruktivismen omfattar två aspekter av kunskap, dels teori om vad kunskap 

är men också teori om inlärning. Enligt konstruktivismen är kunskap skapat av människor i 

deras försök att tolka och förstå sin omvärld. Förespråkare för kognitiv-konstruktivistisk 

inlärningsteori menar att lärandet är en individuell angelägenhet som sker i samspelet mellan 

barnet och dess omvärld utifrån vilken stimulans den omgivande miljön erbjuder. Piaget har 

framför allt uppmärksammats på grund av sina utvecklingspsykologiska teorier. Enligt Piaget 

utvecklas barnets kognitiva förmåga i fyra olika på varandra följande stadier: det sensoriska - 

motoriska stadiet (de 24 första levnadsmånaderna), det preoperationella stadiet (2-7 år), det 

konkret operationella stadiet (7-11 år) och det formella eller abstrakta tänkandets stadium 

(ungdomstid och vuxenliv). Därför menar Piaget att läraren vid sidan av sina ämneskunskaper 

också måste ha omfattande utvecklingspsykologisk kunskap. Grundläggande psykologisk 

forskning och pedagogiska metoder måste närma sig varandra för att lärare skall kunna 

praktisera effektiva metoder vid varje stadium av mognad (Piaget, 1976). Lärandet är ett 

individuellt fenomen, en process som sammanfaller med elevens mognad. Skolan bör 

anpassas efter det stadium i vilket eleven befinner sig samt utgå från elevens essentiella 

aktivitet (Imsen, 2006). 

 

Centrala begrepp hos Piaget när det gäller lärprocessen är assimilation och ackommodation.  

Assimilation innebär att när man ställs inför nya och okända situationer försöker man förstå 

eller tolka den nya situationen efter det som redan är bekant och känt. På assimilation följer 

ackommodation. När våra tankemönster eller scheman inte är tillräckliga för att tolka det nya 

och okända måste vi revidera eller göra om dem för att passa den nya situationen, 

ackommodation leder på så vis till utveckling och lärande.  

 

Piaget framhåller två särskilt viktiga principer i fostrandet av de unga. ”Det ena är elevernas 

egna, genuina aktivitet. Man måste få dem att själva rekonstruera och delvis återupptäcka de 

sanningar som de måste införliva med sitt tänkande. Det andra är individuell praktisk övning 

i experimentriktning och i experimentella metoder” (Piaget, 1976. s. 36). Piaget var 

förespråkare för en aktivitetspedagogik och menade att kunskap inte kan mottas passivt utan 

måste erövras aktivt av egen kraft och genom egna erfarenheter. Därför var Piaget också 

motståndare till tillrättalagda metoder som programmerad undervisning och filmer, det är 

eleven som skall vara aktiv i lärandet inte läraren eller läromedlet. Målet med utbildning är att 

skapa individer som kan göra nya saker och inte bara reproducera de tidigare generationernas 

kunnande. Därför ansåg Piaget att utbildning är hela samhällets angelägenhet. Genom att öva 

barnen i att formulera och lösa problem förbereds de för framtiden. (Stensmo, 2007) Också 

Vygotskij, som var samtida med Piaget, byggde sina teorier på utvecklingspsykologisk grund 

även om de båda kom fram till olika slutsatser.  
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4.3 Lärande som en social process  

Den sovjetiske, pedagogiske teoretikern Lev Vygotskij (1896-1934) har gett upphov till den 

sociokulturella teorin som är ett försök att bygga psykologi på marxistisk grund. Ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att kunskaper och erfarenheter utvecklas i 

samhället mellan människor och skiljer sig därför åt mellan olika samhällen. Individen 

utvecklas till att bli en kulturvarelse genom att tillägna sig delar av samhällets samlade 

färdigheter t.ex. att läsa, skriva, räkna och spela fotboll. Enligt det sociokulturella perspektivet 

föregås utveckling av lärande (Säljö, 2005). 

 

Vygotskij har uppmärksammats mycket i pedagogiska sammanhang på 1990 och 2000-talet. 

Vygotskij utgick i sin forskning från barnets utveckling. Han menade att utveckling sker i 

samspelet mellan mognad och barnets omgivning och att all intellektuell utveckling och 

tänkande utgår från social aktivitet. Att utvecklingens riktning går från det sociala till det 

individuella innebär att barnet är i stånd att utföra en handling i samspel med andra innan det 

kan utföra det på egen hand. Enligt Vygotskij är språket det viktigaste redskapet då det gäller 

att utveckla sina kognitiva förmågor (det egocentrerade språket) och det sociala samspelet 

med andra (det kommunikativa språket) (Imsen, 2006). 

 

Enligt Vygotskijs teorier sker lärandet i den proximala utvecklingszonen. Med denna avses 

avståndet mellan den nivå för vad eleven kan förväntas utföra utan hjälp och den nivå för vad 

eleven kan förväntas utföra med hjälp av andra, mer försigkomna kamrater eller lärare 

(Stensmo, 2007). Genom att först utföra momentet tillsammans med andra förväntas eleven 

tillägna sig förmågan att sedan utföra momentet på egen hand. Utifrån Vygotskijs synvinkel 

har alla en utvecklingspotential, lärarens utmaning är att möta eleven på sin nivå och därifrån 

stimulera eleven att arbeta aktivt och tillsammans med andra mot fortsatt utveckling. 

Vygotskijs teorier stödjer principen om en anpassad undervisning och ger den en central roll 

för elevens intellektuella utveckling (Imsen, 2006).  Vygotskij har bl.a. riktat kritik mot 

Piagets teorier om att inlärning bör ske på den mognadsnivå eleven befinner sig och menar 

istället att brist på utmaning leder till att utveckling uteblir. Vygotskij gör gällande att 

kunskapen och vetandet redan finns inom barnet och att det är lärarens uppgift att locka fram 

den. ”En riktig uppfostran består just däri att man i barnet uppväcker vad som redan finns i 

det, att man hjälper detta att utvecklas och att man styr denna utveckling åt ett bestämt håll” 

(Vygotskij, 1995.s.59).  Genom detta påstående synliggörs Vygotskijs övertygelse om alla 

elevers inneboende utvecklingspotential. Det sociokulturella sättet att se på lärande, nämligen 

hur individer och kollektiv tillägnar sig, utvecklar och levandehåller samhälleliga erfarenheter 

är ett synsätt som Vygotskij i många avseenden delar med Dewey (Säljö, 2005). 

 

 

4. 3 Learning by doing - pedagogik 

John Dewey (1859-1952) var en amerikansk filosof och pedagog. Han myntade begreppet 

learning by doing, vilket är en aktivitetspedagogik där teori, praktik, tanke och handling 

hänger ihop. Kunskap måste kunna bli till nytta och ha verklighetsanknytning. ”Dewey 

menade att människans viktigaste uppgift var att lösa de problem som hon ständigt ställdes 

inför i en värld som var i oupphörlig förvandling.” (Strömnes, 1995. s.153). Detta hör 

samman med att det sociala livets aktiviteter måste ha anknytning till skolans studieämnen för 

att eleven ska förstå och kunna tillgodogöra sig nya färdigheter.  Skolan bör formas som en 

del av samhället som det ser ut här och nu, inte i första hand som en förberedelse för vad som 

ska hända senare i livet (Dewey, 1980). 
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Deweys tankegångar har betytt mycket för skolans utveckling, även i Sverige. Utbildningens 

funktion är enligt Dewey att ge elever levande kunskap som de har praktisk nytta av, 

yrkesmässigt och personligt. Det bästa sättet att lära sig, menar Dewey, är genom praktiska 

övningar. Utbildningens syfte är att utveckla människans förmåga till problemlösning och 

kritiskt tänkande i stället för memorering, och att skolan ska påminna om det verkliga livet. 

Skolan ska alltså försöka vara en förlängning av livet ute i samhälle där barnet kan komma 

vidare i sin sociala mognad och sitt sociala liv. Inlärningen ska vara kopplad till barnets 

erfarenheter. Dewey anser att eleverna ska arbeta med saker som de själva anser vara viktiga 

och som de inser värdet av. Dessutom anser han att varje pedagogisk process ska inledas i 

görandet (Strömnes 1995).  

Uppdelningen mellan teori och praktik som ofta förekommer är inte eftersträvansvärt enligt 

Dewey, utan dessa båda ska istället komplettera varandra. Läraren ska stimulera, skapa 

intresse och ge eleverna möjlighet att vara aktiva i undervisningen, detta ska göra att eleverna 

blir motiverade och utvecklas. De praktiska ämnena i skolan ska inte bagatelliseras utan 

framhållas, då dessa kan brygga över till de mer teoretiska ämnena. ”Aldrig så många 

faktalektioner, planerade enbart som faktalektioner, kan bidra ens med en skugga av den 

förtrogenhet med växter och djur, på bondgården och i trädgården, som förvärvas genom att 

man faktiskt lever mitt ibland dem och bryr sig om dem. Ingen sinnesträning, som införts i 

skolan enbart för träningens skull, kan tävla med den sinnenas vakenhet och mognad som 

kommer genom kontakt med och intresse för välkända vardagssysslor.” (Dewey, 1980. s. 54) 

Genom att eleverna får träna sin förmåga att bilda sig tydliga begrepp genom sina erfarenheter 

underlättas inlärningen. Dewey menar att vi måste se på de praktiska ämnena inte bara som 

undervisningsämnen, utan framförallt som metoder för att överleva (Dewey, 1980).  

För att komma bort ifrån att det ofta blir bristande sammanhang i den ämnesuppdelade skolan 

tror Dewey att det skulle vara bättre att dela upp lärostoffet efter olika yrken. Detta för att 

kunna träna upp elevernas tänkande i förhållande till saker som tilltalar dem i det valda 

yrkesspåret. 

 Skolans sociala uppdrag är att erbjuda en förenklad miljö, som påminner om den verkliga 

civilisationen, men utan de negativa, oönskade särdrag som finns i varje samhälle. Skolans 

miljö ska också se till att varje elev får möjlighet att höja sig i förhållande till den sociala 

grupp som denne kommer ifrån och vidga sin miljö (Dewey, 2002).  Dewey anser att skolan 

borde erbjuda eleverna en väl planerad och noga anpassad miljö som motsvarar deras behov 

t.ex. ska det finnas arbetsmaterial, verktyg och inspirerande konstverk (Strömnes, 1995). 

”Frånvaron av material och sysselsättningar som genererar verkliga problem får till följd att 

elevens problem inte blir hans, eller snarare att de blir hans bara i hans egenskap av elev och 

inte av människa.” (Dewey, 2002. s. 201) Dewey menar att det i görandet uppstår frågor och 

funderingar hos eleverna som gör att de utvecklas, istället för att bli matade med kunskap av 

läraren (Dewey, 2002). Lärarna ska finnas till hands som vänner, men även som erfarna 

samhällsmedlemmar. Tillsammans ska de bygga upp en skola som genomsyras av samarbete 

och moral (Strömnes, 1995).  Vikten av en varaktig relation mellan lärare och elev och 

lärarens roll som förebild framhålls på ett liknande sätt av Steiner i Waldorfpedagogiken. 
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4.4 Waldorfpedagogik 

Rudolf Steiner (1861-1925) var waldorfpedagogikens grundare. Hans intresse för pedagogik 

och vård av barn med utvecklingsstörning väcktes när han under sin studietid arbetade extra 

som privatlärare åt en pojke som ansågs vara utvecklingsstörd. Pojken visade sig senare vara 

normal och utbildade sig till läkare. Steiner hade en helhetssyn på människan, som han 

kallade antroposofi (efter grekiskans antropos – människa och sofia – visdom). Människan 

består enligt antroposofin av tre delar, det är kropp, själ och ande. Denna människobild ligger 

till grund för waldorfpedagogiken. Steiner menar att människan utvecklas i sjuårsfaser. I 0-7-

årsfasen lär sig barnet främst genom egen aktivitet och genom att utveckla sin vilja. Eftersom 

barnen härmar efter vuxna så läggs stor vikt vid förskollärarnas roll som förebilder. Barnen 

ska få vara barn och få uppleva en harmonisk barndom. Under 7-14-årsfasen är det känslolivet 

som ska mogna. Det är viktigt att utveckla varaktiga relationer till både barn och vuxna. 

Waldorfpedagogiken ser därför gärna att klasserna hålls intakta och att de får behålla samma 

lärare under denna fas. 14–21-årsfasen handlar om att låta de intellektuella sidorna hos eleven 

mogna. Man ska genom engagemang, ansvarskänsla, samarbete och forskning kunna bilda sig 

egna omdömen. Detta förutsätter att man reflekterar utifrån fantasi, kreativitet och exakthet, 

som konstnärligt uppmuntrats under hela uppväxten.  

 

Waldorfpedagogiken strävar efter att utveckla elevernas skapande förmågor, för att på så sätt 

utöka elevens verklighetsuppfattning. Man arbetar utifrån året och de högtider som vi firar. 

Föräldrarnas engagemang i skolans arbete är ofta stort och man har som förälder vanligen 

aktivt valt denna skolform för att kunna hjälpa till och bidra med olika insatser och ökad 

trygghet för barnen (Forssell, 2005). Även andra teoretiker har utvecklat sina pedagogiska 

teorier utifrån mötet med elever med utvecklingsstörning, däribland Maria Montessori. 

 

 

4.5 Montessoripedagogik 

Maria Montessori (1872-1952) var läkare och fick tidigt i sin läkargärning erfarenhet av att 

arbeta med människor med utvecklingsstörning och psykiskt sjuka människor. Hon utarbetade 

en egen undervisningsmetod, som bygger på att man ska ha respekt för och stimulera den 

enskilda eleven och att eleven ska ha frihet att vara sig själv. Eleven ska få arbeta i sin egen 

takt och med det som den har intresse av. Målet är att varje individ ska bli så stark att han 

eller hon vågar välja sin egen väg i livet. Läraren ska anpassa undervisningen till varje elev 

genom att innan undervisningen börjar observera och studera varje barn, så att man har en bra 

bild av eleven. En förutsättning för all inlärning är enligt Montessori att den som ska lära sig 

något är fri. I skolan måste man anpassa sig till ett kollektiv, men det är ändå eleverna själva 

som ska komma fram till hur friheten ska avgränsas. Varje barn måste välja sina egna 

arbetsuppgifter. Lärarens uppgift är att observera och vägleda och inte att instruera eller styra 

gruppen.  

