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FÖRORD

De här två rapporterna är slutprodukter från ett utvärderings- 
och utvecklingsarbete, som administrerats från Pedagogiska 
Institutionen vid Umeå Universitet'.' Projektet benämndes 
KUSPEL-projektet och benämningen bildades ur den ursprung
liga och fullständiga beteckningen Kvalitativ utvärdering 
av Speciallärarutbildningen enligt gren 1 . Medel ställdes 
till förfogande av Skolöverstyrelsen (SÖ) och sedemera av 
Universitets och Högskoleämbetet (UHÄ).

Den empiriska undersökningen utfördes under 1976-1977.
Data sammanställdes och avrapportering skedde i form av 
en arbetsrapport till UHÄ i juni 1979.

Avsikten var att materialet skulle bearbetas vidare och 
användas som underlag till ett avhandlingsarbete. Olika 
omständigheter gjorde att de ursprungliga tankarna fick 
överges. Efter en smärre bearbetning lades materialet åt 
sidan. Inte heller tycktes UHÄ ha någo^r större intresse.
När nu SÖ och UHÄ fått i uppdrag att grundligt se över 
specialundervisningen och speciallärarutbildningen tycker 
jag att min undersökning fått en ny aktualitet. Även cm 
de erfarenheter som redovisas, är några år gamla så har 
dock skolan och specialundervisningen inte förändrats i 
så särskilt hög grad. Vi har visserligen fått en ny läro
plan i grundskolan, men denna har ännu så länge ej omskapat 
skolarbetet. Nya beteckningar har införts, men bakom nya 
namn döljer sig ofta äldre företeelser.

Det är nu min förhoppning att materialet trots de ar som. 
gått sedan data insamlades, skall ha kvar en viss aktualitet 
och kunna vara till någon nytta under revideringsarbetet 
och kunna initiera några diskussioner vid speciallarar- 
linjerna.

Umeå dec 1983

Torsten Edqvist
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PROJEKTETS BAKGRUND
Bakgrunden till projektet "Kvalitativ utvärdering av special- 
lärarutbildning enligt gren 1” (KUSPEL) går att finna i deba
tten kring SIA-utredningen hösten 1973. Farhågor fanns bland 
människor, som var engagerade i specialundervisning, att 
specialundervisningen skulle komma att slopas r grundskolan

Anledningen till detta skulle vara att värdet av special
undervisningen ej bedömdes motsvara dess kostnader. Nan 
beräknade att mer än 1/3 av eleverna i grundskolan under 
sin 9-åriga skoltid i någon form skulle komma att få åtnjuta 
specialundervisning och att mer än 13.G0Q lärare var anställda 
på tjänster för att bedriva specialundervisning. [SOU 1974:53, 
s 139). Nan övervägde bland annat om specialundervisningen 
skulle kunna ersättas med en allmän miskning av elevantalet i 
klasserna. Bland speciallärarutbildare diskuterades vägar för 
ett alternativt utnyttjande av speciallärarutbildningen för 
att den bättre skulle passa de aktuella och framtida behoven.
I linje med dessa strävanden att förändra speciallärarutbild- 
ningen fanns också planer på en utvärdering av den utbildningen 
för att man skulle kunna ta vara på det, som bedömdes vara 
positivt i utbildningen och veta vad det var man ville förändra 
På så sätt föddes KUSPEL-projektet. När SIA-utredningen år 
1974 framlade sitt förslag var detta inte vad gäller special
undervisningen så drastiskt som man haft anledning att befara. 
Visserligen var kritiken mycket stark. Nan konstaterade att 
den fylliga genomgång av specialundervisningen, som utredningen 
gjort, visat att man i grundskolan i ej tillräckligt hög grad 
skilt mellan specialundervisning som organisatoriskt begrepp 
och som pedagogisk-metodiskt begrepp. Specialpedagogiska in
satser hade ofta betytt enbart organisatoriska åtgärder och 
dessa hade låsts till ett fåtal former. Detta hade i sin tur 
kunnat föra med sig en utstötning för den som blivit föremål 
för specialundervisningen, något som negativt påverkat själv
uppfattningen. Organisationen hade också haft tendens att vara 
statisk, något som medfört svårighet att integrera. Vid elev- 
utredningar som föregått beslut om specialundervisning hade
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man mer ägnat sig åt att söka finna en adekvat klass- och 
klinik - placering för eleven, än åt att söka adekvata metod
iska-pedagogiska åtgärder. Nan var också negativ till att den 
specialpedagogiska insatsen visat sig bestå av enbart lektions- 
bunden verksamhet och man önskade en breddning av insatserna. 
Den förändring man föreslog var att specialundervisningen i 
form av klass- och klinikundervisning i huvudsak skulle er
sättas med specialpedagogiskt utbildade lärare som arbetar i 
lärarlag och bidrar till lärarlaget med sitt specialpedagogiska 
kunnande. De här synpunkterna var ju på intet sätt några ny
heter. Inom speciallärarutbildningen hade de här tankegångarna 
funnits med i måldiskussionerna under lång tid och strävandena 
på de flesta speciallärarlinjerna hade utan tvekan varit att 
skapa en beredskap hos de studerande för en handling i linje 
med SIA-utredningens förslag. SIA-utredningen gjorde därmed 
också uppenbart att specialläraruthildningen ej lyckats att 
få genoms lagskraft i skolverkligheten för en del av sina 
utbildningsintentinoner. När nu speciallärarutbildningen skulle 
utvärderas blev de dåliga genoms lagskraften ett grundproblem 
och från detta generades också en mängd följdfrågor som:

C

Vad är det som i verkligheten styr speciallärarens val av under
visningssätt?
Är den pedagogiska handlingen förankrad i ett eget övervägande 
om undervisningens mål och medel?
Är den pedagogiska handlingen förankrad i ett pedagogiskt- 
raetodiskt kunnande, som relaterats till övervägande om mål - 
medel?
Har en utbildning möjlighet att utveckla - påverka den som 
är föremål för utbildning mot en viss inriktning av den 
kommande yrkesverksamheten?
Hur manifest är en sådan utbildningspåverkan?
Är en av orsakerna till specialundervisningens reella inrikt
ning den att andra intressen är intressen för specialunder
visning gjort att man sökt sig över till verksamheten?
Är det andra behov än utbildningsbehov, som varit avgörande, 
när man sökt speciallärarutbildningen, och som sedan medfört 
att utbildningsintentionerna inte fått genoms lags kraft i 
verkligheten?



Hur väl är dessa relaterade till speciallärarutbildningen? Dessa fråge
ställningar var centrala när utvärderingsarbetet tog sin början under 
höstterminen 1975. Under arbetets gång har frågeställningar allt mer 
kommit att inriktas mot frågan: Vad bör vara centralt i en special
lärares yrkeskunnande? En följdfråga har då blivit: Hur skall detta 
yrkeskunnande kunna utvecklas under en speciallärarutbildning? Ur 
dessa frågeställningar har syftet med projektet utvecklats så att 
det komprimerat kan formuleras på följande sätt:

SYFTE

KUSPEL-projektets syfte är att utifrån en utvärderingsstudie söka 
relatera speciallärarutbildningen enligt gren 1 till speciallärarens 
utbildningsbehov och utifrån denna analys ge förslag till förändring
ar av den gällande speciallärarutbildningen (enligt gren 1).

UPPLÄGGNING OCH AVGRÄNSNING
Utvärderingsproblematiken har man under senare år givit stort utrymme 
inom den pedagogiska forskningen. Franke-Wikberg och Johansson (1975) 
har för sin avhandling, gjort en omfattande litteraturgenomgång av 
utvärderingsproblematiken. Om försöken att definiera begreppet utvär
dering refererar man bl a till följande forskare: Stake (1967), som 
anger att utvärdering av pedagogiska företeelser innebär beskrivande 
och bedömande av en undervisningssituation, Tyler (1942), som för
klarar begreppet utvärdering som att relatera elevbeteende mot mål i 
beteendetermer och Stufflebeam (1969), som anser att utvärderings- 
begreppet innebär att information införskaffats för att för det möjligt 
för beslutsfattare att fatta övertänkta beslut.I den belysande 
utvärderingen betonas särskilt utvärderarens roll. Denna form av 
utvärdering har uppkommit som en kritik mot tidigare utvärderings- 
studier. Det man reagerat mot har bl a varit, att det uppfattats 
som en nödvändighet att använda kvantifierbara data, att man ofta 
låst sig i en projektmetodbeskrivning, att man beskrivit och tolkat 
föeteelserna i för målgruppen alltför otillgängliga rapporter.
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Den belysande utvärderingen betonar särskilt vikten av att låta 
problemet styra empirin. Ibland går det att använda redan till
gängliga metoder - ibland inte (A.a. 1975). Malcolm Parlett (1974), 
beskriver metoden i följande fem steg:
1. Man utarbetar en allmänn strategi, men inte ett detaljerat forsk
ningsprogram. Det är viktigt att inse att man går in i ett arbetand.e 
system. Man beslutar om omfattning av tid och kostnader men man 
gör ingen förspecifikation av variabler som skall ingå.

2. Forskaren måste göra sig grundligt bekant med vardagslivet på 
den institutionen som skall utvärderas. Han observerar, lyssnar, 
samtalar med de verksamma individerna. Under denna fas är forskaren 
reciptiv och samlar in en mängd olikartad information.

3. Det finns ingen klar gräns mellan stadium 2 och 3. Forskningen 
blir mer och mer fokuserad mot de problem som bedöms väsentliga att 
belysa. Konventionella metoder som frågeformulär, kunskapsprov,atti
tydschema ta kan nu komma till användning.

4. Datamängden organiseras och kompletterande data insamlas.

5. Rapport skrives och det är nu viktigt att denna formuleras så 
att målgruppen kan förstå forskarens intentioner.

Risken med den belysande utvärderingen synes vara att alltför mycket 
orelevant information insamlas. Datamängden blir så stor att "man 
ser inte skogen för bara träd". Enligt Astin-Panos (Franke-Wikberg, 
Johansson, 1975) ska utvärderingen idealt omfatta insamling och ana
lys av de tre komponeterna bakgrundsinformation, process och utfall. 
Franke-Wikberg och Johansson grupperar utvärderingsstudierna i tre 
grupper; som de kallar "expertutlåtandemodellen", målrelaterings- 
modellen" och "beslutsledningsmodellen". Den metod (eller de metoder), 
som utvärderaren använder sig av är givetvis beroende av syftet med 
utvärdering men också av de värderingar utvärderaren företräder, 
Franke-Wikberg och Johansson framhåller t ex att



.. den syn på kunskap oak på kunskapstillägnande som utvärderen 
har påverkar dels vilken information kan vinnlägger sig om att in- 
kämta och dels vilka uppfattningar om undervisningen kan utvecklar".
(A.a s 46).

Jag har för detta arbete starkt påverkats av dels den belysande ut
värderingen och dels. av den helhetssyn, som företräds av Astin-Panos 
(A.a 1975). I tidigare utvärderingar som gjorts i vårt land av lärar
utbildningar, har man i huvudsak begränsat sig till att undersöka om 
och i vilken grad utbildningen i fråga varit relaterad till de upp
satta målen för lärarutbildningen i fråga. Jag anser att man därigenom 
alltför snävt definierat begreppet utifall. Detta utfall borde egent
ligen vara av ett mycket begränsat intresse. Betydligt mer angeläget 
borde det vara att på något sätt söka utbildningen utfall i den yrkes
verksamhet, som utbildningen är avsedd för.

Såsom samtliga lärarutbildningars studieplaner var utformade, när detta 
projekt genomfördes, var det naturligt för mig att främst söka utbild
ningens utfall i yrkesverksamheten.Dessa studieplaner påpekade nämligen 
mycket starkt kopplingen mellan lärarutbildning och den skolverksamhet 
som läraren avsågs bli utbildad för. Detta kan exemplifieras med följande 
citat ur Utbildningsplan för klasslärarlinjen (1975).
"Utgångspunkten för varge typ av lärarutbildning är läroplanen för den 
skola för vilken lärarutbildningen är avsedd". (A.a. s 6).

Jag är väl medveten om att lärarutbildningen endast är en faktor bland 
många som påverkar lärarens gestaltning av lärarrollen och undervisnings
situationen. Jag avstår dock här från att spekulera om dessa olika påverk- 
ansfaktorers betydelse, utan konstaterar endast att lärarutbildningen måste 
anses ha en stor betydelse som påverkansfaktor. Eftersom styrmedlet för 
specialundervisning och skolverksamhet inom ungdomsskolans specialunder
visning är i huvudsak desamma nämligen Läroplan för grundskolan och Läro
plan för särskola, måste det primära målet för special lärarutbildningen 
vara att hos den blivande special!äraren ge beredskap att själv undervisa 
efter dessa måldokument. Denna beredskap måste sedan i skolverksamheten 
utvecklas till konkret handling.
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En utvärdering som stannar inne i lärarutbildningens sfär har 
endast möjlighet att kartlägga beredskapen för handling hos de 
blivande lärarna, men den kan inte verifiera handlingen. Även 
om orsaken till bristande handling ligger hos mottagande skol
organisation, måste även detta vara ’av betydelse för lärar
utbildningen, och ett problem som lärarutbildningen inte kan 
ställa sig utanför. I stället måste, anser jag, lärarutbild
ningen gripa sig an även detta problem och söka att via sin 
utbildning påverka primärorganisationen till handling enligt 
de måldokument som gäller. Jag har därmed sökt motivera, 
varför jag med denna utvärderingsstudie av speciallärar
utbildningen ansett det viktigt att utgå från en analys av 
det utbildningsbehov som kan förankras i speciallärarnas 
praktiska yrkesverksamhet och de måldokument som gäller för 
denna verksamhet. Denna analys får därigenom två ansatser, 
som kan vara polariserande. Den ena ansatsen tar således 
sing början i måldokumentens krav, den andra tar sin början 
i speciallärarnas beskrivning av sin verklighet. Dessa 
behov kommer sedan att relatera till varandra (genom inter
vjuer och observationer) och till speciallärarutbildningen 
och speciallärarutbildningens möjligheter och vilja att 
tillgodose dessa eventuella skilda behov.

<

VILKA KUNSKAPER OCH FÄRDIGHETER BETONAR SPECIALLÄRARUTBILDNINGEN? 
De många förändringarnas tid.
Jag har tidigare beskrivit hur osäkerheten inför SIA-utred- 
ningens förslag om specialundervisningens utformning i hög 
grad bidrog till att detta projekt initierades. Skolöverstyrelsen 
aktivitet inskränkte sig inte till denna enstaka företeelse.
Inom samma kalenderår anordnades dessutom utvärderingssemin- 
arier i Södertälje och Lerum (Wanre 1974, Thorén 1974).
Dessutom tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att revidera de 
gällande utbildningsplanerna. Jag återkommer till dessa in
satser i del II.

Det material som avlevererades från dessa
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skilda grupper har måhända i någon mån initierat vissa 
förändringar inom speciallärarutbildningen. Det viktigaste 
förändringsfaktorn bedömer jag dock vara det förhållande 
att all lärarutbildning överfördes på Skolöverstyrelsen till 
Universitets och Högskoleämbetet (UHÄ). I alla händelser 
kan det noteras att speciallärarutbildningen, under den tid 
detta projekt har pågått, förändrats två gånger (1978, 1981) 
på ett mycket genomgripande sätt. Detta har naturligtvis 
kommit att försvåra detta projekts arbete och speciellt då 
skrivandet av de två parallella slutrapporterna. Jag kommer 
i del II att något beskriva förändringarna. Den undersöknings
grupp som kom att ingå i min undersökning hade dock erhållit 
sin speciallärarutbildning enligt 1967-års utbildningsplan 
och jag kommer därför att innan jag presenterar den empiriska 
undersökningen stanna upp inför den utbildningsplanen, trots 
att den i dagens läge är mindre aktuell.

Speciallärarutbildningens innehåll enligt 1967-års utbildnings- 
p lan .

I inledningen till denna utbildningsplan påpekas att special
undervisningen inte alls är väsenskild från övrig undervisning. 
Målet är detsamma för båda, att främja elevernas utveckling till 
harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande sam
hällsmedlemmar. Likaledes utgör båda tillämpningsområden för de 
grundläggande pedagogiska principer, som bl a finns uttryckta 
i läroplanen för grundskolan och vars nyckelord är motivation, 
aktivitet, konkretion, individualisering och samverkan.

Men det finns också skillnader och dessa markeras genom att man 
betonar att de uppgifter som specialläraren särskilt behöver för
beredas för är de utredande, de didaktiska och de elevvårdande 
och därjämte behöver han/hon bedriva ytterligare ämnesstudier.
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Den utredande funktionen innebär att specialläraren är väl 
insatt i olika typer av skolsvårigheter och deras orsaker, * 
att vederbörande är grundligt orienterad om metoder att fast
ställa hadikappets art, detta för att kunna göra en adekvat 
val av undervisningsåtgärder. Det är nämligen den didaktiska 
uppgiften som är den primära.

" Den didaktiska utbildningen bär emellertid sikta längre än 
till att enbart förmedla kunskaper oah färdigheter i etablerac 
undervisningsmetodi ska tekniker. För att specialläraren ska"^ 
kunna arrangera effektiva inlärningssituationer3 måste han 
avpassa metoder oah stoff efter individuella elevers behov oc} 
förmåga. Under utbildningen bör den studernade ges övning i 
att analysera enskilda elevers inlärningssituation och utifrår 
en sådan analys lägga upp tränings- och undervisningsprogra 
8om sedan följs upp med avseende på sina effekter”.
(Ur Studieplan för utbildning till speciallärare, Gren 1,s 3)

Men elevvård är också viktigt:

" De elevvårdande uppgifterna spelar en väsentlig roll i spec' 
undervisningen. De studerande bör därför ges en fördjupade 
kunskaper i mentalhygien. Han bör också bli väl orienterad om 
sådana elevvårds funktioner för vilka ansvaret delas med andra 
befattningshavare inom och utom skolan; skolpsykologi, kurati- 
verksamhet t yrkesvägledning 3 barn och ungdomsvårdande verksam
het i övrigt etc3 så att därigenom förutsättningar för en 
effektiv samverkan skapas. Behovet av samarbete med och de 
lämpliga formerna för information till föräldrar bör också 
upp till ingående behandling”.
C a . a . s 3) .
Man motiverar därför ämnesstuderna med att specialläraren oft 
följer sin elevgrupp över två stadier och därför ofta komme- 
att undervisa på ett stadium han/hon ej har primär utbildning 
för.
Utbildningens innehåll får framgå av målbeskrivningarna för d 

olika ämnena.Målen i pedagogik var följande:
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att ge översiktlig orientering om specialundervisningens 
mål och organisation.
att ge utvidgade och fördjupade insikter i uppfostrans 
och undervisningens psykologiska grundvalar, 
att ge förtrogenhet med olika slag av elevhandikapp och 
pedagogisk-psykologiska principers tillämpning i special
undervisningen,
att orientera om specialpedagogiska forskning och för
söksverksamhet
samt att ge orientering om vanligt förekommande sjuk
domar hos barn och ungdom samt om den medicinska bak
grunden till olika handikapp.

Målen för metodik avsnittet angavs på följande sätt: 
Utbildningen har till uppgift:
att behandla frågor rörande skolans mål och tillämp
ning av didaktiska principer med utgångspunkt i kon
kreta undervisningssituationer,
att ge fördjupade insikter i olika undervisningsformer 
och arbetssätt i specialundervisningen och särs koleunder- 
visningen,
att ge ingående övning i att analysera enskilda elevers 
inlärningssituation och att sammanställa efter den enskilde 
eleven avpassade tränings- och undervisningsprogram.

Praktiken var den del av speciallärarutbildningen som 
gav den studerande tillfälle till systematiska iaktagelser 
av och egna övningar i att på bästa sätt tillämpa de spe
ciella undervisnings- och behandlingsmetoder, som stod 
till buds för att hjälpa elever med skolsvårigheter. 
Praktiken omfattade 7 veckor under läsåret varav två 
benämndes valfri praktik, vilket förutsatte att övrig 
praktik var centralt styrd.



Ämnesstudierna hade som uppgift:
att ge den studerande fördjupade kunskaper inom vissa be
gränsade fält i valfri ämneskombination bestående av tre 
ämnen samt
att ge stimulans och inledning till vidare studier på 
individuell grund inom respektive ämne. De studerande 
hade 6 ämnesstudiegrupper att välja mellan. Vid lärar
högskolan i Umeå fick man på försök under några år an
ordna en ämnesgrupp 7, inriktad på skapande verksamhet.
I Göteborg och Stockholm förekom också viss försöksverk
samhet men i något mindre omfattning. Valet av ämnesför- 
djupningskurs dominerades i Umeå av denna försöksverksamhet. 
Betydligt mer än hälften valde skapande verksamhet, 
under de år försöket pågick.

Specialarbetet valdes också fritt av de studerande. Studie
planen gav följande anvisning.
"Av studietiden skall 5-6 veckor ägnas åt ett eller flera 
specialarbeten inom specialområden rörande t ex läs - och 
skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, intellektuell 
retardation, emotionella störningar och social missanpass
ning, svårigheter på grund av rörelsehinder, synsvårig
heter, hörselsvårigheter i handikappundervisningen eller 
barn på institution". Även annat ämne för specialarbete 
kunde ifrågakomma. De studerande skulle i sådana fall sam
råda med utbildningsledaren och berörda lektorer.
Följande typer av arbetsuppgifter kunde förekomma:

a) fördjupning och speciella studier med intresseinrikt
ning mot olika handikappområden vardera omfattande 2 veckor,
b) inläsning av fördjupningslitteratur och/eller utförande 
av mindre arbete inom något specialområde,
c) utredningsmetodisk kurs omfattande 4 veckor,



d) mindre psykologisk-pedagogikt arbete av fältkaraktär,

e) deluppgift i större sammanhållet psykologiskt-pedagog- 

iskt eller metodiskt projekt, lett av lärarhögskolans 

pedagogiska institution.

Utbildningen kom på de flesta speciallärarlinjer' att organi

seras i ämnesblock med utgångspunkt från den s k sex-faldiga 
kompetensen ^ ^ .

I dessa ämnesblock ingick undervisning dels i pedagogik 

dels i metodik. Dessutom förlädes ofta praktik på skolor 

och institutioner i tidsmässig anslutning till teoriunder

visningen. Utbildningsplanen,ansågs av undervisande lärare 

ge stor frihet till de olika utbildningsinstitutionerna 
att inom de ekonomiska ramarna utforma undervisningen.

1) Med sexfaldig kompetens avsågs det förhållandet att utbildningen 
gav formell behörighet till speciallärartjänst inom förljande områden: 
Hjälpundervisning, grundsärskola, observationsundervisning, undervisning 
av elever med läs- och skrivsvårigheter, rörelsehinder, synsvårigheter.



DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN



BAKGRUND TILL DET EMPIRISKA ARBETET.

Jag har på sidorna 1-3 sökt beskriva de utgångspunkter, 
som gällde, när projektet initierades. Grundtanken var 
att den empiriska undersökningen' skulle utgå från en 
utvärderingsstudie av speciallärarutbildningen, och att 
arbetet dessutom skulle innebära ett försök att analysera 
utbildningsbehovet för speciallärare utbildade enligt 
gren 1. De här båda ansatserna är nu i hög grad samman
vävda med varandra på så sätt att om utbildningen ej 
tagit till vara utbildningsbehovet så borde utbildningen 
upplevas negativt. Detta samband förefaller till en början 
helt oantastligt, men det finns flera invändingar, som 
man kan göra. En första förutsättning för detta samband 
är att den studerande reflekterat över utbildningsbehovet. 
En annan förutsättning, som måste gälla är att den stud
erande verkligen sökt sig till utbildningen för att få 
sitt utbildningsbehov tillfredställt. Genom min erfaren
het från specialundervisning och speciallärarutbildning 
tyckte jag mig upplevt att verkligheten inte var så enkel 
som det första påstådda sambandet kunde få en att tro.

När jag började planlägga det empiriska arbetet var jag 
helt övertygad om att uppfattningen om att utbildnings- 
resultatet och utbildningsbehovet inte enbart kunde be
lysas genom intervjuer och enkäter till speciallärare och 
lärare på specialundervisningstjänster. Även om den infor
mationen var betydelsefull, så ansåg jag det vara väl så 
betydelsefullt att undervisningssituationen observerades 
och analyserades, dels för att försöka spåra effekter av 
speciallärarutbildningen och dels för att söka utbildnings
behovet .

Jag var helt inriktad mot att söka starta den empiriska 
undersökningen med en mycket bred ansats, som efter hand



skulle snävas mycket starkt mot sådana problemområden, 
som under undersökningens gång upplevts relevanta. Detta 
innebär också att undersökningen inte kunde planläggas 
från begynnelsen, utan att arbetet skulle få en generande 
karaktär. De här uppfattningarna gjorde att dem empiriska 
undersökningen palnerade ske i två faser. Den första fasen 
skulle innebära en brett upplagd enkätundersökning, där 
vi [=projektgruppen) vände oss till studerande vid special- 
lärarlinjerna och speciallärare.
Fas 2 skulle innebära en fältundersökning, dar lärare inom 
specialundervisningen skulle observeras under sin undervis
ning. I samband med dessa observationer skulle också samtal ske 
med lärare om våra iakttagelser. Vi ansåg också att någon 
form av probleminventering skulle inrymmas under fas 2.

FAS 1: ENKÄTUNDERSÖKNINGEN.
UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING

Enkätundersökningen har tidigare behandlats i två fristående 
rapporter (Edqvist 1977 b och c), varför jag här bara kort
fattat berör den. Undersökningen utfördes i slutet av år 
1975 och början av år 1976. Den information vi önskade er
hålla genom enkäten var följande:
1. Vilka motiv är avgörande, när man söker specia 1 lärarut- 

bildningen?
2. Vad tycker man är bra respektive dåligt i utbildningen?
3. Hur skulle man vilja förändra utbildningen?
4. Är utbildningen relevant för arbetsuppgifter som special

lärare?
5. Påverkas uppfattningen om skola och undervisning under 

utbildningen och i så fall på vilket sätt?
Hur manifest blev denna eventuella förändring?

6. Blev man säkrare i sin yrkesroll efter utbildningen?
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Undersökningsgruppen bestod av studerande vid specia1lärar
linjernas gren 1 och sceciallarare utbildade vid gren 1 från 
åren närmast undersökningstillfället. Totalt ingick cirka 
3G0 personer i denna grupp. Undersökningsgruppen fick 
fylla i två enkätformulär kallade A -respektive B-form- 
uläraren. Konstruktionen av A-formuläret grundade sig på 
erfarenheter dels från åtskilliga utvärderingsdiskussioner 
med studerande vid speciallärarlinjerna, dels från disku
ssioner vid utvärderingssymposiet angående speciallärar
utbildningen, som hölls i Södertälje i maj 1974. (Wanre 
1 974) .

Utgångspunkt för B-fcrmuläret var den enkät som använts 
inom PIL-projekteV (Löfqvist 1969, Fritsell 1972, 1973) 

för att bedöma ämnes 1ärarnas utbildningsbehov. Vi gjorde 
dock en omfattande komplettering av formuläret. Benna 
komplettering grundade sig på en analys av speciallärarnas 
arbetsuppgifter, såsom de framkom i LGr-69 och dess supp
lement Specialundervisning. Även läroplan för särskolan 
Aktuellt från Skolöverstyrelsen och Studieplaner för 
speciallärarutbildningens analyserades. Vi kontaktade 
dessutom ett antal speciallärare utbildade vid utbiid- 
ninggren 1 och bad dem att ge sin syn på utbildnings- 
krav, kunskaps och färdighetskrav inom sina speciella 
tjänstgöringssektorer. Representanter för olika kontakt
grupper - skolledade, skolpsykologer, skolkuratorer, 
yrkesvals lärare, övriga lärare, vårdnadshavare - fick 
genom intervjuer eller enkäter lämna sin syn på de för
väntningar man hade på speciallärarna och deras arbete 
(mars-april 1975). Med utgångspunkt från detta skiftande

1) PIL= Pedagogiken i lärarutbildningen. Lärarhögskolan i Malmö.
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" " konstruerades 3-formuläret. Till detta formulär
ogades också ett attitydtest för att om möjligt ut

röna undersökningsgruppens syn på skola och utbildning

RESULTAT OCH DISKUSSION

Nar det galler motivet varför man söker sceci a 11 ärarutb i1dning 
far vi en tämligen jämn fördelning mellan svar scm kan kategori
seras som yttre motiv och svar som kan ka tegoriseras som inre 
motiv. (Minne och Sandven 1951) (Koskennismi 1950) (Koskennis' ’ 
och Lehtonen 1962) De inre motiven är framför allt knutna till 
en önskan om att vidareutbilda sig så att man bättre klarar de 
krav som arbetet ställer. Det är alltså samma motiv som Braier
(1972) redovisar från sin undersökning om den västtyske special - 
lärarens motiv.

1) Attityd tes tets beteckning: TPS, som betyder Teachers Preferenc 
Shedule Form C. Testet innehåller 100 påståenden om aktivi
teter och situationer som kan förekomma i skolan. Dessa får 
försökspersonen ta ställning till. Svaren klassifieras i 10 
olika lärarroller.
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Förmodligen kan vi i gruppen med inre motiv återfinna sådana 
lärare som kunde ha uttryckt missnöje över sin arbetssituation 
i Klassons (1972) och Oscarssons (1975) undersökningar. Men 
det kan också förmodas att dessa lärare kan frambära sådana 
motiv som önskan om att, få högre lön, kortare arbetstid och 
mindre undervisningsgrupper. 17% av de erhållna svaren anger 
dessa faktorer som motiv att söka speciallärarutbildning. 34% 
av svaren anger som motiv en önskan om att meritera sig till 
ordinarie tjänst eller önskan om att få behålla sin nuvarande 
speciallärartjänst. Det är således sådan faktorer som ämnes- 
lärarna (Kolzberg-Erzel1 1974) är missbelåtna över i sitt yrke, 
som är motiv för en stor del av de sökande till speciallärar
linjen. Motivet att söka utbildningen kan också framgå av den 
typ av tjänst den studerande önskar efter sin utbildning. 65% 
av de tillfrågade önskar efter sin utbildning anställning i 
läsklinik - samordnad specialundervisning medan 10% kan tänka 
sig tjänst i observationsklini k och inte fullt lika stort 
antal inom särskola. Detta innebär således att man vill utbilda 
sig främst till de "lättare” tjänsterna inom specialunder
visningens sektor. Utgångsläget för speciallärarutbildarna 
kunde således vara bättre, med tanke på att de yttre motiven 
kan tillgodoses genom att vederbörande genomgår utbildningen. 
Något krav på att utbildningen ska tillföra några utökade kun
skaper behöver således inte tillfredsställas. När det gäller 
utbildningen så framför undersökningsgruppen på det hela taget 
positiva synpunkter på den, så som den vid tiden för datain
samlingen fungerade, men naturligtvis är man kritisk mot vissa 
förhållanden. Ora man ser till utbildningen som helhet framför 
många den synpunkten att utbildningen är alldeles för teoretisk 
inriktad och uppdelad på för många handikappområden. De teorier 
som man behandlat under utbildningen har man inte fått till
fälle att praktiskt pröva eller tillämpa. Utbildingen har inte 
heller i önskvärd omfattning sysslat med samverkans prob 1 em.
Det har också i alldeles för hög grad talats om de övergripande 
målen, men ej givits några som helts råd om hur man ska nå dem. 
Om man granskar inställningen till den fem olika huvudmoment 
som utbildningen delats upp i; Pedagogik, metodik, praktik, 
ämnesfördjupning, specialarbete, så redovisas en övervägande 
positiv inställning, vad gäller undervisningen i metodik och 
pedagogik, men man är reserverad inför praktikmomenten.



Man anser inte att man fått tillämpa den teorigivning som 

pedagogik och metodikämnena inneburit, man önskar en närmare 

koppling mellan teori och praktik. Detta är synpunkter, som 
känns igen från de andra utvärderingsstudierna KUL-K 1 2^ och 

KUL-A . Speciallärarna har ju också i utvärderingsseminari- 

erna (sid 33) konstaterat samma sak. Samordning är tydligen 

en lärarutbildares akilleshäl.

Specialarbetet har inneburit en tillfredställande möjlighet 

till fördjupning inom ett ämnesområde som varit intressant, oc, 

man önskar i allmännhet behålla det momentet i dess nu (då-) 

varande utformning.

Ämnesfördjupningen är man tveksam inför. Man (50%) vill ha den 

inriktad mot kommunikation och samverkan. Här kan vissa skill

nader noteras i svarsfördelning beroende av var man erhållit 

sin utbildning. De som utbildats i Malmö är synbarligen mer 

inriktad mot specialläraren som ämneslärare med goda kunskaper 

i undervisningsämnen, och där man alltså positiv till den nu

varande inriktningen av kursen. På samma sätt hittar vi i Malmö 

gruppen en från den övriga undersökningsgruppen avvikande 

mening i några fall. Man är där mest kritisk till undervisning 

om övergripande mål och man är där också mer tveksam till 

eller negativ till elevmedverkan i utbildningen eller elevpå

verkan av utbildningen.

Vad gäller den framtida inriktningen av utbildningen så redovi?-" 

man i undersökningsgruppen en önskan om en mer praktisk inrikt

ning av utbildningen och en utbildning med högre grad av spe

cialised ng.

1) KUL-K= Kvalitativ utvärdering av lärarutbildning -klasslärar

linjerna. (Lärarhögskolan i Stockholm).

2) KUL-Ä= Kvalitativ utvärdering av lärarutbildning - ämneslärar 

linjerna (Lärarhögskolan i Linköping).
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Han anser splittringen -För stor, när den skall ta hänsyn till 
och utbilda för sex olika handikappområden. !?.åde de, som är 
under utbildning och de utbildade tycker sig ha fått ett ökat 
intresse för sitt arbete. Man säger sig följa den pedagogiska 
debatten bättre, man läser mer facklitteratur än tidigare. Man 
har också blivit säkrare på sig själv. I varje fall anger man 
att man oftare än tidigare vågat framföra sina åsikter i koll
egiet och till skolledning, och att man efter sin utbildning 
också oftare får gehör för sina åsikter. Däremot har man tydligen 
inte fått lättare att samarbeta vare sig med kollegor eller 
med vårdnadshavare. På det hela taget anser man sig tydligen 
mer professionell efter sin utbildning och man upplever också 
att andra tydligen har samma uppfattning. (
I enkäten fick också undersökningsgruppen ange, hur angelägna 
man ansåg vissa givna arbetsuppgifter vara för special lärarna 
och hur utbildningen tillgodosett behovet av utbildning inom 
dessa angivna områden.