Montessori utarbetade ett material som baseras på sinnesträning och som ger eleverna 

individuella möjligheter i olika svårighetsgrad. Montessori förespråkar en stimulerande 

skolmiljö då denna påverkar barnets sinnen, som i sin tur påverkar intellektet. Visionen är att 

skolan ska ligga på landet, där man ska kunna kombinera studier och praktiskt arbete på 

gården. Skolan ska också kunna erbjuda museum, bibliotek och inlärning med hjälp av 

bildmaterial och exkursioner. Eleverna ska lära sig genom att observera och undersöka 

detaljer för att sedan få hjälp att foga samman dessa till en större bild och på så sätt förstå 
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sammanhangen och helheten (Strömnes, 1995). Synen på eleven som fri och stark i sitt 

lärande delar Montessori i många avseenden med Freire. 

 

 

4.6 En frigörande pedagogik 

Paulo Freire (1921-1997) från Brasilien ville arbeta för att hjälpa de fattiga i landet. Han 

utformade en pedagogik för att lära vuxna analfabeter att läsa. Pedagogikens stomme är att 

låta människor erövra den kunskap som de behöver i sin värld, för att de ska kunna förbättra 

sin situation (Andersson, 2001). ”När folk kan se och analysera sitt eget sätt att vara i sitt 

omedelbara dagliga livs värld, inklusive sina byars liv, och när de kan uppfatta orsakerna till 

de faktorer som deras dagliga liv grundas på, då blir de förmögna att gå vida utöver de 

trånga gränserna för sina egna byar och för de geografiska områden där de ligger, för att 

uppnå ett globalt perspektiv på verkligheten.” (Freire, 1978. s. 68) Detta visar att Freire anser 

att om eleverna vinner ny kunskap om sig själva och sin omvärld så växer de som människor.  

 

Freire var kritisk till sin tids vanliga skolundervisning, som han kallade bankundervisning. 

Han menade att denna form av undervisning var förtryckande. Lärarna var de som kunde och 

lärde ut och eleverna var de som var okunniga, mottog kunskap, anpassade sig och 

disciplinerades. Istället ville Freire erbjuda en problemformulerande, befriande undervisning. 

Han såg dialogen mellan elev och lärare som en viktig del i undervisningen. Eleven skulle 

släppas in i dialog med läraren för att kunna bli en kritisk medundersökare till de problem 

som de gemensamt arbetade med (Andersson, 2001). ”Det gäller att få eleverna aktiva, att få 

dem att känna att undervisningen sysslar med frågor som berör dem.” (Andersson, 2001. s. 

94)  

 

För att kunna föra en dialog måste man enligt Freire tycka om världen och sina 

medmänniskor, man måste ta andra människor på allvar och bry sig om dem. Man måste vara 

medveten om sina egna begränsningar och möjligheter för att kunna lära sig av vår omvärld 

och för att kunna förändra den. Man måste också tro på att alla människor kan skapa sig ett 

människovärde och att ingen är bättre än någon annan (Steinsholt & Lövlie, 2004).”När den 

som vet förstår, för det första, att den process genom vilken han lärde sig är social och, för 

det andra, att han när han lär någon annan något också lär sig själv något han inte visste 

tidigare, då förändras bägge.” (Freire, 1978. s. 64) Så beskriver Freire (1978) en god 

inlärningssituation som en jämbördig social process mellan lärare och elev. I likhet med 

Freire ansåg Décroly att den kunskap som erövras skall vara av sådan beskaffenhet att den 

bidrar till utveckling av individens livssituation. 

 

 

4.7 Ovide Décrolys skola 

Ovide Décroly (1871-1932) var läkare och verkade i Belgien. Han, liksom Maria Montessori, 

arbetade fram en ny undervisningsmetod för elever med utvecklingsstörning. De kom också 

fram till en del liknande pedagogiska lösningar. Skolans mål är enligt Décroly att eleverna får 

möjlighet att utvecklas till livsdugliga individer som kan ta vara på sina förmågor och 

intressen. Inlärningsmiljön ska vara ordnad så att den stimulerar de förmågor som är tänkta att 

utvecklas. Eleverna ska förberedas för vuxenlivet genom att få använda sina talanger och 
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begåvningar. Undervisningen ska utgå från olika intressecentra (teman) i ett strukturerat 

mönster under en viss tid, för att garantera att eleverna ska lära sig använda sin nya kunskap.  

Décrolys pedagogik utgår från att eleven ska observera en konkret händelse, sedan associerar 

eleven händelsen, så att han eller hon förstår sammanhanget runt omkring, jämför och drar 

slutsatser (Strömnes, 1995).  ”Det som utmärkte Décrolys skola var att all undervisning 

utgick från konkreta situationer i vilka eleverna medverkade. Genom erfarenheter skapade 

eleverna sina egna kunskaper och skrev sina egna läroböcke.” (Brockstedt, 2000. s.160).  På 

detta vis skapas en helhetsbild för eleverna, genom att både låta dem få inhämta kunskap 

genom konkret görande och genom att reflektera kring och bearbeta sina händelser och 

erfarenheter. Décroly har tillsammans med bl.a. Helen Parkhursts Daltonplan haft stort 

inflytande över särskolans utveckling fram till mitten av 1900-talet. 

 

4.8 Daltonplanen (The Dalton laboratory plan) 

Denna pedagogiska ideologi uppkom i Dalton, Massachusetts på 1920-talet. Helen Parkhurst  

( 1887 – 1973) var den pedagog som blev ledare för planen. Eleven ska enligt denna ideologi 

lära sig nya saker på ett laboratoriemässigt sätt. Daltonplanen framhåller på liknande vis som 

Décroly ett tematiskt arbetssätt. Daltonplanens tre grundprinciper är att eleven ska ha frihet 

under ansvar att arbeta i linje med sina intressen, eleven ska ha rätt att samarbeta med 

kamrater. Undervisningen ska anpassas till individens anlag och behov. Lärarens roll är att 

hjälpa, inte att driva på. Läraren ska även vara den som eleverna får fråga, istället för att vara 

den som ställer frågor till eleverna (Brockstedt, 2000). I USA utvecklades senare också ett 

program för att undervisa elever med autism. 

 

 

4.9 TEACCH 

TEACCH-programmet (Treatment and Education of Autistic and related Communication 

handicapped Children) utvecklades ursprungligen av bl.a. Eric Shopler i North Carolina i 

USA för undervisning av barn och ungdomar med   autism. TEACCH introducerades i 

Sverige på 1990- talet. Grundläggande för TEACCH filosofin är en strävan att verkligen 

förstå autismkulturen. Man kan säga att man ser på funktionsnedsättningen ur ett etnografiskt 

perspektiv och lärarens roll är att likna vid en tolk vars uppgift är att ”översätta” omgivningen 

i termer begripliga för eleven. De pedagogiska och terapeutiska interventionerna har inte som 

avsikt att uppnå normalisering utan i stället arbetar man efter långsiktiga mål, att passa in så 

smidigt som möjligt i vår kultur. Pedagogiken strävar efter att utveckla förmågor och 

förståelse hos personer med autism samtidigt som omgivningen anpassas efter individens 

behov och begränsningar.  TEACCH-programmets övergripande två mål är att öka individens 

färdigheter och göra omgivningen mer begriplig (Mesibov, Shea & Schopler 2007). En 

speciell pedagogik, Stuctured teaching, tillämpas, vilken bygger på organisation av fysisk 

miljö, förutsägbar aktivitetsordning, visuella scheman, rutiner med flexibilitet, strukturerade 

aktivitetssystem och visuellt strukturerade aktiviteter. Andra viktiga ingredienser i 

pedagogiken är att använda individens styrkor och intressen och samarbetet med familjen. 

Undervisningen bygger i hög grad på ”en till en” undervisning, ”hand på hand” undervisning 

och visuella demonstrationer. 
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4.10 Sammanfattning  

Människosyn innebär t.ex. tankar om hur vi utvecklas som människor, varför människan 

fungerar som hon gör och hur människan kan förändras.  Möjligen går det här att göra en 

koppling mellan teorier och olika människosyner även om dessa kopplingar inte är helt 

renodlade utan kan bära spår av flera perspektiv. Vygotskijs, Deweys, Waldorfpedagogikens 

och Décrolys teorier stöds av verksamhets- och interaktionsteoretisk människosyn, vilket 

innebär att vi kan utvecklas som människor hela livet. Piagets människosyn kan snarare 

knytas till arvsteorin, som menar att allt är förutbestämt eller den psykoanalytiska 

människosynen som menar att barndomen påverkar oss hela livet. Den människosyn som 

TEACCH närmast kan förknippas med är behaviorismen. Detta innebär att vi i skolan 

förutom olika pedagogiska influenser och metoder också måste förhålla oss till att vi i 

grunden har olika människosyn. 

 

Piaget och Vygotskij utgår båda i sina teorier om lärande från utvecklingspsykologin men 

drog olika slutsatser. Piaget anser att lärande kan ske först när eleven befinner sig på rätt 

mognadsnivå medan Vygotskij menade att eleven skall utmanas och stimuleras till vidare 

utveckling. Elevens egen aktivitet är viktig. Också Dewey förespråkar en aktivitetspedagogik 

och myntade begreppet ”Learning by doing”. Både Waldorfpedagogiken och 

Montessoripedagogiken har utvecklats utifrån mötet med elever med utvecklingsstörning och 

fokuserar på skapande respektive sinnestränande verksamheter. Freires pedagogiska stomme 

är att i dialog låta människor erövra den kunskap som de behöver för att förbättra sin situation. 

Décroly har tillsammans med Daltonplanen haft stort inflytande över särskolans utveckling 

och har gemensamt att eleverna skall få arbeta i teman utifrån sina intressen. TEACCH 

utvecklades ursprungligen för elever med autism och är ett program, inte en teori. 

Programmet bygger på en tydliggörande pedagogik. 

 

I följande avsnitt kommer vi att söka efter pedagogiska influenser och undervisningsidéer i 

tidigare forskning. De teorier, pedagogiker och program vi redovisat för i avsnittet 

teorianknytning, utgör ramverket för vårt resonemang.  

 

5 Tidigare forskning om särskolepedagogik. 
 

I den forskning som tidigare gjorts om särskola kan, enligt Berthén (2007), två huvudsakliga 

intresseområden urskiljas. Det ena intresseområdet behandlar elever med flera 

funktionsnedsättningar mottagna i träningsskola med fokus på frågor som effektivitet i team - 

och föräldrasamarbete samt åtgärdsprogram, ofta sett ur ett rehabiliteringsperspektiv. Det 

andra intresseområdet som går att urskilja berör elever mottagna i grundsärskola och belyser i 

stor utsträckning integrationsproblem, särskoleelevers delaktighet och samspel med varandra 

och andra. Den pedagogiska verksamheten i särskolan har däremot inte problematiserats i 

någon större utsträckning. Av den forskning vi tagit del av i sökandet efter den specifika 

särskolepedagogiken diskuteras metoder och vilka faktiska kunskaper som eleverna får med 

sig, men inte i så hög utsträckning vilka pedagogiska teorier som dessa metoder i grunden 

vilar på. När vi tagit del av tidigare forskning, har vi gjort det med utgångspunkt i våra 

forskningsfrågor. De kopplingar som görs till teorier, pedagogiker och program är våra egna 

tolkningar. I en rikstäckande studie görs försök att visa hur kvalitet i särskolan kan mätas ur 

olika synvinklar. ”Kvalitet på pedagogisk nivå utgår ifrån hur lärare, elever och 

vårdnadshavare uppfattar verksamheten, lärarnas syn på hur de tillgodoser elevernas behov, 
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hur eleverna själva upplever att de får sina personliga behov tillfredsställda samt 

vårdnadshavarnas uppfattning om barnens skolgång … en individualiserad undervisning som 

utgår från varje elevs utvecklings- och kunskapsnivå är därmed en förutsättning för kvalitet i 

särskolan.” (Wahlström, 2001. s. 8) Olika individer har olika förväntningar på kvalitet och 

det kan därför ses som en värderingsfråga. 

 

Nio lärare beskriver i en rapport vad de anser är viktigt att särskoleelever lär sig i skolan och 

de betonar några olika kunskapsområden (Blom, 2003). Motivet uppges främst vara att det 

ger eleverna viss baskunskap som att läsa, räkna och skriva nämner de flesta av lärarna. Detta 

beror främst på att det ger eleverna sådana kunskaper som hjälper dem att bli mer 

självständiga, så att de kan klara vardagslivet. Därför prioriteras ofta sådan kunskap som 

eleven kan ha praktisk nytta av. Att ge eleven kunskap som de har praktisk nytta av är en 

pedagogisk grundtanke i Deweys Learning by doing-pedagogik, som också vill se en skola 

som påminner om det verkliga livet. Genom praktiska övningar lär sig eleverna att lösa 

problem och blir kritiskt tänkande individer.  Att stärka elevernas självförtroende är en annan 

av de målsättningar som framhålls. Detta stärks genom att eleven får en tillhörighet, trygghet 

och tillit till sig själv och sin undervisningsgrupp. För att lyckas bygga upp sitt självförtroende 

behöver eleverna även få lyckas i skolarbetet och slippa att misslyckas. Skolan bör försöka 

utveckla det som eleven är duktig på likväl som att arbeta med det som eleven har svårigheter 

med. Några av lärarna beskriver att det är av vikt att eleverna fostras socialt, så att de kan 

förstå vanliga levnadsregler och hur de ska bete sig för att inte avvika för mycket från 

samhällets normer. En annan faktor, som lärarna tar upp, är att det är viktigt att eleverna 

känner lust och motivation i skolan, både för att eleverna ska må bra och för att inlärningen 

ska öka. Det ska kännas roligt och förväntansfullt att komma till skolan (ibm, 2003). 

 

 

5.1 Spår av teorier i styrdokumenten 

Lpo -94 (1994) är läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och därmed också för den 

obligatoriska särskolan. Förutom att ange allmänna mål och riktlinjer för skolans verksamhet 

finns där också särskilda mål för varje skolform. Läroplanskommittén skiljer mellan fyra 

olika kunskapsformer. Det är faktakunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap och 

förtrogenhetskunskap. Dessa kunskapsformer är sammankopplade med varandra och 

särskolans pedagogiska kvalitet bygger på att kunna avväga hur varje elev ska kunna 

tillgodogöra sig dessa för att få bästa tänkbara utveckling. I särskolan ställs man ofta inför 

frågan om skolan är kunskapsorienterad eller omsorgsorienterad. Är kraven på eleverna för 

lågt ställda? Arbetar vi med saker som är möjliga att utveckla, eller repeterar vi sådant som 

eleverna inte har kapacitet att lära sig? Är det rätt att nöja sig med att eleverna 

trivs?( Wahlström, 2001) Läroplanen anger inte arbetssätt eller metoder men tydliggör ändå 

att ” Skolan skall bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust 

att lära skall utgöra en grund för undervisningen” (Skolverket, 2009. s.9)  

 

Träningsskolans kursplaner omfattar ämnena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, 

vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Grundsärskolans kursplaner omfattar ämnena 

bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, modersmål, musik, 

naturorienterade ämnen, samhällsorienterade ämnen, slöjd, svenska och svenska som 

andraspråk.  För samtliga ämnen anges att :”Gemensamt för alla ämnen i skolan är att de 

skall förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära. Så långt det är möjligt skall 

eleverna få utveckla förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och 

argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser. Med utgångspunkt i egna erfarenheter och 
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frågor kan eleven utveckla sitt omdöme och få känsla för vad som är väsentligt” (Skolverket, 

2002. s.6). Här syns spår av Deweys tankegångar. Dewey betonar t.ex. vikten av att koppla 

samman teori med praktik som en metod för att koppla elevens lärande till egna erfarenheter. 

Genom att utgå från elevens egna erfarenheter får eleven träna sin förmåga att bilda tydliga 

begrepp och därmed underlättas inlärningen. 

 

Grundsärskolans kursplaner är utformade för att i så stor utsträckning som möjligt efterlikna 

grundskolans.  Dock föreligger skillnader i kultur mellan grundskola och särskola.” Särskolan 

har en tradition att uppmuntra färdigheter som sträcker sig bortom den sedvanliga 

skolskickligheten” (Karlsudd, 2002. s.44). Att lära sig läsa, skriva och räkna är 

skolfärdigheter, vilka kanske inte självklart ligger inom räckhåll för elever i särskolan och än 

mindre för elever i träningsskolan, därför ges andra färdigheter större betydelse.  

 

Kursplanerna anger vad eleverna skall lära sig men lämnar till lärare och elever att avgöra 

vilket stoff och vilka arbetsmetoder man skall välja.  Kunskapsmålen skiljer sig åt mellan de 

olika skolformerna, exempelvis poängteras elevernas individuella förutsättningar i särskolans 

målformuleringar, vilket inte görs i grundskolans målformuleringar. En central formulering i 

grundsärskolans kursplaner är ”Eleven skall efter sina förutsättningar” (Skolverket, 2002) 

som föregår alla uppnåendemål i kursplanerna.  Kursplanerna lägger på så vis stor tonvikt vid 

det individualiserade lärandet. Flera teoretiker har betonat vikten av att utgå från individens 

nivå. Piaget menar exempelvis att inlärning endast är möjlig då eleven befinner sig på rätt 

mognadsnivå. Väljer man att tolka kursplanen utifrån Piaget skulle då ”Efter sina 

förutsättningar” innebära att man anpassar innehållet för att motsvara den kunskapsnivå där 

eleven för tillfället befinner sig. Väljer man i stället att tolka ”Efter sina förutsättningar” 

utifrån Vygotskijs teorier skulle det i stället kunna betyda att eleven utmanas med uppgifter 

som ligger strax utanför den befintliga nivån, i den proximala utvecklingszonen. 

 

 

 5.2 Förberedelse för särskildhet 

I följande avsnitt utgår vi från Berthén (2007), där hon i en studie följt arbetet i ett litet antal 

särskoleklasser, i syfte att utforska vari det särskilda med särskolans pedagogik ligger och 

vilket lärande som möjliggörs.  Vi gör i följande avsnitt en jämförelse mellan vilka centrala 

handlingar i den pedagogiska verksamheten som synliggörs i träningsskolan respektive 

grundsärskolan. 

 

 

5.2.1 Träningsskolan 

 I träningsskolan beskrivs en miljö där möbleringen grupperats efter olika verksamheter. Ett 

stort högt bord vid fönstret, där ljuset är bra, för skapande verksamhet. Ett runt bord vid 

diskbänken för fika och mellanmål, skolbänkar grupperade i en halvcirkel vända mot en 

krittavla samt ett soffhörn avgränsat mot övriga rummet med hjälp av en bokhylla 

innehållande fotoalbum, böcker och broschyrer att bläddra i (Berthén 2007). Den miljö som 

här beskrivs är en miljö som kommunicerar med eleven. Det blir tydligt vilken typ av aktivitet 

som är tänkt att äga rum i respektive gruppering.  Möjligen har inspiration hämtats från 

TEACCH för att skapa en miljö som blir så tydlig som möjligt. Ett av TEACCH- 

programmets övergripande mål är att göra omgivningen mer begriplig.(Mesibov, Shea & 

Shopler). När miljön blir tydliggjord vet eleven vad som förväntas av honom eller henne. 
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Verksamheten i träningsskoleklassen beskrivs av personalen som tillåtande och samtidigt 

krävande och skoldagarna präglas av ” trygghet med fasta rutiner och fast struktur men 

samtidigt av variation och flexibilitet” (Berthén, 2007. s.77). Här är influenserna från 

TEACCH- programmets tydliga. Rutiner med flexibilitet förespråkas av TEACCH, med det 

menas att strukturen innehållsmässigt kan varieras något om ramarna behålls intakta. 

Personalen beskriver också hur de får in momentet variation i arbetet genom att varva arbetet i 

klassrummet med besök i samhället, genom att alternera mellan arbete och lek och genom att 

växla mellan rutiner och flexibilitet. Att använda sig av det kringliggande närsamhället i 

undervisningssyfte är ett arbetssätt som också beskrivs av Göransson (2000). Här menar 

intervjuad särskolepersonal att man genom att använda samhället omsätter lektioner i 

praktiskt handlande. Här kan vi återigen skönja Deweys pedagogiska tankar om att använda 

samhället som lärplattform för att ge eleverna levande kunskap.   Undervisningen skall utgå 

från elevens erfarenheter och kunskaper samt ske i sammanhang som är autentiska, vilket ger 

eleven sammanhang och meningsfullhet. Det är eleven som genom sin förförståelse avgör vad 

som skall studeras vidare, vilka frågor som skall besvaras. Lärarens roll blir att stödja elevens 

frågeställande och sökande efter svar (ibm, 2000). 

 

Verksamhetsanalysen av de centrala handlingarna i träningsskolan visar att lärarnas 

huvudsakliga motiv med den undervisning som bedrivs är att genom att träna elevernas 

vardagsfärdigheter förbereda dem och ge dem förutsättningar för ett framtida deltagande i 

samhället.  En annan central handling i träningskolan som belyses av Berthén (2007) är 

försöksundervisning. Syftet med försöksundervisningen är att pröva om eleven kan 

tillgodogöra sig läs-, skriv- och matematikfärdigheter. Här kan man ana influenser från Piaget, 

eleven prövas för att se om den nått den mognadsnivå där läs- och skrivinlärning är möjlig 

som essentiell verksamhet. Försöksundervisningen tycks dock ha en underordnad roll 

gentemot vardagsfärdighetsträningen. Elevernas förvärvande av färdigheter är inte det 

centrala i handlingen utan syftet är snarare ett undersökande av elevens mognad att lära sig 

läsa på riktigt samt att tillgodose föräldrarnas efterfrågan av en viss sorts undervisning. 

Försöksundervisningens underordnade karaktär blir tydlig bl.a. genom att den ofta placeras 

sist på skoldagen, då eleverna redan är trötta. Personalen för fram elevernas bristande ork för 

att avbryta träningen, ett argument som inte används i andra sammanhang.  Enligt 

strävansmålen i träningsskolans kursplan för ämnet kommunikation skall skolan sträva efter 

att eleven utvecklar sin förmåga att skriva och utvecklar en språklig säkerhet för att vilja, våga 

och kunna uttrycka sig i tal och i skrift i olika sammanhang (Skolverket, 2002). 

 

 

5.2.2 Grundsärskolan 

Verksamheten i grundsärskoleklassen i Berthéns (2007) studie har ett annat upplägg och 

andra övergripande motiv. Miljön är inte lika strukturerad och tydlig som i träningskolan. 

Klassrummet är organiserat som två separata utrymmen med elevbänkar och whiteboard i 

respektive avdelning. Klassrummet kan delas med hjälp av en befintlig dragvägg. Förutom det 

stora klassrummet finns små arbetsrum som bl.a. annat används av två olika talpedagoger. 

Dagen struktureras av ett regelbundet schema där de flesta aktiviteterna återkommer vid 

samma tid varje dag. Möjligen kan TEACCH och structured teaching ligga till grund för detta 

strukturerande av dagen. När personalen i grundsärskoleklassen beskriver vad det är man vill 

åstadkomma nämner de att de vill förmedla en känsla av lugn och glädje då eleverna kommer 

till skolan, de skall få ett positivt och bekräftande bemötande i ett tillåtande klimat, som skall 

förmedla en lust att lära. Personalen ser sig själva som förebilder för eleven. För att underlätta 
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elevens lärande agerar personalen som modeller i lärande situationer. Detta är i linje med 

Waldorfpedagogikens tankar om lärarens roll som en god förebild för sina elever, eftersom 

barn i stor utsträckning lär genom att imitera de vuxna är detta en viktig funktion. Också hos 

Vygotskij återfinns tankar om vikten av att agera förebild.  Det är då pedagogen eller den 

försigkomna kamraten visar eller åskådliggör som eleven lotsas in i den proximala 

utvecklingsnivån.  

 

Personalen beskriver också att man arbetar tematiskt för att ge ett innehåll och en struktur att 

följa, att man försöker skapa rutiner men för att rutinerna inte skall bli alltför starka är det 

också viktigt med variation. Att uppgifterna läggs på rätt nivå och känns meningsfulla för 

eleverna är viktigt för att skapa lust och motivation. Därför arbetar man i särskoleklassen 

mycket med att skapa egna böcker med bilder och namn på. Personalen menar att det då är 

lättare för eleverna att få ett sammanhang (Berthén, 2007). Det tematiska arbetssättet som här 

beskrivs är något som både Daltonplanen och Décroly förespråkar i undervisningen. Décrolys 

pedagogik bygger även på att eleverna ska medverka i konkreta händelser och sedan använda 

sina erfarenheter till att skapa egen kunskap och som här ex. göra sina egna böcker. 

  

Vad personalen formulerar att de vill åstadkomma och vad som observeras i realiteten är inte 

helt överensstämmande, det finns ett glapp mellan formuleringsarena och realiseringsarena. 

Berthén (2007) urskiljer två övergripande motiv i verksamheten, skolbänksträning och läs- 

och skrivträning.  Det huvudsakliga målet med verksamheten tycks vara att skapa 

förutsättningar för skolundervisning. Eleverna tränas i att bli ”bänkbarn”, att arbeta 

självständigt, att kunna följa instruktioner och att lösa uppgifter med hjälp av papper och 

penna. Den av Broady (2007) benämnda ”Dolda läroplanen”, tycks här vara den gällande 

läroplanen. Precis som Broady beskriver, strävar man här efter att uppnå förmågor som att 

kunna arbeta individuellt, vara uppmärksam, vänta på sin tur, kunna sitta tyst och stilla, 

kontrollera sig verbalt och motoriskt, undertrycka egna erfarenheter tills läraren eventuellt 

frågar efter dem och att underordna sig lärarens auktoritet. Detta blir synligt i verksamheten 

t.ex. genom att personalen organiserar skoldagen på så vis att arbetspass vid bänken blir ett 

dagligt inslag. Eleverna tränas också i att sitta vid bänken under hela arbetspasset. För att 

eleverna inte skall börja springa runt hämtas allt arbetsmaterial till bänken av någon vuxen. 