Angelägna arbetsuppgifter anser man vara att samverka med andra 
lärare, att kunna individualisera, att kunna göra analys av 
orsak - verkan, när det gäller skolsvårigheter. Man tycker det 
är viktigt att man har intresse och förståelse för eleverna, 
deras behov och reaktioner. Det är likaså mycket viktigt att 
ha självkännedom och ha vetskap om hur man själv fungerar i 
trängda lägen. Man tycker det är oviktigt att kunna leda fritids
aktiviteter, kunna använda drama, dans och rytmik i undervis
ningen. Det är oviktigt att delta i aktiviteter under raster.
Att kunna göra åtgärdsprogram är också oviktigt liksom att ha 
kunskaper om gruppdynamik och ha administrativa kunskaper.

Här upplever vi skillnader som är beroende av var man erhållit 
sin utbildning. Speciallärare som erhållit sin utbildning i 
Malmö och Göteborg bedömer metodfrågor viktigare än vad specil- 
lärare utbildade i Stockholm och Umeå tycker.



Man tycks, också i betydligt högre grad vara inriktad mot ett 
utbildningsteknologiskt synsätt efter en utbildning i Göteborg 
och Malmö än i Stockholm och Umeå.

När det gäller frågan om hur speciallärarutbildningen till
godosett de studerandes utbildningsbehov så konstateras att 
utbildningen tämligen väl tillgodosett, det
socio-emotionella området, och man tycker sig ha tillräckliga 
ämneskunskaper efter utbildningen. Man kan också tillräckligt 
om eleviaktagelser, test, elevhandikapp och om läsprocessen.
Även här finns en viss skillnad mellan lärarhögskoleorterna.
De som fått utbildningen i Umeå tycks ha störst chans att få 
utbildningsbehovet tillgodosett i fråga om barnpsykiatri, i 
Göteborg om läsprocessen i Malmö om metodik i Stockholm om 
hur man adekvat använder prov.

De områden, som behöver förstärkas i speciallärarutbi ldningen 
rör främst generella utbildningskvaliteter såsom samverkan och 
den socio-emotionella sektorn. Inom den senare har man annars 
i stort sett var ti 11 fredstäl1d med utbildningen. Det rör sig 
där främst variabler, som har samband med den egna person!ig- 
hetsutvecklingen ("vara mottaglig för kritik"3 få vetskap om
hur man fungerar i trängda lägen'!). Man tycker sig heller inte 
veta "hur man skall arbeta förebyggande" och inte heller 
man använder dialog-pedagogiska principer". Låg angelägenhets- 
grad och också dåligt tillgodosett utbildningsbehov har vari
ablerna "Kunna leda fritidsaktiviteter". "Engagera sig i scirm 
hällsproblem, som har inflytande på skolans värld"} "Att arbeta 

med att påverka elevernas miljö utanför skolan”} högre ange- 
lägenhetsgrad men relativt dåligt tillgodosett utbildningsbehov 
har variablerna "Ha kunskap om livsbetingelser i olika sociala 
miljöer"3 "Ha kunskap om hur samhället utanför skolan fungerar".



20

Man konstaterar att ”somliga har anknytning till samhället 
utanför skolan ooh aktualiserar påtagligt det ökade behovet 
att bryta skolans isolering. Man behöver mer samhällsinriktad 
praktik eller mäkända kravet vara yrke slivs erfarenhet före 
innan någon lärarutbildning får påbörjas”, (a.a. s 36)
Variabeln "ha tillsyn över alla eleverna och skapa arbetsro"
sjunker i angelägenhetsgrad under studietiden för att hos de
i tjänst varande åter krafigt stiga i angelägenhetsgrad.

Genom utbildningens stigande angelägenhetsgrad har variablerna 
"vara mottaglig för kritik", "kunna betrakta vårdnadshavarna 
som medarbetare", "har kunskap om betydelsen av ett gott själv
förtroende" .

Angelägenhetsgraden sjuker således under utbildningstiden för 
vissa färdigheter och kunskaper som är starkt förknippade med 
traditionell lärarverksamhet, den har stigit när det gäller 
kunskaper och förmågor inom det socio-emotionella planet.
Denna förändring i uppfattning som de studernande på det här 
sättet uttryckt kan också förmodligen spegla inriktningen av 
special lärarutbildningen. Man söker tydligen i allmännhet be
tona värdet av att man som lärare söker följa mål systemets 
intentioner.

Tillbaka i lärarverkligheten kommer konflikten mellan mål- 
system och regelsystem i dagen. "Man talade mycket om de över
gripande målen, men inte hur man skulle nå dem". Det blir åter 
viktigt att "ha tillsyn över alla elever och skapa arbetsro". 
Detta pekar mot att man som speciallärare ute i en skolverk
lighet snabbt tvingas överge sina under utbildningstiden för
värvade attidtyder och värderingar. Det kan också peka på en 
upplevd konflikt mellan utbildarnas värderingar och de egna 
värderingar som ju enligt amerikanska undersökningar refererade 
av Sandgren (1970) kan skapa osäkerhet och normlöshet. Enkät
resultatet om utbildningsbehov stämmer också helt överens om 
tidigare ref. undersökningar. Fritzells ämneslärare uppgav 
samma utbildningsbehov, även Gestrelius och Fredriksson noterar 
för AMU-lärarna behovet av förstärkning på den socio-emotionella 
sektorn.



AMU-lärarna hade inte beredskap för den kurativa verksamhet man 
fick ägna sig åt. KUL-K och KUL-Ä noterar att deras undersöknings
grupper inte fått diskutera konfliktsituationer. Entydligheten fram
häver i alla högsta grad behovet av en översyn och samordning av all 
lärarutbildning.

Till enkäten var som vi redan angivit fogat ett attitydundersöknings- 
formulär (TPS)

Resultatet av attitydmätningen visar att överlägset flest av under
sökningsgruppen identifierar sig med den lärare som enligt TPS anges 
som en som har stark känsla för barn och deras behov. Som andra 
alternativ förekommer den lärare som lättare identifierar sig med 
barn än med vuxna och som får sin tillfredställelse av gemenskapen 
med barn samt den lärare som strävar efter att söka minska barnens 
beroende för att så småningom få dem att utveckla sig till själv
ständiga individer.

Speciallärare tycks inte känna sig som lärare som "överdrivet syssel
sätter sig med ordningsregler" eller "som har behov av att få belägg 
för den egna överlägsenheten" eller som "den lärare som flyr undan 
sin osäkerhet genom att förlita sig på sina överordnade".

Som också framgått av resultatredovisningen (Edqvist 1977c] förändras 
inte de studerandes attityder i större omfattning under utbildningen. 
Detta kan inte ses som något negativt då redan intagningsgruppen har 

att uppvisa en positiv attityd.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att speciallärarna är ganska 
nöjda med sin utbildning. Den behöver dock förstärkas på det socio- 
emotionella planet, (jfr KUL-K, KUL-Ä, PIL- och AMU-projekten). Det 
är egentligen bara ämnesfördjupningen man är riktigt kritisk mot.
Om utbildningen ska förändras så bör det vara mot en mer praktiskt 
inriktad utbildning, och mot en utbildning som inte har som mål att 

ge en sex-faldig behörighet.
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Man kan notera vissa uppfattningsförändringar till skola och under
visning under utbildningsåret och detta kan anses som en positiv 
effekt av utbildningen. Dock noterar jag att vissa av dessa upp
fattningar har en tendens att återgå till dem som nan redovisar 
i början av utbildningen.

En annan positiv effekt av utbildningen kan noteras genom den 
känsla av ökad professionalism som de utbildade special!ärarna 

upplever efter utbildningen.

Det tycks mig också som om de studerande vid speciall ärar!injens 
gren 1 är väl medvetna om de övergripande målen, och också har en 
strävan att nå dem. I varje fall finns en verbal beredskap. Man 
betonar också vikten av ett helhetsperspektiv på undervisningen, 
och man tycks också ha ett s k vidgat kunskapsbegrepp.



FAS 2: FÄLTUNDERSÖKNINGEN.

UNDERSÖKNINGENS UPPLÄGGNING.

Hur enkätundersökningen kom att påverka fältstudierna.

Jag har flera gånger påpekat, att den empiriska undersökningen 

inte planerades på en gång, utan att jag från begynnelsen var 

inriktad mot att ge arbetet en genererande karaktär. Huvudresultatet 
av enkätundersökningen kunde sammanfattas som att undersöknings
gruppen i stort var nöjd eller tämligen nöjd med special lärar
utbildningen enligt gren 1. Om utbildningen skulle förändras så 
var det främst mot en mer praktisk inriktad utbildning med en 
smalare inriktning. Man hade ju protesterat mot att utbildningen 
skulle förbereda för undervisning av sex hadikappgrupper. Mest 
positivt tycktes det mig att speciallärarna efter sin utbildning 
kände sig mer professionella och också tydligen upplevdes så av 
både chefer och kolegor. Det tycktes mig också som om man i under
sökningsgruppen allvarligt strävade mot att söka förverkliga läro
planens målsättning om "eleven i centrum".
En utvärderingsstudie hade kunnat stanna här. Visserligen hade den 
förmodligen ej ha ansetts uppfylla vetenskaplighetens krav. Men 
utfallet var ju ur beslutsfattares synpunkt positivt. Med smärre 

förändringar av utbildningen skulle den säkert upplevas positivt 
av ännu fler och i ännu högre grad.

Frånsett att jag från början planerat att lägga tyngdpunkten på 
en fältstudie, så gav ändå enkätundersökningen vissa frågetecken.
Jag har tidigare påpekat, att utfallet av en utvärdering måste sätt 
sättas i relation till den studerandes individuella mål med utbild
ningen. I vår undersökningsgrupp fanns en relativt hög andel med 
s k yttre motiv för utbildningen. För den gruppen kunde en bra 
utbildning innebära en en lättvindig och oengagerande utbildning.
Men enkäterna hade också pekat mot vissa problemområden, där man 

upplevt att utfallet av utbildningen kunnat vara bättre.



Att samverka var ett sådant problemområde. Undersöknings
gruppen hade också noterat att man inom den socio-emotione1la 
sektorn inte ägnat tillräcklig tid åt den personliga 
utvecklingen,och man hade inte heller fått lara sig 
hur man arbetar förebyggande.
Undersökningsgruppens tveksamhet inför det dialogpedago
giska arbetssättet och betonandet av vikten av . att ha 
tillsyn över alla elever och skapa arbetsro, gjorde också 
att vi ansåg det angeläget att få observera vad det i 
den reella undervisningssituationen innebar att sätta "eleven 
i centrum". Läroplanen talade ju också mycket om elevens 
utveckling och att utbildningen skulle utgå från elevens beho' 
Konkret måste detta innebära, ansåg vi, att undervisniningen 
måste komma att påverkas av elevfaktorer. Uå måste ju dia
logen vara ett viktigt instrument.

Qm nu inte eleven hade möjlighet att styra skolans verksamhe 
vad var det då som styrde? I våra teoridiskussioner 
hade ju just styrningsmekanismerna intagit en viktig plats. 
Enkätundersökningen hade pekat mot att man upplevt att 
sådana diskussioner tagit väl stor plats i undervisningen. 
Motsatsen i uppfattning mellan oss och undersökningsgrup
pen kom att betyda, att vi beslöt att särskilt obser
vera lärarens strategi i undervisning och diskutera vilka 
faktorer som var avgörande, när läraren valde just denna 
sin strategi.
Även om vi inte direkt avsåg att söka definiera varje försöks
persons undervisningsperspektiv, så räknade vi med att 
under analysen av våra insamlade data indirekt få den frå
gan besvarad.
Som jag också tidigare berört hade man i de flesta 
svnska utvärderingar av lärarutbildningar konstaterat, 
att konfliktbearbetning och hanterandet av konfliktsitua
tioner varit ett försummat avsnitt under utbildningen.
Vår undersökningsgrupp hade också tangerat detta pro
blem. Eftersom vi var medvetna om att vår närvaro vid 
observationerna skulle verka hämmande av konfliktsitua
tioner hade vi tidigt beslutat att under fältundersökningen
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låta vår undersökningsgrupp i dagboksform beskriva 
situationer, som varit problematiska. Vi förväntades 
oss att inte enbart på detta sätt fånga in konflikt
situationer, utan vår förhoppning var att lärarna just 
skulle beskriva, det som var svårt i deras yrkesverk
samhet. Det var ju en av utbildningens viktigaste upp
gift att försöka förbereda de ' studerande inför just dessa 
situationer.

Undersökningens utformning och val av undersökningsgrupp.

Inom projektgruppen bedömde vi observationerna vara det 
viktigaste inslaget, men vi ansåg också att observationerna 
hela tiden måste kopplas till samtal med den lärare vi 
observerat om vad vi iakttagit. Vi ansåg också det vara 
synnerligen viktig att få följa undervisningen vid flera 
tillfällen helst utspridda under en längre tidsperiod, 
våra ekonomiska ramar gjorde att vi måste begransa våra 
observationsperioder till två. Under den första perioden 
avsåg vi att försöka få en uppfattning om den skola 
våra specilallärare hade sin verksamhet vid. Vi skulle 
följa lärarens undervisning under några lektioner,' men våra 
observationer skulle vara ostrukturerade. Dessutom skulle 
vi göra en förhandsintervju.
Under tiden fram till nästa observationsperiod noppades vi 
kunna övertala läraren att under en tvä-veckorsperiod göra 
probleminventeringen i dagboksform.
Under den andra observationsperioden skulle observationerna 
göras efter en fast struktur och intervjun skulle också 
göras mer omfattande.
Datainsamlingen planerades ske under våren 1977.
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När vi diskuterade var våra datainsamlingar skulle förläggas 
var vi tvugna att ta hänsyn till bl a följande:

1. Vi borde nå alla de speciallärargrupper som utbildades en
ligt speciallärarlinjens gren 1.

2. Vi borde nå lärare som tjänstgjorde i såväl normalområden 
som prblemtyngda områden.

3. Vi borde nå lärare inom SIA-försöksområden.
4. Vi borde nå lärare även inom andra s k progressiva områden.
5. De ekonomiska ramarna gjorde det nödvändigt att en stor 

del av datainsamlingen kunde ske lokalt inom den egna 
regionen.

6. Datainsamlingen borde ske från hela rektorsområden och inte 
från enskilda lärare. På det sättet skulle vi få en bättre 
totalbild över hur organisationen fungerade.

Den ekonomiska begränsningen gjorde det nödvändigt att i 
första hand överväga vilka grupper av speciallärare som fanns 
representerade inom den egna kommunen. Vi fann, att egentligen 
alla grupper fanns representerade där, men vissa kategorier i 
mycket ringa omfattning. Vi kunde inte urskilja särskilt pro
gressiva inriktningar, inte heller några speciella problem- 
tyngda områden. SIA-skolor fanns vid tidpunkten för datain
samlingen enbart i två smålandskommuner i landet.

( •

SIA-skolorna var alltså begränsade till antalet, och eftersom 
de fanns på orter som representerade något olika samhällsstruk
tur, valde vi att låta båda skolområdena ingå i datainsamlingen.

Vi var eniga om att det prohlemtyngda områden i första hand 
återfanns i storstäderna. Vi beslöt oss därför att försöka 
få utnyttja ett rektorsområde i en större stad. Vi beslöt 
att också försöka få utnyttja en skola för rörelsehindrade 
elever för vår datainsamling.

Den ”normala" inriktningen skulle vi återfinna i vår hem
kommun. När vi diskuterade vilka rektorsområden, som skulle 
utnyttjas i hemkommunen beslöt vi, att vi skulle utesluta 
sådana, som vi haft tätare kontakt med tidigare och
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försöka få sådana områden, där man hade ett så neutralt 

förhållningssätt som möjligt till oss. Vi fann två lämp

liga rektorsområden. De var lämpliga också därför att 

de tillsammans inrymde samtliga stadier, och där fanns 

klasser såväl som kliniker. Klinikerna var av olika slag. 
Det fanns lärare som sökte integrera sin verksamhet, 

det fanns lärare, som mestadels undervisade små' grupper 

eller helt individuellt i sin klinik, det fanns ambule

rande speciallärare, som reste till två eller flera sko

lor under sin arbetsvecka.

Vi ansåg det också nödvändig.t att utföra datainsamling 

i en grundsärskola.

Försökspersonernas antal och fördelning på olika skolor 

framgår av tabell 1.

Tabell 1. Intervjupersonernas fördelning på samhällstyp, 
skola, kön, utbildning och intervjutillfällen.

Samhällsbildn Typ av skola Könsf Utbildning Intervj u nr
(Vår r.o-beteckn) M K Ej Grund- Spec 1 2

lär utb utb Vecka nr

Stor stad Konventionell
Förortsområde skola 1 7 6 2 8 17
(Rektorsomr 4) Öppen skola 4 2 2 8 17

Skoldaghem 2 2 8 17

Stor stad 
(Rektorsomr 5)

Rh-skola 2 5 1 6 8 18

Medelstor stad Konventionell
(Rektorsomr 1-2) skola 2 10 1 11 6 15-16

(Rektorsomr 3) Särskola 2 5 - 7 20-21

Liten stad 
(Rektorsomr 6)

SIA-skola 6 4 7 3 7 13

Landsbygd med 
centralort

SIA-skola 3 7 9 1 7 12

(Rektorsomr 7)

18 42 2 26 32



INTERVJU 1.
UPPLÄGGNING AV INTERVJUN GCH RESULTAT:

Dsn första intervjun skedde under sista delen av februari 
□ch den första av mars 1977. I samband med intervjun besökte 
vi läraren i hans/hennes klass och följde undervisningen 
under ett par timmar. I anslutning till den sista besöks
timmen utförde vi intervjun som tog cirka 40 minuter. Den 
inspelades på band.

Intervjuen följde ett uppgjort schema och var klart struktu
rerad. Då vi hade beräknat att få återkomma till respektive 
lärare med ytterligare en intervju, och dessutom planerat 
att följa hans/hennes undervisning under ytterligare några 
timmar var det viktigt för oss att den första erfarenheten 
av oss blev så positiv som möjligt. Intervjuen fick således 
inte innehålla frågor som kunde upplevas som hotande. Frågorna 
gavs därför en mer allmänn karaktär och vi undvek ämnen som 
kunde upplevas kontroversiella. Intervjuen kom att beröra 
följande områden:
Bakgrundsinformatio n 
Arhetstrivsel
Synen på specialundervisningen 
Synen på speciallärarutbildningen

Resultatet av Intervju 1 redovisas i tabellerna 2-10, som 
återfinnes i den separata bilagedelen.

I tabellerna har svaren relaterats dels till om intervju
personen har speciallärarutbilding eller ej dels till 
vilken typ av skola intervjupersonen tjänstgör vid.

Intervjuformuläret återfinnes som bilaga nr 1 i bilage
delen.
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Hur trivs man som speciallärare?

Svaren på den frågan är tämligen enkel. Man trivs i allmän
het bra. De flesta av de tillfrågade hade innehaft sin tjänst 
under flera läsår, och man vill i allmänhet fortsätta. Skälet 
till att det är så god arbets trivsel hänför man i lika hög 
utsträckning till kollegorna som till eleverna.

Funderar man på att flytta från skolan, så beror det oftast 
på att man har lång väg till skolan. Även om några uttalar 
sig positivt om att bo i ett annat bostadsområde än där man 
har sin tjänst, så tycks ändå flertalet vilja förkorta sin 
restid. Vid tidpunkten för frågorna var det tydligen lättare 
att få ny tjänst än det vat att få ny bostad. Man strävar så
ledes mot att få tjänsten nära eller närmare hemmet.

Vad är positivt respektive negativt med specia1läraryrket?
(tabell 2-3)
Det är framför allt elevkontakten som värdesätts, detta obe
roende av ora man har speciallärarutbildning eller ej och 
oberoende av i vilken typ av skola man tjänstgör. Dock 
skiljer sig den procentuella fördelningen mellan de alika 
svarsalternativen inom intervjugrupperna speciellt när svar
en relateras till skoltyp. Sålunda anser en betydligt högre 
procentuell andel av lärarna i SIA-skolan att elevekontakten 
är viktigast. (SIA-lärare: 63 procent - lärare i konventio
nell skola: 42 procent.) Gruppstorlekarna är också betydelse
fulla för lärarna och då i synnerhet för lärarna i den kon
ventionella skolan.

Detta kan anses vara ett helt naturligt resultat, eftersom 
lärarna i den konventionella skolan betydligt oftare än 
lärarna i SIA-skolan arbetar med små elevgrupper. SIA-lärarna 
har ju mycket ofta sin speciallärartjänst integrerad i den 
stora elevgruppen.



3G

Under rubriken annat svar har man sagt att följande är posi
tivt: "Kontakten med klasser ooh lärare", "Självständigheten", 
"Att se framsteg", "Lugnare att jobba som speciallärare", 
"Samarbetet med andra speciallärare", "Attityderna hos ele
verna och föräldrarna", "Friare arbete", "Många personal
kategorier att arbeta tillsammans med".

De negativa aspekterna på specialläraryrket framgår av 
tabell 3.

□e alternativ som samlat flest svar är det som kunnat rubri
ceras som "lärares känsla av otillräcklighet". Man rår inte 
på de sociala problemen. Eleven är så kort tid i skolan, och 
man kan inte som lärare förhindra all den negativa påverkan, 
som förekommer utanför skolan. Man kan heller inte i önskvärd 
omfattning förändra skolsituationen för elever som har det 
svårt.

I den konventionella skolan klagar specialläraren över det 
dåliga samarbetet i högre omfattning än läraren i SIA-skolan 
gör, medan SIA-läraren upplever det svårt med alla olika för
väntningar som finns på specialläraren - förväntningar som 
kan skilja sig helt ifrån vad specialläraren själv upplever 
vara hans/hennes uppgifter.

Även här har vi erhållit många enskilda svar som inte kunnat 
hänföras till de tabellerade alternativen. Vi har kliniklära
ren som tycker att hon inte lär känna eleven så bra. Man 
tycker jobbet utsätter läraren för psykiskt slitage, resul
taten låter vänta på sig längre här än i den vanliga under
visningen. Man klagar över sin egen isolering och över elev
ers isolering. Integreringen är bara lokalmässig.



31

Vad är speciallärarens viktigaste uppgift? (tabell 4)

När det gäller vad som kan anses vara specialundervisning
ens främsta uppgift så är uppfa.ttningen densamma vare sig 
man är utbildad eller outbildad. De flesta anser att som 
lärare skall man i främsta rummet främja elevens sociala 
utveckling, men cirka en tredjedel av respektive grupp 
anser att kunskapsutvecklingen är viktigast. Om man ser 
till var specialläraren tjänstgör så upptäcker man skill
nader i uppfattningen mellan grupperna. För flera lärare 
med tjänstgöring i särskola eller rh-skola är det vik
tigare med den sociala träningen än med kunskapsinlärning. 
Procentuellt fler lärare i SIA-skolan och öppna skolan 
anser kunskapsinlärning vara det viktigaste momentet, än 
vid de andra skoltyperna.

Tabellrubrikerna ger givetvis inte alla nyanser i svaret. 
Vi har därför valt att komplettera tabellerna med några 
intervjucitat. Så här uttalar sig en lärare om det posi
tiva med speciallärartjänsten: "Jag är ju avlastad från 
en hel massa ansvarsfulla uppgifter, som t ex att hålla 
ordning i klassen. Genom att jag är i flera klasser så 
låter lärarna mig slippa ifrån en massa. Jag slipper 
ju att ta itu med alla dessa lappar som kommer - elever
na skall till tandläkare ooh så vidare. Sen har jag ju 
26 timmars undervisning. Fast det försvinner ju genom 
planeringsträffarna. Jag är ju med i flera planeringsgrup
per. En annan stor fördel är ju att jag ej jobbar isole
rat. " Just detta sista - att ej behöva jobba isolerat be
tonas av många i intervjugruppen. Nen det kan också bli 
för mycket kontakt, och då speciellt med eleverna, det
ta om specia1läraren får för många klasser att arbeta i.

Även om de flesta tycks tilltalade av de sociala aspek
terna av speciallärarjobbet, så kan detta vara källan 
till många’prob lem. En lärare i en konventionell skola 
säger så här på frågan om vad som är mest positivt i 
yrket: "Att skapa en sådan förutsättning - det må vara 
i klass eller i klinik - så att eleven tycker det är 
roligt att överhuvud taget gå i skolan. Om en elev får
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det trassligt kan jag försöka nysta upp varför> så att 
man kan försöka vända utvecklingenAndra lärare upp
lever här en stor maktlöshet. De sociala problemen tar 
eleven med sig in i skolan, man kan förstå varför elev
en har problem, men man kan inte alls se någon möjlig
het att kunna påverka förhållandena. Naturligtvis är stor- 
stadslärarens situation här betydligt svårare: "Man ser 
så mycket tråkigt här. Man förstår familjebakgrunden3 
problemen som en del har. Men man kan göra så lite.
Man når undervisningen. Jag kan förstå om han inte 
har lappar med sig tillbaka3 om han glömt göra sina 
uppgifter. Men inget mer. Så snart det är utanför skol- 
dörrarna så räcker vi inte tillu.

Vad är orsaken till specialundervisningen och vad är skill- 
naden mellan vanlig undervisning och specialundervisning?
(Tabell 5-6}

<

Ämnessvårigheter är det som de flesta anser vara den pri
mära orsaken till att en elev får specialundervisning. 
Ungefär en tredjedel av de intervjuade har dock ansett 
sociala problem vara huvudorsak, detta även ora man till 
sociala problem räknar ”annorlunda beteende”, bråkiga, 
utåtagerande, och hemmiljö”.

Det finns vissa fördelningsskillnader mellan intervjugrupp
erna speciellt med hänsyn taget till den skoltyp man tjänst
gör i. Lärare i SIA-skolan och Öppna skolan har angivit hem
miljö och skolans organisation som orsaksfaktorer; tillsam
mans 16 procent, men ingen i den konventionella skolan har 
angivit den anledningen eller liknande vara orsak till att 
elev erhåller specialundervisning av någon form.
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Skillnaden mellan vanlig undervisning och specialundervisning 
tycker många är obefintlig. Den största gruppen - genomgående 
för samliga intervjugrupper - anser dock att det finns skill
nader på det pedagogiska området. Där kan observeras en skill
nad mellan intervjugrupperna. Ej utbildade speciallärare upp
lever skillnader på det pedagogiska området i större omfatt
ning än de utbildade speciallärarna. På samma sätt tycker sig 
fler speciallärare i den konventionella skolan uppleva orga- 
nisatioriska skillnader än i SIA-skolcrna.

Behöver resursen för specialundervisning förändras?
(tabell 7}

Specialundervianingsresursen regleras vid tidpunkten för under
sökningen genom två resurstal. Det ena gällde tilldelning av 
total lärarresurs. Denna baserades på antalet elever som fanns 
inom kommunen, skolan. För varje elev tilldelades skolan 0,3 
timmar specialundervisning i veckan. Det innebär att en kommun 
med 500Q elever fick 1 50Q veckotimmar specialundervisning. 
Dmsatt i lärarresurs innebar detta att 57 speciallärare kunde 
anställas.Det andra resurstalet anger hur stor del av totala 
antalet klasser som fick anordnas som specialklasser. Här 
gällde den s k 15%-regeln, vilket innebar att högst 15% av 
samtliga klasser fick anordnas som specialklasser. I praktiken 
innebar detta att cirka 5% av eleverna bedömdes, behöva ha 
undervisning i special klass.

SIA-skolan har i sitt försök fått en annan och något utökad 
lärarresurs, men denna resurs har inte specialdestinerats. för 
specialundervisning utan har kunnat användas till att göra 
undervisningsgrupperna mindre. Man har där också utnyttjat 
speciallärarna i högre grad som kompanjonlärare, i varje 
fall på högstadierna, medan man på låg- och mellanstadierna 
utnyttjat speciallärarna som konventionella kliniklärare. 
Svaren på vår fråga om man skulle önska att specialundervis
ningens resurs, skulle förändras kan alltså inte tolkas en
tydigt. (tabell 7]. Mest påtagligt är rh-lärarnas och sär- 
skollärarnas önskan om lägre elevantal i klasserna och den 
konventionella skolans lärares önskan om större flexibilitet. 
Påtagligt är också att man (frånsett rh-, särskollärare)



är ganska nöjda med resursens utformning och storlek. När 
man ser till skillnaden mellan de utbildade och icke ut
bildade speciallärarnas uppfattning så önskar 1/4 av de 
utbildade speciallärarna behålla den nuvarande resurstill
delningen mot 1/6 av de icke utbildade. 21% av de utbildade 
önskar större flexibilitet mot 14% av de icke utbildade.
Man måste vid tolkningen av dessa svar vara medveten om 
att merparten av de utbildade speciallärarna har sin an
ställning inom den konventionella skolan.

Vilka är förväntningarna på speciallärarutbildningen?
Vilka positiva och negativa erfarenheter gav utbildningen?
(tabell 8-10)
□etta var de sista frågor som ställdes vid första intervju
tillfället. Här måste återigen betonas att vi med special- 
lärarutbildning avser utbildningen enligt gren 1. Frågan 
om förväntningar gavs till de ej utbildade speciallärarna 
medan frågan om erfarenheter av speciallärarutbildningen 
gavs till de utbildade.

Det är framför allt två förväntningar man tycks ha inför 
speciallärarutbildningen, dels att man ska få ökade kun
skaper inom de områden som kan bedömas vara aktuella, dels 
att man ska få utbyta erfarenheter med kollegor som haft 
motsvarande tjänster på andra orter (tabell 8).

Man uttrycker sig i mycket vaga termer som att man tycker 
det vore bra att få utbyta erfarenheter, att få ökade kun
skaper i psykologi och metodik. När vi ber om konkretise
ringar av utbildningsbehovet får vi endera inga svar eller 
nya lika vaga uttryck som tidigare.

Utbildningen har också givit deltagarna tillbaka positiva 
erfarenheter på just dessa områden (tabell 9), men det 
måste observeras att många också angivit som en negativ 
erfarenhet just detta att de inte fått några utökade kun
skaper. 3 av de tillfrågade har till och med uttalat sig 
så negativt som att allt var negativt under utbildningen 
(tabell 10).
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är ganska nöjda med resursens utformning och storlek. När 
man ser till skillnaden mellan de utbildade och icke utbil
dade speciallärarnas uppfattning så önskar 1/4 av de utbil
dade specia.llärarna behålla den nuvarande resurstilldelning 
mot 1/6 av de icke utbildade. 21%’ av de utbildade önskar 
större flexibilitet mot 14% av de icke utbildade. Han 
måste vid tolkningen av dessa svar vara medveten om att 
merparten av de utbildade speciallärarna har sin anställ
ning inom den konventionella skolan.

Vilka är förväntningarna på speciallärarutbiIdningen?
Vilka positiva och negativa erfarenheter gav utbildningen?
(tabell 8-10)

Detta var de sista frågorna som ställdes vid första intervju
tillfället. Här måste återigen betonas att vi med special- 
lärarutbildningen avser utbildningen enligt gren 1. Frågan 
om förväntningar gavs till de ej utbildade specialärarna 
medan frågan om erfarenheter av speciallärarutbildningen 
gavs till de utbildade.

Det är framför allt två förväntningar man tycks ha inför 
speciallärarutbildningen, dels att man ska få ökade kun
skaper inom de områden som kan bedömas vara aktuella, dels 
att man ska få utbyta erfarenheter med kollegor som haft 
motsvarande tjänster på andra orter (tabell 8).

nan uttrycker sig i mycket vaga termer som att man tycker 
det vore bra att få utbyta erfarenheter, att få ökade kun
skaper i psykologi och metodik. När vi ber om konkretise
ringar av utbildningsbehovet får vi endera inga svar eller 
nya lika vaga uttryck som tidigare.

Utbildningen har också givit deltagarna tillbaka positiva 
erfarenheter på just dessa områden (tabell 9), men det 
måste observeras att många också angivit som en negativ 
erfarenhet just detta att de inte fått några utökade kun
skaper. 3 av de tillfrågade har till och med uttalat sig 
så negativt som att allt var negativt under utbildningen
(tabell 10).
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SAMMANFATlNING GUH DISKUSSION AV RESULTAT FRAN INTERVJU 1.

Variationsvidden på svaren på intervjufrågorna är mycket 
begränsad, och det kan tolkas som att man i allmänhet vet, 
vad som förväntas av en speciallärare och att man svarar 
utifrån den erfarenheten.

□et väsentligaste i svaren på intervjun kan vi sammanfatta 
så här:

1 . Positivt med specialundervisningen är kontakten med
eleverna, men gruppstorlekarna betyder mycket för många 
speciallärare.

2. Ge negativa sidorna i specialundervisningen består främst 
i en känsla av otillräcklighet, men många upplever ock
så ett dåligt samarbete.

3. Speciallärarens viktigaste uppgift är för de flesta att 
främja social utveckling, men kunskapsinlärning är vik
tigast för en stor grupp speciallärare.

4. Att en elev får specialundervisning beror oftast på, 
anser flertalet, svårigheter i skolämnen, men en stor 
grupp förmodar att sociala problem i stället kan vara 
huvudorsak.

5. De flesta av de tillfrågade anser att skillnaden mellan 
specialundervisning och vanlig undervisning förekommer 
på det pedagogiska planet, men många anser skillnader
na vara obefintliga.

6. Dm man skulle förändra resurserna, skulle det ske mot 
större samarbete eller större flexibilitet, men lika 
många anser att resursfördelningen är bra som den är.

Vi har noterat vissa skillnader mellan våra undergrupper 
inom undersökningen, men i stort sett är de här uppfatt
ningarna gemensamma oberoende om man är utbildad special
lärare eller ej, om man har sin tjänst i konventionell 
skola, SIA-skola, rh-klass eller särskola. I stort kan 
vi konstatera att svarsbilden inte avsevärt skiljer sig 
från det vi förväntat oss.
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I enkätundersökningen konstaterar vi att läraren anser ar
betsuppgifter inom den socio-emotione11a sektorn viktigast 
för specialläraren. Dit hör ju den allmänna elevkontakten, 
dit hör också samverkansfunktionen både mellan lärare - elev 
och lärare - lärare. Den sista poängterar man starkt som 
angelägen, men man poängterar lika starkt, att man där inte 
alls erhållit den utbildning man behövt. Det är ju också
den sektorn som andra lärarutbildningsstudier som KUL-K,^

1) 2 JKUL-Ä, PIL-, projekten ansett behöva förstärkas.

Vi tycker dock att det måste vara orimligt att förvänta sig
att samarbetsutbildning skall kunna förläggas utanför arbets
platsen. Naturligtvis kan en grund-lärarutbildning och/el
ler en speciallärarutbildning låta den studerande möta 
samverkan i realiteten och på det sättet skapa ett för
hållningssätt till funktionen, men skall samverkan fun
gera i praktiken måste inskolningen ske på arbetsplatsen.

Många säger sig också uppleva skillnader mellan den van
liga undervisningen och specialundervisningen på de peda
gogiska planet. Naturligtvis borde frågan ha följts upp 
på så sätt att man bett de intervjuade att exemplifiera 
skillnaderna. Vi avstod från detta, då vi fruktade att 
en sådan frågeställning kunde upplevas hotande, och även
tyra vårt kommande besök. Vår egen erfarenhet pekar inte 
mot några andra väsentliga skillnader än skillnaderna 
i gruppstorlek.