Även arbetsuppgifterna konstrueras för bänkarbete, de färdigheter som tränas vid bänken är i 

stor utsträckning förmågan att hantera papper och penna, att färglägga färdigtryckta motiv, 

klippa och klistra bokstäver samt att skriva av från tavlan. Målet med denna träning är att 

eleverna skall kunna arbeta självständigt vid sina bänkar, de uppgifter som väljs är därför 

sådant som eleverna redan behärskar. Återigen gör sig Piagets tankar om aktivitet efter 

mognadsnivå gällande. Just detta kritiserades av Vygotskij som menar att om eleven inte 

utmanas utanför det han eller hon redan behärskar, riskerar utvecklingen att utebli. Vikten av 

att kunna arbeta självständigt, utan stöd, markeras genom att de vuxna inte ens griper in i 

elevernas arbete då problem med att lösa uppgifterna uppstår. (Berhtén, 2007) 

 

Den andra centrala handlingen som Berthén (2007) observerar i grundskoleklassen är läs- och 

skrivträningen. Läs- och skrivträningen sker individuellt, personal och elev tränar i enskildhet 

i ”en- till- en” situationer. Träningen för de yngre eleverna innebär att lära sig känna igen, lära 

sig namnet på och skriva bokstäverna. De äldre eleverna förväntas knäcka läskoden och lära 

sig skriva på egen hand. Personalen strävar mot att möjliggöra daglig individuell läs- och 

skrivträning för de äldre eleverna. Även i valet av arbetsmaterial vid läs- och skrivträning 

väljer personalen att använda arbetsböcker, som innehåller den typ av uppgifter som man 

upplever att eleverna behärskar. (Berthén 2007) 
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I sin diskussion når Berthén (2007) fram till följande slutsats. ” … det som är särskilt för 

särskolans pedagogiska arbete är den tydliga dominansen av förberedelse och fostran” (ibm, 

2007. s.180). I både träningsskoleklassen och grundsärskoleklassen karaktäriseras 

verksamheterna av en stark betoning på förberedelse för framtida verksamheter. I 

träningsskoleklassen bedrivs en vardagsförberedande verksamhet medan den verksamhet som 

bedrivs i grundsärskoleklassen är undervisningsförberedande. Gemensamt för de båda 

verksamheterna är alltså att eleverna förbereds för något annat än det de befinner sig i. Det 

förutsätts att eleverna först behöver en annan sorts kunskap för att kunna tillgodogöra sig 

kursplanernas mål. I båda klasserna kommer också fostransuppdraget i förgrunden. Kring 

kunskapsuppdraget uppstår något av en konflikt, då personalen utmanar elevernas uthållighet 

och tålamod genom skolbänksträning och aktiviteter, där de skall lära sig behärska vissa 

färdigheter. Samtidigt finns det en föreställning om att elevernas ork och uthållighet inte är 

tillräcklig och därför inte får utsättas för alltför höga teoretiska krav. Berthén menar ” att häri 

speglas en föreställning om att elever som räknas som utvecklingsstörda inte i någon egentlig 

mening har möjlighet att lära sådant som kan räknas som teoretiska kunskaper” (Berthén, 

2007. s.181). Den här dragna slutsatsen är en slutsats helt tvärtemot Vygotskijs teorier, enligt 

vilka det finns en utvecklingspotential hos alla elever. Enligt den teorin kan man inte utesluta 

att elever har förmågan att inhämta viss kunskap. 

 

 På liknande vis beskriver lärarna i Bloms (2003) rapport det specifika med särskolans 

pedagogik. De faktorer som framhålls är förberedelse, tid, individualisering och därtill även 

konkreta och flexibla metoder. Vissa av faktorerna är beroende av varandra medan andra kan 

vara svåra att binda samman. Förberedelse ses som ett fundamentalt inslag i särskolan. 

Eleverna får information om när, var, hur och hur länge ett arbetsmoment ska pågå. 

Förberedelsen är viktig för att eleverna ska kunna vänja sig vid tanken att just detta ska hända 

och på så sätt kan man undvika att skapa kaos i elevernas skoldag, vilket kan hända om 

oförutsedda händelser uppkommer. Här kan vi skönja influenser från TEACCH där stor vikt 

läggs vid dagens och arbetets struktur. TEACCH-programmet har mottot struktur med 

flexibilitet. Dagens ramar skall vara desamma men man kan variera innehållet något. Det är 

viktigt att förbereda eleverna både i ett kort och i ett långt perspektiv. Man bör inte ändra för 

mycket på upplägget från dag till dag för att eleven ska kunna känna en trygghet i 

förutsägbarheten. Struktur, tydlighet och konsekvens ses som viktiga komponenter för att 

förbereda eleverna. Strukturen kan då både innefatta den fysiska omgivningen och den 

pedagogiska miljön.  

 

Särskolepedagogiken kännetecknas även av att det finns ganska mycket tid för olika moment 

jämfört med hur det ser ut i vanliga grundskolan. Det finns tid att stanna upp och förklara och 

repetera i undervisningen. Läraren kan på så vis förvissa sig om att eleverna förstår. Denna 

form av strukturerad repetitionsundervisning kan härledas till Décroly. Detta gör att man kan 

förvissa sig om att eleverna förstår. Någon lärare i Bloms (2003) studie framhåller att det är 

viktigt att låta eleverna få tillfälle att växa genom att få tillföra undervisningen sina egna 

funderingar och tankar och att detta blir möjligt i och med att det är väl tilltaget med tid i 

särskolan. Att få eleverna aktiva och få dem att känna sig delaktiga i undervisningen är en 

tanke som pedagogen Freire står bakom. Han ser dialogen mellan elev och lärare som en 

viktig del i undervisningen, för att båda parter ska kunna lära av varandra. I särskolan är 

arbetstakten lägre och inlärningsmetoderna som används tar längre tid, menar en lärare. 

Individualisering är nästa faktor som genomsyrar särskolepedagogiken. Man arbetar på olika 

sätt med eleverna utifrån vilken nivå som passar varje elev. Särskolepedagogiken är även mer 

konkret än grundskolans, detta mycket för att eleverna ska förstå och klara av de uppgifter 

som presenteras för dem och slippa misslyckanden i så stor grad som möjligt. Undervisningen 
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beskrivs som mycket praktisk och fysisk, men också som väldigt flexibel, då det inte anses 

finnas en metod som passar alla.  

 

5.3 Särskolan som möjlighet och begränsning 

Elevperspektiv på delaktighet och utanförskap har fokuserats av Szönyi (2005). Hennes 

intresseområde är särskola och integrationsproblem, delaktighet och samspel. Syftet med 

avhandlingen är att ”öka kunskapen om vad det kan betyda för elever att gå i en 

särskoleklass” (ibm.s.5). Personer med utvecklingsstörning har gett sin bild av hur det är att 

gå i särskola (Frithiof, 2007). Särskolan är i deras ögon en skola för dem som behöver hjälp 

och får mycket hjälp, detta ser de som positivt. Här ges ett perspektiv på delaktighet som inte 

utgår från eleven. Delaktighet är inte detsamma som elevmedverkan.  

 

Szönyi (2005) skiljer i sin studie på två typer av delaktighet, nämligen social delaktighet och 

uppgiftsrelaterad delaktighet. Uppgiftsrelaterad delaktighet går att förstå som delaktighet som 

en pedagogisk idé. Szönyi redogör för ett övergripande delaktighetsinriktat pedagogiskt 

förhållningssätt och beskriver hur undervisningen struktureras så att eleven skall kunna delta 

utifrån sina individuella förutsättningar. Att följa en given daglig struktur liksom att 

uppmärksamma var och en av eleverna och ge dem eget utrymme är viktiga ingredienser i 

detta förhållningssätt. Den tydliga strukturen bidrar till elevens igenkänningsfaktor och kan 

tolkas som en stödfunktion för att uppnå delaktighet i klassrummet. Att använda en tydlig 

struktur som stödfunktion stämmer i hög utsträckning överens med många utav tankarna i 

TEACCH-programmet där t.ex. förutsägbar aktivitetsordning och strukturerade 

aktivitetssystem skall bidra till en mer begriplig omgivning.  

 

Också Frithiofs (2007) studie bekräftar att det i skolan är lärarna som bestämmer och har 

makten att styra lektionsarbetet. Lärarna bestämmer både vad eleven ska lära sig och inte lära 

sig. Elevdemokrati råder enbart i begränsad omfattning och då mest i styrd form t.ex. i 

klassråd och elevråd. Ändå uppfattar personerna i studien skolan som rolig och anser att de 

flesta i skolan är snälla.  De har trots sina inlärningssvårigheter utvecklat en lust att lära i ett 

livslångt perspektiv.  

 

Med social delaktighet avses känslan av tillhörighet och relationer elever emellan. En person, 

som har erfarenhet av att undervisas i särskolan om detta: ”Den sociala delaktigheten i 

särskolan är något hon sätter värde på, eftersom hon har både kamrater och kompisar från 

särskoletiden. Hon förväntar sig att den ska fortgå.” (Frithiof, 2007. s. 201) Detta visar på att 

det kan finnas en stark känsla av tillhörighet och relationer elever emellan i särskolan, som 

även kan upprätthållas efter att de slutat skolan. För att kunna vara delaktig i samhället 

tillsammans med andra behöver man enligt en av informanterna vara en god relationsbyggare. 

Teoretiskt stöd för detta påstående finns i Waldorfpedagogiken, som också betonar det viktiga 

relationsbyggandet. 

 

 

5.4 För oss tillsammans, om utbildning och utvecklingsstörning 

2001 tillsatte regeringen en kommitté för att se över utbildningen för barn, ungdomar och 

vuxna med utvecklingsstörning.  2004 lade Carlbeckkommittén fram sitt slutbetänkande, För 

oss tillsammans. Om utbildning och utvecklingsstörning (SOU2004:98). Kvalitén på 

utbildningen i särskolan behöver höjas i många avseenden. Särskilt betonar kommittén att 

utbildningen ofta är mer omsorgsbetonad än kunskapsorienterad.  Kommittén föreslår också i 
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sitt betänkande en rad åtgärder för att förbättra kvalitén på utbildningen såsom att öka de 

kommunala huvudmännens ansvar då det gäller måluppfyllelse och skolutveckling, att ge 

eleverna bättre möjligheter till inflytande över den egna utbildningen och att skapa bättre 

förutsättningar för lokalsamverkan (SOU 2004:98).  

 

Om lärande skriver kommittén i sitt betänkande: ”Det är variation snarare än repetition som 

är lärandets kärna. Barns och ungas förståelse för omvärlden utvecklas då de tillsammans får 

möjlighet att undersöka och resonera kring olika kunskapsinnehåll. Genom kommunikation 

och interaktion lyfter man fram elevers olika sätt att förstå det som de förväntas lära sig. 

Variationen framstår således i både innehåll och arbetssätt” (SOU 2004:98, s.117).  De 

aspekter på lärande som utredarna här nämner är aspekter som går att härledas till bl.a. Dewey 

och Décroly, som båda framhåller vikten av den egna upplevelsen för att utveckla förståelse. 

Dewey ansåg till exempel att varje pedagogisk process skulle inledas med görande. I Décrolys 

skola utgick all undervisning från konkreta händelser. Just sammankopplingen mellan det 

praktiska, görandet eller det upplevda och den teoretiska förståelsen och den kognitiva 

utvecklingen är ett tema som återkommer hos flera av teoretikerna. Influenser från Vygotskij 

går också att utläsa. Vygotskij som gav upphov till det sociokulturella perspektivet menade ju 

att lärandet var en social angelägenhet, något som ägde rum i samspelet mellan lärare – elev 

eller elev – elev, dvs. att tillsammans undersöka och resonera kring olika kunskapsinnehåll.  

Vygotskij men även Freire framhöll också kommunikation och dialog som ett avgörande 

inslag i undervisningen. 

 

 Vidare beskrivs hur det i intervjuer med elever framgått att de ofta upplever undervisningen 

som enahanda och variationslös. När lärarna själva beskriver den pedagogik som tillämpas 

använder de nyckelord som ”förberedelse, tid, individualisering och konkreta samt flexibla 

metoder” (SOU 2004:98, s.118). Elevernas upplevelse av undervisningen stämmer alltså inte 

riktigt överens med den bild som lärarna beskriver.  

 

 

5.5 Sammanfattning 

Tidigare forskning har inte i så hög utsträckning pekat på vilka teorier som 

särskolepedagogiken bygger på.  Styrdokumenten ger stor frihet att välja arbetssätt men 

poängterar att hänsyn skall tas till elevernas individuella förutsättningar. Olika studier belyser 

olika perspektiv av verksamheten. I intervjuer med lärare beskriver dessa att viktiga inslag i 

särskolepedagogiken är att, förutom baskunskaper, också ge eleverna sådan kunskap som de 

kan ha praktisk nytta av i sitt framtida liv. Undervisningen skall vara flexibel, konkret och 

individualiserad. Trygghet med fasta rutiner och fast struktur är de ramar som anges för 

arbetet. Eleverna skall få känna att de lyckas i skolarbetet och känna lust och motivation. Ett 

annat perspektiv som tydliggörs är hur elever tränas i skolbänksfärdigheter och att ”den dolda 

läroplanen” har stor giltighet. Synen på delaktighet utgår från en aktiv lärare och en passiv 

elev. Eleven förväntas bli delaktig genom undervisningens struktur. Vi har i den tidigare 

forskningen funnit spår av flera olika teorier. TEACCH- programmet är den teorianknytning 

som vi har funnit flest kopplingar till följt av Dewey och Décroly. 
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6 Metod 
 

Metod syftar på den verktygslåda från vilken vi väljer våra redskap då vi genomför en 

forskningsstudie. Kvalitativ ansats och kvantitativ ansats är två angreppsätt som 

forskartraditionen brukar hålla åtskilda. Kvalitativ ansats syftar till att få en djupare förståelse 

för det undersökta problemområdet. Kvantitativ ansats går ut på att pröva om den inhämtade 

informationen har generell giltighet. Den viktigaste skillnaden mellan dessa är hur man 

använder sig av siffror och statistik (Holm & Solvang, 1991). Kvantitativ ansats och kvalitativ 

ansats kan också stå för olika vetenskapsideal och kunskapssyner. Kvantitativ ansats kopplas 

då till ett positivistiskt vetenskapsideal och kvalitativ ansats till ett konstruktivistiskt ideal 

(Sjöberg, 1999).   

 

Den kvalitativa ansatsen har sitt ursprung i humanistisk vetenskap och hermeneutik. Det 

hermeneutiska perspektivet innebär att utgå ifrån sin egen förförståelse av forskningsområdet, 

förförståelsen blir en tillgång för att bättre förstå och tolka. Vidare innebär hermeneutiken 

också ett holistiskt perspektiv, att förstå helheter och sätta det i relation till delarna, att se på 

forskningsobjektet ur olika perspektiv för att förstå helheten. Men också det omvända, genom 

att studera helheten få förståelse för delarna. Hermeneutik är inte en strävan efter en absolut 

sanning utan snarare en metod för att tolka och förstå meningsfulla företeelser. Enligt den 

hermeneutiska spiralen växer ny kunskap fram i mötet mellan individens förförståelse och nya 

erfarenheter och idéer som blir till förförståelse (Patel & Davidson, 1991). Holme& Solvang 

(1991) talar om en växelverkan mellan forskare och undersökningsenhet, dvs. tolkningen 

växer fram då forskarens förförståelse möter nya infallsvinklar i undersökningsenheten, vilka 

kan bli en ny del av förförståelsen i en ständigt pågående spiral. Den kvantitativa ansatsen har 

sitt ursprung i naturvetenskaperna och positivismen. Till skillnad från det hermeneutiska 

perspektivet förväntas forskaren stå i en yttre relation till sitt forskningsobjekt, dvs. inte utgå 

från eventuell egen förförståelse. Positivismen är mer exakt till sin natur, utifrån ett 

hypotetiskt - deduktivt perspektiv prövas hypotesers giltighet (Patel & Davidsson, 1991). 