Vi har tidigare påpekat att intervjusvaren pekar mot att 
intervjupersonerna är väl medvetna om vad som krävs av 
dem som speciallärare. Man tycks således ha beredskap för 
en handling i läroplanens anda. Den upplevda otillräcklig
heten kan naturligtvis bottna i att man väl känner till 
vad som förväntas av en speciallärare om han/hon skall 
undervisa i enlighet med vad läroplanen föreskriver, men 
man upplever att man inte når dit av en eller annan an
ledning .

1) se not aid
2) se not aid ^
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Otillräckligheten som lärare känner har ju också påtalats 
av andra (Kolsberg-Erzell, 1974, Klasson 1972, Oscarsson 
1975) och den har vi ju tidigare i samband med enkätunder
sökningen övervägt om den kunde vara motiv för att söka 
sig från den vanliga undervisningen mot specialundervis
ningen.

Vi kan inte tolka svaren i Intervju 1 som att yttre motiv 
i påfallande hög grad påverkat valet av speciallärarutbild
ning och inte heller att yttre motiv påverkar uppfattningen 
om specialundervisningen på annat sätt än att många upp
lever de små grupperna som någonting positivt. Detta kan 
ju emellertid också anses vara en pedagogisk nödvändighet.

Resultaten från enkätundersökningen kan anses bli bekräftade 
i uppfattningen om vissa arbetsuppgifters angelägenhets- 
grad, om betoningen av den soc. emotionella intervjuen av 
specialundervisningen och också i det instämmande de inter
vjuade för i behovet av förstärkt utbildning i vissa delar 
av den sektorn. Några effekter av speciallärarutbildningen 
kan inte påvisas. Därtill har frågorna varit alltför allmänn- 
giltiga. Samtliga i undersökningen har i stort angett sig 
ha beredska- att arbeta enligt läroplanens intentioner.

(

Ora denna verbala beredskap lett till en handling hoppades 
vi kunna utröna under vår andra observationsperiod. Vi an
såg det också nödvändigt att vid det tillfället bättre följa 
upp frågeställningarna genom följdfrågor, där den intervjuade 
avkrävdes exemplifieringar.



DAGBOKSANTECKNINGAR. 
UPPLÄGGNING AV UNDERSÖKNINGEN.

Som vi tidigare påpekat hade vi när vi planlade undersök
ningen bestämt oss för att låta någon form av självrappor 
tering ingå i projektet. Vid intervjuer förekommer all
tid någon form av styrning, detta även om intervjuen be
skrivs som ostrukturerad. Ned intervju I avsåg vi att 
rikta den intervjuade mot vissa problemområden, och vi 
ansåg det därefter nödvändigt att speciallärarna i under
sökningsgruppen helt fritt skulle få beskriva, det de 
upplevde som problem i sin yrkesverksamhet. Det material, 
som vi på det sättet skulle erhålla, avsåg vi sedan att 
använda som utgångspunkt för intervju II, som skulle av
sluta vår undersökning och vi ansåg också att materialet 
skulle vara till nytta när vi planlade de observationer, 
som tidsmässigt skulle ligga mellan de båda intervjuerna.

Men problembeskrivningar borde även kunna vara användbara 
i ett längre perspektiv, och då främst vid utbildnings
planering, i vårt fall vid planering av utbildningsinne
hållet vid lärarutbildning och speciallärarutbildning.
Vi kunde förmoda att de problem, som skulle komma att 
beskrivas, skulle visa sig vara unika för just det till
fället, och på så sätt ointressanta för lärarutbildarna. 
Men vår uppfattning var att beskrivningarna borde kunna 
grupperas i problemområden, och att dessa problemområden 
skulle kunna ge en bild av de situationer, som lärarna
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i sin yrkesverksamhet bedömde vara svåra att lösa. Både 
lärarutbildare och studerande vid lärarhögskolorna borde 
ha nytta av att bli medvetna om vilka problemområden, som 
upplevdes svårbemästrade. Vi ansåg också att diskussioner 
kring reella problemsituationer skulle kunna skapa en viss 
beredskap inför liknande situationer och göra det lätta-re 
att finna lösningar på problemen, när man senare i yrkes
verksamheten skulle komma att ställas inför dem.

Vi förväntade oss också, att problembeskrivningarna från 
lärarna i SIA-försöksskolorna, skulle vara av särskilt 
stort värde för oss och kanske ha ett annat innehåll än 
beskrivningarna från de konventionella skolorna. Det 
speciella värdet skulle bestå i att SIA-skolorna redan nu 
ställts inför de svårigheter, som den planerade reformen 
skulle medföra för alla våra skolor i en mycket snar 
framtid. I lärarutbildningssynpunkt borde det vara in
tressant att så tidigt som möjligt kunna analysera deras 
problem och kunna förbereda den blivande läraren på det, 
som skulle bli deras verklighet.

4

Inom projektet diskuterade vi också om speciallärarut
bildningen skulle ha medfört en annan syn på utbildnings
problem så att de utbildade speciallärarna skulle lägga 
tonvikten på andra händelser än de icke utbildade special- 
lärarna. Vi hade också beslutat att utöka undersöknings
gruppen på så sätt att också klass och ämneslärare skulle 
ombedas att delta. Hypotetiskt hade vi också här disku
terat skillnader i problembeskrivningarna, och för special- 
lärarutbildningen måste den eventuella skillnaden vara av 
värde att känna till.

Självrapportering av problemsituationer har varit ofta före
kommande vid arbetsanalyser som grund för befattningsbe
skrivningar. Man har då i allmänhet använt sig av critical 
incident metoden, som utvecklats av Flanagan (1954). Metoden 
innebär att försökspersonen rapporterar händelser, som han/ 
hon lyckats särskilt väl med eller misslyckats med. Om 
critical incident metoden skall anses som tillfredsställande



bor man insamla ett mycket stort antal situationsbeskriv- 
ningar - när det gäller komplexa yrken flera tusen, medan 
man när det gäller enklare arbeten kan nöja sig med 50- 
100.

"If the activity or gob being defined is realtively simple, 
it may be satisfactory to collect only SO or 100 incidents.
On the other hand, some types of complex acitity appear to 
require several thousands incidents for an adequate state
ment of requirements". (Flanagan: The Critical Incident 
Technique Ur Psychological Bulletin Vol 51 July 1954 s 343).

Wirdenius (1961) varnar därför för självobservation som me
tod med tanke på det kodningsarbete som måste följa efter 
alla former av självrapportering.

Fredriksson (1972) har för att eliminera behovet av det 
stora antalet observationer använt sig av ett enklare själv- 
rapporteringsförfarande. Han har under tidsperioder av vari
erande längd låtit försökspersoner efter arbetsdagens slut 
berätta om. den situation - det problem som under dagen varit 
svårast att bemästra. Med tanke på att vår undersöknings
grupp skulle komma att belastas i mycket hög grad under 
våren av intervjuer och observationer bedömde vi Fredriks- 
sons (1972) metod vara den minst krävande för försöksper
sonerna. Även om den ur tillfcrlitlighetssynpunkt kunde 
kritiseras, ansåg vi den som komplement till våra övriga 
datainsamlingsmetoder helt tillfredsställande. Våra lärare 
i undersökningsgruppen förklarade sig också i allmänhet 
villiga att göra även denna insats.

Vid slutet av första besökstillfället utrustades varje lära
re med en enkel pärm innehållande en instruktion (se bilaga 
2) jämte 11 blanka blad. På de tio första skulle noteras 
det problem som under arbetsdagen varit svårast att bemästra. 
Endast en problemsituation skulle beskrivas för varje dag. 
Detta skulle man göra under två arbetsveckor. På det elfte 
bladet skulle man försöka att rangordna de tre situationer, 
som man i efterhand hade bedömt vara allra svårast.
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Vi erhöll svar från 58 lärare fördelade på följande sätt:
30 var utbildade speciallärare, 13 var i tjänst son special
lärare utan att ha special lärarutbildning, 15 hade tjänst 
som klass- eller ämneslärare. Av speoiallärarna tjänstgjor
de 11 i SIA-försöksskolor och av dessa var 4 utbildade 
speciallärare, en med enbart treveckors kompetensutbild
ning. Samtliga av gren l:s kompetensområden fanns repre
senterade utom syn. Klass- och ämneslärarna tjänstgjorde 
till övervägande del i konventionella grundskolor.

RESULTAT AV DAGBOKSANTECKNINGARNA.

Vid en första analys visade det sig att vissa av problem
beskrivningarna var så omfattande att de i sig inrymde ett 
flertal problem. Vissa av problemen gick inte att enkelt 
klassa till enbart en av de sex huvudkategorier vi kunde 
identifiera vid klassificeringen. (De sex huvudkategorier
na kunde i ett senare steg uppdelas I ett antal undergrup
per) . Klassificeringen gjordes av oss två projektanställda 
oberoende av varandra, och visade nästan total överensstäm
melse. Vår fördelning validerades mot en uppfattning hos en 
referensgrupp, bestående av fem lärare. Även här var överens
stämmelsen mycket hög inbördes och mot den ursprungliga ka~ 
tegoriseringen. Följande huvudkategorier kunde identifieras:

I
II
III
IV
V
VI

Problem beroende av lärarkarakteristika
Problem beroende av elevkarakteristika
Problem beroende av relationssvårigheter
Problem beroende av organisationen
Problem beroende av den omgivande fysiska miljön
Problem beroende av uppgiftslämnarens engagemang i 
lärarutbildning
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Kategori V och VI kommer vi inte att närmare behandla, dels 
därför att de samlat så få problembeskrivningar och dels 
därför att vi inte anser problemområdna relevanta för syf
tet med vår undersökning. Huvudkategorierna torde bäst kun
na definieras genom att granska de undergrupper, de i ett 
senare steg i kodningsarbetet uppdelades i. Dessa undergrup
per finnes beskrivna i bilaga 3 i bilagedelen.

Uppdelningen av huvudkategorierna i undergrupper kan kännas 
något tveksam. Vi har trots detta fullföljt kategoriseringen. 
Den vinst vi tycker oss ha fått är att vi i ett primärstadium 
ej behövt göra egna tolkningar utan kunnat låta lärarnas upp
fattningar mer komma fram. Vi vill också påpeka att vi genom 
vår behandling av data mer fokuserat kvantitet än kvalitet. 
Resultatet av lärarnas dagboksanteckningar redovisas i tabel
lerna 11-21 i bilagedelen. Instruktioner till dagboksanteck
ningar återfinnes I bilaga 2.

Hur fördelade sig lärarnas problembeskrivningar? (tabell 11)

Totalt kategoriserade vi 667 problembeskrivningar. Det 
framgår att man som lärare har en viss benägenhet att 
anse eleverna som problemorsak, men man är dessutom väl 
medveten om sina egna brister. Något förvånande tycks 
det oss vara att organisationsprob lernen är så pass många 
och att relations prob lernen placerats på sista plats. Vi 
måste dock genast påpeka att vi till en början närmar oss 
problembeskrivningarna med utgångspunkt från problemens 
frekvens och ej från deras svårighetsgrad.
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Alla lärarkategorier har i stort sett samma rangordning av 
problemfrekvensen. Enda skillnaden är att klass- och ämnes- 
läraren placerat organisationsproblemen allra sist, och att 
den gruppen också har lika stor frekvens av problem beroen
de av lärarkarakteristika som av elevkarakteristika. Jämför 
man grupperna med varandra utifrån den procentuella fördel
ningen ser vi att den outbildade specialläraren har större 
andel problem beroende av elevkarakteristika än de övriga 
grupperna. Den gruppen har också en anmärkningsvärt låg 
andel relationsproblem. Qrganisationsproblem upplevs be
tydligt oftare av specialläraren än av klass- och ämnes- 
läraren.

Vilka problem är kopplade till läraren som person? (tabell 
12-13) .

Det mest frekventa problemet är för alla tre lärargrupper 
en påtalad utbildningsbrist. Anmärkningsvärt är, att 50- 
procent av problembeskrivningarna, som kodats in inom den
na huvudvariabel för de utbildade special lärarna, kan hän
föras till utbildningsbrist. För de båda andra grupperna 
'är andelen cirka 26 procent. I andra hand sätter den ut
bildade special läraren problem i anslutning till en upp
levd otillräcklighet, och i tredje hand en upplevd oför
måga att aktivera och motivera eleven. Skillnaden mellan 
dessa två sista variabler och de därpå följande är mycket 
liten, medan avståndet till den första är mycket stor 
(50 procent, 12 procent respektive 10 procent). Den out
bildade specialläraren sätter i andra hand en upplevd 
osäkerhet om lärarrollen (17 procent) och i tredje hand 
på annat sätt upplevd otillräcklighet (15 procent). 
Klassläraren har samma rangordning men redovisar en annan 
procentuell fördelning av sina problembeskrivningar (25 
procent respektive 16 procent).



Som vi tidigare nämnt ingick i undersökningsgruppen lärare 
från samtliga undervisningsområden, som utbildningsgren 1 
ger kompetens för, frånsett synundervisning. Jämför man 
dessa olika lärargrupper med varandra (tabell 13) ser man 
att lärare i särskola, har en större anhopning av problem 
per uppgiftslämnare beroende av utbildningsbrist än andra 
lärare har. Läraren i hjälpklass har en ovanligt hög prob
lemkoncentration på variabeln "upplevd oförmåga att akti
vera ooh motivera elev", och läraren i rh-klass upplever 
sin otillräcklighet stor. Några skillnader mellan problem- 
typer, som angivits av speciallärare jämfört med vanliga 
lärare kan vi inte förmärka, annat än att läraren i spe
cialundervisning oftare efterfrågar konkreta tips, om hur 
vissa moment skall läras in. Det är speciellt läraren i 
läsklinik, som upplever dessa specifika problem. Special- 
läraren känner sig också okunnig om hur man skall hjälpa 
sina elever till ökat självförtroende. Samtliga grupper 
upplever sig ha brister i kunskaperna om hur man moti
verar eleverna till skolverksamheten, och om hur man 
skall bearbeta relationsproblem.

Upplevelsen av otillräcklighet dokumenteras av den outbil
dade specialläraren i SIA-skolan så här: "Har en känsla av 
att kanske släppa eleverna för nära. Var går gränsen. Vi är 
3å fina kompisar. Det svåra är att man måste prestera saker 
ooh ting. Jag vet inte om jag gör någon nytta alls". Nen 
även en utbildad speciallärare kan uppleva sin otillräcklig 
het: "Varför kan vi inte i vår lilla grupp hitta menings
fyllda arbetsuppgifter, som eleverna utvecklas genom och 
lära sig något vettigt. Jag har varken förmåga eller ork 
eller mod att göra något radikalt åt min undervisnings
situation. Det känns mycket svårt".
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Vilka är problemen som är kopplade till eleven? (tabell 14- 
15) .

Merparten av dessa beskrivningar är samlade till fem problem- 
grupper. Man tycker att "eleverna är bråkiga ooh oroliga"
(47 problem), "eleverna är omotiverade för skolarbetet" 
och dom är "svagt begåvade eller har dåliga kunskaper (43), 
och dessutom tycker man att "eleverna är pratiga ooh okon- 
oentrerade" (27). Många av problemen vill läraren se som 
följder av ett annat handikapp (37).

Av tabellen framgår också att klass- och ämneslärarna ^
givit sina flesta problembeskrivningar kring vad han/ 
hon upplevt vara bråkiga och oroliga elever. Detta 
gäller också de outbildade special lärarna. De utbildade 
speciallärarna har gett följdsymtomen de flesta beskriv
ningarna.

Om man granskar de olika speciallärarkategorierna så finner 
vi att just dessa följdsymtom är skrivna av lärare, som tjänst
gör i klasser för rörelsehindrade elever eller i särskolan 
(tabell 15). Så här berättar en lärare i en klass för rö- 
elsehindrade: "Fortsatta bekymmer med eleven X9 som är 
spänd ooh orolig9 ovillig till samarbete. Hopplöst att få 
henne att svara ja eller nej (som hon alltså i vanliga 
fall kan göra mimiskt), Givetvis blir hon9 väldigt trött 
av allt frågande9 något som vi ju nödgas till för att 
överhuvudtaget få någotsånär klart för oss9 vad det är 
som plågar henne. Vi kommer alltså väldigt lätt in i en 
ond oirkel".

Den här beskrivningen kommer från en annan lärare i rh- 
klass: "Y vill inte jobba. Sitter ooh hänger med huvudet, 
stirrar ut genom fönstret, drömmer ooh trivs. Jag prövar 
allt, lirkar9 fjäskar9 skäller osv. Frövar med någon ro
ligare sysselsättning. Tänker - jag får ju inte bli arg 
- ungen är ju hjärnskadad. Men jag måste ju ställa krav.
Tjatar9 lirkar - det går bra fem minuter. Sedan då...?"
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Annars återfinns de flesta omotiverade eleverna hos lärare, 
som arbetar inom den samordnade specialundervisningen:
Läraren i hjälpklass har oftare problem med bråkiga och 
oroliga elever än andra speciallärare. De här bilderna 
får illustrera en hjälpklasslärares problem: De är skrivna 
med tre dagars mellanrum:

nAtt försöka göra något vettigt av eftermiddagen trots att X 
sticker kompisarna med häftstift, skriker och pratar rätt ut, 
Kallar fröken för 'Jävla hora1. Tre dagar senare: "Att ha 
gymnastik med X klängande överallt, hissande ner bommar, 
romerska ringar osv, Klarar inte att samtidigt organisera 
resten av klassen till olika aktiviteter". Så här beskriver 
en lärare i ’vanlig klass’ ett problem; "Barnen var helt 
sjövilda hela dan, Ingen pratade i normal samtalston, Kände 
mot slutet av dagen att nu går jag hem snart, Måste hålla 
i mig för att inte ge mig på någon enskild elev och storm- 
gräla".

Var finns relationsproblemen? (tabell 16-17).

Relationen mellan uppgiftslämnaren och andra lärare är svår
bemästrad, men man upplever också sig ha svårt med relationen 
mellan eleverna och i viss mån också till viss elev. Skill
nader förekommer mellan undersökningsgrupperna. Sålunda har 
klass och ämneslärarna beskrivit betydligt fler problem, 
som härrör till relationen mellan eleverna. Den outbildade 
specialläraren upplever sig också ha betydligt fler problem 
här än den utbildade. Svårigheter med relationen till andra 
lärare har också speciallärarna i högre grad än klass och 
ämneslärarna. Om man skärskådar speciallärargruppen med av
seende på till vilken undervisningsgrupp man har i sin tjänst 
förlagd så ser man av tabell 17, att hjälpklasslärarna har 
betydligt fler problem beskrivningar på detta område per 
försöksperson än de övriga lärargrupperna. Lärarna i den 
samordnade specialundervisningen har ofta problem med rela
tionen till andra lärare.
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Kan problem vållas av organisationen? (tabell 18-19)

Vi har redan tidigare påpekat att organisationsproblem of

tare upplevdes av specialläraren än av klass och ämnes- 

läraren, coh de upplevs i betydligt högre grad av den ut

bildade specialläraren än av den outbildade. Om man ser till 

typen av organisationsproblem så upplever många ett krav på 

flexibilitet, som är frustrerande. Man får rycka in när klass- 

eller ämnesläraren är sjuk, inom Rh-klassen och i särskolan 

får man när elevassistenten är frånvarande ta hand om en 

större grupp elever, där varje elev borde ha en egen lärare. 

Det finns också många sidoaktiviteter i en skola, som kan 

rycka sönder en planering. Det är tandläkarbesök, hörselun

dersökningar och så Ingemar Stenmark, för att nämna några 

av de uppräknade problemorsakerna. Men specialläraren kan 

också uppleva den låsta organisationen som ett problem.

Man skulle snabbt vilja ta itu med något, men hindras av 

ett schema som verkar helt omöjligt att ändra på. Man behöver 

en lokal, men allt. är upptaget. Inom rh-klassen och i sär

skolan anser många att de personella resurserna inte räcker 
till.

Vilka är SIA-skolornas problem? (tabellerna 11, 12, 14,
16, 16) W

Elva av de dagboksskrivande speciallärarna tjänstgjorde, 

som vi tidigare angivit, i SIA-försöksskolor. Sju av dessa 

var outbildade - dvs hade inte genomgått den ettåriga spe

ciallärarlinjen. Av de utbildade hade en lärare på grund 

av lång tids tjänstgöring inom specialundervisningen er

hållit dispens efter att ha genomgått en treveckors sommar

kurs. Med tanke på SIA-gruppens sammansättning bör vi i 

första hand jämföra den med gruppen outbildade speciallärare. 

Om skillnaderna är påtagliga mellan dessa grupper bör vi 

överväga varför skillnaderna har uppstått.
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När det gäller problem beroende av lärarkarakteristika är 
svarsbilden annorlunda än för andra undersökningsgrupper. 
Problembeskrivningarna är spridda, men den undergrupp som 
samlat flest beskrivningar är som. för övriga grupper "upp
levd och uttalad utbildning sbris t", men därefter har man 
placerat "svårighet att förändra omgivningen". Kravet på 
flexibilitet är också mer problemskapande inom SIA-skolor- 
na än på andra håll. När det gäller "problem beroende av 
elevkar akt eris tika" är man inom SIA-skolan betydligt för
siktigare att ange att eleverna är bråkiga och oroliga. 
Däremot upplever man betydligt oftare än övriga lärar
grupper att eleverna är omotiverade av skolarbetet, nan 
har också tydligen ett förhållandevis stort antal invand
rare i sina skolor.

När det gäller relationsproblemen så upplever SIA-läraren 
betydligt oftare än andra grupper problem i relation till 
andra lärare. Så här beskriver en SIA-lärare en problem
situation: "Jag upplever att ämnesläraren ser mig enbart 
som en polis. Har svårt att säga honom att jag tror att 
andra arbetsformer behövs. Ibland stör jag katederunder
visningen precis som om jag var en av busarna i klassen". 
Det kan vara svårt att avgöra om ett problem är ett 
relationsproblem eller ett organisationsproblem som i 
detta fallet: "Att inte få ha en egen undervisningslokal. 
Vi är flera kliniklärare som delar samma rum, alltså även 
material. Klinikmaterial flyttas till grupprum och när jag 
skall hämta t ex viktsatsen fick jag leta på fem ställen". 
I alla händelser upplever SIA-läraren oftare än de övriga 
lärarna att organisationen kan vara problematisk. Det är 
som i ovanstående exempel lokalbristen som uppmärksammas, 
men oftare är det fråga om kravet på en alltför stor 
flexibilitet.

Vilka problem upplever lärarna som svårast? (tabell 22].

Vi bad undersökningsgruppen att också notera vilka av 
problembeskrivningar, som de tyckte inrymde de tre svå
raste problemen. 32 av undersökningsgruppen hade gjort 
en sådan rangning.
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Problembeskrivningarna är kategoriserade i de tidigare 
undergrupperna och fördelade på de tre lärarkategorierna.

Eftersom varje lärare hade möjlighet att ange 3 problem
beskrivningar hade vi maximalt kunnat erhålla 96 speciellt 
svåra problem. Gå några bara angivit ett eller två stannar 
antalet vid 70. I allmänhet uppfattas utbildningsbristen 
som ett svårt problem, många av elevproblemen är katego- 
riserade som svåra.
Vissa skillnader kan noteras mellan lärargruppernas sätt 
att svara. Den utbildade specialläraren anger betydligt 
oftare utbiIdningsbristen som ett svårt problem och lika
så följderna av handikapp. Detta sista var särskilt van
ligt problem bland lärare i särskola och rh-klass. Den 
outbildade specialläraren anser oklarheten om lärarrol
len vara svår och likaså elevbeteenden som bråkighet, 
den dåliga motivationen etc. Det sista delar man med 
klass- och ämnes läraren, som dessutom ofta anger att 
relationen elev - elev ger upphov till svåra problem.

Problembeskrivningarna som anger de svåraste problemen 
är av skiftande karaktär. Vi har läsklinikläraren som 
anser att "det är svårt att veta hur man skall träna en 
elev med lä3- oah skrivsvårigheter. Vilka olika sätt 
finns? Konkreta tips". Vi har läraren som undervisar 
invandrarbarn, som tycker att det svåraste under veckor
na var ”att kommunicera med två nyinflyttade albanska 
elever. Svensk-albansk ordlista till våra läromedel 
saknas. Likaså har svensk-albanskt lexikon hittills 
varit omöjligt att skaffa. Då dessutom den ena eleven 
är hörselskadad och har talsvårigheter är det stora 
problem med kommunikation och inlärning av svenska”,

En lågstadielärare - speciallärare klagar över "att 
idag var B helt upp och ner. Han gapade, skrek och 
svor. Fick honom lugn efter en stund, Jag känner B:s 
tråkiga hemförhållanden och undrade därför vad som 
nu kunde ha hänt. När jag talade med B:s klassföre
ståndare fick jag veta att det hade varit tråkigheter 
hemma. Man känner sig så hjälplös,,.”
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Läraren i en särskoleklass skriver så här: "Att vara 
medveten om att i den stora gruppen (8st) idag finns 
en elev som man inte når. Han pratar inte (kan säga 
ett ord någon enstaka gång). Långa stunder sitter 
han helt avskärmad. Om han tilltalas kryper han ihop. 
Ofta svårt att sysselsätta honom. Sitter och skriver 
bokstäver eller siffror efter förpriokning kortare 
stunder. Stiger upp ooh vandrar omkring. Omögligt att 
hitta någon intressant ooh meningsfullt åt honom. Eg 
intresserad av något. Extra svårt genom att kontakt eg 
finns". En klasslärare säger sitt största problem vara 
"att hålla klassen i någorlunda strama tyglar. Klassen 
fungerar dåligt3 när den lämnas att sgälv välga vad som 
skall göras. Det blir lätt kaos när man försöker ge val
frihet. Hur balansera detta?” En kliniklärare i SIA- 
skolan ser som sitt svåraste problem sin egen otillräck 
lighet när det gäller att förändra klassrumssituationen 
för de barn hon möter i sin klinikundervisning.

DAGBOKSANTECKNINGARNA:
SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION.

Ett av våra syften med att be vår undersökningsgrupp göra 
en probleminventering via dagboksregistreringar var att 
tillföra speciallärarutbildningen kunskap om vad lärarna 
i sin undervisning upplevde problematiskt. Utbildningen 
skulle kunna utnyttja den kunskapen på så sätt, att de 
studerande skulle kunna ges en förhöjd beredskap inför 
de problemsituationer, som de kunde förväntas möta efter 
sin utbildning i sin yrkesverksamhet.

Det vår undersökningsgrupp främst upplever sig sakna är 
utbildning och detta oavsett om man.har specia11ärarut- 
bildning eller ej. Denna utbildningsbrist upplevs inom 
konkreta metodiska områden. Man kan för lite om hur läs- 
inlärning går till, man kan för lite om hur läs-och skriv 
svårigheter behandlas, man vet inte hur man skall möta ut
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agerande elever, (jfr KUL-K, KUL-Ä, PIL-projekten), man kan 
inte aktivera elever, man kan inte motivera elever. Hen ut- 
bildningsbristen rör också sådana områden som kan hänföras 
till elementär psykologi och pedagogik. Utvecklingspsykologi 
är ett område som omnämns. Utveckling av självförtroende hos 
elever kan räknas hit, liksom frågan hur man skapar trygghet 
för eleven åtminstone under den del av dagen då han/hon be
finner sig i skolan. Mobbing är problem, som läraren inte 
heller vet hur man tacklar. Utbildningsbristen skapar i sin 
tur känslor av otillräcklighet hos läraren, och man undrar 
hur en otrygg lärare skall kunna skapa trygghet hos och för 
sina elever.

Vi upplever denna utbi1dningsbrist, som oroande. Men inte 
mindre oroande anser vi det vara, att man också i så hög 
grad upplever eleven som bärare av problemen. Vi hade 
förväntat oss, att i varje fall de utbildade speciallä
rarna i högre grad skulle försöka se bakom de symtom 
som oron, aggressiviteten, skololusten är exempel på, 
och i stället försöka analysera de verkliga orsakerna.
□e upplevda svårigheterna borde i så fall vara förknippade 
med problem att lösa orsaksbakgrunden.

Speciallärarutbildningen kan därför knappast se som sin 
uppgift att öka de studerandes problemberedskap inför 
dessa kartlagda, upplevda problem. Dessa är alla verksamma 
lärare så väl medvetna om. Utbildningen kan istället till
föra kunskapen om, att det är synnerligen nödvändigt att 
man söker höja special lärarens förmåga till verklig prob
lemidentifiering. En mycket stor del av undervisningen 
borde följaktligen förläggas ute på praktikskolor, där 
man söker kartlägga och identifiera problem. När man sedan 
skall söka lösa skolans verkliga problem och upplever sina 
bristande kunskaper borde detta motivera att man söker kun
skaper, som man upplever sig behöva. Om utbildningen givit 
ett förhållningssätt inför problemsituationer istället för 
att försöka ge patentlösningar på problem - som dessutom 
ofta är fiktiva - hade förmodligen inte vår undersöknings
grupp upplevt den maktlöshet, som deras problembeskriv
ningar klart visar att de känner.
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I enkätundersökningen konstaterar vi ett visst missnöje 
med spec ia 1lärarutbildningen. Försiktigtvis skulle man 
kunna tolka de resultaten som att utbildningen ej i till
räcklig hög grad upplevts anpassad till den verklighet 
som möter specialläraren efter utbildningen. Dagböckerna 
skulle i så fall på den punkten i hög grad verifiera 
enkätresultatet.

Vi hade förväntat oss att lärare i rh-klasser och i sär
skola skulle ha det största utbildningsbehovet och att 
deras behov skulle vara mer komplext än de övriga lärar
kategoriernas. I viss mån bekräftas vår hypotes. Särskol- 
lärarna påtalar mycket ofta sin utbildningsbrist, rh- 
lärarna inte i samma utsträckning. Några markanta skill
nader mellan olika lärargrupper i problemtyperna kan vi 
inte förmärka annat än att lärare i läskliniken i högre 
grad än andra efterfrågar konkreta tips om hur olika 
momentet skall läras in. Annars frågar man sig ofta hur 
man skapar självförtroende hos eleven, hur man bearbetar 
relationsproblem, hur man bär sig åt för att motivera 
elever som verkar helt ointresserade av skolan.

Intressant är att så få problembeskrivningar lämnats fran 
SIA-skolan som angivit att eleverna är bråkiga och oro
liga. Det kan givetvis vara så att de försöksskolorna äjr 
lugnare, men det kan också bero på en annan syn på vad 
som är det primära problemet. Det är inte orimligt, att 
man inom SIA-skolan startat en utveckling hos lärarna 
som på sikt är starkare än den man erhåller vid tradi
tionell utbildning.
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SIA-lärarens problembeskrivning kan också ha sin grund i 
att dennes tjänstgöringsförhållande många gånger är något 
annorlunda. Betydligt oftare förekommer där än i den 
konventionella skolan att specialläraren arbetar tillsam
mans med klass- eller ämnesläraren i samma lokal. Det är 
möjligt att specialläraren i en sådan arbetssituation 
mindre upplever kravet på sig att "hålla ordning i klassen". 
Det kan mer hänföras till den andre läraren - spec ia 1läraren 
får mer en assistenfunktion. När kravet inte finns, kanske 
man ej heller upplever problemen på samma sätt.

I den flera gånger tidigare nämnda enkätundersökning hade 
samarbetat angetts som oerhört viktigt inslag i arbetet, 
men man hade samtidigt uttalat besvikelse över att man 
inte här fått adekvat utbildning i detta vid spec iallärar
utbildningen. Man kan väl också här överväga var man skall 
lära sig samarbetets svåra konst - om man skall göra det 
på en utbildningsanstalt eller på arbetsplatsen tillsammans 
med dem man skall samarbeta med. SIA-läraren upplever en stor 
problemtäthet inom samverkans området och det förklaras av att 
specialläraren, som tidigare påpekats, oftare arbetar inte
grerat i den vanliga undervisningen än i de övriga skolorna. 
Klass- eller ämnesläraren med sina större undervisningsgrup
per och kontakt kanske med bara en speciallärare och ett 
litet antal kollegor, har sina relationsproblem mellan de 
olika eleverna. Läraren i den samordnade specialundervis
ningen med många gånger små elevgrupper, men många klasslä
rare att samverka med har sitt problem liksom SIA-special- 
läraren i vuxenkontakten.



I intervjun, som föregick dagboksskrivandet, hade, som vi 
tidigare i denna rapport påpekat, många speciallärare fram
fört, att den flexibla organisationen inom specialundervis
ningen var ett positivt inslag. Många hade också ansett, 
att om något skulle förändras så borde förändringen gå mot 
en än mer flexibel organisation. Uppfattningen från interv
juen överensstämmer således ej heller med det som framkom
mer under probleminventeringen. Naturligtvis kan vetskapen 
om att flexibilitet är ett vanligt förekommande krav på 
läraren i allmänhet och specialläraren i synnerhet påverka 
svaren vid interviuen. Det kan givetvis också vara så, ahf 
man verkligen vill arbeta utifrån de verkliga behcTVen, men 
att detta sedan upplevs som ett stort problem.

När det gäller organisationsfrågor såsom fördelning av per
sonella och lokalmässiga resurser, schemaläggning och lik
nande ställs ju på många skolor läraren inför färdiga lös
ningar och förändringar kan då vara svåra att genomföra.
En stor del av problemen skulle kanske kunna upplevas i 
mindre omfattning som problematiska, om man själv i högre 
grad hade fått medverka i planeringen, och om man sedan i 
högre grad kunde ha möjlighet att förändra-den organisato
riska situationen.

Vi påpekade härovan att det är den utbildade specia1läraren, 
som oftare upplever problem skapade av organisationen. Det 
är i och för sig inte förvånande. Under sin utbildning har han/ 
hon kommit i kontakt med skolförhållanden på andra orter och 
sett fler lösningar, man har under utbildningen diskuterat 
organisationsproblem och sökt finna teoretiska lösningar.
Man kan ha fått ökad tilltro till sina egna lösningsförslag 
och förstått, att problemet inte beror på den egna oförmågan. 
Det är heller inte förvånande att läraren i rh-klassen har 
den höga problemtätheten på det här området. Problem bero
ende av alltför små personalresurser är det som rh-läraren 
givit näst största antalet problembeskrivningar av alla 
här redovisade 38 undergrupper. Det problem som samlat flest 
beskrivningar är det som härrör från elevens primära handi
kapp. Kopplingen mellan dessa två problemområden är ju stark.
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Genom de ökade integreringssträvandena under senare år har 
man i de speciella klasserna för rörelsehindrade elever 
fått kvar en grupp mycket gravt handikappade elever, som 
kräver oerhört stora personalresurser - i många fall en 
assistent per elev Har läraren samma krav på sig själv 
att hinna hjälpa alla elever som tidigare när elevgruppen 
var mer heterogen, så måste dagens situation med det homo
gena svåra elevmaterialet upplevas som starkt problem- 
skapande .