 

Ett annat sätt att betrakta relationen kvantitativ – kvalitativ är att se dem som två olika 

huvudspår i den vetenskapliga processen. Enligt detta synsätt är det också möjligt att 

kombinera de båda metoderna, då de kan utnyttjas under olika faser av forskningsprocessen. 

Det finns flera kombinationsmöjligheter då man vill utnyttja de båda metodernas fördelar. Vi 

har i vår studie kombinerat en kvantitativ datainsamlingsmetod med en kvalitativ analysmetod. 

Genom den kvantitativa datainsamlingen påvisas företeelsens utbredning.  Med hjälp av den 

kvalitativa metoden analyseras statistiskt underbyggd data för att tolka det påvisade 

sambandet (Jenssen, 1995). 

 

När det kommer till datainsamlingsprocessen föreligger vissa risker vad det gäller 

tillförlitlighet och giltighet. Kvalitativ metod anses mer sårbar i fråga om tillförlitlighet. 

Genom att använda en kvantitativ datainsamlingsmetod uppnår man en större tillförlitlighet 

via standardisering som borgar för att alla informanter ställs inför samma frågeställningar. 

Däremot kan giltighetsproblem uppstå. Vid kvalitativa metoder finns möjlighet till 

fördjupningar genom att ställa flera frågor om samma ämne och genom att ställa följdfrågor 

(Jenssen, 1995).   
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Betydande för studien är också vilken källa man väljer att hämta sin empiri från, vanligen 

personer eller dokument. Viktigt för tillförlitligheten är användandet av primär- respektive 

sekundärkällor. Primärkällor anses som regel mer tillförlitliga då de utgår från egna 

erfarenheter inom problemområdet och inte vad andra berättat.  För undersökningens kvalitet 

är det också viktigt att vi beaktar att vi verkligen frågar efter det vi är ute efter och att de som 

svarar förstår frågan och varför vi frågar (Kylén, 2004).  

 

 

6.1 Metodval 

Vilken metod man väljer att använda sig av i sin forskningsstudie bör utgå från de 

forskningsfrågor man ställer sig (Holme & Solvang, 1991). I vårt fall handlar det om vad som 

är utmärkande för särskolepedagogik och vilka undervisningsidéer och pedagogiska 

influenser som kan spåras i särskolepedagogiken. För att närma oss dessa frågor har vi i vår 

studie valt att kombinera en kvantitativ datainsamlingsmetod med en kvalitativ analysmetod.  

Empirin för vår undersökning utgår dels från litteraturstudier, och dels från en enkät riktad till 

personal verksamma inom särskolan. Den insamlade datan har vi sedan redovisat kvantitativt 

i form av tabeller och löpande text. Analysen har en mer kvalitativ ansats. Dimenäs (2007) 

menar att det är ovanligt med helt igenom kvantitativa undersökningar och att det i 

tolkningsfasen ofta återfinns beskrivningar av mer kvalitativ karaktär.  Det finns i vår studie 

drag av hypotetisk-deduktiv metod. Utifrån hypotesen att det finns en speciell 

särskolepedagogik dras slutsatser med utgångspunkt i litteraturstudier och empiri om hur 

denna pedagogik är uppbyggd. Utifrån ett urval av teoretiker, pedagoger och program dras på 

samma sätt slutsatser om vilka av dessa som har haft inflytande över sagda 

särskolepedagogiks utformning. 

 

 

Syftet med enkäten är att nå ut till ett stort antal informanter som arbetar i särskola och 

därmed öka tillförlitligheten och generaliserbarheten av de framkomna resultaten. Fördelarna 

med att använda sig av en enkätundersökning är enligt Bryman (2002) bl.a. att det är lätt att 

administrera, det är billigt och man behöver inte väga in intervjuareffekten. Några nackdelar 

är att det inte är möjligt att ställa följdfrågor, att man inte säkert kan veta vem som besvarat 

enkäten samt att bortfallet blir större. Dock är risken för bortfall störst vid postenkäter. För att 

minimera bortfallet delade vi ut vår enkät vid en länsövergripande kvällsföreläsning anordnad 

av nätverk särskola. Vår förhoppning var att många av åhörarna kunde tänka sig att svara på 

vår enkät. Vi såg det som en stor fördel att kunna nå ut till så många informanter vid ett 

tillfälle, då vi även kunde få in svaren omgående. Enkäten (bilaga 2) är standardiserad och såg 

likadan ut för alla som deltog. (Trost, 2007). Enkätens fasta frågeställningar är utformade som 

avidentifierade påståenden hämtade från olika pedagogiska modeller, teorier och metoder. 

Dessa påståenden har informanterna rangordnat från ett förstahandsval till ett fjärdehandsval 

utifrån hur dessa motsvarar det egna synsättet. 

 

Vidare understryker Bryman (2002) också layoutens betydelse för att minska bortfallet. Enligt 

Dillman bör man använda sig av TDM, Total Design Method, vilket innebär en genomtänkt 

layout där övre delen av varje sida i enkäten utgörs av slutna frågor, dvs. frågor med 

svarsalternativ. Nedre delen av sidan reserveras för öppna frågor, dvs. frågor där informanten 

själv får formulera sitt svar. Utformandet av enkäten kräver ett noggrant förarbete i form av 

systematisering. Patel & Davidson (1991) ger rådet att först identifiera de områden inom vilka 

man vill ha svar och därefter formulera frågorna, se till att täcka alla områden och se till att 

svarsalternativen är relevanta. Genom att ordna frågorna systematiskt försäkrar man sig om 
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att täcka upp alla delområden. Vidare bör man också tänka på att variera svarsalternativen vid 

fasta frågeställningar för att hålla uppe motivationen och förhindra att informanten fastnar i ett 

visst svarsmönster. Om man använder sig av komplicerade ord, negationer eller på annat sätt 

svårutlästa frågeställningar i sin enkät så är det stor risk att de som svarar uppfattar frågorna 

på felaktigt sätt. För att få en så stor reliabilitet som möjligt är det därför viktigt att man 

utformar sina frågor på ett enkelt och förståeligt vis och använder vanligt språk (Trost, 2007).  

Enkätens fasta frågeställningar har utformats som avidentifierade påståenden hämtade från 

olika pedagogiska teorier/metoder.  Informanterna uppmanas att rangordna påståendena från 1 

till 4, där 1 bäst motsvarar det egna synsättet. Det kan vara svårt för informanterna att 

rangordna alternativen, då kanske flera ses som lika viktiga (ibm, 2007). Vi har trots det valt 

att använda denna form av svarsalternativ, då vi i vår pilotundersökning upptäckte att det var 

ännu svårare för informanterna att välja enbart ett svarsalternativ. 

 

Trost (2007) varnar för att använda öppna frågor vid en enkät, eftersom det är tidsödande att 

bearbeta dessa svar. Det kan vara svar som är skrivna med otydlig handstil, långa svar blandat 

med de som bara skriver stödord och även ofta en hel del som lämnar dessa frågor obesvarade.  

Vi har ändå valt att utforma vår enkät enligt TDM med en kombination av frågor med fasta 

svarsalternativ och frågor med öppna svarsalternativ där informanten får uttrycka sig i egna 

ordalag. Detta för att eventuellt se andra tendenser än de vi förutsett. 

 

Man ska till enkäten formulera ett missivbrev. Detta brev ska se inbjudande ut och motivera 

till vidare läsning, samtidigt som det ska ge mycket information till läsaren. Man ska kunna 

utläsa vilken organisation som enkäten kommer från, vad studien heter och vilket syfte man 

har med studien. Man bör ange namn och telefonnummer till de som är ansvariga för studien 

och vilka titlar de har (Trost, 2007). Vi har valt att fästa missivbrevet (bilaga 1) som en första 

sida på vårt enkätformulär, så att det kan läsas igenom innan man börjar svara på frågorna i 

enkäten.  

 

  

6.2 Kvalitetskriterier 

För att säkerställa forskningsarbetets kvalitet krävs att man överväger dess tillförlitlighet och 

generaliserbarhet. Med tillförlitlighet avses att man vid datainsamlingen verkligen mäter det 

man haft för avsikt att mäta och att man mäter det på ett säkert sätt. Genom en noggrann 

genomarbetning av enkäten då vi analyserat och diskuterat vilka områden vi vill ha belysta 

har vi arbetat fram ett mätinstrument, som vi menar skall mäta just de företeelser vi avsett. 

Vad vi däremot inte kan påverka eller ha insyn i är hur respondenterna väljer att besvara 

enkäten, om den besvaras sanningsenligt eller om respondenten väljer att ge de svar de tror att 

vi vill ha. Genom att genomföra enkäten vid en föreläsning med 165 deltagare från hela länet 

ökar studiens generaliserbarhet. Urvalsgruppen är enligt vår uppfattning stor nog för att antas 

vara representativ i sammanhanget. I jämförelse med vårt urval på 165 deltagare blev vårt 

material förhållandevis litet, med endast 57 deltagare som svarade på enkäten och 

återlämnade den till oss. Det externa bortafallet är relativt stort. Det var endast 142 enkäter 

som vi delade ut, och detta kan eventuellt bero på att alla som var anmälda till föreläsningen 

inte kom eller valde att inte delta i vår studie. Att så få som 57 personer valde att lämna in sin 

enkät ifylld kan bero på många olika faktorer. Det kan ha varit på grund av att intresset för att 

lägga tid på en enkätundersökning inte var särskilt stort, när huvudsyftet den kvällen var att 

delta i föreläsningen. Det kan bero på att tiden inte räckte till för att bearbeta hela materialet 

och det kan också bero på att de själva ansåg att deras yrke inte var relevant för studien. Det 

interna bortfallet vad gäller de öppna frågorna var stort, men jämför vi med vad Trost (2007)  
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skriver, att det vanligtvis inte brukar vara mer än tio procent som svarar på de öppna frågorna 

så har vi fått betydligt högre svarsfrekvens. Några av orsakerna till att informanter väljer att 

inte svara på öppna frågor är att det tar tid, det kan vara besvärligt att uttrycka sig i skrift och 

att en del tycker att de är dåliga på att stava (ibm, 2007). 

 

 

6.3 Etik 

Vid ett forskningsarbete krävs att man gör vissa forskningsetiska överväganden. Forskning 

bygger ofta på informationsinsamling från eller om enskilda individer. I de forskningsetiska 

principerna i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning antagna av Humanistisk-

samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990 (Vetenskapsrådet, 2002), finns fyra 

huvudkrav vad det gäller forskningsetiska överväganden. informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Som forskare innebär det att man måste informera 

de som berörs av forskningen om dess syfte, att medverkan är frivillig och att man som 

uppgiftslämnare har rätt att avbryta sin delaktighet i projektet. Vidare måste också forskaren 

inhämta samtycke från uppgiftslämnare. Som forskare måste man också värna om sina 

informanters integritet, dels genom att behandla de uppgifter vi får konfidentiellt, dels genom 

att ombesörja att enskilda individer inte är möjliga att identifiera i resultatet. Slutligen måste 

forskaren också försäkra informanten att insamlad empiri kommer att nyttjas enbart till det 

uttalade syftet och inte i kommersiellt syfte eller i andra forskningssammanhang (ibm, 2002). 

I medföljande missivbrev såg vi därför till att informera om vilket syftet med undersökningen 

är, vilka som skulle komma att ta del av den och att deltagandet är frivilligt. 

 

6.4 Urval 

Vi har valt att göra vårt urval av populationen utifrån ett bekvämlighetsurval (Trost, 2007). 

Enkäten delades ut till deltagare vid en kvällsföreläsning som riktade sig till personal som 

arbetar i särskola. Genom att utnyttja detta tillfälle kunde vi sprida vår enkät till ett stort antal 

informanter och också minimera bortfallet då det är lättare att samla in enkäterna då man är på 

plats jämfört med t.ex. en postenkät. Föreläsningen hade 165 anmälda deltagare. Vi lämnade 

ut 142 enkäter och fick 57 svar. 

 

 

6.5 Pilotundersökning 

I syfte att öka ett arbetes tillförlitlighet görs en pilotstudie där det ges möjlighet att pröva en 

datainsamlingsmetod eller arbetets upplägg. Pilotstudien bör utföras på en representativ grupp 

och ger möjlighet att justera frågornas innehåll och formuleringar så att enkäten får bästa 

möjliga funktion (Patel & Davidson, 1991). Vi använde oss av ett icke slumpmässigt urval 

(icke-sannolikhetsurval) i form av ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) på grund av att vi 

hade en begränsad tidsåtgång till denna undersökning. Vi valde att genomföra vår pilotstudie 

på fyra pedagoger verksamma i särskolan. Det är kollegor till oss som svarade på enkäten, två 

arbetar på grundsärskolan och två arbetar på särvux. I pilotundersökningen visade det sig att 

enkäten behövde justeras och kompletteras på olika vis. Dels behövde vi komplettera med fler 

frågor för att få en större relevans och dels behövde vi förändra en del i själva utformningen 

av frågeställningar och svarsalternativ. Vi valde att utforma de fasta svarsalternativen i 

påståenden som rangordnas istället för som tidigare välja ut ett av påståendena. Detta gjordes 
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i samråd med de som deltog i pilotundersökningen, då de tyckte att det var svårt att välja ett 

av påståendena som det enda rätta. Vi lade till två öppna frågor, då vi tidigare enbart haft en, 

för att få ett större empiriskt material som vi kunde analysera. 