Speciallärarnas dagboksanteckningar har i betydande grad 
pekat på eleverna som bärare av problemen i skolan och 
lärarnas bristfälliga utbildning som skuld till svårig
heterna i skolan. Dagboksanteckningarna bekräftar svå
righeterna i samarbete, men bekräftar inte det som under 
intervju 1 ofta framhållits nämligen, speciallärarnas in
riktning mot att underlätta elevens sociala och person
liga utveckling. Dessa förhållanden borde vi fortsätt
ningsvis söka verifiera.

Vi kan alltså konstatera, att problemen som upplevs i 
skolan är både många och svåra och den vantrivsel som 
lärarna i klassons (1972) om Oscarssons (1975) undersök
ningen framför, tycks oss helt förståelig. Dessvärre har 
tydligen inte heller speciallärarutbildningen kunnat bi
draga till lösningar av problemen. Vi kan inte finna 
att de utbildade speciallärarna har förvärvat någon för
måga till fördjupad analys av problemorsakerna och deras 
förhållningssätt inför problemen visar samma tendens till 
maktlöshet oc^ resignation som hos de outbildade. I enkät-
dersökningen framförde de utbildade specia lärarna uppfatt 
ningen om att de blivit mer professionella efter special- 
lärarutbildningen. Dagboksnoteringarna pekar inte mot 
någon utökad professionaliseringsgrad. Den viktigaste in
formationen vi erhållit är det starka behovet av att 
problemidentifiering och problemlösningstrategier behand
las under speciallärarutbildningen.



OBSERVATIONER AV SPECIALUNDERVISNING.

UPPLÄGGNING AV UNDERSÖKNINGEN.

Dag har flera gånger påpekat den generativa ansatsen av den 

empiriska undersökningen. Konkret innebar den, att tidigare 

data visade oss, vad som fortsättningsvis borde fokuseras.

De data, som vi hittills insamlat pekade mot nödvändigheten 

av att vi under våra obseravioner och påföljande intervju 

sökte få information om på vilket sätt speciallärare ägnade 

sig åt elevernas personlighets- och sociala utveckling. Vi 

ville därigenom skaffa oss en erfarenhet, som vi ansåg vara 

av värde för oss som lärarutbildare. Nan hade klagat på 

utbildningen, när det gällde att tillgodose behovet av utbild

ning inom det socioemotionella plandet, och dit räknades 

ju vetenskapen om hur man gick till väga, när det gällde 

elevens sociala utveckling och personlighetsutveckling.

Dit hörde ju också samverkansproblematiken. Vi sökte allt

så själva kunskap, om hur man på fältet gick till väga, 

vid det här slaget av elevutveckling. Vi hade ju också 

diskuterat effekten av speciallärarutbildningen. Trots 

att man klagat på utbildningen på den punkt, man ansåg 

viktigast i yrkesverksamheten, så borde någon utbildnings- 

effekt ändå kunna skönjas på det sätt, man närmade sig 

problemområdet. Vi ansåg också att utbildningseffekten 

skulle kunna märkas på metodval och på en högre grad av 
teorianknytning av arbetet hos den utbildade special- 

läraren. Det borde också vara så, att de nyutbildade 

speciallärarna borde kunnat initiera alternativa peda

gogiska metoder, borde ha kunnat initiera arbetslags- 

ideer på sin skola. Vi var också mycket intresserade 

av att se, om lärarna på SIA-skolan sökte tillämpa 

det som framförts i SIA-proposionen (reg prop nr 1975/

76:39) i högre grad än man gjorde i den konventionella 

skolorna. Nen för att veta vad som i verkligheten skulle 

observeras måste de väsentligaste begreppen definieras.
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Läroplanens syn på utveckling

Läroplanen CLGr-69) använder sig av tre utvecklingsbegrepp 

bredvid varandra: personlighetsutveckling, individuell utveck

ling, och social utveckling (a.a, s 12-15). Man ger, inga 

absoluta definitioner vad man avser med begreppen, men av 

texten kan man utläsa vissa skillnader mellan dem. Person- 

lighetsutveckling avser tydligen färdigheter och kunskaper, 

vanor, attityder och värderingar. I individuell utveckling 

är intelligensbegreppet centralt. Man talar dessutom om 

kritisk och självständig prövning, att motstå tendentiös 

påverkan, att analysera, jämföra och sammanfatta. Dessutom 

ingår utveckling av vilja och känsloliv i den individuella 

utvecklingen.

Trots att begreppen personlighetsutveckling och individ

duell utveckling ingår i marginalrubriker efter varandra 

i Läroplanen, tycks de dock i texten vara ganska synonyma. 

Social utveckling innebär individens utveckling till en 

fungrerande medlem i ett demokratiskt samhälle, och grund

valen är förmågan till samverkan och samarbete. Men i be

greppet lägger man också utvecklingen till fria och själv

ständiga individer. Solidaritet och samverkan är andra 

begrepp som ingår i det överordnade begreppet social ut

veckling. Man betonar särskilt att de här begreppen inte 

bara får vara giltiga i ett mikroperspektiv utan gälla 

internationellt och globalt. I våra intervjuer och en

käter har vi förutom begreppen personlighetsutveckling 

och social utveckling använt oss av begreppet kunskaps

utveckling, Anledningen till detta ät att vi i våra sam

tal med speciallärare och vid provintervjuer, som före

gick den egentliga datainsamlingen, ofta mötte detta 

begrepp och då i ett motsatsförhållande till de andra 

två utvecklingsbegreppen. Med kunskapsutveckling avsåg 

man elevens inhämtande över tid av det kunskapsstoff 

som skolan bjöd ut.
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Vår syn på utveckling.

Att vi i vå r undersökning
atom istiska syn på utvec kl
att närma o ss läroplanen s
blan d speci allärargruppe n,
av u tveckli ngsbegreppet, s
is ti s kt. I stort delar v i
om u tveckli ng:

kom att använda oss av den 
ing, berodde mer på en öns 
syn och' den rådande praxis 
än på'.vår egen uppfattnin 

om vi vill beteckna som ho 
Gustafssons (1975) uppfatt

na
kan

g
1-

ning

"Ett övergripande antagande är att all utveckling3 så
väl i relationen människa - materia ooh människa - 
människa som människa - samhälle 3 är dialektisk 3 dvs 
att håde individuellt psykologiska ooh samhälleligt 
sociala strukturer förändras ooh utvecklas genom dia
lektiska motsägelser och motsättningar" (A.a. s 45).

"Vår mikroteoretiska framställning präglas sålunda hu
vudsakligen av ett p sy ko dynamiskt och socialpsykologiskt 
(interaktionistiskt) synsätt. Psykodynamiskt eftersom 
vi ser människan som ständigt härande på sina erfaren
heter. Dessa bevaras i form av språkliga och icke- 
språkliga3 mer eller mindre privata symboler vilka 
återverkar och omformas i nya situationer. Vårt syn
sätt är också socialpsykologiskt eftersom vi menar att 
människan formas i sin interaktion med sin mänskliga 
och sysiska omvärld och att hon samtidigt, i kraft av 
sina avsikter påverkar och formar densamma" (A.a. s 46).
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Hur observerar man strävanden att tillgodose personlig- 
hetsutveckling och social utveckling i den vardagliga 
undervisningssituationen?

I syfte att ge mer konkreta och tillämpbara anvisningar 
har Skolöverstyrelsen utgivit ett antal supplement till 
Lgr 69. Ett av dessa supplement har titeln Specialunder
visning. Eftersom man i Lgr 69 starkt fört fram tankar 
kring att skolan måste sträva efter en personlighetsut- 
veckling, en individuell utveckling och en social ut
veckling hos alla elever, borde i det supplementet 
finnas konkreta exemplifieringar, om hur denna utveck
ling skall initieras och hur strävandena sedan fort
löpande skall fortgå.

I supplementet betonas att stoffurval och arbetssätt 
anpassas efter elevens behov, intressen och förutsätt
ningar. Man betonar att inlärning skall ske genom ele
vens egen aktivitet. Man bel:onar samverkan såväl som 
individua1isering. Man noterar också vissa special- 
lärarkompetenser utöver förmågan att undervisa i enlig
het med postulaten ovan. Specialläraren ska verka som 
opinions- och att itydbildare, ska tjäna som informatör 
om skolsvårigheter och ska utveckla metoder och läro
medel .

Även i SIA-propositionen (Reg prop 1975/76:39) betonas 
det, som vi noterat härovan, men man ger det en gene
rell giltighet - det ska gälla all undervisning.

"Eleven skall ha reell möjlighet att påverka undervis
ningen" (A.a. s 220).
"Skolans uppgift är inte bara att ge kunskaper utan i 
lika hög grad att ge eleven tillfälle till att utveck
las till en självständig samhällsmedborgare" (A.a. s 225).
"De som verkar i skolan skall främja hans/hennes person- 
lighetsutveckling till en fris självständig människa 
med förmåga att samarbeta, samverka med andra. Likaså 
skall eleven med skolans stöd träna sig att nå kritisk} 
solidarisk och ansvarskännande medvetenhet" (A.a. s 225).



"Kunskaps inhämtande t är en aktiv oah skapande process. 
Det är i samspel med omgivningen människan tillägnar 
sig huvuddelen av sin kunskap" (A.a. s 225).

Läraren skall inte uteslutande vara kunskapsförmedla
re utan han eller hon skall utgå från ooh tillvarata 
elevernas egna upplevelser ooh .erfarenheter i under
visningen dvs stå i ett samtalande reflekterande ooh 
tolkande förhållande såväl till sitt lärostoff .som 
det samhälle utifrån vilket stoffet är hämtat ooh som 
läraren ooh eleven lever i" CA.a. s 306 ).

I SIA-propositionen undviker man begreppet speciallä
rare, men man talar om den speciella kompetens som 
läraren med specialpedagogisk utbildning skall till
föra skolan. Så här säger man:

"... bör den särskilda utbildningen i specialpedagogik 
bl a ge läraren god beredskap att möta elever med olika 
skolsvårigheter i sin roll i arbetslaget. Vidare bör 
den skapa en insikt i förhållandet mellan skolan ooh 
det övriga samhället ooh den sociala bakgrundens roll 
vid skolsvårigheter ooh beteende störningar. Därvid 
bör särskilt uppmärksammas den inverkan som särbehand
ling ooh negativa förväntningar kan medföra. Ytterligare 
mål för utbildningen är att fördjupa kunskapen om olika 
pedagogiska ooh psykologiska teorier" CA.a. s 318).

Med utgångspunkt i det.vi härovan har framfört beslöt
vi oss att under observationerna av undervisningen
försöka iakttaga

1. i vilken omfattning eleven får påverka undervisningen
2. vilket stoff som användes
3. varför just det stoffet användes
4,.hur kommunikationen sker i undervisningslokalen
5. i vilken omfattning eleven är en jämbördig samtals

partner
6. undervisningsformen dvs hur eleverna grupperas Cin- 

dividualiseringsgrad)
7. arbetssättet dvs om man lyssnar, läser, laborerar 

etc Caktivitet)
8. när spec ia 1läraren ingår i ett arbetslag hur arbets

fördelningen sker
9. lärarens metodiska uppläggning av arbetet.
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Kunde vi använda oss av erfarenheter från tidigare klass
rumsobservationer?

Inom den pedagogiska forskningen finns ett stort antal 
observationsstudier av klassrumssituationer.

1 ) -DPA -projektet (Bredänge m fl, 1972, Gustafsson och 
Stigebrand (1972) har använt sig av TV-inspelade lek
tioner, som i efter hand analyserats efter ett kompli
cerat variabelschema. Man har därmed fått den vinsten 
att en lektion har kunnat bevaras, ses flera gånger 
och av flera observatörer. Vid tveksamheter har man 
kunnat göra t i1Ibakaspolningar och få sina första 
iakttagelser bekräftade eller falsifierade. Nackdelen 
med systemet ligger i den komplicerade upptagningsme- 
toden, som måste innebära ett betydligt större störnings
moment än om en eller ett par observatörer är närvarande 
i klassen. För att få en någorlunda naturlig observa- 
tonssituation krävs en lång inträningsperiod av både 
elever och lärare. Det förefaller också troligt att 
risken finns för ett större bortfall av klasser för 
observationer, med tanke på den osäkerhet och ängslan, 
som är förenad med TV-inspelningar. Metoden är också 
mycket dyrbar, dels genom de tekniska arrangemangen 
och dels genom tidsfaktorn - lång inträningstid för 
deltagande klasser, lång bearbetnings tid av inspelade 
observationer. Kostnadsramarna gjorde TV-observation- 
erna helt omöjliga för oss att utnyttja.

Callewaert och Nilsson (1974) använde sig av ljudband- 
upptagningar, som i efterhand analyserats. Analyserna 
har gjorts mycket omfattande - vid redovisning har en 
lektion utgjort stoff till en rapport. Detta har medfört 
att man tvingats till en kraftig begränsning av antalet 
observationer.
Då vi ansåg oss tvingade att få alla speciallärarkate
gorier enligt utbildningsgren 1 representerade och dess
utom de olika skoltyperna, måste vi söka en enklare

1) DPA= Diagnostisk processanalys. Ped.Inst. Universitetet i 
Göteborg.
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observations- och analysmodell. Ekholm-Wernersson (1976) 
hade haft Brophy och Good (1970) som utgångspunkt för sitt 
observationsschema. Nan ansåg, att om hela elevgrupper ob
serverades, måste observatören inrikta sig på frekvensen 
av isolerade företeelser, medan man om enskilda elever 
iakttogs, kunde följa kedjor av händelser. Ekholm använde 
sig vid sina studier både av enskilda observationer och 
klassobservationer och hade i båda fallen sin utgångspunkt 
i Brophy och Good.

Vi prövade vid några försöksobservationer Ekholms variant, 
men ansåg den inte helt täcka vårt behov. Den gav oss 
dock impulser, som vi' kom att använda vid den slutliga 
utformningen av det observationsschema, som vi kom att 
utnyttja. Då vårt behov av analys-observationsschema 
hade en klart social-psykologisk inriktning, sökte vi 
också impulser ur system utarbetade av Flanders (1970), 
Amidon och Hunter (1967) (Verbal Interaction Category 
System - VICS) och Smith och Neux (1962). Eftersom 
Brophy och Good (1970) anses ha en behavioristisk an
greppssätt kom vårt observationsschema i sitt slutgil
tiga utformande att få både en socialpsykologisk och 
en behavioristisk inriktning.

I samtliga observationsschemata som vi granskat har 
observationerna av undervisningen skett med vissa 
fasta tidsintervaller. 3u tätare mellan intervallerna 
desto fullständigare observation. Franke-Wikberg och 
Johansson (1975) har med ett modifierat Flanderssystem 
använt sig av fem sekunder som intervall mellan obser
vationerna. ___

Eftersom vi önskade att utifrån en analys av vilka händelser 
som initierar riktningsförändringar i klassrumsskeendet, få 
vetskap om i vilken omfattning elever påverkar skeendet i 
undervisningsprocessen, var vi inte beroende av ett fast 
intervallschema.
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Under observationerna7 har vi istället delat in lektionerna 
i mindre tidsenheter, som vi kallat för faser. Fasförändringar 
har inträtt, när mer än halva undervisningsgruppen bytt eller 
förändrat sin aktivitet. Vi har också använt oss av fasbegre
ppet for att se om den tidsmässiga strukturen påverkas av 
lärarens utbildning, av undervisningsgruppens storlek och 
av vilken typ av specialundervisning som bedrivs.

RESULTAT AV OBSERVATIONERNA

Resultatet av observationerna redovisas i tabellerna 23-53 
i bilagedelen. Observationsschemat återfinnes som bilaga 3.

Hur är lektionerna tidsmässigt uppbyggda? (tabell 23-26)

Observationer har gjorts av 125 lektioner och dessa har 
kunnat delas in i 552 faser. Ungefär hälften av dessa 
faser varade upp till 5 minuter, 21 procent hade en var
aktighet av 13-40 minuter. 1 procent dvs 5 faser hade en 
varaktighet av mer än 40 minuter (tabell 23).

Lärarna var de som oftast initierade faserna och fasför
ändringarna. Sammanlagt 402 faser initierades av lärare 
eller elev och av dessa stod läraren för initiering i 
89 procent (tabell 24).
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Materialet visar en svag tendens att den utbildade special- 
läraren oftare låter eleverna arbeta i långa arbetspass 
(tabell 23). 25 procent av de utbildade speciallärarnas 
faser är över 12 minuter medan motsvarande siffra för 
läraren utan speciallärarutbildning är 18 procent. Fas
längden varierar också beroende av var undervisningen sker 
(tabell 25). I särskolan, den samordnade specialundervis
ning, som bedrivs integrerat i normalklassen och i special
klassen är de långa undervisningsfaserna oftare förekomman
de än i övriga specialundervisningsformer. På samma sätt 
är de kortare faserna (< 6 minuter) betydligt fler i klinik- 
undervisningen, obskliniken och invandrarundervisningen.
Ett visst samband kan naturligtvis här iakttas mellan den 
variabeln och variabeln undervisningsgruppens storlek 
(tabell 26). Ju färre elever desto fler kortare faser. Men 
här finns den tendensen kvar ända upp till undervisnings
grupper med 15 elever. När gruppen blir större än 15 minskar 
antalet korta faser och antalet långa ökar i motsvarande om
fattning. Antalet långa lektionsfaser ökar dock kraftigt 
redan vid elevgrupper större än 5 elever.

Vem eller vad styr undervisningen? (tabell 27-29)

Av våra 552 lektionsfaser är det läraren som initierar 
fasförändringar i mer än 75 procent av fallen (tabell 27). 
Den tabellen visar också att speciallärarutbildningen inte 
medfört någon ökad grad av elevcentrering på den punkten. 
Det är istället så i vårt material, att den utbildade 
specialläraren i lägre omfattning låter eleven påverka 
undervisningen.

Det förekommer ingen avgörande skillnad mellan olika 
specialundervisningsformer när det gäller initiering av 
fasförändringar (tabell 28). Elevinitiativ påverkar dock 
undervisningen mer i integrerad specialundervisning än 
i annan specialundervisning. Detta förhållande verifieras 
av att i grupper på mer än 15 elever tas mer hänsyn till 
elevinitiativ än i mindre grupper.
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Vilken typ av stoff använder man sig av? (tabell 30-33]

Den övervägande delen av stoffet i undervisningen oavsett 
special lärarutbi1dningen eller ej härrör från s k "annat 
konkret material" (tabell 30]. Under den rubriken inryms 
framför allt alla de typer av hjälpmedel av pedagogisk
metodisk natur som nyttjas i undervisningen. Materialet 
är ofta förlags produce rat men hos vissa lärare i klinik- 
undervisningen har vi också mött lärarproducerade hjälp
medel. Men rubriken inrymmer också planscher, kartor och 
taveltext.

Utbildade speciallärare använder "annat konkret material" 
oftare än icke speciallärarutbildade. Detta har säkerligen 
samband med att den icke utbildade är yngre i tjänsten och 
inte hunnit samla "eget" material i lika hög grad. Den icke 
utbildade använder i större utsträckning därför lärobok och 
kombinationer av olika arbetsmaterial.

När stoffet i undervisningen relateras till skoltyp ser man 
att särskolan och rh-klasserna i hög grad utnyttjar "annat 
konkret material" och mycket sällan tar till läroboken 
(tabell 32]. Lärares och elevers upplevelser är också of
tare utgångspunkt för undervisningen än i andra skoltyper. 
Till upplevelse räknas om läraren eller eleven anknyter ex. 
till något han/hon hört och sett i TV eller läst i en tid
ning eller bok. Den typen av stoff är utgångspunkt i ca 
10-15 procent av lektionsfas erna. SIA-skolan använder of
tare än andra skoltyper läroboken som stoff.

Hur sker kommunikationen? (tabell 34-41]

Under observationerna iakttogs kommuni kationsmönstret ur 
två aspekter. Dels sökte vi notera typen av kommunikation 
dels vem eller vilka läraren kommunicerade med.
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Vi skiljde mellan tre kommunikations typer: Monologen, som 
inte tarvar någon ytterligare förklaring. Kvasi dialogen 
som för oss innebär att man kan urskilja en kommunikations - 
partner, men att budskapet egentligen är en förtäckt mono
log. Läraren styr dialogen helt. Det finns ofta en klar av
sikt med dialogen, men avsikten kan vara fördold för part
nern i varje fall under ett tidigt skede. Till kvasidialo- 
gen har vi också räknat de ganska stereotypa samtal, som 
läraren bedriver med elev t ex i inledningen av lektion i 
kliniken, men då avsikten från lärarens sida uppenbarligen 
inte är, att eleven skall kunna påverka dialogen så att 
den fortsätter i en bana, som läraren inte från början av
sett. Med äkta dialog har vi avsett den äkta dialogen 
då båda parter kan påverka samtalets förlopp. Samtalet 
innebär ett givande och ett tagande från båda parter.

Nu förekommer givetvis inte kommunikation under alla lek
tionsfaser- Ibland upptar en fas enbart kommunikation, men 
vanligare är att kommunikationen förekommer tillsammans med 
något annat arbetssätt. Kvasi dialogen är det klart oftast 
förekommande kommunikationstypen oberoende av lärares ut
bildning, skoltyp, gruppstorlek etc (tabell 34-36). Intres
sant är att den äkta dialogen dock framträder oftare i vis
sa specialundervisningsformer. I den integrerade specialun
dervisningen och i observationsundervisningen är den oftare 
ett inslag än i andra former. Särskolan har en mycket ringa 
äkta^dialog (tabell 36). Förmodligen är det särskoleinfly- 
tandet som gör sig gällande i tabell 37. Gruppstorleken 
9-15 elever har den minsta nyttjandet av äkta dialog och i 
den storleksordningen finner vi en stor del av våra grund- 
särskoleklasser.

När det gäller kommunikationsnivån har vi noterat om kom
munikationen förekommit till hela klassen eller gruppen, 
till en del av klassen eller del av undervisningsgruppen, 
eller om den varit riktad till en enstaka individ. Kom
munikationen riktas oftare till hela undervisningsgruppen 
än till delar av den respektive till individer (tabell 38}. 
Den icke utbildade specialläraren kommunicerar dock oftare
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på individnivå och gruppnivå än den utbildade.

I gruppstorlekar med mer än 15 individer har man en oftare 
förekommande kommunikation på gruppnivå (tabell 4). Det 
resultatet innebär i sig en paradox, men förklaras av att 
vi här har den integrerade specialläraren, som vi följt, 
och som i sin arbetsuppgift har att ägna sig åt en grupp 
elever eller åt enstaka elev. Särskolan och klinikunder
visningen använder oftare helgrupps- eller helklassam- 
talet (tabell 40).

Vilka arbetssätt och undervisningsformer använder man?
(tabel] 42-53)

Vi har skiljt mellan sex olika arbetssätt: eleven lyssnar, 
läser, iakttar, sysslar med någon form av färdighetsträ
ning som skrivning eller räkning, skapar eller laborerar, 
eller hans/hennes beteende är inte relevant i förhållande 
till vad man avsett skulle ske under lektionen. Undervis
ningsformerna är tre: arbete med hel klass eller hel grupp, 
del av klass eller grupp och arbete på individnivå.

Det vanligast förekommande arbetssättet i specialundervis
ning är färdighetsträning (tabell 42). En något större grupp 
av lärarna utan speciallärarutbildning använder sig av det 
arbetssättet än av de lärare som har speciallärarutbildning. 
Man låter hela gruppen sysselsätta sig med samma uppgift i 
ungefär lika stor omfattning som man individualiserar un
dervisningen. Den utbildade läraren har en större benägen
het att arbeta laborativt än den som icke har speciallärar
utbildning. Detta kan relateras till det som tidigare redo
visats, om det stoff man utnyttjar under lektions fas erna,
Det laborativa arbetet är förknippat med "annat konkret 
material" och innebär i absolut övervägande grad arbete 
med förproducerade hjälpmedel av typen räknespel, läggspel 
och endast i undantagsfall innebär det ett reellt labora
tivt och utforskande arbetssätt.



Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att elevernas 
övervägande sysselsättning i specialundervisning är färdig
hetsträning. Under ungefär hälften av våra observerade 
lektionsfaser räknar eller skriver eleverna. Den därnäst 
vanligaste sysselsättningen är läsning och det vi benämnt 
"laborativt arbete"3 skapande verksamhet"3 som mestadels 
innebär arbete med något pedagogiskt hjälpmedel. Hos den 
icke utbildade redovisas en betydligt högre andel "ej 
relevant elevbeteende". I det sammanhanget måste påpekas 
att fler outbildade än utbildade arbetade på högstadier 
och integrerat i normalklasser.

När vi betraktar arbetssätt och undervisningsform i rela
tion till skoltyp så är den mest framträdande skillnaden 
vad gäller arbetssätt SIA-skolans låga andel av labora
tivt eller skapande arbete (tabell 45). Som vi tidigare 
påpekat är detta förmodligen relaterat till det förhål
landet att läraren oftare här arbetar integrerat. De 
hjälpmedel som används vid det laborativa arbetet finns 
endast i mindre uppsättningar. Markant är också övervik
ten av färdighetsträning i SIA-skolan och Rh-sär.

När man ser till undervisningsformerna finner vi högsta 
individualiseringsgraden i rh- och särskoleklasser 
(tabell 47). Elevkaraktären i klasserna för rörelsehind
rade omöjliggör ofta andra arbetssätt. Trots att vi ti
digare påstått att dessa klassers homogenis eringsgrad 
ökat under senare år så skulle man måhända ha förväntat 
sig en utveckling mot mer helgruppsundervisning. Hen vi 
måste då beakta att homogeniseringen i det här fallet 
betytt att man erhållit betydligt större antal elever 
med så grava skador att nära nog varje elev borde ha 
en egen assistent.



Specialundervisningsformen innebär, som framgår av tabel
lerna 48-50, inga större skillnader i arbetssätten. No- 
terbart är att man läser" påfallande mycket i obs-under- 
visningen - men vårt underlag är liksom för invandrar- 
undervisningen alltför dåligt för att några slutled
ningar kan dras. Man individualiserar minst i klinik- 
undervisningen, men de små grupper man har där gör kanske 
individualiseringen onödig. Man kan också har grupperat 
eleverna, så att elever som man bedömer behöver samma 
slags stöd, undervisas samtidigt. När vi ser på grupp
storlekarnas betydelse för arbetssätt och undervisnings
form är en företeelse speciellt noterbar. I tabell 53 
har undervisningsformen relaterats till gruppstorlek, 
och där framgår att när gruppen överstiger Q elever blir 
individualiseringsgraden påfallande mycket lägre. Var 
gränsen går i individantal kan vi inte absolut uttala oss 
om, men gränsen för det möjliga torde ligga vid cirka 10 
elever - förr något under än över. När elevantalet kommer 
upp i storleksordningen föredrar man att arbeta i grupp
eringar av elever. Det icke relevanta elevbeteendet ökar 
också med gruppstorlek, men det förhållandet torde vara 
själklart för de flesta.

Samtidigt som vi gjorde våra observationer av undervis- 
ingsstrukturen, gjorde vi också noteringar, om vad som 
verkligheten skedde i klassrummet. Vi har beskrivningar 

från 119 lektionstillfällen av i allmänhet minst 40 minu- 
araktighet. Den subjektiva upplevelsen har varit 

av mycket skiftande karaktär. Generellt tycker vi oss ha 
upplevt en positiv anda i skolan. Lärarna intar en vänlig 

förstående attityd. Vi har upplevt mycket få allvar
ligare incidenter.



71

Förutsättningarna för att kunna bedriva undervisningen har 
varit mycket skiftande för olika lärargrupper. I en abso
lut särställning står klinikläraren i den konventionella 
skolan. Med sina små undervisningsgrupper har man en oer
hört gynnsam arbetsmiljö både för sig själv och sina ele
ver. Nen detta tycker vi har fört med sig en tendens till 
isolering från de skolproblem som skolan i övrigt har, och 
detta även om problemen finns mycket nära. Man kan sitta 
utanför klassrum och undervisa en enda elev, medan innan
för den stängda klassrumsdörren, att döma av ljudnivån, 
man kan fås att tro, att alla i stort sett håller på att 
slå ihjäl alla. Där utanför sitter klinikläraren under
visande en elev. Hon observerar visserligen ljudnivån, 
men kommenterar den endast med orden: "Det är alltid så 
bråkigt därinne". Någon vilja uttrycker hon ej ens ver
balt av att vilja ställa upp och hjälpa sin yngre kollega 
därinne. Det är inte hennes jobb - kliniklärare skall 
bara hjälpa elever med särskilda behov, t ex sådana som 
har svårigheter att läsa och skriva. Den här händelsen 
var ensartäd, men samma tendens till isolering upplevde 
vi ganska ofta.

Om det affektiva klimatet inom specialundervisningen var 
tämligen gott så upplevde vi däremot det kognitiva klima
tet mer tveksamt. Fortfarande är det läraren som lär ele
ven genom att själv vara aktiv. Ju aktivare han/hon är desto 
mer tror han/hon tydligen att eleven lär. Dessutom är upp
gifterna ofta av enkel struktur, som inte ställer elevens 
förmåga till analys och slutledning på större krav. Nan 
låter eleven sällan tillämpa sina vunna kunskaper. Nan 
följer läromedlens uppläggning och gör synbarligen inga 
större avvikelser från den rekommenderade gången. Genom 
att man slaviskt följer rekommendationer från läromedels
producenterna, behöver man göra ett minimalt antal egna 
metodiska överväganden. När man i kliniken möter en speci
fik svårighet som en elev har, så tar man till ett lägg
spel, ett pussel eller liknande som man hört talas om 
skall vara bra vid det här tillfället, utan att fråga sig 
för vem det här hjälpmedlet är bra. Är det bäst för pro-
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ducenten eller för mig som lärare eller för eleven? Varför 
är det så bra? Det viktigaste målet är av allt att döma 
att elverna arbetar tyst med någonting.

□et gör att samtalet inte är en accepterad undervisnings
form. Ger man sig in i samtal med eleverna, uppleve-r man 
snart en ineffektivitet. "Nej, nu pratar vi bort en massa 
tid - nu måste vi arbeta" och så kommer färdighetsträ
ningen igång, ofta på låg kognitiv nivå, utan konkreta 
tillämpningar. Läraren kan känna sig aktiv, när hon går 
omkring och hjälper enstaka elever.

Genom att följa läromedelsstrukturer behöver man alltså 
inte överväga i termer av metodik eller pedagogik. Nen 
det innebär också, att när man skulle behöva göra egna 
överväganden, så gör man det inte utan arbetar intiutivt.
Man arbetar på höga abstraktionsnivåer, när man har verk
ligheten inpå sig, och man gör det med elever, som befinner 
sig på ett åldersstadium, då deras abstraktionmöjlighet 
är mycket ringa.

Under observationerna följde vi ett antal lärare som 
bedrev integrerad specialundervisning. Vi kan genast 
konstatera att det är svårt att integrera. Special- 
lärarrollen är här mycket svårdefinierad.

Specialläraren blir ofta assistent till ämnesläraren, och 
blir ibland mycket passiv. Vi var med om lektioner i mate
matik på högstadiet, då specialläraren inte aktivt deltog 
i arbetet under de första trettio minuterna av ett arbets
pass. Vi var med under lektioner som bestod av uppspelning 
av TV-program då specialläraren tillsammans med ämnesläraren 
sitter helt passiv under de 4Q minuter som filmen tar. När 
vi ifrågasätter nödvändigheten av två lärare på en sådan 
lektion, påpekar specialläraren hur viktigt det är att han 
är informerad om programinnehållet.
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De här två situationerna kan exemplifiera en tendens till 
passivitet hos special läraren vid integration. Ofta har 
integrationen följts av att special läraren tagit en grupp 
elever med sig till en ledig lokal och undervisat dem där. 
Elevgruppen har i vissa ämnen t ex-engelska och matematik 
permanentats i hög grad. Nan har på något högstadium också 
använt specialläraren som en ämneslärarresurs och i ämnet 
svenska delat 4 parallella avdelningar i fem grupper och 
använt sig av ett fem-stations-rotationssystem.

Hen samverkan kan vara svårt fast man inte integrerar. Vi 
möter klinikläraren, som ser till att lås blir bytt på hen
nes dörr, så att kollegorna i de vanliga klasserna inte 
skall kunna utnyttja vare sig "hennes” material eller ”hen
nes” lokal när hon inte är där. Men vi har också mött för
nämlig samverkan där lärarna kompletterat varandra på ett 
utmärkt sätt. Där agerandet är så självklart att man anat 
att de här lärarna känner varandra väl och tycks trivas 
med att arbeta tillsammans.

SAMMANFATTNING GCH DISKUSSIUN AV OBSERVAT1ONtRNA

Vårt intryck av specialundervisningen är att eleverna i 
mycket ringa grad har möjlighet att påverka undervisningen 
Någon inriktning mot social- och personlig utveckling, ge
nom att eleverna ges reella möjligheter att påverka sina 
arbetsförhållanden, har vi inte förmärkt. Läraren är den 
som initierar verksamheten och vi kan inte märka någon 
tendens till förändring av det förhållandet efter special- 
lärarutbildning.



Nästan allt arbete bedrivs med förproducerade läromedel och 
den eventuella viljan till progression med avseende på stoff, 
är att lärare efter speciallärarutbildning har en tendens 
till att oftare använda eget producerat material. Dock är 
förhållandet så att hos majoriteten av de lärare vi obser
verat är fortfarande elevernas egen erfarenhet och material 
direkt relaterat till deras livsmiljö, sällsynta underlag 
för undervisning. Kunskap är således det som man lär sig ur 
skolböcker, någon annan slags kunskap finns tydligen inte 
i skolans värld! Enda sättet att tillägna sig kunskap blir 
alltså att läsa sig till den. Besynnerligt är att det kun- 
skapsidealet också gäller i den undervisningsform som skall 
ha till uppgift att undervisa elever, som slagits ut i sko
lan, för att de haft svårt att tillägna sig den typen av 
kunskap oöh på det sättet! Hela den stora mängd vetande
som finns i samhället alldeles utanför skoldnrren lämnar 
man helt outnyttjat. Speciallärarutbildningen måste
här i hög grad verka för att synen på kunskap förändras 
bland spec ia 1lärarna och visa på möjligheterna av att an
vända andra utgångspunkter för sin undervisning än läro
bokens stoff.

Till denna bild, av varifrån man hämtar stoffet till ar
betet, kan läggas det sätt på vilket kommunikationen förs 
i klassrummet, övervägande delen av kommunikationen bedrivs 
i form av kvasidialog.
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Kommunikationen sker då helt på lärarens villkor. Det är 
läraren som bestämmer innehåll och inriktning, vad som är 
rätt och fel. Ofta är det en situation som innebär att 
läraren har ett motiv för kommunikationen som är dolt för 
eleven. Om dessutom det vanligast- förekommande arbets
sättet är färdighetsträning, blir helhetsbilden av hur 
specialundervisning bedrivs ganska dyster.