 

6.6 Den empiriska studiens genomförande 

Genom en av arrangörerna fick vi tillåtelse att dela ut vår enkät innan en kvällsföreläsning i 

april, om Vygotskij. Föreläsningen anordnades av Nätverket särskola i länet, som riktar sig till 

personal som arbetar i särskolan. Föreläsningen hölls i en aula på en högstadieskola i länet. 

Det var ca 165 personer som var anmälda till föreläsningen. Vi fick tillgång till ett bord att 

lägga våra enkäter på, som vi ställde utanför matsalen där kaffe och smörgås serverades. De 

som skulle på föreläsningen passerade förbi bordet där vi stod och vi fick dela ut många 

enkäter. Föreläsaren för kvällen blev något försenad på grund av problem med 

kommunikationsmedel, detta gjorde att många fick gott om tid att fylla i enkäten under 

fikastunden redan innan föreläsningen började. Vi fick in en hel del enkäter innan 

föreläsningen började, men också flera efter föreläsningen var avslutad. Allt som allt fick vi in 

57 ifyllda enkäter, vilket utgör vårt empiriska material. 

 

 

6.6 Bearbetning av insamlat material 

När vi samlat in vår empiri började vi med att läsa igenom enkäterna för att få en översikt 

över ungefärligt innehåll. Därefter påbörjades sammanställningen av svaren för att få en 

samlad överblick, fråga för fråga. Resultaten från de öppna frågorna bearbetades och 

kategoriserades i grupper efter innehåll. Resultatet från dessa frågor redovisas enligt en 

kvalitativ metod. 

 

Svaren från de slutna frågorna bearbetades genom att svarsfrekvensen på de olika alternativen 

räknades samman. Genom informanternas rangordning av de olika påståendena 

utkristalliseras mönster för vilka teorier/metoder som mest påverkar särskolepedagogiken. 

Detta redovisas i stapeldiagram med tydliggörande kommentarer. 

 

 

7 Resultat och analys 
 

Syftet för studien och forskningsfrågorna ligger i fokus för redovisandet av resultatet. Vårt 

syfte med denna studie är att ta reda på vad som är utmärkande för särskolepedagogiken och 

försöka härleda vilka teorier som särskolepedagogiken främst bygger på. Utifrån tidigare 

forskning beskrivs särskolepedagogiken som flexibel, konkret och individualiserad. Men 

också bemötande, vardagsfärdigheter, tid, lust och motivation tas upp som betydelsefulla 

element. Vi har kunnat hitta spår huvudsakligen av TEACCH- programmet samt Décrolys 

och Deweys teorier i praktiken.  I styrdokumenten spåras tankar från Dewey, Piaget och 

Vygotskij. I följande avsnitt kommer vi att redovisa de resultat vi erhållit genom vår studie 

och i viss utsträckning också jämföra dessa med vad vi funnit i den tidigare forskningen. 

 

Resultaten redovisas för varje enkätfråga separat, följt av kommentar och analys. I tabellerna 

redovisas hur svaren fördelades mellan de olika teorierna. I de öppna frågorna har 
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informanternas svar kodats och kategoriserats utifrån de svar informanterna har gett. 

Resultaten från de öppna frågorna redovisas i löptext. 

 

7.1 Kunskapssyn 
Tabell 1. Särskolepersonals uppfattning om kunskap. 
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Kommentar: 

En majoritet av informanterna instämmer med att kunskap utvecklas genom kommunikation, 

samspel och aktivitet vilket innebär att flertalet sällar sig till Vygotskijs teorier om 

kunskapsutveckling som en social företeelse. Även Piagets teorier om vikten av elevens egen 

aktivitet för att erövra ny kunskap har stöd bland informanterna. I nästan samma omfattning 

kan vi utläsa stöd för Deweys teorier om hur kunskap bäst utvecklas genom praktiska 

övningar och problemlösning. Däremot Montessoris teorier om att studera delar och detaljer 

för att förstå helheter och sammanhang tycks inte stämma överens med hur informanterna ser 

på kunskap. 

 

Analys: 

Vygotskij menar att kunskap utvecklas i samspel med andra i en social process. Det är 

intressant att en så stor del av särskolepersonalen stödjer detta synsätt, då Berthén (2007) drar 

slutsatsen att det främst är bänkkompetens hos eleven som eftersträvas i grundsärskolan. 

Även Blom (2003) gör liknande iakttagelser. För att undvika att eleverna misslyckas läggs 

undervisningen på en konkret nivå. Dock föreligger ett glapp mellan formuleringsarenan och 

realiseringsarenan.  

 

De påståenden som härrör ur Piagets och Deweys teorier lyfter båda fram en kunskapssyn 

som lägger tyngdpunkten på praktiskt, elevaktivt arbete.  Men också Vygotskij framhåller 

samspel och aktivitet som oumbärliga komponenter. Praktiskt, konkret arbete tycks vara ett 

viktigt inslag i särskolepedagogiken vilket också tidigare forskning visar på (Göransson, 2000; 

Blom, 2003).  
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7.2 Lärande 
Tabell 2.  Särskolepersonals uppfattning om lärande. 
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Kommentar: 

Vygotskij menar att lärande är socialt betingat och sker i samspel med andra, vilket också 

många av informanterna instämmer i och flest har valt som förstahandsalternativ. Näst flest av 

förstahandsalternativen tilldelades Piaget som i motsats till Vygotskij betraktar lärandet som 

en individuell process kopplat till mognadsnivå. Flest andrahandsval tillföll 

Waldorfpedagogiken som framhåller vikten av fantasi, kreativitet och konstnärligt skapande 

som viktiga redskap för lärande. Att lärande bygger på dialog mellan elev och lärare enligt 

Freires teorier fick inte lika stort stöd bland informanterna. 

 

Analys: 

Lärandet som en social process och lärandet som en individuell process ställs här mot 

varandra. Enligt Vygotskij är lärandet en social process medan Piaget menar att det är en 

individuell process. Vygotskij och Piaget följs åt i vissa av sina tankar, men synen på lärandet 

skiljer sig åt i flera avseenden.  I Carlbeckkommitténs utlåtande (SOU, 2004:98) går det också 

att utläsa stöd för Vygotskijs syn på lärande, där nämns t.ex. att förståelse utvecklas genom 

kommunikation och interaktion.  Anmärkningsvärt är att trots att Freire och Vygotskijs teorier 

i detta avseende sammanfaller, får Freire förhållandevis få sympatisörer. Lika många som har 

Vygotskij som sitt förstahandsval har valt Waldorfpedagogiken i andra hand. Häri ligger inget 

motsatsförhållande då det är fullt möjligt att kombinera kreativitet, fantasi och konstnärligt 

skapande i en social lärande process. Enligt vår erfarenhet används ofta denna kombination i 

särskolan. 
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7.3 Elevers lärande 

Kommentar: 

På den öppna frågan: Hur lär sig dina elever bäst? fick vi svar från 27 informanter. 30 stycken 

valde att inte besvara frågan. Resultatet gick att gruppera i två större grupper, fem mindre 

samt en grupp övriga svar. Den största gruppen rubricerades Praktisk, konkret och laborativ 

inlärning och innehöll svar som ”Genom praktiska erfarenheter”, ”Egen aktivitet, laborativt 

material” och ”Konkret material”.  Den andra stora gruppen gavs rubriken Dialog, samspel 

och kommunikation. Exempel på svar som sorterar under rubriken är: ”Bra kommunikation 

och dialog med läraren”, ”Samspela, ge, ta emot hjälp” och ”genom dialog lärare – elev, 

elev – elev”.  Andra faktorer som informanterna angav systematiserades i rubrikerna 

Repetition, Individuella anpassningar, Kognitiv aktivitet, Lärande genom flera sinnen och 

Imitation. Vi fick också en del övriga svar som inte gick att sammanföra då de 

innehållsmässigt var alltför olika för att föra in under någon av rubrikerna som t.ex. ”Genom 

att kartlägga färdigheterna”. 

 

Analys 

Gruppen Praktisk, konkret och laborativ inlärning var markant större än övriga grupper. 

Vikten av det praktiska arbetet i särskolepedagogiken blir också här tydligt. Vi har tidigare 

pekat på att Piaget, Dewey och Vygotskij framhåller det praktiska arbetets betydelse. Även 

Décroly betonar denna form av inlärning. Décroly tillsammans med Dewey är två av dem 

som har haft störst inflytande över särskolepedagogiken, som växte fram vid Slagsta 

seminarium och påverkade särskolan över hela landet fram till mitten av 1900-talet. Tydligt är 

att samma form av lärande fortfarande har stor betydelse i särskolepedagogiken. Vi drar 

slutsatsen att det finns en relevans i Karlsudds (2002) påstående om skillnaderna i 

skolkulturer mellan särskola och grundskola. I särskolan uppmuntras i större utsträckning 

andra färdigheter än de vanliga skolfärdigheterna. Vi anser att denna skillnad till stor del är en 

följd av att särskolan i hög grad värderar praktiska, konkreta metoder.  

 

Den näst största gruppen Dialog, samspel och kommunikation kan främst härledas till 

Vygotskij och Freire, som båda framhåller dialogen mellan elev och lärare som en viktig del i 

undervisningen. Den tredje största urskiljningsbara gruppen är den som vi benämner 

repetition. Carlbeckkommittén (2004) menar att ” En uppenbar risk med repetition och 

upprepningar är att eleven blir uttråkad och mindre motiverad, vilket i sin tur kan inverka 

negativt på hennes inställning till lärande överhuvudtaget.”(SOU 2004:98 s.117).   Ändå är 

repetition en så grundläggande aktivitet i såväl grundskola som särskola. Repetition av rena 

faktauppgifter som pedagogisk metod finner heller egentligen inget uttalat stöd i de teorier 

som vi studerat. Möjligen kan den typen av repetition härledas till de bildningsteoretiska 

modellerna. En vidare tolkning av repetition kan dock innebära ett återupprepande av 

handlingar, dvs att man följer en viss struktur. Detta är en form av repetition som det går att 

finna stöd för i såväl TEACCH som Waldorfpedagogiken. I TEACCH är just strukturen en av 

de bärande grundtankarna. Men också hos Waldorfpedagogiken går de här tankegångarna att 

spåra, då man också där arbetar efter en repeterande struktur med veckodagarna, 

årstidsväxlingarna, högtider och årets gång som bas. 

 

I Carlbeckkommitténs utlåtande lyfts också kvaliteterna: förberedelse, tid, individualisering 

och konkreta samt flexibla metoder när de beskriver den pedagogik som tillämpas. Vad som 

är anmärkningsvärt är dock att kategorin Dialog, samspel och kommunikation, som här var 

den näst största grupperingen, inte är lika framträdande. 
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 7.4 Undervisning 
Tabell 3. Särskolepersonals uppfattning om undervisning. 
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Kommentar: 

Bland teorierna om undervisning gavs Vygotskijs teorier störst antal förstahandsval. Dessa 

teorier bygger på att undervisningen skall utmana eleven att sträcka sig utanför den nivå man 

redan behärskar. Ett stort antal av informanterna menar att undervisningen bör utgå från en 

tydlig struktur och en tydlig miljö enligt TEACCH-programmet. Att undervisningen skall 

utgå från elevens intressen enligt Deweys teorier fick något färre förstahandsval men flest av 

andrahandsvalen. Det alternativ som fick minst stöd och de flesta av fjärdehandsvalen var 

grundat på Montessoris teorier som talar för att eleven skall vara fri att själv välj arbetstakt 

och innehåll.  

 

Analys: 

Återigen är Vygotskijs teori den som fått flest förstahandsval. Detta tyder på att informanterna 

ser en utvecklingspotential hos eleverna, samtidigt som de ser sin egen medverkan som en 

betydelsefull del i undervisningen. Berthén (2007) gör en observation i motsatt riktning. För 

att träna bänkfärdighet väljs uppgifter som eleven redan klarar av. TEACCH har stort 

genomslag i undervisningen, med sin tydlighet och struktur. Dessa undervisningsidéer är 

möjliga att förena. En tydlig, strukturerad undervisning kan utgöra ramarna som gör att eleven 

är tillräckligt trygg i situationen för att kunna ta utmaningen och fortsätta utvecklingen i den 

proximala zonen. Deweys teorier om att undervisningen ska utgå från elevens intresse är i 

denna jämförelse underordnad.  Väldigt få anser att eleven, som Montessoripedagogiken 

framhåller, skall vara fri att själv välja arbetstakt och innehåll i undervisningen. Elevernas 

möjligheter att själva påverka undervisningen förefaller tämligen små utifrån detta resultat.   
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7.5 Lärarens roll 
Tabell 4. Särskolepersonals uppfattning om lärarens roll. 
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Kommentar: 

Informanternas syn på lärarens roll visade på ett tydligt stöd för Deweys teorier. Enligt 

Dewey är lärarens roll att stimulera, skapa intresse och motivera eleven till delaktighet. 

Övriga svar grupperades i tre ungefär jämbördiga grupper, där Waldorfpedagogiken fick 

något fler förstahandsval. Detta innebär att Waldorfpedagogikens syn på läraren som förebild 

och relationsskapare får något större stöd än Montessori, som menar att läraren skall 

observera och vägleda snarare än att instruera och styra. Inte heller de bildningsteoretiska 

modellernas syn på lärarens roll som renodlad kunskapsförmedlare får särskilt stort stöd. 

 

Analys: 

Vi tolkar informanternas svar som att de lägger stor vikt vid lärarens roll. Läraren ses som en 

aktiv part i relation till eleven. Det ligger på lärarens ansvar att stimulera, aktivera och 

motivera eleven till egen aktivitet.  