Läraren styr verksamheten genom valet av stoff och genom 
kommunikationen. Undervisningssituationen innehåller kompo
nenter som inte har relevans för elevens livssituation, 
vilket kan förmodas innebära en upplevelse av meningslös
het i arbetet. Eftersom specialundervisningens mål sägs 
vara att hjälpa elever med skolsvårigheter, är det stor 
risk att den situation som vi beskrivit av specialunder
visningen, förstärker synen på att skolsvårigheter beror 
på svårigheter hos eleven. Eleven själv kommer att upp
fatta sig som bärare av orsakerna till skolsvårigheternaI

Den bild som vi beskrivit av specialundervisningen stämmer 
inte överens med de intentioner som specia1lärarna säger 
sig ha i de inledande intervjuerna (intervju I), nämligen 
att främja elevens sociala- och personliga utveckling.

Vi mäste här göra ett förbehåll, som har sin utgångspunkt 
i definitionen av begreppet utveckling. När vi påstår att 
specialundervisningen inte befrämjar elevens utveckling, 
använder vi oss av begreppet utveckling i en tänkt fort 
sättning ”utifrån sina förutsättningar”.
Hade vi i stället tänkt oss sammansättningen "utveckling inom 
ramen för sina förutsättningar” så hade ramen kunnat sättas 
så snävt att all verksamhet hade kunnat definieras som ut- 
vecklingsbefrämjande.
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Erfarenheterna från observationerna gjorde att vi ansåg 
det viktigt att under slutintervjuen få diskutera utveck- 
lingsbegreppen med våra speciallärare och då i vilken om
fattning läroplanens intentioner var styrande på deras 
undervisning. Vi tyckte också det var angeläget att få 
ta upp frågan vad som i realiteten styrde deras under
visning, detta för att få information om specialläraren 
var medveten om styrmekanismer och om speciHärarna hade 
någon mer uttalad strategi för sitt handlande i under
visningssituationen.



INTERVJU II.
UPPLÄGGNING AV INTERVJUN.

Den första intervjun hade av skäl, som jag tidigare berört, 
gjorts allmän och tämligen ytlig. Svaren hade kunnat utfor
mas därefter, så att de till intet förpliktade. Svaren hade 
inte behövt kopplas till den svarandes eget agerande, utan 
kunde sägas mer representera en känd allmän uppfattning.

Intervju II kunde utnyttja den information, som vi erhållit 
under båda våra besök. Frågorna kunde mer direkt anknyta till 
individens egen situation. Nan kunde mer direkt fråga veder
börande varför han gjorde på ett visst sätt och inte på ett 
annat. Intervjufrågorna kunde därför denna gång komma att 
upplevas betydligt mer kontroversiella och ifrågasättande.

Vårt syfte med intervjun var att få lärarens motivering till 
de sätt arbetet skett under vår observation, och vi ville få 
detta uttryckt i termer av styrningsfaktörer. Vad upplevde 
lärarna vara det som påverkade skolans inre arbete. Vi ville 
dessutom fördjupa oss i frågor kring samarbetet på skolan 
och om utbildning - fortbildning av speciallärarna. Vi 
skulle i samtalet försöka anknyta till våra gemensamma 
upplevelser från klassrummet.

Vi kände en viss spänning över hur våra frågor skulle upp
levas, om de fina relationer, som vi upplevt hade skapats 
under våra besöksperioder på skolorna nu skulle äventyras. 
Våra farhågor visade sig helt ogrundade. Trots att frågorna 
kom att beröra lärarnas egen situation, deras eget agerande, 
att vissa frågeställningar kunde uppfattas som personlig 
kritik, var det påfallande, att de flesta ville fortsätta 
samtalet, när frågeschemat arbetats genom. Nan var intres
serad av frågeställningarna och generellt, med mycket få 
undantag, tycktes man inom lärargrupperna vara glad över 
att någon utomstående intresserade sig för deras situation.
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Vi upplevde starkt speciallärarnas angelägenhet att finna 
lösningar, som kunde underlätta deras situation eller för
ändra den.

Under intervjun följde vi ett i förväg uppgjort schema, 
detta för att dels underlätta bearbetningen av intervju
materialet, och dels för att inte riskera att vi ute
lämnade viktiga områden. Intervjustrukturen fick följande 
utformning:

Vi inledde med att ta upp någon TV-serien Lära för livet.
Den bedömde vi, att alla som haft möjlighet, hade sett. Den 
var också helt aktuell under intervjuperioden. Därefter 
fokuserade vi styrningsfaktörerna i skolan. Styrs special- 
läraren av någon övergripande syn på utveckling? Vad lägger 
de in i begreppet social utveckling och personlighetsutveck- 
ling? Läromedlen som styrningsfaktör, elevbehoven som 
styrningsfaktör, teorier och ideologier som styrnings- 
faktorer. Avslutningsvis diskuterade vi samverkan, ut-' 
bildning och hur vederbörande själv följer den pedagogiska 
debatten.

Utifrån denna struktur utarbetades ett intervjuschema, som 
återfinns som bilaga nr 5 i bilagedelen. Vår strävan var 
att i så hög grad som möjligt följa schemat, men vi gav 
oss också den friheten att, när det bedömdes lämpligt, 
vidga något område på bekostnad av något annat. Inskränk
ningarna skulle i första hand gå ut över samarbetsdelen, 
som vi i allmänhet inte kunde återkoppla till handlings- 
nivå. Vi eftersträvade också en inre struktur. Varje nytt 
område startades med en öppnande, allmän fråga, därpå 
följde frågor på skolnivå. Den tredje och sista nivån be
rörde individnivån - varför gör d_u på det sättet, - vad 
kan jdu göra för att ...- hur gör c[u, när dhu tränar... etc.

Som vid vår första intervju, försökte vi göra denna intervju 
så nära observationerna som möjligt. Intervjuerna bandades 
men vi upplevde aldrig att inspelningarna var hindrande för 
kommunikationen. Fanns det något hinder, släppte detta under 
de inledande frågorna.
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RESULTAT FRÄN INTERVJU II.

Svaren på frågorna har överförts till tabellform och 
återfinnes i bilagedelen såsom tabellerna 54-62.

Kan specialläraren arbeta mot mål av social utveckling?
(tabell 54-56) .

Under vår första intevju och också vid tidigare enkäter 
hade vi fått klart för oss, att specialläraren ansåg sin 
vikigaste uppgift vara att ge eleverna social träning.
Nan tycktes här vara helt enig med läroplanens övergripande 
mål. Vid våra besök i skolan, dels under våra tidigare in
tervjuer och vid observationerna, dels från våra tidigare 
skolerfarenheter, hade vi sett mycket lite av det som så 
starkt betonades. Eftersom vi själva ansåg just denna skill
nad viktig att få belyst och också diskuterad, öppnade vi 
den egentliga intervjun med frågor, som innebar, att in
tervjupersonen fick definiera vad han/hon avsåg med per
sonlig utveckling och social utveckling. Utifrån den ter
minologi, som användes i läroplanen, sökte vi avgöra hur 
väl förankrade dessa begrepp var hos läraren. Det stora 
flertalet av de tillfrågade tycktes ha en någorlunda klar 
begreppsförankring. Vi bad därefter intervjupersonen söka 
förklara, varför vi sett så lite av den sociala träningen 
men så mycket av försök med inlärning av bokliga kunskaper.
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Av tabell 54 framgår att svarsmönstret är något olika i de 
olika grupperna. Om vi till en början granskar grupperna 
utifrån var man tjänstgör, så ser vi att lärarna i den kon
ventionella skolan i första hand anger att det är vårt be
sök, som fått denna negativa effekt 'och att man känner sig 
bunden av läroböcker och timplaner. Man upplever också att 
andra förväntar sig, att man i skolan sysslar just med så
dana ting.

SIA-gruppen som också inkluderar lärarna vid den öppna skolan 
påtalar i första hand bundenheten av läroböcker och timplaner, 
i andra hand att man inte vågar syssla med andra ting - man 
vet inte var det leder hän, man påpekar också att man inte 
egentligen kan något annat. Besökseffekten påtalas dock av 
14 procent. Rh-sär gruppen anser i första hand, att man inte 
vågar syssla med de här sakerna och därutöver finns de från 
övriga grupper påtalade svaren med även här. Om vi delar upp 
intervjugruppen i utbildade respektive outbildade special
lärare, så ser vi att de flesta outbildade inte sysslar med 
social träning och personlighetsutveckling, därför att man 
är så bunden av läroböcker och timplaner, medan majoritets
gruppen av de utbildade pekar på att man inte vågar.

Många av lärarna konstaterar, att det där med personlighets
utveckling, det är vackra ord i läroplanen. Så här säger en 
lärare i en konventionell storstadsskola: "Mycket av det här 
låter vackert - alla de här vackra orden3 som läroplanen har, 
mycket av det kan man ju inte tillägna sig om man inte har 
ett visst mått av kunskaper. Man kan ju inte bara bli sam- 
hällsmedveten - ett visst mått av kunskaper måste ligga i 
botten. Sen är ju frågan - hur bär man sig åt i en klass att 
främja det som läroplanen säger. Vi har ju inte fått någon 
som helst kunskap om hur vi lär ut sådana saker. Vi har ju 
bara fått lära oss hur man lär ut matte, svenska och såna 
saker. Det är ju det enda man kan. Vi har ju läst alldeles 
för lite utvecklingspsykologi t ex. Det jag kan om det - 
det fick jag lära mig på speciallärarlinjen. På vanliga 
seminariet fick jag ingenting... Om man tar sådana saker 
som medinflytande och medansvar3 hur ska man kunna jobba
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med sådana saker i skolan. Nej, jag skulle inte kunna klara 
av det. Jag skulle inte veta hur man gör. Hur skapar man 
trygghet. Det är oerhört svårt på ett sådant här ställe.
Hur ska man göra det? Skapa trygghet i 10 minuter av en 
dag. Det kanske man kan!"

En lärare i en särsko lek lass konstaterar: "Det kan gå dagar 
då man inte gör något annat än diskuterar deras problem. Det 
blir ingen undervisning och då känner man - vad är jag här 
för? Jag är ju här för att lära dom något. Men jag kan ju 
inte lära dom något om dom är fulla av personliga problem. 
Men vi har ju inte samma press pä oss som man-.har i grund
skolan - att eleverna ska kunna vissa saker till nästa års
kurs". En lärare på rh-skolan tycker inte att skolan ska 
ägna sig åt annat än kunskaps inlärning: "Jag tycker det är 
en väldigt stor risk som man tar. Om man alltför tidigt 
låter eleven bestämma, vad han skall lära sig, så har jag 
en känsla av att dom kan komma att missa en bit, som dom 
kommer att sakna när dom sedan blir vuxna".

Svaren på vår fråga om man ansåg sig kunna arbeta mot läro
planens mål av social utveckling och personlighetsutveck
ling, framgår av tabell 55. Om ja-svaren kombineras med 
"försöker"-&\jaren så är svarsbilden mest positiv vid sär- 
rh-skolorna och SI A-skolorna. På samma sätt är de ej ut
bildade special lärarna mer angelägna att betona att man 
både kan och försöker arbeta mot målen av social- och per- 
sonlighetsutveckling.
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Man vill nog försöka arbeta efter läroplanens sociala mål 
(tabell 55), men det finns mycket som hindrar (tabell 56). 
Bristande utbildning är tveklöst ett hinder, upplevelsen 
av allas förväntan om att skolan skall syssla med det den 
alltid gjort, kunskapsinlärning och drill, är ett annat 
hinder. Men det finns också en uppgivenhet, en känsla av 
maktlöshet, som kan förlama alla försök till förändring.
"Dom här vackra orden är de första man möter i läroplanen 3 
och sedan kommer allt det där man ska hinna med3 och det 
är ju mer påtagligt. Särskilt när man jobbar i en sådan 
här klass vill man ha något att gripa tag i. Det här kan 
man jobba med3 och då är det nära till hands att det blir 
mattea oä och svenska. De där vackra orden de kommer när
mast från situationer. Något har hänt och då kan man till 
och med här sitta en hel timme och prata om det och det är 
tyst och lugnt. Jag kan arbeta mot de där målen men ta t ex 
trygghet. Om man t ex utifrån en dags arbete tänker efter 
vad för slags trygghet man gett dom - man står där framme 
och försöker lära dom saker. Man upplever närmast att man 
får tvinga dom till att göra en sak. Vad ger det för en 
trygghetskänsla. Ingenting. Medansvar - medbestämmande?
Det är illusioner. Och jag tror det är så i de allra flesta 
klasserna. Man kan göra en experimentvecka. Det gjorde vi. 
Dom fick göra vad dom ville och de båda fungerade och inte 
fungerade. Jag sa till dom: Ni får teckna hela veckan om ni 
vill. Och det var några som gjorde det. Om man skulle satsa 
på det en gång till3 då skulle man vara säker på att ha 
både rektors och föräldrars stöd. Får dom jobba med egna 
initiativ - det tar åratal för dom att klara av det. Och 
så upplever man - det är kanske en försvarsmekanism - att 
man i princip bara får fungera som handledare: Pröva det 
där - ta det där materialet3 gör så. Det har man ju ingen 
träning på". Har du några metoder för att arbeta med social 
utveckling? "Visst finns det metoder3 men det finns inga 
enkla trix. Man måste ha en klass från början. Har dom kom
mit till trean3 då vet dom hur skolan fungerar. Man ska 
sitta stilla på sin plats. Dom ska göra det och det. Det 
har dom ändå inte gjort. Skulle man försöka då3 säga: Var 
så god välj. Vad känner du för att lära dig idag. Dom skulle
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bara vandra ut - förmodligen”. Hen den här läraren tycker 
att personlighetsutvecklingen är inget problem, men man 
kan kanske göra den till ett: "Man försöker luska ut vad 
som gått snett - både kunskapsmässigt ooh social t. Så 
sitter man ooh pratar ooh pratar myoket. Men så sätter 
man honom i en kunskapssituation ooh då ser man .att den 
ger allt det man försökt prata sig till tidigare. Den 
ger samhörigheten> ooh det går väl med inlärningen- käns
lan av att lyokas finns inbyggd i det. Kunskapssituationen 
ger många gånger mer än att bara sitta ooh prata”. Hur 
skapar du trygghet? ”Ju mer man lär sig desto tryggare blir 
man”. Kanske ändock att det sista citatet inrymmer den 
största sanningen: ”Man får väl erkänna att man inte satt 
sig ner ooh funderat hur man ska utveokla de där sidorna”.

De i intervjugruppen som svarat att de inte kunde arbeta 
mot läroplanens mål av social och personlig utveckling fick 
följdfrågan: "Vad hindrar dig från att arbeta mot de här 
målen?” [tabell 56).

Antalet individer i varje tabell-cell är litet, varför en
dast de celler med stor svarsanhopning blir intressanta.
Det mest påtalade hindret är utbi1dningsbrist. Han kan här 
observera att det är större procentandel utbildade special
lärare än icke utbildade, som upplever sig sakna utbildning 
En lärare konstaterar: ”Inte tyoker jag skolan lägger hin
der i vägen för det. Det är väl så att man har inte satt 
sig ner ooh funderat över det där”.

De som svarat att det ansågs kunna arbeta mot de sociala 
målen fick frågan om man kände till metoder för att arbeta 
mot de' målen. Svaren blir något vaga. Han konstaterar att 
man diskuterar, man söker ta upp elevidéer och man söker 
att umgås med eleverna på ett naturligt sätt.
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Är det elevens behov eller är det läromedlen som styr un-
dervis ni ngen? (tabell 57-53),

Lärare i den konventionella skolan är mer angelägna att 
betona läromedlens förträfflighet än- lärare i SIA-skolan 
och den öppna skolan (tabell 57). Den icke utbildade är 
också tydligen mer tveksam till läromedlen som styrmedel. 
Slår man ihop gruppen nej-sägare med de tveksamma blir 
skillnaden mellan utbildade och icke utbildade special
lärare mindre markant. Följdfråga blev: "Anser du att 
elevbehoven överensstämmer med det du förmedlar?" Över
vägande delen ansåg att det inte gjorde det jämt (tabell 
58) .

De som svarade att man försökte tillgodose elevens behov 
(ca 19%) fick besvara frågan hur dom tog reda på elevens 
behov. De svar som erhölls skiljde sig ej i nämnvärd grad 
från varandra, frånsett att ett antal särskollärare gav 
svaret: "Jag funderar över vad som är eller kan vara nyt
tig kunskap för eleven". I övrigt låg tyngdpunkten svar 
inom områdena: "det är intresset nu> som är elevbehovet". 
"Vi samtalar eller diskuterar med eleven"9 "Vi erbjuder 
ett antal 'fria’ aktiviteter".

De som svarade att man ej ansåg sig kunna tillgodose elev
behovet (ca 17%) fick frågan vad som hindrade dem och inte 
heller här erhölls svarsbilder som skiljde sig mellan 
grupperna. Man lämnade svar som "Vi vet ej elevens behov 
nu"i "Eleven vet ej sitt behov i framtiden" "Eleven hade 
under skoltiden passiviserats" "Jag är inte utbildad på 
den sidan", En lärare konstaterar: "Det är väl det man 
först ooh främst försöker3 detta att utgå från elevens 
behovy men det är så svårt genom att de är så olika och 
man är ensam. Det är jättejobbigt att hitta saker som 
passar". En annan säger så här: "Man är väldigt rädd att 
släppa det man en gång lärt sig. Man är inne i det gamla 
systemet, att man upp fattar sig själv som kunskapsför
medlare och det ser man ganska ämnesmässigt... Den här 
teoretiska kunskap sinhämtningen borde få komma i andra
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handy man får ta mod till sig ooh säga det". Hen det är 
kanske inte mig som lärare det är brister på: "Passivi
teten hos eleverna gör att man grips av vanmakt, när man 
tänker på hur man skulle kunna jobba, att man skulle kun
na gå ut i samhället ooh jobba på egen hand".

Hur samverkar specialläraren? (tabell 59-60)

Gm samverkan har man skilda uppfattningar beroende av var 
man har sin tjänst. I den konventionella skolan svarar 
merparten att man samverkar jämt och ständigt under skol
dagen sporadiskt. Lärarna i SIA-skolan och den öppna sko
lan har samarbetet knutet till vissa fasta tider. Det är 
olika planeringsgrupper eller EVG-sammanträden (EVG^elev- 
vårdsgrupp) dit samverkan hänskjutits. Lärarna i sär- och 
rh-klasser har i stort sett separerat sina svar i två olika 
grupper. Rh-lärarna anger som sin samverkansform 'social 
träning’. Hed det avses en viss verksamhet som bedrevs vid 
vår rh-skola och som påminner om högstadiernas fria val.
En eftermiddag i veckan kunde eleverna välja mellan vissa 
sysselsättningsaktiviteter och för både planering och ge
nomförande krävdes med nödvändighet samarbete. Särskol- 
lärarna har sina svar främst under rubriken ’på annat sätt'

Påfallande är det stora antalet lärare som i den konven
tionella skolan känner sig ensamma. Så här uttalar sig en 
speciallärare, som är ensam speciallärare i sin skola:
"Jag är ensam speciallärare här ooh just nu skulle jag 
vilja ha en speciallärare till, för ibland känner man sig 
lite ensam. Utfrusen känner jag mig inte. Vi trivs bra med 
varandra ooh det är ju väldigt viktigt. Men jag har hört 
speciallärare som känner sig som om dom vore på ett gung- 
fly - vet ej var dom hör hemma - känner sig så ensamma".

Han fick också ange hur man tyckte samverkan fungerade 
mellan speciallärarna och andra befattningshavare och 
generellt kan konstatera att samverkan mellan special- 
läraren och den vanlige läraren tycks fungera bättre än 
mellan olika speciallärare.
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Den tid man samverkar använder man framför allt till pla
nering, till att diskutera elevproblem och till att dis
kutera metodik (tabell 60). När vi tillfrågar lärarna, 
om man upplever sig ha behov av Ökad samverkan, får vi 
av de flesta svaret att nuvarande förhållandet är fullt 
tillräckligt. Dock tycker man att tiden borde kunna ut
nyttjas till fler regelbundna träffar där man planerar 
tillsammans.

Samverkan med föräldrarna tycker man i allmänhet fungerar 
bra, men tiden behöver utökas. Han är också angelägen att 
betona, att omfattningen måste bero av behoven. Uppfattning
arna om värdet med föräldrakontakter skiljer sig mycket at. 
Många är positiva till den, som den här specialklass lä
raren: "I den här klassen har föräldrarna varit med i
klassarbetet väldigt mycket. Dom har ibland varit i 
klassen hela dagarna. När det har kommit en ny elev har 
det hänta att mamman varit med en hel vecka — kommit och 
gått - och sen har dom ställt upp. Vi har haft för
äldraträffar och träffar med barn och föräldrar — jul
fest tillsammans. Dom har stöttat mig väldigt. Hade 
jag inte haft föräldrarna så vet jag inte om jag kom
mit någon vart". En högstadielärare tycker att föräld
rarna mest är intresserade av betyg och att de egentligen 
är dåligt informerade om skolan. Så här säger han: "Det 
stora flertalet föräldrar träffar man vid sådana där kvart
samtal och det föräldrarna då vill veta är: Hur ligger han 
till i fysiks är det över eller under eller är den en 4:a 
nu. När jag istället försöker ta upp andra punkter så ver
kar dom nästan ointresserad av hur han fungerar tillsammans 
med kamrater... och sedan så känner föräldrarna väldigt lite 
till mål och riktlinjer i läroplanen". Vi frågade, också lärar
grupperna om de kände sig otillräckliga vad det gäller för- 
äldrasamarbetet. Ungefär hälften av samtliga svarade nej.
Av de övriga utsade sig de flesta ha svårt att samtala med 
föräldrar men en grupp (20%) angav svårigheter, utan att 
kunna artikulera vilka.



Hur är en^ special lärares undervisningsstrategi uppbyggd 
och hur förändrar han/hon den? (tabell 61) 

Vid frågorna om lärarens undervisningsstrategi presenterades 
f gur 1. Figuren förklarades (se bilaga 5) och fick sedan 

vara utgångspunkt för frågor omkring special lärarens un

dervisningsstrategi och hur den förändras, när det upp- 
star behov av förändring.

SYSTEMATISERING INTERNALISERING

LÄRARENS
UNDERVIS

NINGS

STRATEGI

TEORI
BILDNINGAR

BEGREPPS
BILDNINGAR

OBSERVERBARA FÖRETEELSER LÄRARENS

TIDIGARE

ERFARENHET

NINGS

SITUATIONEN

Figur 1 'Modell för utveckling av lärarens undervis

ningsstrategi .

Rh-sär-lä raren och den konventionella läraren har ett tyd

ligt mindre behov av en teori-förankrad undervisnings

trategi. För dem är den egna erfarenheten väsentligare. 
Anmärkningsvärt är också att fler av de icke utbildade 

special lärarna anger teorier och ideologier som viktiga 
för undervisningsstrategier. När undervisningsstrategien 

sedan behöver förändras så har teorin inte heller särskilt 
stort utrymme. Det stora flertalet av lärarna utsäger sig 

göra förändringar som ej är förankrade i vare sig teoretiska 

eller ideologiska överväganden. Denna grupp är större

bland lärarna i SIA-skolan och den öppna skolan och
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på samma sätt är den outbildade gruppen större bland dessa 
lärare. En mindre grupp - och den gruppen är störst bland 
Rh-sär lärarna och de konventionella skolans lärare - ut
säger sig vilja ompröva sina teorier och utifrån detta 
förändra sin strategi. Här finns också ett större antal 
utbildade än icke utbildade speciallärare.

Så här uttrycker sig en särskollärare om hur hon ser på 
undervisningsstrategien: "Det beror på läraren själv. Det 
är ju värdefullt detta med erfarenhet. Erfarenheten från 
den vanliga klassen hjälper ju en mycket när man ska un
dervisa de här barnen. Vad det gäller metoder så söker man 
sig fram. Man lämnar ju sina gamla teorier ooh söker nya 
metoder för att kunna nå de mål man ställt upp. Ibland 
måste man ju gå ner på en nivå där man upplever sig total
barnslig, Men så upptäcker man att man lär dom just det 
man tänkt och då så",,.

En annan särskollärare säger så här:

"Jag tror tyvärr att det är teorierna som fått vara för- 
härskanden - det har blivit för mycket teorier. Dom har 
inte anpassats till den verklighet som finns runt omkring 
oss. Som här, här är det ett utflöde av information hela 
tiden och ideer, men det blir bara ett komplement till 
teorierna. Man är så bunden till teorier så man anpassar 
dom inte alls efter de erfarenheter man själv och ele
verna har. Man är så bunden upp till dem och så följer 
man dom oavsett om det går hem eller inte,"...

Men man kan också se det hela mycket enklare: "Om det är 
något som går snett så kan vi få hjälp. Vi har den möj
ligheten att få en lärarassistent". Med den möjliga lös
ningen på problemen kanske man inte alls behöver fundera 
vare sig över teorier eller ideologier.
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En annan special lärare säger så här om sin undervisnings
strategi :

"Det vanligaste är nog att man går runt i ett ekorrhjul. 
Det beror nog gå att man inte har någon att diskutera med. 
Om man var ett gar tre gersoner här, som man kunde reda ut 
varje situation med och sedan ta ugg teorier om varför det 
gick snett istället för att söka bena ut det själv. Men 
man gör inte så. Men även om man har hjälg av andra så 
kanske man ändå inte orkar".

Så här säger en lärare i en storstadsskola:

"Jag tror inte återkogglingen till teorier och ideologier 
är så vanlig, Ja OK, det är kanske så att det sker en åter- 
koggling, men om man omarbetar något, det tror Jag är gans
ka sällsynt. Jag tror det kommer tillbaka något, men sedan 
orkar man inte eller kallar det - hinner inte med - stöter 
ifrån sig, blundar söker stöta ifrån sig såna saker och 
fortsätter sedan som förut, kanske ändrar man sig så att 
man blir lite mer auktoritär, lite hårdare, lär sig då 
att man ska hålla inne leendet de två första veckorna...
Men det är fruktansvärt svårt att ändra sig. Man kanske 
måste ändra sina värderingar och det är det ingen som vill. 
Man vill inte ändra sitt "Jag" som man har nu. En ändring 
betyder kriser för en själv och sånt är Ju fruktansvärt 
Jobbigt, en slags försvarsmekanism som träder in".

Varför tar specialläraren aldrig upp elevinitiativ?(tabell 62)

I slutfasen av intervjun påpekade vi att vi mycket sällan 
under våra besök i klasser och kliniker sett något av elev
medverkan - att vi sett få fall där elevinitiativ tagits 
upp och bearbetats. Merparten av de orsaker som special- 
lärarna angett till att man ej tar upp elevinitiativ har 
samlats kring rubriceringarna "vet ej vart det leder" och 
"rädd om tiden" samt "gamla lärarrollen". Många svar har 
kategoriserats i gruppen "annat" och bland svaren där 
återfinns bl a följande: "Man vet ej om man gör rätt",
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"Det kanske bara skapar oro" 3 "Man orkar inte". "Det är 
omöjligt med de stora grupperna" "Man får röja sig för 
myoket".

Svaren är mycket mer nyanserade än vad som framgår av en 
tabell. Så här säger ett par särsko 1lärare:

"Det beror på det gamla - på den balast man har sen tidigare 
Man har kanske utsatts för ett auktoritärt undervisnings
system - det har ju i alla fall jag gjort. Och man har in
präntats det där med att teoretiska kunskaper är itäldigt 
bra - det premierades. För mig bottnar det i det - det är 
fädernas missgärningar".

"Jag vet inte om vi har fastnat i vår gamla lärarroll så 
att det inte hjälper med vidareutbildning. Jag är inte så 
säker på det. Dom som behöver utbildningen3 mest dom är 
rädda för att gå såna kurser för dom är så osäkra så dom 
törs inte visa osäkerheten för andra. Törs nästaninte se 
den själva ens".

Rh-läraren härnedan har en något annan uppfattning:

"Det beror väl på att eleverna har så många olika viljor. 
Det är svårt i en undervisningssituation att ta vara på 
varje infall som eleverna har för att det är inte säkert 
att om andra har lust att ställa upp på det infallet3 och 
det finns ju elever som alltid avbryter och har olika syn
punkter och skulle man ta upp deras infall varje gång så 
skulle det stjälpa allting. Jag tror förresten inte mycket 
på det där. Man kan inte ta vara på varenda infall - då 
skulle man inte få någonting gjort".

Men lärarna i SIA-skolan och den konventionella skolan 
hade också uppfattningar:

"Man är rädd för att pröva något nytt. Man har inte själv
känsla och man värderar inte eleverna på rätt sätt. Man 
gör det någon gång och då går det snett och så vågar man 
inte göra om det. Man måste ju låta nya idéer få tid på 
sig".
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"Man är rädd för att tappa kontrollen. Jag kanske inte kan 
det här. Nu släpper jag iväg den här eleven, och så har jag 
inte hunnit med att läsa på innan. Man tror att man måste 
vara den där allvetaren jämt. Måflte kunna allting. Jag 
kanske inte vet det här svaret. Kanske man kommer fram till 
flera möjliga lösningar - vet inte vad jag skall, säga är 
rätt - man är helt enkelt otrygg".

"Vi har ju inte kommit bort från kunskaps skolan Men sen 
är ju frågan - hur mycket ska vi bort? Som nu med betygen 
kvar. Arbetslivet som fordrar att skolan skall ha gett 
eleverna,... Det är inte skolans problem - det är samhällets".

Vi bedömde svaren som att den bristande elevmedverkan bott
nade i en osäkerhet och otrygghet hos läraren. Oberoende 
av skoltyp och utbildning svarade flertalet att man kunde 
komma tillrätta med detta problem genom att ändra lärarutbild
ningen och ordna studiecirklar.

Så här sa en anhängare till studiecirkelidén:

"Vi löser det genom en studiecirkel, - Träffas en gång var 
fjortonde dag. Vi läser och träffas hemma hos varann och 
pratar omkring det vi läst. Många gånger händer det att vi 
inte pratar omkring det vi läst. Många gånger händer det 
att vi träffas - pratar omkring skolproblem och knyter an 
det till det vi läst i böckerna. Knyter an det till det 
som händer på vår skola där vi jobbar nu. Det får oss att 
tänka till en smula. Men mycket är att umgås.

Studiecirkelns effekter uttrycker en speciallärare så här:

"Det blir mindre problem oss emellan. Vi får lättare att 
mötas. Vi blir tryggare i vårt jobb. Vi vågar erkänna* att 
det gått snett. Vi vågar erkänna ett misslyckande. Sa som 
vi har det nu kan det hända att någon lämnar sko*lan f&r 
att gå på en kurs - kommer tillbaka med idéer vågar berätta 
om dom vidareutveckla dom - försöker göra något av dom här 
på skolan. Så pass långt har vi kommit nu. Jag tror att en
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förutsättning är att man jobbar med den gruppen - att de 
som jobbar tillsammans går igenom det här. Ofta är det ju 
helt meningslöst att någon åker på kurs. Kommer tillbaka 
helt entusiastisk ooh vill sätta igång med en massa saker 
men så blir det inget av det sedan. Man har ingen förank
ring på den egna skolan så man kan inte föra de där idéer
na vidare".

Nen kanske inte heller utbildning i sig är tillräcklig, 
kanske är det ett problem, som har en helt annan orsaks- 
bakgrund.

"Tyvärr verkar det så att många lärare inte är medvetna 
om den första biten i läroplanen. Vad jag efterlyst länge 
är en diskussion om de övergripande målen".

"Det är ju därför jag ofta försöker prata med mina arbets
kamrater, men dom pratar aldrig med mig, för dom har ar
betat här länge ooh känner sig inte så osäkra, som jag 
gor ".

"Men du förstår att jag tror att dom som verkligen skulle 
behöva gå där (i studiecirklar), gör aldrig det".

"En fortlöpande utbildning, det tror jag på. Det är väl 
så, många gånger, att vi gör vårt speoiallärarår och 
sedan är vi färdiga. Men det är vi långt ifrån. Man 
skulle ha en rullande utbildning, gärna i diskussions- 
och studiecirklar".

Men om det nu är så att bristerna berodde på utbildnings- 
brist, vad gör då den enskilde läraren åt det? De flesta 
har uppfattningen att man åtminstone söker följa debatten 
i facklitteratur och facktidningar, men några tycker som 
den här läraren:

"Man har ju så mycket med det andra - man har bara inte tid 
med några såna diskussioner". (Ang diskussioner med anled
ning av vad man läst i fackpress).

Många uppger sig således följa den pedagogiska debatten, 
och här har speciallärarutbildningen haft stor betydelse, 
påstår man. Man följer betydligt mer med i det som händer
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på det pedagogiska området efter specia1lärarutbildningen. 
□et man har läst stannar dock vid någon enstaka debattbok. 
De flesta kan inte ange något de läst, som varit till nyt
ta för dem i arbetet. Många, som säger sig följa debatten, 
kan vare sig ange författare eller litteratur, som de tagit 
del av under den sista tre månaders perioden.

DISKUSSION DCH SAMMANFATTNING AV INTERVJU II.

Specia1 lärarna, både de med och de utan speciallärarutbild
ning är ganska medvetna om vad läroplanen säger om social- 
och personlig utveckling, man är också medveten om de medel 
som anges för att man ska nå de här målen. De flesta stäl
ler sig verbalt bakom målen, men man har fortfarande långt 
till en målinriktad handling enligt våra observationer. Man 
förklarar det med att man inte vågar sig ut i den okända, 
man har inte utbildning, man känner trycket från föräldrar 
och kollegor att man ska arbeta i skolan som man alltid 
har gjort. Man säger också att många barn heller inte vill 
arbeta självständigt, dom vill bli styrda. Regelsystemet 
hindrar också i viss omfattning - "vi har ju betygen kvar”
- vi har mottagande stadier och skolor. Dch de som finns 
på just mottagarenivå säger sig hindras av att de får ta 
emot barn, som blivit förstörda av tidigare år i skolan - 
barnen är nu så passiverade att de bara orkar sitta och 
ta emot det läraren serverar och knappt det. Den här "dub
bla missuppfattningen" har säkert en grund i en bristande 
samverkan mellan olika lärargrupper. Det är alltså andra 
det beror på - för själv försöker jag ju. Den attityden 
upplever vi som mycket vanlig bland de lärare vi samtalat 
med. Det är nu bara så att vi sett mycket lite av försöken, 
då man låter eleven påverka undervisningen, då man tar upp 
något som hänt, då man vågar lämna lärobok och förprodu
cerade läromedel.

I den konventionella skolan möts vi av förklaringen, att 
så här jobbar vi ju inte i vanliga fall. Det är nu, då ni 
besöker oss, som vi arbetar så här. Annars....
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Denna förklaring strider mot vår uppfattning om hur be- 
sökseffekten kan påverka lärarens agerande. Vi vill på
stå att, när läraren får besök i sin klass strävar han/ 
hon efter att så nära som möjligt ansluta sig till den 
modell vederbörande har av hur läraren bör fungera i 
sin skolverkligehet. Vi tror alltså att vi i verklig
heten fått en idealiserad bild.

Men många delar inte alls läroplanens uppfattning om att 
man bör utgå från elevens behov. Man intar en förmyndar- 
attityd. Dels vet man bäst vad barnen behöver när de är 
vuxna, dels har läroboksförfattarna tänkt och då är det 
ju ganska onödigt att man som lärare på gräsrotsnivå 
besvärar sig med att tänka.

Gustafsson och Stigebrand (1972) har i sin undersökning 
mätt samma företeelse: Speciallärare som vet vad man bör 
göra, men som sedan inte alls gör så. Kunskapen om den 
önskvärda målinriktningen har dessa forskare tagit som 
en garanti för att riktningen i skolans verksamhet är 
på väg mot målen. Vi tror att den tolkningen är alltför 
lättvindigt positiv. Vi tror att det krävs ett mycket 
långsiktigt utvecklingsarbete i skolan för att vi ska 
våga tala om att siktet i skolarbetet ens är riktat 
mot de övergripande målen.

Vi är alltså pessimistiska och vår pessimism grundar sig 
inte bara på en bristande strävan mot ett uppfyllande 
av det övergripande målsystemets intentioner. Den grun
dar sig också på en omedvetenhet hos många speciallärare 
som påstår sig arbeta utifrån läroplanens mål. För dem 
har ett hänsynstagande till elevens behov inneburit att 
man helt uppgivit allt organiserat skolarbete. Inskol
ningen till demokrati har i stället inneburit en strävan 
att alla vid så gott som alla tillfällen skall få göra 
det den vill. Där har man hamnat i en anarki, som kan 
vara svår att ta sig ur. Devisen att det "ur kaos föds
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en dansande stjärna" anser vi inte vara tillämplig om 
"kaoset" är ohanterligt både för lärare och elever.

"Till grund för det "fria” växandet ligger i teorin - 
följande inställning: Eleven är inte något råämne som 
det gäller att påverka eller form'a3 utan eleven är en 
individ under utveckling som det gäller att skaffa 
tillräckligt spelrum åt för att växandet skall ske så 
fritt som möjligt. Pedagogen skall som vi tidigare har 
nämnt3 hindra att rigida och fördomsfulla normer får 
gripa hämmande in i utvecklingen. Men därmed tar libera- 
listen ståndpunkt i praxis. I och med att rätt inriktning 
och rätt handling inte är av naturen givna måste också 
pedagogiens praxis innehålla moment av ledning; eleverna 
måste ledas3 hjälpas", (Dale, 1974, s 140).

Vi tror att läraren i all behovsinriktad verksamhet måste 
fungera som riktningsangivare. Vi måste efter generationer 
av hårt auktoritetsstyrd undervisning skolas in i frihet 
- kanske med tvång föras mot frihet.

Under observationerna var vi med om samverkansförsök i 
klassrummet. Vi mötte då situationer, som vi antar hade 
föregåtts av grundliga diskussioner om vad man skulle 
göra. Vi mötte situationer där lärare tydligen hade 
fungerat tillsammans länge. Han spelade med varandra 
och varandras resurser på ett utmärkt sätt. Samspelet 
tycktes helt spontant och måste ha utvecklats ur en 
lång tids samarbete och det tycktes grundat i en verk
lig kännedom om varandra och om varandras sätt att 
reagera. Men vi mötte också situationer, som vi tidigare 
exemplifierat, där specialläraren helt passivt bara fanns 
till.

Vi bedömer att en del kliniklärare i speciellt den konven
tionella skolan söker isolering och därmed flyr alla an
ledningar till samarbete. Många uttalar farhågor över att 
samarbete skall utvecklas till sammanträden där man bara 
sitter av tiden och som inte leder någonstans. Det tycks 
oss som om samverkan för speciallärare är lättare att 
etablera med den vanliga lärargruppen än med special
lä rarko 1 legor. Det var endast på en skola vi mötte ett 
organiserat samarbete mellan skolans speciallärare.
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I SIA-skolan har man schemamässigt lagt ut dels s k EVG-^ 
sammankomster, dels planeringssammanträden. I EVG-samman- 
komsterna är avsikten att man skall diskutera elevvårds- 
frågor. I planeringsträffarna är det den skolmässiga verk
samheten som skall planeras. Några absoluta skiljeväggar 
finns inte i verkligheten mellan de olika träffarnas inne
håll. Det är dock så att i EVG-sammanträdet skall någon 
representant från skolans elevvårds grupp ingå. Planerings- 
träffarna kan ske dels vertikalt på en skola, dels hori
sontellt. Ned vertikala träffar menar vi sådana där lärare 
från åk 1-6 (exempelvis en från varje åk) träffas. Ned 
horisontella avser vi träffar där samtliga parallellklass
lärare för en årskurs träffas. I de horisontella träffarna 
har spec ia 11äraren lättare att finns sin roll. I de verti
kala har vi noterat att special läraren ofta utsagt sig 
inte veta sin uppgift. Nan upplever det svårare i de sam
manhangen att tillföra diskussionerna något. Hur dessa 
planeringssammankomster i verkligheten utformas beror i 
stor utsträckning på om man använder sig av horisontell 
eller vertikal modell. Vi hade tillfälle att delta i båda 
typer av träffar och upplevde att man vid den horisontel
la ägnade sig åt direkt ämnesplanering. Nan gick igenom 
de ämnesavsnitt, som man beräknade att ta upp under kom
mande vecka. Nan diskuterade speciallärarens uppgift. 
Specia1lä raren fungerade i hcg grad kompensatoriskt. Ele
ver med svårigheter kunde få ökad hjälp genom klinikens 
låga elevtal. Om någon elev var efter kamraterna t ex på 
grund av sjukdom kunde den få komma in till kliniken för 
att få chans att komma ifatt sina kamrater. Nan bestämde 
på träffen vilka timmar den eller de eleverna kunde gå 
ifrån klassens arbete. Ett viktigt inslag i planerings- 
träffen var också att fördela arbete. Stenciler skulle 
t ex användas och man gjorde en absolut fördelning. Varje 
lärare skulle ta fram lika många och det var tydligen 
viktigt att special läraren också här fick bidra med sin 
arbetsinsats. Vi kunde inte märka någon övergripande 
diskussion om målet med arbetet.

1) EVG förkortning av elevvärdsgrupp.



Vid den vertikala träffen blev den konkreta planeringen 
minimal. Man var ju ensam från sin årskurs. Här kom dis
kussionerna att röra mer övergripande frågor. Det som 
var centralt vid vårt besök var ett försök med fadder
system. Äldre elever skulle fungera som monitorer i 
lägre klasser. Diskussionerna kom också att röra något 
man läst, någon metodisk fundering man haft etc. Den 
vertikala lärargruppen hade tidigare haft sina träffar 
på horisontell nivå och hade upplevt att de träffarna 
urartat till enbart rationaliseringsdiskussioner, dvs 
hur man med minsta tidsinsats skulle kunna förbereda 
det kammande arbetet. Man tyckte att vertikalträffarna 
i det närmaste fick formen av studiecirkel - planeringen 
den skötte man på frukostraster och håltimmar. I det dag
liga jobbet var det naturligt att umgås på horisontell 
nivå och då fördes planeringsdiskussionen. Att gå från 
horisontal till vertikalgrupp ansåg man vara ett led i 
en naturlig utveckling.

Elevvårdsgruppers arbete tog vi också del i. Dessa hade 
också en fast tid per vecka. I de vi deltog var ämnet 
hårt knutet till elevvårds frågor. Deltagare var lärare 
från tre undervisningsgrupper i årskurs 7 och från elev- 
vårdsteamet deltog skolpsykologen. Diskussionerna upp
levde vi synnerligen positiva. Det gällde att försöka 
lösa de problem man hade på klassnivå och någon tendens 
till att själv vilja undvika arbetet med besvärliga ele
ver och låta experter ta över, märkte vi inte alls. De 
vi talade med om EVG-arbetet var enbart positiva till 
den konferensformen. Genom att man träffades så ofta, 
så kunde man snabbt åtgärda eventuella problem. Lärar
na kände sig få stöd och hjälp av varandra i besvärliga 
situationer. Man var inte längre så ensam.



I en SIA-skola hade speciallärargruppen etablerat en sam
verka ns grupp . En morgon i veckan - 45 minuter före skol
starten träffades den gruppen tillsammans med skolpsyko
logen. Vi deltog i en sådan träff. Den utnyttjades till 
elevvårds prob lem. Man diskuterade med skolpsykologen om 
läget för ”kontrolle lever", man diskuterade om samver- 
kansproblem och överhuvudtaget om bekymmer och glädje
ämnen som man mött under skolveckan. Vi upplevde ett 
stort nyttovärde av en sådan ”hemmagrupp” där man kan 
känna sig förankrad. Vi tror att den fyller ett särskilt 
stort behov speciellt för den integrerade specialläraren.

Samma vilja till samarbete upplevde vi också i den öppna 
skolan. Där deltog de flesta lärarna i någon form av stu
diecirkel, som kunde liknas vid den vertikala planerings- 
träffen inom SIA-skolan, men även andra former av samman
komster förekom. Skillnaden mellan dessa skoltyper och de 
övriga är markant. På de flesta skolor ville man påskina 
att man samarbetade jämt och ständigt under skoldagen, och 
man var tveksam till de tidsinsatser som skulle krävas om 
man skulle tvingas in i nya samarbetsformer.

Särs kollärarna ansåg sig inte alls ha tid till någon som 
helst samverkan. Var det något man vill tala med varandra 
om, så hade man ju telefonen. Frapperande är ju också att 
1/4 av lärarna i den konventionella skolan känner sig en
samma. Vid vår första intervju hade särskilt många lärare 
i rh-ooch särsko leklass er, när det gällde resursförändring, 
uttalat sig för ett ökat samarbete. Trots detta har man 
tydligen svårt att som speciallärare själv ta initiativ 
till detta.

Dm man synbarligen har svårt att få till stånd samarbete 
inom en lärargrupp, så har man det inte lättare, när det 
gäller att få ett fungerande samarbete till stånd med 
föräldragruppen.

Svårigheten kan ju ligga i att föräldrasamarbetet oftast 
måste ske på kvällstid. Några säger sig inte vilja be-
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svära. Andra, som t ex en av de citerade special lärarna 
anser samarbetet tydligen bara behövs, när något gått 
på tok. Spec ia 1lärarna i klinik och de som arbetar inte
grerat anser i allmänhet att föräldrakontakten är klass- 
lärarens uppgift. De kan rycka ih och hjälpa till, men 
få av dem tar egna initiativ. Som vi flera gånger tidi
gare framfört är man som speciallärare av allt att döma 
inte nöjd med hur samarbetet fungerar. Vi vill tolka 
klagomålen som framförts om den dåliga utbildningen på 
samverkansområdet på så sätt.

Vi tror att samverkansproblernet är en kärnfråga för sko
lan idag. Gm lärarna och klasserna arbetar isolerade från 
varandra, kommer de också att arbeta isolerade från sam
hället. Det måste vara betydligt svårare att förändra nå
got ensam än tillsammans med andra. Problem som man tvingas 
bära ensam måste kännas betydligt tyngre än om de delas av 
andra. Vill vi att skolan skall utvecklas, så måste vi hit
ta forum för att diskutera hur vi vill att utvecklingen 
skall ske. Vi kan inte bara stillatigande vänta att andra 
ska hitta lösningarna på de problem vi har. Vi måste lära 
oss att själva aktivt angripa svårigheterna, att själva 
söka de kunskaper som krävs. Här tror vi att speciallärar
utbildningen har en av sina absolut viktigaste uppgifter: 
Att lära de studerande att identifiera problemorsaker och 
att utveckla ett förhållningssätt till svårigheterna I

När det gäller undervisningens teoriförankring har lärarna 
i allmänhet gjort en del överväganden kring teorier, men 
de flesta konstaterar att man arbetar helt teorilöst. Man 
löser problemen t ex genom ökad resurstilldelning, special
undervisning, genom att ta till ett läromedel, utan att 
reflektera närmare över varför det är bra. Det allmänna 
intrycket av undervisningen ger också intryck av spontant 
och oöverlagt arbete. Att elever är sysselsatta är vikti
gast, men med vad är av mindre vikt. Hur inlärning går 
till reflekterar man inte över. Med tanke på alla abstrakta



100

begrepp man använder sig av även ner i låga elevåldrar 
sätter man tydligen inte heller elevers utvecklingsnivå 

i relation till stoff och språk.

Vi tror inte den omedvetenhet som*vi försökt beskriva är speciell 

för speciallärargruppen utan tyvärr är generell för lärare i 

allmänhet. Vi har tidigare talat om en handlingsförlamning 

hos lärare, vi har talat om passivitet. Vi tycker friheten 

från teoretiska överväganden är en del av samma komplex.
Man överlåter besluten åt andra, man är enbart förmedlare 

av det andra tyckt och tänkt. Vi ser detta som en stor 

fara. Omedvetenheten gör, att man mycket lätt kan bli offer 

för spekulation och manipulering. Det måste ju också vara 

en omöjlighet att lära andra ett kritiskt förhållningssätt, 

om man själv är okritisk. Mycket svårare blir ju också att 

i förlängningen acceptera andras kritik, när man aldrig 

själv varit kritisk. Att ta hänsyn till andras behov att 
låta undervisningen utgå från elevbehov, måste ju också 

vara en orimlighet när man själv varit en okritisk for
me dl i ngs age nt . Om man inte sätter in eleven och skolan i 
ett samhälleligt perspektiv riskerar lärarens handlande 

att bli inkonsekvent och styras av en kortsiktig egoistisk 

önskan om egen behovtillfredsställelse. Inkonsekvensen i 

undervisningen bedömer vi vara lika riskfylld för eleverna 

och skolan som en konsekvent "låt-gå"-metod.

Den utbildningsbrist man upplever sig ha tycker man beror 
på att utbildningen både inom grundutbildning och special- 

lärarutbildning inte fyller måtten. Man är dock mer kri

tisk till grundutbildningen. Utbildningarna behöver alltsa 

ses över. För de riedan utbildade efterlyser man fortbild

ningar. Många påpekar värdet av studiecirklar. Man upp
lever sig i allmänhet följa den pedagogiska debatten, och 

de som har speciallärarutbildning, anser att den betytt 

ett ökat intresse för skolfrågor. Den litteratur man säger 

sig ha läst stannar dock vid enstaka tidskriftsartiklar 
ur lärarpressen och någon enstaka debattbok. Man kan dock



inte ange någon speciell artikel eller bok, som man upp
lever ha betytt något för dem.

SAMMANFATTNING AV DEN EMPIRISKA UNDERSÖKNINGEN

Den inledande intervjun pekar på att specialläraren, som 
undervisar inom kompetensområdet för speciallärarlinjens 
gren 1 är väl medvetna om vad de övergripande målen i 
läroplanerna ställer för krav på dem. Detta gäller samtliga 
lärare inom specialundervisningen. De flesta i vår 
undersökningsgrupp upplever skillnader på det pedagogiska- 
området mellan specialundervisning och vanlig undervisning. 
Det som är speciellt positivt med specialundervisningen, 
sedd ur lärarens synpunkt, är kontakten med eleverna, 
men många framhåller också de små undervisningsgrupperna 
som positiva. De negativa upplever flertalet vara den 
känsla av otillräcklighet som ofta infinner sig. Man på
talar också det dåliga samarbetet. Om man skulle förändra 
resurserna för specialundervisning, så vill många att för
ändringen skall gå mot en ökad flexibilitet, men lika 
många anser att resursfördelningen är bra som den är.

Dagboksnoteringarna visar på två huvudorsaker till de 
problem som speciallärarna upplever i skolan. Den ena är 
utbildningsbristen hos speciallärarna. Den andra är eleverna 
och deras dåliga beteende, svala intresse för skolan och 
svaga begåvning. Utbildningsbristen upplevs oftare av den 
utbildade specialläraren än av den outbildade. Lärare 
i SIA-skolan och den öppna skolan anger mindre ofta 
eleven som bärare av skolans problem än lärare inom den 
konventionella skolan. Samverkansproblematiken som på
talats vid intervju 1 bekräftas av dagböckerna.



När vi följer specialläraren i undervisningen, ser vi 
mycket lite av den verksamhet som borde vara en följd 
av en undervisning enligt intentionerna i läroplanernas 
övergripande mål. Det är läraren som styr undervisningen, 
som väljer undervisningsstoff. Den äkta dialogen är lika
så sällsynt. Kommunikationen sker helt på lärarens vill
kor. Färdighetsträning är det oftast förekommande arbets
sättet och uppgifterna är i allmänhet inte alls relevanta 
för elevens livssituation. Vi upplever starkt meningslös
heten i skolarbetet.

När vi i den avslutande intervjun tar upp skillnaderna 
mellan ord och handling så får vi till svar att man un
dervisar så som det förväntas att man skall undervisa.
Man har heller aldrig lärt sig att arbeta så att ele
vens sociala och personliga utveckling tillgodoses. De 
flesta av våra speciallärare i undersökningsgruppen an
ser sig inte heller behöva några teorier för sin under
visning. Och i än mindre grad anser man det nödvändigt 
att koppla sin undervis ningshandling till ett överordnat 
ideologiskt synsätt. Fungerande samverkan möter vi endast 
i SIA-skolan och den öppna skolan. I allmänhet anser sig 
specialläraren ej behöva sysselsätta sig med föräldra- 
kontakt. Den uppgiften överlåter man gärna till klass- 
lärarna. Många anser att lokal utbildning har största 
möjligheten att sörja för att utbildningsbehovet blir 
tillgodosett. Många av våra speciallärare är engagerade 
i studiecirklar.

Vi har inte kunnat finna några påtagliga skillnader mellan 
den utbildade och den outbildade specialläraren. De skill
nader vi har funnit i vårt material är snarare knutna till 
andra individuella skillnader än utbiIdningsski1lnader.

Vår bild av specialundervisningen är således ganska dyster 
och vi kan inte finna att specia1 lärarutbi1dningen tillfört 
specialläraren något som kunnat förmärkas i den konkreta 
handlingen. Man efterlyser utbildning för att på det sättet 
kunna lösa skolans och sina egna problem. Att se utbild-



ningsbristen som orsak till problemen i skolan kan vara 
ett sätt att undgå personligt ansvar. Genom att dels 
eleverna och dels den dåliga utbildningen förklaras vara 
orsak, så är man ju därigenom själv utan ansvar. Man har 
lyft över allt ansvar på andra.

Vi vill istället se en av huvudorsaken till skolans svå
righeter i den meningslöshet som vi upplever skoldagen 
vara fylld av. Mycket lite av det man sysslar med har 
relevans för eleven och elevens situation. Den viktigaste 
målsättningen har vi upplevt vara "elevens fulla syssel
sättning”. Med vad man sysselsätter sig är av mindre 
betydels e.

Fortfarande råder ett ovillkorligt maktförhållande i sko
lan. Det är läraren som bestämmer. Vi har mött tendenser 
till förändring av detta. Man har påstått sig arbeta i 
enlighet med läroplanens anda, när man överlämnat allt 
ansvar till eleven. Man vågar inte ingripa för att man är 
rädd att kallas auktoritär. Följden har blivit att ett 
ovillkorligt maktförhållande lämnats för ett annat, näm
ligen att någon eller några elever tagit över all makt.

Vi vill således påstå, att vi i mycket ringa grad fått 
uppleva någon påtaglig effekt av speciallärarutbildningen 
ute i den praktiska skolverksamheten. En viss verbal bered
skap har man tydligen för ett arbete i läroplanens anda. 
Detta kan dock vara en felbedömning. Det kan vara så att 
utbildningsåret gett sin mest påtagliga effekt på den 
språkliga sidan - man har lärt sig de "rätta" orden.



Att vi nu under vår empiriska undersökning endast kunnat 
återfinna marginella effekter, som vi kan påstå härröra 
från speciallärarutbildningen skulle naturligtvis enklast 
kunna återföras till en utbildning av mycket låg kvalitet.
Vi anser inte att vårt resultat kan förklaras så lättsinnigt. 
Vår erfarenhet av speciallärarutbildningen gör att vi anser 
den inte på något sätt skiljer sig från andra konventionella 
lärarutbildningar. Resultatet borde därför inte heller i av
sevärd grad skilja sig från resultatet från andra lärarutbild
ningar. Den låga effekten vill vi istället härleda till endera 
ett hinder i relationen mellan den studerande och utbildningen 
eller ett hinder mellan den efter utbildningen yrkesverksamma 
specialläraren och skolsamhället, eller en kombination av 
dessa båda.

Vi har under diskussioner kring våra resultat pekat på att 
motiven att söka utbildning i hög grad kan hänföras till yttre 
motiv. Man kan också tveklöst peka på att speciallärarutbild
ningen kan leda till instrumentella vinster som kortare arbets
tid, högre lön, lättare tjänst. Sådana faktorer anser vi kan 
medföra hinder i relationen mellan den studerande och utbild
ningen. Vi kan peka på andra. I enkäterna utsäges att utbild
ningen är för teoretisk inriktat. Detta kan tolkas som att 
arbetsformerna är teoretiska dvs bestå av föreläsningar och 
diskussioner i anslutning till föreläsningar eller inläst 
litteratur. Begreppet kan också ha sin grund i uppfattningen 
att man utgår från fiktiva teoretiska problem och inte an
knyter undervisning tilll verkligheten. Detta kan också leda 
till att hinder uppstår. Om undervisningen avlägsnar sig från 
verkligheten betyder detta också att den studerande kan upp
leva samma meningslöshet i utbildningen som vi tidigare an
sett att dagens grundskoleelev gör. Att sedan få allt serverat 
för sig, och utan att ha en reell påverkansmöjlighet kan 
skapa passivitet, men den betydligt mer negativa effekten 
kan vara en passivitet inför det utbildningsbehov som kan 
uppstå vid konfrontationen med verklighetens problem under 
den kommande yrkesverksamheten.
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Ett hinder i relationen mellan den studerande och utbild
ningen kan på så sätt skapa hinder i relationen mellan 
den yrkesverksamme och skolsamhället. Men dessa senare 
störningar kan förmodligen oftare hänföras till ett mot
stånd mot eller tröghet inför förändringar hos skolsam
hället. Alla förändringar kan upplevas hotande eftersom 
man aldrig helt kan överblicka följderna.

Läraren i allmännhet tycks vara väl förtrogen med ämnes- 
stoff och läromedel. Lektionerna är i allmännhet välstruk- 
turerade, och strukturen upplevs relativt ämnesbunden. Det 
upplevs som ett igenkännande, när man under observationerna 
återkommer till samma ämne, även om klass och lärare är 
andra. Avvikelser från strukturen motiveras ofta i termer 
av omväxling. Lektionerna upplevs ofta av oss som en "här- 
och nu situation”, som måste lösas på ett tillfredsställande 
sätt. Effekter av undervisningen berörs nästan aldrig vid 
våra spontana samtal vid observationstillfället, och då 
blir också diskussioner om hur man lär sig, om olika slags 
kunskap, om vad skolan syftar till mindre intressanta.

Många i vår undersökningsgrupp verkar inte vara medvetna 
om varför man arbetar som man gör, man är inte medveten 
om vad som i verkligheten styr skolans arbete. Det in
trycket gör att vi anser att en synnerligen primär upp
gift för speciallärarutbildningen är att försöka initiera 
en process av självreflexion hos sina studerande.



En annan viktig uppgift för speciallärarutbildningen 
måste vara att hos de studerande utveckla ett "nytt" 
förhållningssätt inför problem cch problemsituationer. 
Det skulle innebära att man söker utveckla en förbätt
rad - fördjupad analysförmåga om vad som är de verkliga 
orsakerna till problemen, och en vilja och förmåga att 
söka erforderlig kunskap för att kunna ha en möjlighet 
att utveckla strategier för att lösa problemet. Detta 
skulle innebära att ansträngningarna skulle sättas in 
mot problemorsakerna och ej mot symtomen. Detta får 
givetvis inte innebära att specialläraren förfaller 
till passitivitet och allmänt accepterande om orsakerna 
till problemen ligger utanför det möjligas ram. Strävan 
måste dock alltid vara att söka identifiera de reella 
orsakerna.

Speciallärarutbildningen måste också skapa en beredskap 
till en påverkanshandling hos "hemmagruppen", så att 
utbildningens intentioner inte bara blir en angelägen
het för den utbildade specia1läraren och en personlig 
egendom för denna. Hen dit torde det inte vara möjligt 
att nå med dagen intagningsbestämmelser och inte heller 
utan avsevärda förändringar av utbildningen.
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DE SPECIALPEDAGOGISKA UTVECKLINGSPERSPEK
TIVEN.



SPECIALUNDERVISNINGENS KONKURRERANDE INRIKTNINGAR.

I 811 arbete för 1975-års lärarutbildnings utredning påpekar 
Lars Elam (1977) att man i början av detta sekel talade om 
abnorm-pedagogik. Det fanns avvikande barn och avvikelsen 
krävde en särskild behandling, en särskild omsorg. Denna 
behandling syftade till en anpassning till omgivningens 
villkor och avsikten blev därför att kompensera avvikel
sen eller behandla den så att den om möjligt upphörde. Be
handlingen fick också inslag av vård och omhändertagande 
så att omgivningen kunde skyddas från den avvikande. Special
pedagogiken blev en klinisk pedagogik med medicinsk inrikt
ning som förebild. Den specialpedagogiska undervisningen 
med medicinskt-klinisk inriktning kom enligt Elam (1977) 
att kännetecknas av en beskyddande men också isolerande 
omvårdnad, av enterapiliknande verksamhet och av allehanda 
knep och knåp for att träna den avvikande eleven till större 
anpassning".

Emellertid har samhället efter hand fått större tolerans 
för ”de svaga och utstötta”, (a.a. s 1). Elam menar att sam
hällets socialpolitiska utveckling fört med sig att special
undervisningen förändrats till en social-ekologisk pedagogik. 
Ned detta menar Elam att man inte längre fokuserar den en
skilda elevens problem utan att man söker se individ och om
givning som en odelbar helhet. Avvikelsen blir därmed inte 
den unga människans problem utan lika mycket omgivningens.
Det gäller alltså i hög grad att anpassa omgivningen till 
eleven. Därmed ansågs det vara felaktigt att ge special
behandling och särskild vård. Det gällde i stället att 
integrera de avvikande unga i den vanliga undervisningen 
och att normalisera deras skolvardag så mycket som möjligt. 
Det gällde då för specialläraren att vara flexibel och att 
kunna ändra sitt agerande efter elevens skiftande förut
sättningar.
Med Elams synsätt skulle således speciallärarrollen för
ändras från en huvudsakligen ”kliniskt” arbetande special
lärare till en i ett arbetslag fungerande speciallärare.



Under våra fältstudier hade jag och min medarbetare tyckt oss 
kunna identifiera båda dessa inriktningar bland vår special
lärare i undersökningsgruppen. I vissa fall präglades hela 
lärarens verksamhet av ejn inriktning, i andra fall återfanns 
båda inriktningarna vid skilda tillfällen hos en och samma 
lärare. Get tycktes oss också som om den medicinskt-kliniska 
inriktningen fortfarande var den mest förekommande inriktningen,

Vi bedömde att de här skilda inriktningarna av undervisningen 
var av betydligt djupare art än de motsättningar mellan regel- 
och målsystem, som Arfwedsson (1977) identifierat. Medvetet 
eller omedveten gav specialläraren genom sin undervisning ut- 
uttryck för sin syn på hur en människa utvecklas, men också 
för sin syn på hur inlärning sker, för sin syn på om handi
kappet främst är situationsrelaterat eller individrelaterat, 
om åtgärder i första hand skall riktas mot en enskild elev 
eller mot skolsystem.

I vår inledande läroplansanalys hade vi i läroplanerna kunnat 
finna samma typer av motsättningar, som vi tolkade dels som 
utslag av kompromisser och dels som okunnighet hos författarna.

Eftersom vi ansåg att inriktningarna primärt gav uttryck för 
synen på utveckling valde vi att kalla inriktningarna för ut
vecklingsperspektiv, och de två utvecklingsperspektiv som vi 
tyckte oss kunna identifiera benämnde vi det teknologiska resp
ektive det ekologiska utvecklingsperspektivet. Det teknologiska 
kan närmast relateras till Elams mediciskt-klinis ka inriktning 
och det ekologiska inrymmer Elams socio-ekologiska inriktning.

Såsom vi presenterat våra undersökningsdata på tidigare sidor 
försvinner de individuella varationerna. Vi valde därför att 
med utgångspunkt från de båda utvecklingsperspektiven låta 
några av försökspersonerna träda fram genom hela undersöknings- 
meteralet för att belysa de skilda inriktningarna, och vi sökts 
också identifiera de olika "försöks"-skolorna utifrån perspekti 
inriktning.



NÅGRA KÄNNETECKEN PÄ OET TEKNOLOGISKA UTVECKLINGS
PERSPEKTIVET.

Jag har tidigare pekat på att även i våra läroplaner de 
båda perspektiven konkurrerar med varandra, men att mål
systemet har övervägande drag av det ekologiska utveck- 
lingsperspetivet medan regelsystemet följer det tekno
logiska. Man är som speciallärare väl medveten om läro
planens intentioner och ger därför vid intervju I svar 
som väl överensstämmer med de krav som framställs i läro
planen. I ett par frågor kan jag dock se tendenser till 
lärarnas perspektivtillhörighet. Läraren i ett teknolog
iskt utvecklingsperspetiv har ett större intresse av att 
förmedla kunskaper än läraren i ett ekologiskt utvecklings
perspektiv. När det gäller resursfördelningen har den tek
nologiskt förankrade läraren tendens till att samtycka till 
den nuvarande uppdelning av specialundervisningsresursen i 
olika klinik och klassformer. Det gäller att sortera elev
erna och att utifrån denna sortering söka ge alla en utveck
ling som är möjlig med hänsyn till vars och ens resurs.

I speciallärarnas dagböcker manifesteras det teknologiska 
utvecklingsperspektivet av problembeskrivningar som innebär 
enkla symtombeskrivningar. Det är eleven som är hråkig, 
orolig, omotiverad eller som trots alla stävanden inta lär 
sig det han skall. Elevens svaga begåvning är också ett 
problem. En annan typ av problem relateras till lärarens 
dåliga kunskper. Han har inte blivit lärd hur man motiv
erar elever, hur man själv lär ut vissa saker.



Organisationen belastas med pseudoproblem av typen:
”man behöver ökad personella resurser”, ”man har en 
organisation som kräver flexibilitet". Inom verksam
hetsområdet tycker vi oss finna lärare tillhöriga det 
teknologiska utvecklingsperspektivet bland dem som tycker 
att samverkan kräver alldeles för mycket tid.

Under observationerna finner vi läraren som tillhör 
det teknologiska utvecklingsperspektivet bland dem som 
helt själva styr undervisningsen eller överlåter under
visningens styrmekanismer till läromedelsproducenterna.
Det är de som aldrig vågar ge sig in i en äkta dialog 
med eleven. I arbetssätt och arbetsformer är det svårare 
att definiera denna lärare.Det framgår emellertid som 
mycket viktigt för honom/henne att de yttre formerna 
fungerar. Det är viktigt att det är ordning, att det är 
tyst, att man är sysselsatt. Undervisningens effektivitet 
mäts bäst i sådana termer, liksom i termer av egen lärar- 
aktivitet.

I intervju II diskuterar vi elevbehov och styrningsmekanismer 
i undervisningen och vårt intryck från tidigare data veri
fieras i stort. Ett nytt kännetecken på det teknologiska 
utvecklingsperspektivet tycker vi oss finna och som repre
senteras av lärarenjsom upplever en utbildningsbrist, men 
som ej av egen kraft anser sig kunna söka kunskap, utan 
kräver speciella arrangemang för att få sitt behov till
godosett .

NÅGRA KÄNNETECKEN FÖR DET EKOLOGISKA UTVECKLINGS
PERSPEKTIVET.

Mellan de två perspektiven finnes motsättningar och man 
kan i stort sett söka det ekologiska utvecklingsperspek
tivets karakteristika som motsatta begrepp till det 
teknologiska utvecklingsperspektivets kännetecken. Ef
tersom det teknologiska utvecklingsperspetivets lärare 
i första hand såg till kunskapsbehovets tillgodoseende, 
så kan vi finna det ekologiska utvecklingsperspektivets



lärare som tillskyndare av de sociala kvaliteterna. Den 

ekologiskt förankrade läraren ser en fara i sorteringen 

och är därför inte någon tillskyndare av separering av 
elever till olika former av klasser crch kliniker. Det 

sociala kontext en individ befinner sig i är viktigt för 

utvecklingen och därför är det i allmänhet viktigt för 

utvecklingen att få tillhöra en normalgrupp.

När det gäller speciallärarnas dagboksnoteringar söker 

lärarna med ett ekologiskt utvecklingsperspektiv att av

lägsna sig från symtombeskrivningarna och istället för

djupa sina problemidentifieringar. Många problem härrcr 

från svårigheter i rollidentifikationen för speciallärare, 

det är problem som härrör till den sociala bakgrunds

miljön, det är relationsproblem både mellan lärare och 

elev och mellan lärare och lärare. Nan vill arbeta inte

grerat, men har svårigheter att finna de rätta vägarna 

för det arbetssättet. Regelsystemet sätter upp hinder i 

en alltför låst'organisation, eller har klassföres tån - 

daren/ämnes läraren svårt att finna tid för samverkan. Man 
•har också olika uppfattningar vad specialläraren skall ha 

för arbetsuppgifter i samarbetet med andra lärare. Vad 

det gäller förhållningssättet till utbildning, så är den 

här gruppen förespråkare för lokala utbildningsalternativ 

som studiecirklar och studiedagar. Man anser att grupp

samtal är ett utbildnings- och utvecklingsalternativ. 

Under observationerna framkommer det att de här lärarna 

söker ta vara på elevinitiativ och finner ingen risk 

i att ge sig in i en äkta dialog med eleven.

VILKA UTVECKLINGSPERSPEKTIV RÅDER PÅ FÖRSÖKSSKOLORNA?

Beskrivningarna av utvecklingsperspektiven har vi hit

tills relaterat till individer, men de kan också rela

teras till grupper. En sådan grupp kan vara de special

lärare som arbetar inom samma rektorsområde. Gemensamma 

faktorer såsom skolledningens funktion, möjligheter 

till diskussioner inom rektorsområdets personalgrupp
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□ch den sociala strukturen inom upptagningsområdet på

verkar skolans ”anda" och därmed också vilket av de två 

övergripande utvecklingsperspektiven, som kommer att 
råda när det gäller rektorsområdets specialundervisning.

Jag kommer fortsättningsvis att beskriva försöksskolorna 

inom de olika rektorsområdena samt relatera denna beskriv

ning till de övergripande utvecklingsperspektiven.

Jag föregriper också beskrivningen på så sätt, att jag 

konstaterar att eftersom den teknologiska perspektivtill

hörigheten är dominerande på våra skolor, så noterar jag 

speciellt våra upplevelser av det ekologiska perspektivet.