 

 

7.6 Verksamheternas pedagogik 

Kommentar 

I en öppen fråga fick informanterna svara på vad som är kännetecknande för pedagogiken i 

deras verksamhet, 38 stycken besvarade frågan medan 19 stycken valde att inte besvara 

frågan. Svaren angavs i 3-7 nyckelord eller nyckelmeningar. Svaren systematiserades efter 

innehåll i 11 grupperingar varav en var tydligt större än övriga.  I den största gruppen, 

Struktur och tydlighet, beskrivs verksamheten nästan uteslutande med ordparet struktur och 

tydlighet. Även TEACCH och tydliga instruktioner men också bilder och visuellt stöd nämns 

här. Efter Struktur och tydlighet framträder tre jämstora grupperingar som vi benämner 

Kommunikation, Lust, glädje och nyfikenhet samt Utmaning.  

 

Under rubriken Kommunikation lyfts dialog, samtal och samspel mellan elev och lärare. I 

kategorin Lust, glädje och nyfikenhet märks svar som ”Eleverna skall känna inspiration, 

känna att de växer” och ”Aktivitet som intresserar eleverna” men flera har också enbart 

svarat glädje.  I den sista av de tre jämstora kategorierna sammanförde vi temat Utmaningar. 
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Här har informanterna utöver nyckelordet utmaning också gett svar som ”Utveckla elevens 

potential”.  I beskrivningarna av verksamheternas pedagogik nämns också grupperingarna 

Praktiskt, konkret arbete och Individualisering. Några mindre grupperingar utgör Tid/Tempo, 

Motorik/Rörelseträning, Motivation samt Skapande och kreativitet. I kategorin övrigt 

sorterades svar som t.ex. ”Temaarbete” och ”Analys” och som tematiskt inte överensstämde 

med ovan nämnda rubriker . 

 

Analys: 

Struktur och tydlighet är honnörsord för TEACCH. Denna tydliggörande pedagogik har enligt 

vår undersökning fått ett stort genomslag i särskolan. Detta är synligt på flera håll, då ordparet 

struktur och tydlighet återkommer både i vår undersökning och i tidigare forskning (Berthén, 

2007; Szönyi, 2005).  

 

Grupperna Kommunikation och Utmaning går båda att knyta till Vygotskijs teorier. Som 

tidigare nämnts lägger Vygotskij stor vikt vid kommunikation och menar att språket är det 

viktigaste redskapet för att utveckla den kognitiva förmågan. Rubriken Utmaning går att 

härleda till den proximala utvecklingszonen som är den bärande strukturen i Vygotskijs 

teorier om lärande. Gruppen Lust, glädje och nyfikenhet kan ha inspirerats av Dècroly, 

Daltonplanen eller Montessoripedagogiken. De framhåller alla värdet av att utgå från elevens 

intresseområden, vilket i sig kan tänkas leda till ett mer lustfyllt lärande. Vi ser ytterligare en 

gång att praktiskt, konkret arbete är ett viktigt inslag i särskolans verksamhet.   

 

I vår undersökning framträder också individualisering som en egen kategori att ta hänsyn till i 

särskolans verksamhet. Teorier som stödjer individualisering finner vi i Piagets tankar om hur 

det individuella lärandet skall anpassas efter elevens mognadsnivå. Också Vygotskij talar om 

att möta eleven på sin nivå vilket och därifrån stimulera eleven att arbete aktivt mot fortsatt 

utveckling. Häri ligger den mest markanta skillnaden mellan Piaget och Vygotskij. Piaget 

anser att rätt mognadsnivå skall inväntas innan eleven är redo att lära nytt. Vygotskij å andra 

sidan menar att eleven skall utmanas att ta sig från den nivå den befinner sig på till nästa. 

Vygotskij kritiserar Piagets teori och menar att den inte leder till utveckling för eleven. Även 

Montessoripedagogiken vill individualisera undervisningen genom att ge eleven individuella 

möjligheter i olika svårighetsgrad. Att individualisering är en faktor som genomsyrar 

särskolepedagogiken framhåller också tidigare forskning, som beskriver att undervisningen 

struktureras efter elevens individuella förutsättningar (Szönyi, 2005). Följden av kursplanens 

övergripande formulering ”efter sina förutsättningar” bör ju rimligen bli att undervisningen 

individualiseras. 

 

 Rubriken Tid/Tempo är även här synliggjord, då det verkar finnas mer tid till att förklara, 

repetera och förvissa sig om att eleverna förstår i särskolan jämfört med grundskolan (Blom, 

2003; Berthén, 2007). De teorier som möjligen går att knyta till övriga rubriker 

Motorik/Rörelseträning, Motivation samt Skapande och kreativitet är Montessori och 

Waldorfpedagogikerna. Utöver dessa finns även andra teorier som bättre skulle kunna stämma 

överrens med dessa rubriker t.ex. Petöpedagogik 
1
 och olika motivationsteorier. 

 

 

                                                 

 
1
 Metod, ursprungligen utvecklad i Ungern, för personer med cerebral pares med självständighet som mål. 
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7.7 Pedagogiska tankar 
Tabell 5. Särskolepersonals inställning till olika pedagogiska teorier, metoder och modeller. 
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Kommentar: 

Informanterna uppmanades att ta ställning till ett antal teorier genom att markera samtliga 

påståenden som stämmer överens med det egna synsättet. De påståenden som fick mest stöd 

var följande, hämtat från Freire: Eleven skall bli aktiv och känna att undervisningen handlar 

om saker som berör denna. Av 57 informanter instämde så många som 46 med detta 

påstående. Nästan lika många, 44 stycken markerade stöd för: Undervisningens mål är att öka 

individens färdigheter och göra omgivningen mer begriplig, vilket är ett påstående hämtat 

från TEACCH. 38 informanter höll med om Montessoris påstående att: Eleven skall vara fri 

att utvecklas i sin takt. 37 av informanterna anser liksom Waldorfpedagogiken att: Eleven 

utvecklas genom en skapande process.  

 

Påståendena som hämtats från Undervisningsteknologiska modeller, Daltonplanen, 

Bildningsteoretiska modeller och Décroly fick alla mellan 28 och 22 markeringar. 18 

markeringar eller färre fick ett annat påstående från Freire, nämligen: Eleven är en kritisk 

medundersökare i dialog med läraren. Också Waldorfpedagogiken representerades av två 

påståenden där det andra påståendet: Eleven utvecklar och bevarar relationer genom att 

behålla samma lärare och klass under längre tid, hamnar i gruppen med18 markeringar eller 

färre. Där hamnade även påståenden hämtade från Dewey och vetenskapsteknologiska 

modeller. Tre personer valde att ej besvara frågan. 
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Analys: 

För första gången i vår undersökning får Freire massivt stöd i sitt påstående. Att eleven ska 

vara aktiv och delaktig i undervisningen återkommer i de flesta av teorierna. Freires andra 

påstående i denna fråga: Eleven är en kritisk medundersökare i dialog med läraren, har inte 

fått stöd i samma utsträckning. Detta kan tolkas som att det inte till så stor del är Freires 

teorier som har fått genomslagskraft i särskolan. Troligt är istället att andra mer bekanta 

teorier som delar uppfattningen har påverkat informanterna i valet. Tidigare har vi sett att 

TEACCH har fått stort stöd för ett strukturerat och tydligt arbetssätt. Här får programmet 

även stöd i vad som ska vara undervisningens mål. Men också här finns exempel på att andra 

teoretiker tänkt i liknande banor även om det tar sig andra uttryck, exempelvis Montessori och 

Décroly. Att eleverna fostras socialt, så att de kan förstå vanliga levnadsregler och hur de ska 

bete sig anses viktigt i särskolan (Blom, 2003).   

 

Montessoripedagogiken får relativt stort stöd för sitt påstående att: Eleven skall vara fri att 

utvecklas i sin takt. Detta har säkert ett samband med att särskolan har ett mer individualiserat 

arbetssätt och mer tid för olika moment än grundskolan (Blom, 2003). Stödet för detta 

påstående kan också ha sin bakgrund i att undervisningsgrupperna i särskolan ofta är mycket 

heterogena, och att eleverna befinner sig på skilda utvecklingsnivåer.  

 

Waldorfpedagogiken har också fått stöd i sitt påstående som bygger på att eleven utvecklas 

genom en skapande process. I tidigare frågor har informanterna visat att kreativitet och 

skapande är ett betydelsefullt inslag i särskolepedagogiken. Décrolys teori bygger också till 

viss del på elevens egen skapandeförmåga, då de genom egna erfarenheter tillverkar sitt eget 

läromedel. Enligt tidigare forskning är detta ett arbetssätt som bidrar till att eleverna lättare får 

ett sammanhang (Berthén, 2007). Att som i det andra påståendet som Waldorfpedagogiken får 

stå för, att det är viktigt att behålla klassers sammansättning med samma lärare under längre 

tid, får inte stöd i samma utsträckning.  

 

Det tematiska arbetssättet lyfts av oss som ett påstående av Décroly, och har fått ett visst 

medhåll av våra informanter. Även Daltonplanen ser att arbete i tema i en laborativ miljö 

hjälper eleven att ta till sig ny kunskap. Att ny kunskap kan vinnas genom olika lärprogram på 

datorn är ett undervisningsteknologiskt sätt att se på erövrande av kunskap, som har fått ett 

relativt stort antal val i undersökningen. Den undervisningsteknologiska modellen som 

tidigare nämnts, kan få en ny storhetstid, då vi i allt större utsträckning använder oss av 

datorer i undervisningen. Det produceras allt fler lärprogram som är relevanta att använda i 

undervisning och tillgängligheten till dessa är idag större. Det är intressant att notera att 

informanterna håller det bildningsteoretiska påståendet högt trots att de reformpedagogiska 

modellerna opponerar sig mot att elevernas fria utveckling inte ges tillräckligt utrymme. Att 

eleverna skall lära sig att bli myndiga och ansvariga människor hittar vi också stöd för i 

tidigare forskning. Eleverna ska fostras socialt för att förstå hur de ska bete sig för att inte 

avvika från samhällets normer (Blom, 2003). 

 

 

7.8 Lärandemiljö 

Kommentar: 

I den sista öppna frågan fick informanterna besvara vad som kännetecknar en bra lärandemiljö. 

Också här skulle svaren anges i 3 till 7 nyckelord eller nyckelmeningar. Bland svaren kunde 

vi urskilja tre stora grupperingar varav det som anses allra viktigast är Den sociala 

miljön/relationerna och En lugn och trygg lärande miljö. Bland svaren som betonar den 
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sociala miljön nämns ” Öppen dialog mellan elev och lärare” och ” Lyhördhet, demokrati och 

delaktighet, ”högt i tak”, samarbete” Bland svaren som sorteras under rubriken Lugn och 

trygg märks ”Lugn och ro, harmoni” och ”Trygghet i gruppen”. Struktur och tydlighet är en 

tredje stor gruppering. Härpå följer två jämstora grupperingar som vi benämner Fysisk miljö 

och Glädje kreativitet. Under fysisk miljö nämns faktorer som ”Bra teknik”, ”Möblering” 

och ”Rena lokaler”.  Under rubriken Glädje och kreativitet sorterade vi svar som ” Utrymme 

för kreativitet”, ”skapa nyfikenhet, allsidig utveckling” och ”Lek, glädje”. Två mindre 

grupper utgjordes av svar under temat Stimulerande miljö och Utmaning.  Två svar sorterades 

under övriga svar då de inte tematiskt stämde överens med ovanstående rubriker, ”Ledning” 

och ”Kunskap inom olika områden, specialped. Ambition” 

 

Analys: 

Synen på vad begreppet lärandemiljö innefattar varierar mellan att främst se den sociala 

miljön till att mer se till den fysiska miljön. De flesta har angett den sociala miljön och 

relationerna som viktiga kännetecken på en god lärandemiljö. Vygotskij, Dewey, Freire och 

Waldorfpedagogiken ansluter sig alla till uppfattningen att relationen mellan lärare och elev är 

en viktig grund för lärande. Många av informanterna tar här upp att en bra lärandemiljö är 

lugn och trygg, det som åsyftas är dels elevernas upplevelse av att vara trygga i gruppen och 

med personalen men också att det skall finnas arbetsro. Detta är också aspekter som närmast 

går att knyta till den sociala miljön. Inte bara i vår undersökning är detta synligt utan också 

tidigare studier visar på detta. Särskolepersonalen vill förmedla en känsla av lugn och glädje 

då eleverna kommer till skolan (Berthén, 2007). Återkommande i flera sammanhang är 

struktur och tydlighet, som också i samband med lärandemiljön lyfts av informanterna.  

Glädje och kreativitet förekommer också som ordpar i flera olika sammanhang och anses 

också viktigt för lärandemiljön.  

 

Man kan bland svaren skönja två huvudspår, den övervägande delen läser in sociala aspekter 

före fysiska i begreppet lärandemiljö.  Bland de teorier och modeller som vi använt oss av är 

det framförallt TEACCH som fokuserar på den fysiska miljön. Gruppen Struktur och 

tydlighet kan tolkas både så, att den omfattar de mer sociala eller pedagogiska aspekterna på 

lärandemiljön men går också att tolka så, att det är den fysiska miljöns utformning som avses. 

Dewey menar att den bästa miljön för inlärning är en noga planerad miljö som motsvarar 

elevens behov, utrustad med arbetsmaterial och verktyg.  Bland svaren nämns också att 

miljön skall vara stimulerande och ”tala till eleven” detta beskriver både Décroly och 

Montessori.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Vygotskijs teorier i de flesta frågor har fått många 

av informanternas sympatier. Vad det gäller synen på kunskap, lärande och undervisning blir 

det särskilt tydligt. Piagets teorier får också ett relativt stort stöd men inte i samma omfattning 

som Vygotskij. Vi kan också utläsa av de många svaren som betonar struktur och tydlighet att 

TEACCH-programmet påverkar särskolepedagogiken. Detta syns i synnerhet i de öppna 

frågorna, där informanterna själva utformat sina svar. Utöver dessa framträder inte någon av 

de övriga teorierna i någon anmärkningsvärd grad.  