REKTORSOMRÅDE 1

Inom rektorsområdet finns en 6-parallellig högstadieskola, 

en nybyggd två-parallellig låg- och mellanstadieskola och 

en en-parallellig lågstadieskola. Inom området finns huvud

sakligen villaområden och mindre områden med flerfamiljs- 

bebyggelse. Högstadieskolan har även rektorsområde 2 nedan, 

som upptagningsområde. Inom detta område finns förutom 

samma bostadsstruktur som inom område 1 även rena lands

bygdsområden .

Låg- och mellanstadieskolorna har hög andel unga lärare. 

Atmosfären verkar avspänd. Det är lätt att komma till 

tals med lärarna. Skolorna verkar ändock konventionella. 

Oen enda förändringstendens vi märker är ett isolerat 

försök med LTG. På de två skolorna finns fem heltidsan

ställda speciallärare. Två arbetar i hjälpklasser på 

mellanstadiet, de enda i kommunen. De övriga arbetar 

med samordnad specialundervisning, huvudsakligen med 

s k kliniker. Av dessa arbetar två på lågstadiet med 

ämnena svenska och matematik och en arbetar på mellan

stadiet med inriktning på läs- och skrivsvårigheter.
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Specia lk lass lä rama tycker vi fungerar tämligen fritt 

båds från varandra och från skolan i övrigt. Undervis

ningen i den samordnade specialundervisningen är i 
allmänhet förlagd till kliniklokaler, men speciallä

rarna anger sig ibland undervisa integrerat. Trots att 
man har undervisningen förlagd till separata lokaler, 
anser man sig stå i nära samarbete med de lärare ma-n 

får sina elever från.

Speciallärarna förefaller inte ha någon strävan att på

verka skolan och lärarna i övrigt, utan tycks oss ar
beta helt på de villkor som skolan och övriga lärare 

anger. Detta behöver i och för sig inte vara något 

negativt eftersom skolan ger oss ett positivt intryck. 
Man har en öppen kommunikation i personalrummet och 

vi får intrycket att man trivs med varandra. Man 

accepterar även pedagogiska ”avvikelser” och tycks 

inte sträva efter att normalisera de som vill försöka 

ett alternativt sätt att arbeta på.

Vi tror att det skulle krävas ganska små insatser för 

att få till stånd andra arbets- och samverkansformer.

Vi kan finna ett fåtal enskilda lärare (klass- och 

speciallärare), som även i praxis försöker tillämpa 

ett' ekologiskt utvecklingsperspektiv. Några special

lärare verkar vara nära ett praktiskt tillämpande. 

Detta till trots vill vi karakterisera låg- och 

mellanstadieskolorna som tillhörig ett teknologiskt 

utvecklingsperspektiv. En "förändringsagent” skulle 

mycket väl kunna påverka skalorna, men förmodligen 

skulle denna påverkan kunna ske till vilket som helst 

av de båda utvecklingsperspektiven!

På h ögstadies kolan finns 5 speciallärare. Alla utom 
läraren i obs-kliniken har speciallärarutbildning.

Två speciallärare undervisar i hjälpklass, en i läs- 

klinik och en i obsklinik. Läskliniken fungerar till 

viss del som förberedelseklinik inför prov och som 

läxhjälpsklinik för de lässvaga eleverna. Många av 

eleverna i de högre årskurserna kommer dit på eget 

initiativ.



Qbs-kliniken fungerar också som ”stödklinik”. De flesta 
eleverna kommer dit enstaka lektioner och man arbetar med 
det ämne som står på elevens schema. Både läskliniken och 
obs-kliniken arbetar således helt på skolans och lärarens 
villkor.

Hjälpklasserna verkar arbeta tämligen isolerat från varandra 
och speciallärarna har ingen större kontakt med kollegorna 
i klinikerna. Hjälpklasslärarna planerar för en större 
grad av integrering till kommande läsår. Vid våra besök har 
vi mycket liten kontakt med ämneslärarna och vårt intryck 
av skolan i stort baserar vi på andrahandsinformation från 
speciallärarna.

Undervisningen synes helt konventionell och klart ämneskun
skaps inriktad . Skolan förefaller oss helt inriktad mot ett 
teknologiskt utvecklingsperspektiv.

REKTORSOMRÅDE 2.

Inom rektorsområde finns 9 LM-skolar. Tre av dessa är 2-3 
parallelliga skolor som är förlagda till centralorten eller 
i nybyggd förortsvi1lastad. Oe övriga 6 kan klassas som 
bygdeskolor. Högstadiebarnen fullgör sin skolgång inom 
rektorsområde 1. I området tjänstgör 7 specia1lärare, flera 
med ambulerande tjänstgöring. En av dessa saknar special- 
lärarutbildning. Special lärarna har sin tjänst förlagd till 
klinik. Man arbetar helt konventionellt. Någon vilja till 
förändring kan inte förmärkas och vi uppfattar inte heller 
att det skulle vara nödvändigt. En speciallärare beklagar 
sig dock över svårigheterna med att få bättre samarbete 
till stånd och känner sig ibland besvärad av en bristande 
medvetenhet hos kollegorna. Oetta är det enda tecknet på 
en kritisk analys av förhållandena inom rektorsområdet. 
Rektorsområdet förefaller oss klart inriktat mot ett tekno
logiskt utvecklingsperspektiv.



REKTORSOMRÅDE 3

Grundsärskola. Inom grundsärskolan finns 7 klasser, två 
på vardera stadium jämte en klass fö-r rörelsehindrade. 
Dessa klasser är integrerade på tre olika LM-skolor 
inom kommunen. Man upplever isoleringen starkt och sak
nar kontakt med grundskolan. Några lärare upplever en 
starkt negativ inställning till särskolebarnen från en 
del av grundskolans lärare. Integreringen är således 
enbart lokalmässig. Även lärargruppen är enbart lokal
mässigt integrerad. Särs ko Härarna anger som orsak till 
att de inte söker kontakt med de övriga lärarna, att 
man alltid, såväl under kortare raster som lunchraster, 
måste övervaka sina elever och därför ej har tid att 
uppsöka personalrummen. Vid samtal med grunds ko le lärarna 
framkommer det, att man saknar särskollärarna på perspnal- 
rummet och är besvikna på deras vilja till isolering.

Vi är övertygade om att skall en integrering bli något 
mer än lokalmässig, måste lärarna i första hand bryta 
isoleringen och komma att tillhöra lärarkollektivet på 
skolan. Särskollärarna i vår undersökningsgrupp tycks 
dock i allmänhet inte vara intresserade ens av samarbete 
inom sin grupp, mycket mindre då av samarbete mellan 
olika lärargrupper.

Vid tidpunkten för våra besök planeras en flyttning av 
klasserna till kommande läsår. Man har besökt de "nya" 
skolorna och upplever sig ha mött en rent negativ, näs
tan fientlig attityd från värdskolornas lärare. Man är 
besviken och uppbragt över detta.

Vid besöken i grundsärskolan visar det sig att lärare 
utbildade inom gren ett tjänstgör inom s k yrkesför- 
beredande klasser. Dessa lärare - två till antalet - 
utnyttjas också vid datainsamlingen. Den ena av dessa 
har sin klass förlagd till det gamla särskoleområdet, 
som nu huvudsakligen utnyttjas av träriingssko lan. Den 
andra klassen är integrerad i en yrkesskola. I dess 
absoluta närhet finns s k dagcenterverksamhet.



Samtliga dessa lärare har speciallärarutbildning. En av 
dem har utbildning från Slagsta, en har s k dispensut
bildning. (Lärare med mer än 5 års tjänst i specialun
dervisning kunde år 1965 erbjudas behörighet efter 
genomgång av treveckors sommarutbildning).

Bilden för besöken i särskolan är mycket växlande. Vi 
upplever såväl något försök till förändring som en för
lamande konventionell syn på skola och undervisning.
Försök att tillämpa ett ekologiskt utvecklingsperspek
tiv i praxis finner vi företrädesvis på lågstadiet och 
i liten mån inom de yrkesförberedande klasserna. I 
stort sett råder dock ett teknologiskt utvecklingsper
spektiv .

REKTORSOMRÅDE 4

Detta rektorsområde är beläget i förort till en av våra 
större städer. I området finnes två låg- och mellan
stadieskolor och dessutom ett antal skollokaler för
hyrda i bostadshus. Bebyggelsen inom området är stora 
flerfamiljshus. Vid vårt besök står ett stort antal 
lägenheter tomma. Området får ofta tjäna som första- 
gångsbosättning, när man kommer inflyttande till staden. 
Andelen ”genoragångsbosättare” är mycket hög och andelen 
invandrare är ävenledes hög. Prob leratätheten i skolan 
är påfallande hög och man har därför erhållit extra 
resurser.

Vid den skolenhet, dit expeditioner är förlagda finnes 
s k öppen skola, som är en tvåparallellig låg- och mellan
stadieskola. I paviljongerna intill finns 6 låg- och 
mellanstadieklasser. I ett intilligande bostadshus 
är två skollokaler förhyrda, det ena för skoldaghem, 
den andra för en hjälpklass på lågstadiet. Sammanlagt 
finns här 11 special- och resurslärare. Två special
lärare har speciallärarutbildning. Man har två hjälp- 
klasser, ett skoldaghem, där såsom lärare tjänstgör 
två psykologutbildade yngre män och en mer renodlad



läsklinik. I övrigt fungerar denna lärarresurs i hög 
grad som en resurs som utnyttjas eller utnyttjar sig 
på varierande sätt.

I den öppna skolan är medelåldern låg. Stämningen är 
öppen och det är lätt att få kontakt med både lärare 
och elever. Påfallande är att man som besökare kan 
röra sig fritt från undervisningsgrupp till undervis
ningsgrupp utan att man verkar vara störande. Ljud
nivån i vissa av grupperna är ofta mycket hög, men 
de olika grupperna verkar ändock inte stcra varandra. 
Utan tvekan är lärarnas arbetssituation mycket pressad, 
men ändock inte mer pressad än i den konventionella 
paviljongskolan.

Inom rektorsområdets andra skolenhet finns i den fasta 
skolbyggnaden 8 klasser i åk 2 och 3 medan övriga klas
ser och årskurser är inhysta i förhyrda lokaler i bo
stadshus. I den delen av rektorsområdet tjänstgör 3 
speciallärare, samtliga med halvtjänst. En är utbildad 
special lärare.

Inom rektorsområdet har man en utvecklad studiecirkel- 
verksamhet som ursprungligen initierats av skolledarna. 
Förändringsviljan kan vi endast förmärka vid den öppna 
skolan, i övrigt är skolarbetet helt konventionellt. 
Enligt uppgift hade en viss högstatus bland lärarna 
knytits till tjänst vid den öppna skalan, något som 
man var rädd för. En viss tendens tyckte man sig ha 
förmärkt att lärare sökte sig dit mer för denna status 
än för arbetets karaktär, och detta skulle i förläng
ningen kunna betyda en risk innebärande att all prog
ression skulle kunna försvinna.



Vi finner företrädare för ett ekologiskt utvecklings

perspektiv på en teoretisk nivå såväl inom den öppna 
skolan som i den konventionella, på praxisnivå både 

bland speciallärare och klasslärare i den öppna sko
lan. Skolledningen verkar intresserade av en mer 

markerad riktning mot ett ekologiskt utvecklingspers
pektiv.

Genom att den öppna skolan så markerat framträder i 

området får rektorsområdet en mer ekologisk framtoning 

än vad det i ett helhetsperspektiv egentligen förtjänar. 

De flesta lärarna har tveklöst ett teknologiskt utveck

lingsperspektiv och kan i framtiden få ett ökat stöd 

även inom den öppna skolan, trots att det ekologiska ut

vecklingsperspektivet där har viss förankring.

REKTORSOMRÅDE 5

Detta rektorsområde innefattar en grundskola med alla 

stadier avsedd för rörelsehindrade elever. På skolan 

finnes också några gymnasieavdelningar. Upptagnings

område är en region, som omfattar flera län. Till sko

lan finns ett elevhem kopplat, men en stor del av ele

verna är dagelever, som med skolskjuts reser varje dag 

till och från skolan. Vid skolan finns behandlingshem 

för gymnastikterapi och medicinsk behandling. I all

mänhet gör eleverna större delen av sin skolgång på 

denna skola från lågstadium och upp på gymnasial nivå. 

Det förekommer dock ibland korttidsplaceringar. Cee 

gäller elever som kommer in för en tids intensivce- 

handling eller som behöver behandling i samband mec 

operativa ingrepp, men som i vanliga fall är integre

rade på hemortens skola.

Skolan är i stort uppbyggd som enkel aA-skola, dvs varje 

årskurs bildar e_n egen klass, men man har även bB-1 av

delningar, som innebär att i samma klass finns elever 

från två årskurser. Klasserna har med nödvändighet låga 

elevtal. I varje klass finns förutom läraren, som är



speciallärare, minst en assistent. Skolan har också läs- 
klinik, talklinik och en kombinerad hörsel och talklinik. 
Ingen av kliniklärarna har hela sin tjänst förlagd till 
denna skola.

De flesta eleverna har mycket grava rörelsehinder och 
dessa är ofta kombinerade med hörseIneds ätt ningar, tal
rubbningar och/eller spasticiteter. Begåvningshandikapp 
förekommer också som kombination. Elevmaterialet har på 
senare år homogeniserats på så sätt att elevernas skador 
har blivit allt svårare. Anledningen till detta är att 
man nu söker integrera så många elever som möjligt på 
hemorten. På grund av skadornas svårighetsgrad, måste 
man i högre grad än i vanliga skolor, individualisera 
undervisningen. Detta möjliggörs genom det låga barnan
talet och assistenthjälpen. Han måste i undervisningen 
använda sig av en stor mängd hjälpmedel både av pedago
gisk och teknisk natur.

Inom skolenheten förekommer alltså många olika personal
grupper bredvid varandra och personaltätheten är hög. 
Samarbetet mellan grupperna kräver stor förståelse för 
varandras arbetsuppgifter. Undervisande lärare upplever 
behandlingarna, som måste ske på skoltid ofta som stör
ningar i arbetet, men man är medveten om att dessa 
störningar är nödvändiga. Hela tiden måste anpassningar 
göras mellan vårdsida och skolsida.

Skolan utnyttjas av speciallärarutbildningen som prak
tikskola, undervisningssektorn och vårdsektorn söker 
i hög grad utnyttja skolan som objekt för studiebesök. 
Inom skolan finnes ett stort antal mer eller mindre 
fasta praktiktjänster för ungdomar som avser söka ut
bildning främst inom vårdsektorn. Detta betyder att 
genomströmningen av människor på skolan är mycket hög 
och detta ökar påfrestningen på den fasta personal
gruppen. Nya ansikten dyker ständigt upp och det är 
omöjligt att veta om vederbörande är personal eller 
bara tillfällig besökare. Naturligtvis måste detta
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innebära en otrygghetsfaktor även för eleverna. De 
psykiska slitaget på personalen bedömer vi vara stort. 
Trots detta verkar den "fasta” personalen trivas och 
vi får intrycket av att personalomsättningen inom den 
gruppen är låg.

På skolan finns schemalagd tid för intern fortbildning 
som arrangeras gemensamt för samtliga personalgrupper. 
Undervisningen upplever vi konventionell och i allmän
het skolkunskapsinriktad. Han har dock möjlighet till 
en fördjupad personlig kontakt, och man söker också ut
nyttja den möjligheten. Undervisningen styrs av elevens 
handikapp, läraren och läromedlen mer än av eleven som 
sådan och elevens intressen.

Även om man lever i en skyddad, isolerad värld, söker 
man sig ut i samhället, trots alla svårigheter som det 
innebär att med rullstolsbundna människor besöka insti
tutioner. Samverkan mellan klasser förekommer, men 
någon gemensam och kontinuerlig planeringskonferens 
e d förekommer ej på skolan.

Vi hade här förväntat oss att möta ett uttalat utbild
ningsbehov bland lärarna och synpunkter på att special- 
lärarutbildningen skulle ge bättre beredskap för att 
möta rörelsehindrade elever.Några sådana yttringar 
erhöll vi inte.

Skolledningen bedömer vi mer administrativt än pedago
giskt inriktad. Rektorsområdet är klart inriktad mot 
ett teknologiskt utvecklingsperspektiv.
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REKTORSOMRÅDE 6

SIA-s ko la.be lägen i en mindre stad. I vårt rektorsområde 

6 ingår delar från två "naturliga" rektorsområden. Det 

från början påtänkta rektorsområdet består av en hög

stadieskola med några mellanstadieklasser. För att få 

en bättre helhetsbild utnyttjar vi för vår datainsamling 

också en låg- och mellanstadieskola som tillhör hög

stadieskolans upptagningsområde men ett annat rektorsom
råde.

Högstadieskolan är 6-para 1le 1 lig och fungerar egentligen 

som två separata 3 parallelliga högstadier när det gäller 

organisation av undervisningen. Nan har 7 speciallärare 

varav en är invandrarlärare. De övriga tjänstgör var och 

en i 3 klasser från samma årskurs. Noteras bör att denna 

skola deltagit i ett stort antal försök, såväl på lokal 

nivå som på riksnivå, under de senaste åren. På låg- och 

mellanstadieskolan finns 10 klasser och en integrerad 

grundsärskolek lass. På denna skola tjänstgör 4 special

lärare, varav en helt och en delvis arbetar med invand

rare lever.

På högstadieskolan förekommer försök med fria och fri

villiga aktiviteter och försök med joursystem. Man har 

ett utvecklat konferenssystem för elevvård och planering. 

Skolan som helhet ger ett livfullt - i ordets positiva 

betydelse - intryck. Varje rast är alltid någon lärar

grupp i färd med att diskutera skolfrågor. När vi an

länder helt oväntade för vårt första besök (skolled

ningen hade försummat informationen till lärarna] sugs 

vi genast in i en livlig diskussion om specialunder

visningens roll i grundskolan. Diskussionsgruppen för

ändras kontinuerligt på grund av håltimmar respektive 

undervisning, men diskussionen fortsätter så länge 

det finns lärare kvar på skolan under dagen. Vi upp

lever att skolan präglas av dessa fortgående diskus

sioner om skola och undervisning.



På skolan identifierar vi tre grupper av lärare. Den ena 
gruppen består av lärare som verkar väl medvetna om SIA- 
skolans intentioner och läroplanens övergripande mål och 
som har en verbal beredskap för dessa mål. Speciallärarna 
hör till denna grupp. Vi ser också en grupp lärare med en 
bakgrund från den forna realskolan bland en del och dessa 
verkar dåligt införstådda med grundskolans övergripande 
mål.

Mellan dessa två grupper finns dessutom en grupp lärare 
som verkar oreflekterande när det gäller inställningen 
till skolans mål. Det som skuljer denna skola från andra 
högstadieskolor är den kontinuerliga diskussion som förs 
inom kollegiet och försöken att förankra förslag till för
ändringar i de övergripande målen för skolan. Dessutom ser 
vi en öppenhet mellan lärare och elever, som vi inte tidigare 
mötta vid våra skolbesök.

Förstärkningsresursen har i hög grad nyttjats till special
undervisning. Utnyttjandet av speciallärarna är hänskjutet 
till planeringsgrupperna, vilket för med sig olika former 
för utnyttjandet. En gemensam strävan tycks vara att integrera 
specialundervisningen i så hög grad som möjligt.

Vår förhoppning är stor inför våra observationer att vi nu 
ska få se hur de övergripande målen förverkligas i praxis. 
Dessvärre har beredskapen för förändringar i de flesta fallen 
stannat på verbal nivå. Den pedagogiska praxisen motsvarar 
inte diskussionsklimatet i personalrummet’. Man påstår sig 
vara medveten om detta, men säger sig inte ha funnit formerna 
för arbetet.

Speciallärargruppen tillhör den pådrivande gruppen på 
skolan och är till stor hjälp åt skolledningen, som vi



1 24

bedömer som den mest pådrivande faktorn när det gäller 
denna högstadieskolas utveckling.

Samverkansformerna tycks fungera tillfredsställande. 
Speciallärarna deltar i planeringsgrupper tillsammans 
med ämnes- och övningslärare och special lärarna har 
även en egen träff varje vecka. En timme före lektio
nernas början träffas då speciallärare och skolpsyko
log och man diskuterar den gångna veckans arbete och 
planerar för nästa. Samtliga speciallärare verkar för
trogna med de elever som diskuteras och man rådgör med 
varandra kring handlingsstrategier.

Högstadieskolan karakteriserar vi som en skola med ett 
ekologiskt utvecklingsperspektiv speciellt vad gäller 
den verbala beredskapen och varande på god väg mot ett 
praktiskt tillämpande.

Låg- och mellanstadieskolan upplevs som helt konventio
nell. Ett par speciallärare arbetar stundtals integre
rat, men undervisningen tycks helt ske på skolans och 
lärarnas villkor. Någon motsvarighet till den pedago
giska debatten på högstadieskolan kan vi inte upptäcka.

Nan har försök med planeringsträffar, där man bland 
annat övergett horisontalgrupperingar för vertikalgrup
peringar. På så sätt undviker man ensidiga rationali- 
seringsplaneringen där det viktigaste syftet är att 
minska varje lärares förberedelsetid. Istället utnyttjas 
nu träffarna mer till diskussioner av mer övergripande 
natur och till planering av faddersystem. Dessa träffar 
fungerar inte för alla lärare. Några anser de överflö
diga och de grupper som dessa lärare ingår i har inte 
utvecklat något samarbete.

Låg- och mellanstadieskolan karakteriserar vi som en 
skola med ett teknologiskt utvecklingsperspektiv.



REKTORSOMRÅDE 7

SIA-skola belägen i mindre industrisamhälle. Skolan 
har alla stadier med 3-4 paralleller på låg- och 
mellanstadierna och 6 paralleller på högstadiet. På 
lågstadiet -Finns en speciallärare på varje årskurs.
På mellanstadiet är special lärartätheten densamma, 
men uppdelningen av årskurser på respektive special
lärare är inte så konsekvent genomförd. På högstadiet 
finns 4 speciallärare varav två fungerar som hjälp- 
klasslärare (åk 8-9), en som obs-kliniklärare och en 
som lärare i samordnas specialundervisning.

Man har försök med fria aktiviteter. På högstadiet har 
man utnyttjat resurser till att minska undervisnings
gruppernas storlek. Sex paralleller ger då nio under
visningsgrupper. Man har också ett utvecklat konferens
system med elevvårds- och planeringsgrupper.

Som vi tidigare påpekat tycks förändringarna mot en 
SIA-skola inom rektorsområde 6 utgå från målsystemets 
intentioner. Man använder sedan regelsystemet för att 
skapa resurser så att målen kan nås. I rektorsområde 
7 märker vi inte några övergripande diskussioner om 
skolans mål, som vi stötte på i rektorsområde 6. SIA- 
försöket märker vi enbart på de organisatoriska för
ändringarna. Skolarbetet i övrigt tycks helt konven
tionellt. Det tycks oss att man här utgår från regel
systemets resurser, för att skapa möjligheter att be
driva en konventionell katederundervisning så stcr- 
ningsfritt som möjligt. Vi tycker också att man lyckats 
med detta i hög grad. SIA-skolans intentioner om elev
medverkan och en undervisning utifrån elevbehov etc ser 
vi inget eller mycket lite av under våra besöks perioder.

En träff med en ele vvårds grupp (EVG) ger ett mycket po
sitivt intryck. Vid vårt besök diskuteras två elevers 
begynnande tendens till olovlig frånvaro. Man disku
terar möjligheterna att göra skolaktiviteter så posi-



tiva som möjligt. Det tycks oss också som om föräldra- 
kontakten fungerar på ett utmärkt sätt. Personalgruppen 
upplever EVG-träffarna väldigt värdefulla genom ett 
problem kan tacklas i sin begynnelse- och att man för
söker lösa problemen själva, utan annan expertmedverkan 
än den gruppen har naturlig tillgång till.

Planeringsgrupperna fungerar på horisontell nivå, dvs 
samtliga lärare i samma årskurs deltar. En träff med 
en planeringsgrupp innebär en genomgång av den kom
mande veckans arbete på så sätt att man går igenom 
läroböcker och funderar över hur långt man ska hinna 
och vem som ska dra vilka stenciler. Man tycks här 
helt styrd av läromedlen och några egna reflektioner 
eller invändningar om läroböckernas uppläggning och 
innehåll görs inte. Han ansluter sig reservations lös t 
till läromedlen, något som i och för sig inte är 
specifikt för denna skola, utan typiskt för de flesta 
undervisningssituationer vi deltagit i.

Vi vill karakterisera rektorsområdet som anslutet till 
ett teknologiskt utvecklingsperspektiv.

Av vår redogörelse för de olika rektorsområdena och de 
utvecklingsperspektiv, som råder där, framgår det att 
fyra rektorsområden (ro 1, 2, 5, 7) har vi karakteri
serat som helt inriktade på ett teknologiskt utveck
lingsperspektiv. I två rektorsområden (ro 3, 4) är det 
teknologiska utvecklingsperspektivet väl förankrat, men 
har viss konkurrens från det ekologiska utvecklings
perspektivet. I ett rektorsområde (ro 61 har det eko
logiska utvecklingsperspektivet en klar förankring 
på en skola, medan det teknologiska utvecklingspers
pektivet råder på den andra skolan.

Vi gör inga anspråk på att kunna generalisera denna be
skrivning till grundskolan i start, utan våra bedöm
ningar gäller de skolor som vi studerat inom projektet.



Resultaten tycker vi inte motsäger vår egen erfarenhet.

UTVECKLINGSPERSPEKTIVENS FÖRANKRING HQS SPECIALLÄRARNA.

Min redogörelse av re k tors områ de rra och deras utvecklings
perspektiv har visat på den allmänna inriktningen och 
andan på skolorna. När vi fortsättningsvis mer ingående 
studerar några speciallärare, så utgör beskrivningarna 
av rektorsområdena en viktig referensram. Oen talar 
nämligen om en del av de yttre ramar som lärarna har att 
arbeta inom. Av anonymitetsskäl har jag dock inte kunnat 
ange i vilket rektorsområde som respektive speciallärare 
arbetar. Beskrivningen av dessa fyra speciallärare för
söker jag göra på ett sådant sätt att läsaren ska få en 
helhetsbild av varje enskild lärare. Jag har tidigare 
presenterat våra data på ett atomistiskt sätt, vilket 
gjort det omöjligt att där identifiera enskilda lärare 
i hela datamaterialet.

Ett syfte med en mer ingående beskrivning av fyra special
lärare är att denna beskrivning ska kunna bilda underlag 
för en koppling mellan speciallärare och utvecklingsper
spektiv, vilket endast är möjligt om datamaterialet be
traktas som en helhet. Jag kommer också att utifrån den 
helhet som samtliga data givit oss försöka fördela samt
liga i undersökningen ingående speciallärare mellan de 
två övergripande utvecklingsperspektiven.



SPECIALLÄRARE A

Läraren har haft sin tjänst i tre år och är utbildad 

speciallärare sedan lika lång tid tillbaka. Uppger sig 

trivas bra med sitt arbete, och det är framför allt 

kollegorna, som gör att några funderingar ej direkt 

finns att byta skola. Dock skulle läraren kunna tänka 

sig att arbeta som studierektor då "elever med problem 

egentligen inte intresserar mig". Någon erfarenhet 

från arbetslivet utanför skolan finns inte, men detta 

upplevs inte såsom någon brist.

På frågor om vad som är positivt med speciallärar

jobbet får vi till svar att det är de små gruppstor

lekarna, som gör det möjligt att bedriva en adekvat 

undervisning. Det negativa är den känsla av otillräck

lighet, som då och då infinner sig, och som vederbö

rande söker förklara genom det bristande intresset för 

avvikande elever. Den viktigaste uppgiften för special

undervisningen är att ge eleven vidgade kunskaper. Någon 

förändring i nuvarande resursutnyttjande anser läraren 

inte är nödvändigt. Allt fungerar bra i nuläget. Elev

vårdens viktigaste uppgift borde vara att behandla 

skolsvårigheter som uppstår, och speciallärarens roll 

borde vara att ägna sig åt elevanpassad undervisning.

Orsaken till varför en elev behöver specialundervis

ning ar en kombination av dåliga ämneskunskaper

och sociala förhållanden. Speciallärarutbildningen 

gav som positiv behållning utbytet mellan lärare med 

likartade problem och så praktiken, som gav impulser 

för den fortsatta verksamheten. Som negativt intryck 

påtalar läraren bristen på kunskapsökning i pedagogik 

och metodik.

Vid dagboksnoteringen stannar läraren upp för följande 
problenrijSom bedöms som svåras tA rangordnade under de två 

veckar som dagboken fördes:
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"1, Eleverna skulle börja sim-period på gymnastiken. En 
av flickorna ville inte följa med utan istället få 
ta en promenad runt skolan. Det vanliga är i sådana 
fall att eleven åker med till badet men går hem 
medan de andra simmar. Majoriteten i klassen ansåg 
att hon skulle göra det och inte tillåtas ga runt 
skolan. Flickan stod dock på sig och tog kuratorn 
till hjälp. Svårt som lärare att ta ställning för 
den ena eller andra åsikten i denna fråga samt 
försöka förmedla fram en lösning som passade alla.

Gjorde hembesök hos en elev som varit frånvarande 
i flera veckor. Försökte förmå henne att komma till 
skolan men misslyckades. Kände mig osäker på hur hårt 
jag skulle driva frågan3 om jag skulle lirka eller 
verka lite sträng.

3. Eleverna skulle jobba självständigt med några uppgif
ter i SO men alla satt då och ropade på hjälp hela 
tiden. Svårt hinna med och hjälpa till överallt. De 
är "bortskämda" med att få hjälp så de försöker inte 
klara en uppgift som inte går med en gång”.

Dessa problem var de svåraste under dagboksperioden. I 
övrigt återfinner vi problem av typen svårighet att mo
tivera och aktivera elev, problem med elever, som när 
de får arbeta helt fritt inte kan hitta på något ast 
göra, eller som "bara vill blanda ihop kemikalier och 
bränna blandningarna hur som helst”.

Vi följer läraren under tre lektioner i SQ, Ma och Na. 
SG-passet innebär lektion i trafikundervisning. Den 
börjar med att läraren tar upp ett elevproblem - en 
flicka har varit borta en tid. Då eleverna sett henne 
ute under helgen uppstår en häftig diskussion om detta. 
Ljudnivån stiger kraftigt. Efter cirka 4 minuter säger 
en elev: Nej nu börjar vi jobba. Diskussionen avbryts 
efter hand. Läraren tar fram en bok, som han börjar 
läsa högt, ur. Stycket handlar om trafik. När läraren



läst några minuter ställer han en fråga? "Flyter tra
fiken bra i vårt land?" En elev svarar "Det är för 
dyrt", och börjar på lärarens fråga vad han menar 
tala am parkeri ngsböter. Dis küss ion'en blir åter 
mycket livlig och den styrs helt av eleverna. Till- 
mälena far genom luften: "Din dumdjävel, hur menar 
du" etc. Efter cirka tio minuter blir diskussionen 
något lugnare. Läraren frågar: Ska vi fortsätta?
Detta följs av: "Vi ska fortsätta nu" och återupp
tar så högläsningen. Efter cirka fem minuters läs
ning initierar läraren ett nytt problem. "Enligt 
statistiken kommer tre människor att dödas i trafiken 
idag. Får genast svaret: Man kan ju vara hemma". En 
astrukturerad diskussion tar vid igen. Under högläs
ningen har elevintresset varit ganska obefintlig. Han 
har samtalat med varandra, ritat, vandrat omkring. 
Ljudnivån har dock i stort inte varit störande.

De andra och tredje lektionerna bildar en helhet. Ar
betspasset börjar med provräkning. Eftersom man har 
B-l form får några elever befrielse från vissa tal. 
Elevreaktionerna inför provräkningen är mycket nega
tiv. Man svär högljutt över "tilltaget”. En av ele
verna påpekar: "Han såg så djävla nöjd ut i morse 
när han kom". Efter ett tag är man igång, men mycket 
verkar oklart. Eleverna ställer en mängd frågor. Ef
ter 10 minuter går läraren igenom koordinatsystem på 
tavlan. Börjar sedan att vandra runt i klassen. De 
flesta elevfrågorna bemöts av "Det där har du räknat 
förut” eller "Du har räknat många uppgifter på det 
där”. Eleverna har påtagliga problem med att förstå 
vissa uttryck. Ordet "beräkna” vållar bl a problem. 
Man förstår inte vad begreppet innebär. Läraren är 
dock inte bara avvisande under sina vandringar i 
klassrummet. Han söker också ge små tips och besvara 
frågor. Det är mycket surrigt i klassrummet. En elev 
konstaterar: "Jag är skitdålig på provräkningen, åt
minstone såna här”. Efter ett par minuter ber han 
få slippa göra resten: "Du har ju skrivit så mycket



- man förstår ju inte ett djävla dugg". När 33 minuter 
gått är två elever färdiga. De uppmanas att ta upp 
biologiböckerna och arbetsböckerna. Läraren förklarar 
vad de skall göra. Det gäller att kolla vilka muskler, 
som arbetar vid vissa rörelser. Det blir intressant 
för de övriga. Efterhand lämnar fler och fler prov- 
räkningen och samlas kring biologerna. Han återvänder 
på lärarens uppmaning emellertid snart till matten.
Efter cirka fem minuter konstaterar en av biologerna 
att han är färdig och vill ta ledigt. Han uppmanas 
dock fortsätta. Han stannar i varje fall inne i klass
rummet, men ägnar sig mer åt sin kamrat än åt biologi
jobbet. Efter 50 minuter är fyra elever färdiga med 
provräkningen. De först färdiga - de två biologerna
- säger att nu tar de rast. De får gå ut. Till övriga 
säger läraren att de ej får räkna längre. Böckerna 
samlas in och samtliga går ut. Klockan är 09.00.
Lektionen skall enligt schemat sluta 09.20.

Under Intervju II ger läraren en mycket diffus tolkning 
av vad som menas med personlig utveckling och social 
utveckling: "Det innebär att man lär sig utnyttja sociala 
förmåner". På vår fråga varför vi vara sett arbete med 
bokliga kunskaper under besöket i skolorna, så svarar 
läraren, att det förmodligen beror på att man inte kan 
något annat. Läraren har då inga metoder för något annat. 
Läraren uppger att även om det fanns metoder skulle det 
säkert finnas hinder. 0m man ska arbeta mot de mål som 
ligger i social utveckling och personiighetsutveckling 
(och som vi citerat ut läroplanen) skulle det innebära 
individuella hänsynstaganden, och det skulle elevernas 
intolerans hindra. Läraren anser läromedlen uppfylla 
kraven på den kunskap eleven behöver. Elevens behov 
får man lättast reda på genom att fråga med förmodligen 
är eleven inte medveten om sina behov. Läraren är 
inte säker på att det är elevbehov som förmedlas under 
lektionerna.
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När det gäller samverkan säger sig läraren inte ha 

mycket med de övriga lärarna att göra. Någon enhet

lig samverkan förekommer inte vare sig med special- 

lärarna eller med de andra lärarna.' Det man kanske 

skulle behöva samverka om vore i planeringsfrågor.- 

Att man inte gör det beror på att man dels inte har 

tid, dels att man egentligen inte har något behov 

av det. Samverkan med föräldrar sker på föräldramö

ten och genom telefonsamtal. Eftersom läraren inte 

haft några problem med eleverna, som tur är, så har 

det inte funnits något större behov av föräldrakon- 

takt I

Föräldrasamverkan fungerar således egentligen inte, 

men den behövs inte heller just nu för läraren. Att 

uppträda som attitydpåverkare och informationsspri- 

dare om specialundervisningen upplevs helt onödig.