 

 

9 Diskussion 
 

Diskussionen omfattas av en metoddel och en resultatdel. I metoddelen diskuterar vi valet av 

metod. Vi tar upp för- och nackdelar med den metod vi har valt att använda och även hur vi 
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kunde gjort annorlunda. I resultatdelen diskuterar vi resultatet av vår studie i relation till 

tidigare forskning. Avslutningsvis för vi ett resonemang om vidare forskningsområden. 

 

 

9.1 Metoddiskussion 

Som metod valde vi att använda oss av en kombination av kvantitativa och kvalitativa data 

och analyser. Vår frågeställning om vad som är utmärkande för särskolepedagogik och på 

vilka teorier den bygger, gjorde att vi för att eventuellt kunna dra generella slutsatser behövde 

ett stort empiriskt underlag. Därför valde vi att samla in vår data i enkätform. Enkäten delades 

ut vid en föreläsning som riktade sig till särskolepersonal i länet. Vi valde att rikta oss till all 

personal som arbetar i särskolan. Detta gjordes därför att vi utifrån vår förförståelse känner till 

att annan personal än lärare arbetar nära eleverna också i de pedagogiska processerna. 

Resultatet hade förmodligen sett annorlunda ut om vi valt att enbart rikta oss till lärare eller 

enbart till annan personal i särskolan. 

 

 I enkäten valde vi att ha med många bakgrundsfaktorer, vilket vi i efterhand kan se inte hade 

någon större relevans. I analysarbetet upptäckte vi att vi i enkätens frågeställningar borde varit 

mer konsekventa i urvalet av teorier och det utrymme som de fick. Ett möjligt 

tillvägagångssätt hade varit att ställa påståenden från alla teorier, pedagoger och program mot 

varandra vid varje frågeställning. Kanske hade det givit ett annat resultat som varit mer 

rättvisande, däremot hade det då blivit ett mycket omfattande frågeformulär som varit mer 

krävande för respondenterna att arbeta sig igenom.  

 

 Att vi inte använde oss av faktiska citat i våra påståenden utan själva formulerade dem utifrån 

teorierna, kan ha gjort att informanterna gjorde andra val än de annars skulle ha gjort. Vissa 

påståenden var väldigt lika varandra. Detta kan också ha påverkat resultatet, då vi valt att 

förknippa påståenden till enbart en teori eller metod. Vi kunde ha använt oss av intervjuer 

eller observationer för att kunna gå på djupet med våra frågeställningar. Dessa metodval hade 

också möjliggjort en jämförande studie mellan realiseringsarenan och formuleringsarenan, 

men däremot hade vi då fått en snävare bild av särskolepedagogik. Med ett färre antal 

uppgiftslämnare hade vi inte haft samma möjligheter att dra slutsatser om vad som är 

utmärkande för särskolepedagogiken .  

 

Av 142 utdelade enkäter fick vi tillbaka 40 procent ifyllda. Det kan ifrågasättas om 

svarsfrekvensen är tillräcklig för att borga för studiens generaliserbarhet. Vi kan inte heller 

utgå från att studien har riksomfattande giltighet då den är utförd i ett län, kanske kan lokala 

variationer förekomma beroende på t.ex. fortbildningssatsningar. Geografisk närhet till olika 

pedagogiska centra som exempelvis Antroposoferna i Järna eller tidigare Slagsta seminarium 

skulle kunna få genomslag i denna typen av undersökningar.   Sammanhanget för enkätens 

genomförande kan också ha påverkat dess resultat, då den genomfördes vid en föreläsning om 

Vygotskij. De som lyssnade på föreläsningen kan eventuellt ha haft särskilt intresse av 

Vygotskij och detta kan i så fall ha påverkat resultatet i studien. Att vi båda arbetar i och 

därför har en förförståelse för den skolform som vi har valt att undersöka kan ha påverkat vårt 

sätt att analysera resultatet. Eftersom vi har kännedom om hur det kan vara i verksamhetens 

praktik kan vi eventuellt ha dragit slutsatser som vi inte hade dragit om vi hade haft ett 

utifrånperspektiv. 

 

När vi gjorde vårt urval av pedagogiska teorier som skulle ingå i undersökningen utgick vi 

först och främst från Piaget, Vygotskij och Dewey därför att de har stort inflytande över 
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skolans utformning idag. Därefter fyllde vi på med pedagogiska teorier som vi ansåg kunde 

ha särskild relevans för särskolan. Vi har funnit belägg för alla teorier men i olika omfattning 

och utgår därför från att urvalet var tillräckligt. I vissa avseenden överensstämmer de olika 

teorierna med varandra. Detta har gjort tolkningarna svårare i vissa avseenden samtidigt som 

vi hittat kopplingar mellan teorierna. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

Vi har funnit både i tidigare forskning och i vår undersökning att TEACCH - programmet har 

haft stor genomslagskraft i särskolepedagogiken. Det är främst den tydliggörande 

pedagogiken som ofta används i särskolan. TEACCH kan innebära allt från att skapa 

förutsägbara aktiviteter till att anpassa den fysiska miljön. Trots att anpassningen av den 

fysiska miljön är central i TEACCH-programmet, har inte den aspekten fått så stort 

genomslag i vår studie. I vår fråga om lärandemiljö har informanterna mer fokuserat på den 

sociala miljön. Vad är orsaken till att ett program som ursprungligen är anpassad för elever 

med autism har fått en så stor spridning i särskolan? Kan det vara så att det har funnits ett 

uppdämt behov av en metod att använda i särskolan och att TEACCH har visat sig vara 

användbar även i detta sammanhang, eller har särskolan redan innan TEACCH -programmets 

framväxt ägnat sig åt denna form av strukturerad, tydliggörande pedagogik?   

 

Den skolpolitik som idag förs förespråkar ”ordning och reda” i skolan, kanske är detta ett 

utvecklingsområde för grundskolan där man kan dra lärdom av särskolans arbetssätt. 

TEACCH programmets idéer kan visa sig ha positiva effekter på andra elever än särskolans. 

Med mer struktur och tydlighet kanske fler elever kan fullfölja sin skolgång i grundskolan. 

 

Det har varit lätt att identifiera influenserna från TEACCH eftersom det rör sig om en väldigt 

konkret metod med tydliga riktlinjer för hur man skall arbeta och hur man skall tänka. Att 

hitta spår av teorier i praktiken är mer komplicerat då man måste tolka handlingar och 

tankemönster. Av de teorier som presenterats framstår i vår studie Vygotskij som den som 

starkast influerat särskolepedagogiken. De aspekter på hans teorier som får tydligt stöd är 

dialogen och samspelets betydelse dvs. att vi lär av varandra i en social process, tron på varje 

elevs utvecklingspotential och att ge eleven utmaningar som leder till utveckling. Trots att 

Vygotskijs och Piagets teorier ibland ställs mot varandra i vår studie kan vi se att båda får 

stöd för hur och när vi tillägnar oss kunskap.  

 

Att Vygotskijs teorier tilltalar särskolepersonalen är tydligt för oss, kanske är det för att de 

inte begränsar eleverna, utan tillskriver alla en möjlighet att utvecklas oavsett 

funktionsnedsättning. En intressant tanke är om detta synsätt är unikt för särskolans personal 

eller om vi i vår undersökning vänt oss till grundskolepersonal fått samma svarstendens. Man 

kan också fundera vidare kring varför Vygotskijs teorier fått sådan genomslagskraft bland 

särskolepersonal. Innebär det att en viss människosyn är överrepresenterad i särskolan och 

vad är i sådana fall orsaken till det? Är det för att man som lärare har en verksamhets- och 

interaktionsteoretisk människosyn som man söker sig till särskolan eller kommer 

människosynen som en följd av att man arbetar i särskolan? 

 

Tidigare forskning visar också på att särskolepedagogik kännetecknas av flexibilitet, 

individualisering och konkreta arbetssätt. Detta är i överensstämmelse också med vad vi 

funnit i vår studie liksom att bemötande, tid, lust och motivation är betydelsefulla faktorer. 

Något som visade sig i vår studie var att det också läggs stor vikt vid dialog, samspel och 
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kommunikation. Det här är ett perspektiv som vi härleder främst till Vygotskij. 

Särskolepersonalens intention är att pedagogiken skall bygga på delaktighet utifrån dialog, 

samspel och kommunikation. Detta perspektiv är inte lika tydligt i tidigare forskning. Här 

visar man istället på en annan syn där elevens delaktighet bygger på ett strukturerat 

pedagogiskt förhållningssätt, där läraren har en tydlig maktposition. Elevens möjligheter till 

delaktighet och påverkan är begränsad. Vårt antagande är att vad vi har funnit på 

formuleringsarenan vad det gäller elevers delaktighet, inte är helt jämförbart med vad andra 

iakttagit på realiseringsarenan då det verkar föreligga ett glapp mellan de båda arenorna.  

 

Skolan har ett kunskapsuppdrag och ett fostransuppdrag. I särskolan tycks fostransuppdraget 

tolkas som att eleven skall tränas i att anpassa sig till samhällets normer. Eleven skall 

normaliseras för att inte avvika. Ett led i normaliseringsprocessen är självständighetsträning.  

 

Vi ser att det går att identifiera två olika sorters självständighetsträning, där den ena inriktar 

sig på skolfärdigheter och den andra på vardagsfärdigheter. Självständighetsträningen som 

inriktar sig på skolfärdigheter ser ut att påverka delaktighets- och påverkansmöjligheter i en 

negativ riktning medan syftet väl egentligen borde vara det omvända. Det beskrivs att elever 

tränas till att bli ”bänkbarn” enligt ”den dolda läroplanen”. Att arbeta självständigt vid bänken 

blir ett självändamål. Eleverna tränas i skolan för att klara av uppgifter längre fram och inte 

för nuet. Vad är då syftet med denna självständighetsträning? Kan det vara så att skolan 

genom denna träning vill ge eleverna förutsättningar att bli så självständiga som möjligt även 

i ett längre perspektiv, eller är syftet egentligen ett annat? Det kanske är pedagogernas sätt att 

skapa en fungerande lärmiljö för en elevgrupp som är heterogen i många olika avseenden. För 

att finna möjlighet för individualisering kanske det är nödvändigt med ett visst mått av 

självständigt arbete. Den självständighetsträning som bygger på att lära eleverna olika 

vardagsfärdigheter är lättare att se nyttan av i ett längre perspektiv, men även i ett kort 

perspektiv. Eleven bör få möjlighet till att nå ökad självständighet genom att tränas i att själv 

påverka och ha inflytande över både sin livssituation och sin lärandesituation. 

 

Samtidigt som det pågår en omfattande självständighetsträning kritiseras särskolan för att 

utbildningen ofta är mer omsorgsbetonad än kunskapsorienterad.  För vissa av särskolans 

elever, kanske främst de som går i träningsskolan, finns ett stort omsorgsbehov men vissa 

elever som inte alls har det behovet utsätts ändå för personalens omsorger och särbehandlas 

på ett sätt som inte gynnar utvecklingen i en positiv riktning. Särskoleelever särbehandlas av 

vuxna och bemöts på ett ansvarsbefriande och initiativberövande sätt. Elever som är fullt 

förmögna att själva fatta beslut och ta ansvar för vardagliga händelser och situationer hjälps 

till hjälplöshet av ”välvilliga” vuxna. 

 

De slutsatser som vi kunnat dra är att särskolepedagogiken är strukturerad, konkret och 

tydliggörande. Bemötande, tid, lust och motivation är betydelsefulla faktorer. Det läggs stor 

vikt vid dialog, samspel och kommunikation. Särskolepedagogiken kännetecknas också av 

självständighetsträning. Att vi utöver TEACCH och Vygotskij funnit belägg för både Dewey 

och Décroly är inte förvånande, då dessa påverkade Slagstametodiken, som formade 

särskolan under 1900-talets första hälft.  Dessa teorier ligger till grund för att särskolan i stor 

utsträckning arbetar praktiskt och konkret med sina elever.  Kanske är det just kombinationen 

av arvet från Slagsta och influenserna från TEACCH som är utmärkande för 

särskolepedagogiken?  
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Under studiens gång har vi stött på många nya tankar och frågor, några av dem berör 

utbildning av särskolans personal. Särskolan är idag en egen skolform men ingen särskild 

utbildning för särskolepedagoger finns. Tidigare utbildades särskolelärare vid Slagsta 

seminarium. Hur kan lärare av idag tillägna sig de kunskaper som behövs för att arbeta i 

särskolan? Vilka utbildningsmöjligheter finns? Behöver lärare inte särskild kunskap för att 

möta dessa elever?  

 

Andra frågeställningar kan leda till vidare forskning. Eftersom vi i denna studie varit 

tidsbegränsade har vi också begränsat vår studie till att omfatta ett län. Ett forskningsområde 

skulle kunna vara att göra motsvarande studie i ett riksomfattande perspektiv. Många tankar 

kring särskoleelevers inflytande över sin egen skolsituation har också fötts och det vore 

intressant att närmare studera elevdemokrati i särskolan, exempelvis ur elevperspektiv kontra 

lärarperspektiv. Utifrån tidigare forskning finns indikationer på att skolkulturerna skiljer sig åt 

mellan träningsskolan och grundsärskolan. Därför skulle en jämförande studie i relation till 

teoribegreppen kunna vara av intresse. 
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Linnéuniversitetet Växjö 

 
Hej! 

Vi är två blivande specialpedagoger som har valt att göra vårt avslutande 

examensarbete som en forskningsstudie rörande särskolepedagogik. Vi vill se 

vad som är specifikt med särskolepedagogik och vad det finns för olika 

undervisningsidéer och pedagogiska influenser. 

Vi undrar därför om du som arbetar i särskolan skulle vilja hjälpa oss i vår 

studie genom att besvara vår enkät. 

Svaren kommer att behandlas av oss och vår handledare. Resultatet vi får fram 

kommer att redovisas i vårt examensarbete. Examensarbetet kommer att finnas 

tillgängligt för alla via Linnéuniversitetets biblioteks publiceringsdatabas DiVA  

sommaren 2010. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan. 

 Vi är glada och tacksamma om du tar dig tid att svara på enkäten. 
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 Elisabet Frithiof 
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