När det gäller på vilka grunder läraren utformar sin 

strategi för undervisning, så tror läraren att verk

ligheten betyder mest. Nan har inget större behov av 

vare sig teorier eller ideologier. Ska man ändra sin 

strategi får det ske genom överväganden grundade på 
erfarenheten och en självrannsakan. Att läraren inte 

tar upp elevinitiativ säger vår lärare beror på en 

rädsla att ej veta vart det leder. Nan vill ge ett 

visst mått kunskap och har planerat för lektionen, 

och man vill inte överge sin planering. Läraren an

ser sig följa den pedagogiska debatten och anger en 

metodinriktad bok vid namn, som läst litteratur un

der den sista tre-månaders perioden.

SPECIALLÄRARE B

Läraren har innehaft sin nuvarande tjänst i mer än 

3 år, och har vid detta läsårs början återkommit 

efter speciallärarutbildning. Några planer på att 

vare sig byta skola eller arbete finns inte. Kol

legorna är så bra på skolan, att det inte finns an-



ledning till uppbrott. Någon erfarenhet finns inte från 
någon annan yrkessektor,"men det hade säkert varit nyt
tigt att ha gjort något annat'.’

Positivt med speciallä rarjobbet är kontakten med ele
verna. Gen blir oftast djupare än den man hade som 
klasslärare. Negativt är de oklara målformuleringarna 
och de olika förväntningarna. Nan vill själv som lä
rare en sak, men det stämmer inte alla gånger överens 
med det som ämneslärarna vill. Det är också besväran
de att man som speciallärare i allt samverkansarbete 
får en lägre status än ämneslärarna. Det viktigaste 
man har att göra som speciallärare är att försöka 
nå elevens hela situation, det gäller alltså att bå
de ägna sig åt elevens sociala problem, men inte 
heller glömma kunskapssidan, eftersom den bedöms så 
viktig i skolan i dag. Om resursen skulle ändras så 
borde en förändring innebära att man lät eleverna möta 
färre lärare än i dag. När det gäller elevvården så 
betonar läraren åter helhetssynen och betonar vikten 
av samarbete med sociala myndigheter. Någon pedago
gisk skillnad mellan specialundervisning och vanlig 
undervisning påtalar inte läraren, skillnaderna finns 
på det organisatoriska planet.

Det positiva med speciallärarutbildningen anger läraren 
vara diskussionerna med kollegorna och att det inte 
fanns någon konkurrenssituation under utbildningen. 
Negativt noteras en uppfattning om att fel folk går 
på utbildningen, och alltför lite erfarenheter er
hålls från andra stadier än ens eget och från vissa 
udda områden som invandrarundervisning. Dessutom före
kom aldrig någon politisk förankring i diskussionerna. 
När läraren sammanfattar sin problemdagbok gör han det 
så här:



"1. Oklarheter vad det förväntas av en speciallärare.
2. Behov av andra arbetsformer upplevs inte lika 

starkt av ämnesläraren3 som är mera konventionell.
3. Upplevelse av att inte hinna med att ordentligt 

ta itu med enskilda elevers problemsituation.
4. Spec, läraren har ofta en dålig status bland ele

verna själva. De tycker att det är lite konstigt 
att man har alla ämnen ("du är väl inte professor 
i allt helvete"3 som någon elev sa)".

Vi följer läraren under tre lektionstillfällen i ämnena 
svenska samhällskunskap och matematik. Under svenskan 
ser elevgruppen med läraren som enda lärare på en TV- 
film med ett avsnitt ur serien Lära för livet. Efter 
TV-tittandet delas elevgruppen i två mindre grupper, 
som får diskussionsfrågor om programmet. Läraren på
pekar efter lektionen att denna elevgrupp är mycket 
kunskapsinriktad och att övningar i smågrupper gett 
mycket dåligt resultat. Under TV-tittandet störs de 
övriga av en elev som kommenterar programmet högt och 
även sysselsätter sig med andra saker.

Lektionen i matematik sker som kompanjon lärare i en 
grupp om 18 elever. Undervisningen sker helt kon
ventionellt, man använder läroböcker och räknedosor, 
i vissa fall delas stenciler ut. Det är elever som 
är färdiga med sitt ordinarie arbete. De båda lärarna 
vandrar runt i klassrummet och hjälper eleverna. Ljud
nivån är mycket hög. En längre tid, cirka 10 minuter, 
sitter specialläraren på huk intill en elevgrupp och 
diskuterar ett föräldramöte som ska ske på kvällen. 
Speciallärarens uppgift är här personalförstärkande. 
Ämnesläraren behöver resursen för att hinna hjälpa 
samtliga elever. Ingen fördelning i arbetsuppgifter 
eller elevtilldelning och elevgruppering kan förmärkas.

Den tredje lektionen sker i SD. Specialläraren är kom
panjonlärare. Vid lektionsstarten är elevgruppen 20 ele
ver - vid lektionss1 ut et 24. Klassen har varit ute på 
intervjuer i samhället och skall nu bearbeta sitt mate
rial och redovisa det. De första minuterna är ljudnivån
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oerhört stark. Det tonas ner. Efter några minuter tar 
specialläraren initiativet. Man ska se en film på ef
termiddagen, läraren berättar något omkring vad man 
ska se. Går sedan igenom hur man ska planera för redo
visningen. När genomgången är slut samlas en grupp 
elever kring special läraren. Något har inte fungerat 
i kommunikationen mellan klassen och engelskläraren. 
Under denna period är två grabbar ordentligt störande 
men ingen av lärarna ingriper. Efter sju minuter no
teras att de flesta är igång med sitt planeringsarbete. 
Ämnesläraren beger sig ner till "stökiga hörnet” (En 
grupp elever har dragit sig ner i ett hörn av salen och 
är mycket högljudda där]. Redovisningen påbörjas. Tre 
grabbar skall redovisa. Detta har föregåtts av att 
specialläraren klappat i händerna och sagt att "vi ska 
göra ett avbrott här och låta en grupp redovisa". 
Ljudnivån stiger snabbt. En av de pojkarna från "stö
kiga hörnet" är med i redovis ningsgruppen och oron kan 
bero på vissa förväntningar. Specialläraren söker inte 
utan framgång dämpa bullret. Flickorna i "stökiga hör
net" fnittrar högljutt. Gruppen börjar berätta. Man 
har varit på systembolaget och intervjuat personalen 
om vilka inköp som görs. Ämnesläraren skriver stcdord 
på tavlan. När redovisningen är klar öppnar special- 
läraren en diskussion om bl a spritpriser. Det blir 
stark oreda igen. Flickorna i "stökiga hörnet" skriker 
kraftigt: "Håll käften". Det blir svårt att samla 
gruppen till någon vettig diskussion. Oron finns kvar 
till dess att utringning sker. Special lärarens roll 
kan här definieras som "polisiär verksamhet".

När det gäller Intervju II ger läraren en något oklar 
uppfattning om vad som läroplanen avser med person
lighets utveckli ng och socialutveckling. Att vi mest 
sett bokliga studier i skolorna vill läraren påstå 
bero av att lärarna är så uppbunda av läroböcker och 
att det finns en förväntan både hos elever och lärare 
om vad man ska syssla med i skolan. Läraren tycker 
dock sig kunna arbeta mot läroplanens mål och om



det finns hinder för detta ligger det i den egna bris
tande kunskapen och i elevernas förväntningar. Några 
metoder för att träna social utveckling och personlig
hets ut veckli ng säger sig läraren inte fått. Läroböcker
na anser läraren täcker av en mycket smal sektor av den 
kunskap en elev behöver. Ett sätt att söka elevbehovet 
skulle kunna vara genom den äkta dialogpedagogiken.

Läraren anser att samverkan mellan kollegor, både 
speciallärare och andra fungerar bra. Nan har på sko
lan ett väl uppbyggt system för samverkan. Det man 
samverkar om är såväl planering som elevvårdsfrågor.
Nan är inte heller främmande för ideologiska diskus
sioner. Samverkan med föräldrarna sköter klass och 
ämnes lärarna, specialläraren har dock vissa kontakter 
och då med föräldrar till särskilt besvärliga elever 
i hans årskurs. Läraren tycker att den kontakten bor
de utökas. Läraren söker i vissa situationer arbeta 
s'om påverkare och i nformationsspridare om specialun
dervisningen och det gäller speciellt när undervis
ningen börjar gå för fort fram, så svaga elever får 
svårt att hänga med. Det upplevs dock svårt, dels för 
att specia1lä raren har en låg status i lärargruppen 
och dels för att det är svårt att få förståelse för 
en friare undervisningsform. Den upplevs kaotisk av 
många.

Läraren söker att förankra sin undervisning till både 
teori och ideologi, det upplevs svårt och för med sig 
tillmälen som "kommunistdjävel". Det vanligaste i skolan 
både när man skapar sin undervisningsstrategi och när 
man söker förändra den bedömer dock läraren vara att 
man låter den praktiska erfarenheten betyda mest, 
eller att man löser problem med organisationsföränd
ringar och ökade personalresurser. Att lärarna inte 
tar till vara på elevinitiativ bedömer läraren bero 
på osäkerhet och otrygghet hos läraren. Utbildning 
kanske kan hjälpa, kanske människor som kommer till 
skolan som påverkare och innovatörer kan betyda något.
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SPECIALLÄRARE C

Läraren är utbildad speciallärare sedan tre år till

baka. Tjänsten som speciallärare har innehavts hela 
tiden men läraren hade även under ett par år före 

speciallärarutbildningen sin tjänst förlagd till 

den skolan. Har ingen avsikt att byta skola, den 

ligger fördelaktigt till med tanke på bostaden och 

den är dessutom sympatisk genom sin storlek. Läraren 

har under lång tid innehaft ett annat yrke, men detta 

har inte någon högre grad påverkat inställningen till 
läraryrket.

Det viktigaste med specialläraryrket är att kunna 

hjälpa elever som har det svårt. Det negativa är att 

man som kliniklärare ofta inte har ett helhetsintryck 

av eleven. Han borde ha möjlighet att innan man får 

en elev kunna observera barnet i den vanliga skol

situationen. Olika uppfattningar om hur special under

visningens kal 1 läggas upp kan vålla problem. Special

undervisningens viktigaste uppgift är att skapa sådana 

förutsättningar, så att eleven tycker det är roligt 

att gå till skolan, så att eleven lyckas i skolan.

Någon resursförändring anser läraren inte vara nöd

vändig. ”Klinikundervisningen måste på något sätt få 

fortsätta - att ta bort den måste vara fel”.

Elevvårdsbegreppet måste innehålla strävanden att få 

eleven att trivas i skolan och att få honom att ta 

ansvar för sin skolsituation. Specialläraren kan 

bidra till elevvårdsarbetet genom sina kunskaper 

och få en roll av expert på skolproblem, men han kan 

också försöka initiera diskussioner så att lärargrup

per får samma synsätt på elever och deras problem.

Skillnader mellan specialundervisning och vanlig un

dervisning förekommer på det pedagogiska området, bl a 

genom specialundervisningens inriktning mot den enskilde 

eleven. Den viktigaste erfarenheten av speciallärarut-
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bildningen var de diskussioner som förekom mellan de 
studerande. Nan blev också inspirerad att fortsätta 
läsa. Negativt var att vissa metodikavsnitt gav ett 
mycket dåligt utbyte.

Dagboksanteckningarna kan exemplifieras med följande 
icke svårighetsgraderade anteckningar:

"Att förklara för elev X (stor, kraftig, praktisk, 
oteoretisk 6:a) vad han kommer att ha för praktisk 
nytta av att kunna hitta största gemensamma faktor 
ooh sedan dividera täljare och nämnare med den. Min 
pappa räknar aldrig med sånt",

"Att märka att elev Y (ny elev i 2:an) tyckte det var 
genant att få från klassen. Vid samtal i kliniken var 
han helt införstådd med varför han behövde extra hjälp. 
Han jobbar också alltid mycket effektivt och bra i 
kliniken. Men på något sätt tycks han ändå uppleva 
detta att gå från klassen, som någon sorts, "utstötning".

"Elev Z stör lektionen genom att prata halvhögt, svarar 
utan att räcka upp handen. Samtalet med Elev Z efter 
lektionen'1.

Läraren följs under två lektionstillfällen. Undervis
ningen äger rum i en kliniklokal, som är centralt be
lägen i skolan. I båda fallen undervisas en pojke från 
årskurs 4. Vid första lektionstillfället sker undervis
ningen i svenska. Avsikten är att lära eleven sätta ut 
skiljetecken. Läraren utnyttjar tavlan och visar där 
utifrån ett exempel hur man sätter ut punkt, fråge
tecken, utropstecken och komma. Eleven får därefter 
i sin arbetsbok göra en mening i taget. Läraren sitter 
bredvid och säger för varje mening: ”Läs nästa mening”. 
Den tredje meningen vållar eleven vissa bekymmer och 
han får läsa om den två gånger. Det uppstår också prob
lem, när det gäller att finna ut vad han gjort för fel 
med skiljetecknen. Efter 19 minuter (enligt Protokolle t) 
byter läraren ämne. Förklarar att ”Ni har arbetat med 
’c' i klassen. Du har ju inte hunnit göra den här öv
ningen". Övningen går ut på att läsa ord som baka -
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backa och sedan skriva dem i en arbetsbok. När man gjort 
detta får eleven läsa ord som ömsom innehåller lång vokal 
ömsom kort för att utifrån stavningen inse uttalet. Där
efter får eleven gå fram till tavlan för att skriva 
”käcka”, som läraren uttalat för honom. Pojken skriver 
’käka’. Läraren försöker få eleven att försöka ..inse 
skillnaden. Han får sedan skriva ’veka’. Gör rätt. Eleven 
får sedan själv hitta på ord med lång och kort vokal. Ef
ter 29 minuter av lektionen återvänder man till 'c' och 
i förlängningen får pojken läsa ord i singularis och 
föreslå pluralisform och detta sysslar man med de sista 
fem minuterna av lektionen.

Matematiklektionen är uppbyggd på i stort sett samma sätt 
Läraren talar hela tiden om för eleven vad han skall göra 
□e första 17 minuterna sysslar man med geometri - först 
trianglar. Man funderar över vinklarnas utseende, eleven 
får rita en rät vinkel och bygga ut uppgiften till att 
rita en rektangel med av läraren givna mått. De sista 
12 minuterna får eleven räkna uppgifter i räknebok enligt 
följande arbetsmodell:
- eleven läser uppgiften högt
- man samtalar om uppgiften
- eleven skriver svaret 

”nästa uppgift är ganska lika”
- eleven läser uppgiften
- läraren läser samma uppgift
- man samtalar om uppgiften
- läraren läser uppgiften en gång till
- eleven gör uträkningen

Efter 30 minuter kommer en ny elev in och vår elev åter
vänder till klassrummet.

Under Intervju II har ju läraren att söka definiera vad 
som avses med social utveckling och personlighetsutveck
ling. Läraren ger exempel på vad hon avser med dessa 
begrepp. Vi får en beskrivning av arbetet med nybörjarna
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på hösten som går ut på att få dem att inte vara rädda 
för skolmiljön och att bygga upp vissa elevers ordför
råd. Vi tycker exemplifieringar pekar mot en något 
diffus uppfattning om begreppens i'nnebörd. Enligt läraren 
är det naturligt att vi bara ser arbete med sko ikunskaper,när 
vi besöker specialklasser och kliniker. Det är ju brister 
på det området som varit orsak till specialundervisningen 
och då sysslar man självklart med den sidan. Läraren om
beds att exemplifiera hur man tränar medinflytande och 
medansvar i klinikundervisning. Svaret blir att det är 
svårt att göra i kliniken, man gör det betydligt bättre 
i en stor grupp. "Man kan rent teoretiskt gå igenom 
problemet ooh diskutera med dem ooh fråga hur dom ställer 
sig till det, men att träna dom i det, det tror jag man 
gör bättre i klassen". Läromedlen både ger och inte ger 
eleven den kunskap han behöver. Get gäller att sovra, men 
att också utnyttja annat än läromedel i undervisningen.
Att låta elevens behov styra undervisningen tycker läraren 
är orimligt: "Har man en klass på trettio ooh ska utgå 
från krav vad den enskilde eleven ska lära sig, så går 
det inte att utföra. Det måste ju också vara så att sko
lan måste ge vissa kunskaper - baskunskaper, även om dom 
inte vill lära det så måste man ta fram det. Sen måste 
man ju vara lyhörd för vad den gruppen barn behöver".

”Samverkar gör vi här varje dag, det är ju naturligt på 
en liten skola”. Klasslärarna sköter i huvudsak kontak
ten med föräldrarna. Special läraren fungerar som infor- 
mationsspridare på föräldramöten, men behöver inte 
fungera i den rollen bland kollegorna.

När det gäller undervisningsstrategien så bygger olika 
lärare upp den på olika sätt. Alla bitar måste finnas 
med, men när det gäller att förändra sin undervisning, 
så tror läraren att man oftast bara förändrar under
visningssituationen genom resurstillskott eller ger en 
förändring av organisationen men man ändrar inte i grun
den sin strategi. I framtiden tror läraren dock att vär
deringarna oftare måste vägas in. Att vi i så ringa grad
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sett lärare som tagit till vara elevinitiativ beror på 

lärarens målinriktning och att målet är att öka elevens 

kunskaper. Läraren tycker sig följa debatten genom att 
delta i diskussioner på lärarrummet och att själv läsa. 

Som exempel nämns böcker av Gordon och Freire som lästs 

under den sista tremånaders-perioden.

SPECIALLÄRARE D

Läraren är outbildad speciallärare och har haft sin nu

varande tjänst i mer än tre år. Har för närvarande ingen 

tanke på att lämna skolan, därtill är sammanhållningen 

mellan kollegorna allt för bra. En tjänst som klasslärare 

ter sig dock lockande. Läraren har ingen erfarenhet av 
någon annan yrkesmiljö annat vid feriearbete och upplever 

detta som en brist. Tidigare har läraren umgåtts med 

planer att byta yrke på grund av att det varit svårt att 

arbeta enligt de egna intentionerna om läraryrket. Ele

verna har svikit, men nu finns inte de känslorna kvar. 

Kontakten med eleverna framstår som den största vinsten 

i specialläraryrket. Erfarenheten i yrket har efter hand 

gett en större förståelse för eleverna. Det negativa är 

den känsla av otillräcklighet, som ofta kommer över en.

□et viktigaste för specialundervisningen och speciallä

raren upplevs vara att främja elevens sociala utveckling 

och att söka påverka kollegorna i normalklassen mot en 

ökad förståelse för de elever som nu har det svårt i 

skolan. Om man skulle förändra resurstilldelningen, så 

borde det gå mot en allt tidigare resursinsats. När det 

gäller elevvården betonar läraren vikten av att man tar 

med "hela eleven” i bilden och inte bara stannar upp in

för de skolmässiga svårigheterna, som ju egentligen 

bara är symtom på andra problem, men det betyder att 
speciallärarens elevvårdande uppgift blir att ta sig 

an eleven och ge honom den tid han behöver.



Att elever nu behöver specialundervisning beror väl både 
på de bakomliggande sociala problemen och att skolan har 
den organisation och det synsätt den har. Skillnader 
finns mellan specialundervisning och' vanlig undervisning 
och de skillnaderna tycker läraren inte bara finns inom 
organisationen utan också inom den pedagogiska ansatsen.

Om läraren skulle gå speciallärarutbildningen skulle 
det positiva säkert finnas i erfarenhetsutbytet, men 
också i praktiken, som skulle göra det möjligt att få 
se hur andra i motsvarande situation arbetade. Positivt 
skulle det också vara att få med sig hem metoder för 
hur man lär in samarbete. Kanske skulle det finnas en 
del negativa saker att ta med sig hem. Det verkar vara 
många som ger sig in i utbildningen av andra anledningar 
än att få lära sig saker.

Dagboksnoteringarna för läraren exemplifieras med följande

"Svårast idag hav jag upplevt samtalen med elev Z och 
hennes kamrat. Hur de tyckt sig bli utstötta av sina 
klasskamrater, att aldrig bli valda i gymnastiken3 
alla grupper i So plötsligt blir för stora3 att stå i 
en klunga på skolgården men ändå stå utanför. Hur kan. 
detta ha undgått mig och övrig skolpersonal? Visste vi? 
Ja. Men det är så svårt att komma till rätta med.

Att motivera en grupp pojkar på 5 st för procenträkning. 
En trevlig liten skara. Själv var jag inte särskilt 
motiverad för denna procenträkning. Skulle föredraga 
att falla in i deras snack om mopeder och diverse andra 
fritidssysselsättningar. Gör detta. Men inte kan man 
bara sitta och snacka en hel lektion. Eller kan man det? 
Det blev en trevlig lektion$ men inget skrivet i boken, 
lisch!

Har en känsla av att kanske slöppa eleverna för jnära.
Var går gränsen? Vi är så fina kompisar. Det svara är 
att man måste prestera saker och ting. Jag vet inte om 
jag gör någon nytta alls,t.

Vi följer läraren under två lektioner. I både fallen 
sker undervisning i en grupp elever från årskurs nio, 
som har förlängd pryo, dvs har befriats från en stor 
del av undervisningen och istället får arbeta. Oe här



eleverna har 5-10 timmars undervisning per vecka. Vid 
första lektionstillfället är tre pojkar närvarande vid 
lektionsstarten, två flickor saknas. Läraren pratar med 
pojkarna om dethar något emot att jag är närvarande un
der lektionen. De ger sin tillåtelse. Lektionen - det 
är den första för dagen - börjar med en genomgång över 
vad dagen skall komma att innehålla utöver det normala 
skoljobbet, bl a är besök hos skolsköterskan inplanerade. 
När arbetet skall börja tar en grabb fram en diger pärm. 
Den visar sig innehålla skadeanmälningar och prislistor. 
Han arbetar på en bilverkstad. Hans uppgift är att be
räkna kostnaderna för att reparera bilskadorna. En annan 
tar fram sin traditionella matematikbok och börjar arbeta 
med den. Den tredje grabben är tveksam över vad han skall 
syssla med. Läraren börjar diskutera om de har motsvarande 
kostnadsberökningar på hans jobb, som han kan ta med sig 
i så fall. Pojken är tveksam och föreslår att han ska ar
beta med ett elektromaterial, som finns i klassrummet. 
Pojkarna börjar diskutera rökavvänjning. En av pojkarna 
är i färd med att sluta röka. Läraren ger rådet” ”Du ska 
ha ett paket med cigissar med dig jämt, då är det lättare 
att sluta”. Läraren kommenterar pojkarnas arbete med "att 
jag kan ju egentligen inte ett dugg av det dom håller på 
med just nu”. Efter en stud ropar pojken med elektromate- 
rialet: ”Fan - det här lär man sig ju inget på - det här 
har man ingen nytta av. Jag kan väl läsa istället?” Lä
raren och jag sätter oss ned i ett hörn och samtalar. 
Grabbarna fortsätter att jobba. Småpratar då och då med 
varandra. Efter några minuters samtal går läraren in i 
lektionen igen. En egen bilskada är aktuell. Bilen skall 
lagas av en kamrat till b ilverkstadspojken. Nan diskuterar 
vad som är trasigt och hur man lagar det, och vad det kan 
komma att kosta. Klockan 00.50 (lektionen började 00.30) 
går läraren för att ringa till flickorna. Jag stannar 
kvar hos pojkarna som fortsätter sina jobb och jag små
pratar med dom om deras skolsituation. När läraren åter
vänder får vi höra att läraren inte fått fatt på flickorna 
Samtalet fortsätter med pojkarna om jobb efter skolan - 
om dom har chans att få fortsätta på sina nuvarande arbets



platser etc. Plötsligt avbryter en av pojkarna samtalet 
med att fråga läraren: ”Har du prövat hälsokost” - ”Ja, 
en del”. - ”Är.du sjövild på det?” Det blir inget.mer 
tal om hälsokost. Flickorna dyker upp (09.00). De för
klarar sig med att ha varit hos syster. Läraren tar**sig 
an flickorna. Man sätter sig ner och samtalar i ett 
hörn. Pojkarna återtar jobbet efter några "beska” kom
mentarer om flickorna. 10 minuter senare ringer det 
till rast.

Lektion två innebär lektion med samma elevgrupp. En av 
pojkarna har legitimt skäl för bortavaro. Det är alltså 
2 pojkar och två flickor. Lektionen sker i ett rum möb
lerat som en traditionell obs-klinik. Läraren börjar 
med att fråga om de vet vad som står på schemat - det 
är matte, ”jag har gjort iordning lite grejor som jag 
tycker är nyttigt”. Läraren tar fram räknedosor och 
några stenciler att arbeta med. ”Menar du verkligen att 
vi ska göra det här”, säger den ena av flickorna. ”Jag 
kan inte det här”. Läraren: ”Då hjälps vi åt”. Till den 
andra flickan säger läraren: "Du kan ju det här - kan 
du inte hjälpa mig med att förklara för dom andra? Annars 
kan du ju ägna dig åt det här - tolka den här skivtexten 
- det här är min favoritskiva”. ”Jag fixar en grammofon" 
säger flickan, ”så lyssnar vi på den” Läraren: ”Vill du 
göra det”? -”Du behöver nog ett lexikon också. ”Hämta 
ett”. Efter fem minuter är ”fixar-tjejen" tillbaka. Hon 
har två flickor med sig. De har håltimme och hade funnits 
i korridoren. Läraren: ”Kan man tänka sig att ni hjälper 
henne med det här”. ”Kan man tänka sig att ni sätter er 
här”. - ”Jo de kan man tänka sig” pojken har övergivit 
dosan. Han är färdig med uppgiften och har tagit upp 
bilskadehandlingarna. Läraren sätter sig mellan matte
eleverna och hjä.per dem lite. Den kvarvarande flickan 
får gå över till ”engelsk-gruppen”. Bilverkstadsgrabben 
brusar upp ibland och kommer med utrop som: Nej - (Lä
rarens förnamn) nu ger jag fan i de här”. Han sitter 
dock kvar och fortsätter jobba. Man bryter lektionen 
klickan 10.IQ - då har gruppen haft lektion i 1QG minu
ter i följd.
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Läraren har inte en helt klar uppfattning om innebör
den i läroplanens tolkning av begreppen person lighets- 
utveckling och social utveckling. Att vi under våra 
besök bara sett kunskapsinlärning i skolsituationerna 
beror sannolikt på att det är lättare att syssla med 
det. "Man klarar inte av båda sakerna. Själv tyaker 
jag att jag bäst klarar av den sociala bitens men då 
går jag istället med dåligt samvete för jag inte klarar 
av kunskaperna. Men den dagen då jag 3 tår inför en hel 
klass* då kommer jag säkert också att falla in i kun- 
skapsrollen. Jag tror många är rädda för att släppa 
eleverna inpå livet, Man måste ju ge en bit av sig 
själv också. Dom vill ha den där distansen till ele
verna för att skydda sig själva", Läraren anser att 
man på den här skolan försöker att vara kritiska mot 
läromedlen. Ett hinder för att man skall kunna ta 
vara på elevbehovet i undervisningen finns hos ele
verna själva. De är enligt läraren, så hårt låsta 
i det gamla synsättet, att när man ger dem frihet 
att planera, styckar de upp sin arbetsdag i konventio
nella skolämnesområden. Samverkan med kollegor och 
vårdnadshavare fungerar i stort sett bra.

När det gäller undervisningsstrategien tror läraren 
att såväl teorier, ideologier och erfarenhet sam
spel ar, men när det gäller att förändra sin strategi 
så finns det många som aldrig bemödar sig att försöka 
förändra den. De tar till lösningar som att söka mins
ka klasser, få in mer specialundervisningsresurs eller 
att få bort "busarna" från klassen, önskvärt vore väl 
att i grunden ompröva sitt arbetssätt. Att vi sett så 
lite av elevinitiativ som tas till vara i undervis
ningen, tror läraren beror på en osäkerhet, dan har 
gjort sin planering, och den vågar man inte lämna, 
man vet inte vart det annars bär hän.



Läraren anser sig inte följa särskilt bra med i den 
pedagogiska debatten. Är med i en studiecirkel, man 
har aldrig läst böckerna. Följer med i diskussionerna 
på lärarrummet och tycker sig snappa upp det väsent
liga den vägen. Läraren återknyter till TV-serien 
Lära för livet, och påpekar det besynnerliga i att 
den serien så lite debatterats inom skolan, medan 
den vållat en mycket stark debatt ute på andra ar
betsplatser. "Serien har kanske upplevts som hotande 
för dems som vill ha kvar den gamla pluggskolan".

SPECIALLÄRARNA OCH DET TEKNOLOGISKA UTVECKLINGSPERSPEKTIVET

Speciallärare A och C representerar den lärargrupp som har 
sin undervisning mer el ler mindre förankrad i det teknolo
giska utvecklingsperspektivet. Speciallärare C företräder 
en högre grad av teknologisk professionalism än special
lärare A, genom att den pedagogiska handlingen i högre 
grad överensstämmer med de värderingar, som C säger sig 
företräda vid intervjuerna. Speciallärare C:s strikta in
riktning mot ämneskunskaper framkommer både i intervjuer 
och observationer. Denna ämneskunskapsinriktning dominerar 
dock i den pedagogiska situationen över det som läraren 
säger vara viktigt att skapa, nämligen skoltrivsell

Perspektivtillhörigheten för speciallärare A är inte lika 
klart uttalad framför allt därför att den pedagogiska 
handlingen för A är inkonsekvent. Eleverna får i hög grad 
dominera undervisningssituationen. Men denna ”frihet" för 
eleverna kan när som helst ersättas av en helt lärardomi- 
nerad verksamhet. "Friheten” fungerar enbart på lärarens 
villkor. Speciallärare A:s bristande teori- och värderings- 
förankring ger upphov till den inkonsekventa pedagogiska 
handlingen, som i sin tur försvårar elevanpassningen. Elev
anpassning är ju en term som är starkt förknippad med det 
teknologiska perspektivet.



Av samtliga speciallärare i vår undersökning (61 st) har 
vi bedömt ungefär 2/3 såsom representerande det tekno
logiska utvecklingsperspektivet. Av dessa har i sin tur 
mer än hälften specia1lärarutbildning.

Vi har kunnat urskilja tendenser till tre undergrupper 
inom den grupp speciallärare som vi fört till det tekno
logiska utvecklingsperspektivet. Den första undergruppen 
är de som klart tar ställning för det teknologiska utveck
lingsperspektivet och som tillämpar det i den pedagogiska 
situationen. Denna grupp är teknologiskt professionell.
Den andra gruppen består av de speciallärare som arbetar 
oreflekterande och spontant. Denna grupp är i nstrumentellt 
inriktad och tycks finna största behållningen i arbetet 
genom materiella fördelar det medför. Den bristande teo
retiska förankringen medför att gruppen inte kan bedömas 
som teknologiskt professionell. Den tredje gruppen är en 
marginal grupp. Dessa speciallärare säger sig tillämpa 

det ekologiska utvecklingsperspektivet och man säger sig 
coskå ställa upp på skolans övergripande mål. De teoretiska 
resonemangen och den pedagogiska praktiken pekar emeller
tid mot. det teknologiska utvecklingsperspektivet. Arbetet 
med eleverna tenderar till att bli en "anarkistisk" låt- 
gå-pedagogik, som jämställs med undervisning utifrån elev
behov.

SPECIALLÄRARNA OCH DET EKOLOGISKA UTVECKLINGSPERSPEKTIVET

Speciallärare B och D hänför vi till den grupp lärare som 
har sökt förankra sin undervisning i det ekologiska utveck
lingsperspektivet. Dessa båda speciallärare betonar helhets
synen när det gäller specialundervisningens insatser och en 
helhetssyn på skolan i stort. De har en önskan att förankra 
sin undervisning i de övergripande målen. De betonar sam
verkans betydelse och vikten av att förankra undervisningen 
i teorier och värderingar.
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Lärare D har lyckats bättre när det gäller att tillämpa det 
ekologiska utvecklingsperspektivet i praktiken. Denna har 
dock en lättare undervisningssituation genom att hänsyn inte 
behöver tas till kollegor. Lärare med det teknologiska ut
vecklingsperspektivet. ”Ibland stör jag katederundervisningen 
precis som jag var en av ’busarna’ i klassen” C dagboksanteck
ning 1977-03-18, speciallärare B).

Dessa båda speciallärare verkar mycket själkritiska och är 
väl medvetna om att de bara hunnit en bit på väg mot en un
dervisning som sätter eleven i centrum.

Av samtliga speciallärare i vår undersökning anser vi att 
ungefär 1/3 kan hänföras till det ekologiska utvecklings
perspektivet. Av dessa har ett fåtal speciallärarutbildning. 
Vi har inom denna grupp speciallärare kunnat utskilja ten
denser till två undergrupperingar. Den ena gruppen är klart 
verbalt och teoretiskt förankrad i det ekologiska utveck
lingsperspektivet, men har inte lyckats genomföra en till 
perspektivet hörande pedagogisk handling. Hinder har då 
framför allt legat i organisation av specialundervisningen 
och motstånd från kollegor. Den andra gruppen speciallärare 
har i praktiken förankrat sin perspektivtillhörighet. Genom
gående för de speciallärare som vi hänfört till det ekolog
iska utvecklingsperspektivet är att de arbetar medvetet mot 
att förverkliga en pedagogisk praxis utifrån det ekologiska 
utvecklingsperspektivet, att de är medvetna om sina miss
lyckanden i det avseendet och att man ser kritiskt på sig 
själv och sin arbetssituation.



SAMMANFATTNING

När det gäller special lärarnas sätt att arbeta ute i våra 
skolor har vi funnit att det råder stora skillnadsr och 
att dessa skillnader inte är relåterade till speciallärar
utbildning eller var man har sin tjänst förlagd. Vi har 
också funnit inomindividuella skillnader, så till vida 
att det sätt man arbetar på inte är förankrat i den upp
fattning man säger sig ha. Men framför allt har vi funnit 
att vi kan fördela speciallärarna på de två utvecklings
perspektiven.

Vi har framfört som vår uppfattning att det är det ekolo
giska utvecklingsperspektivet och en ekologiskprofessio- 
nalism, som skolan ska sträva mot. Konsekvenserna av 
detta ställningstagande blir att vi inte kan anse över
vägande delen av de speciallärare som ingått i undersök
ningen som ekologiskt professionella. Speciallärarutbild- 
ningen tycks inte heller ha medfört någon ökning av antalet 
ekologiskt professionella speciallärare.

Vi har också konstaterat att de rektorsområden som ingått 
i undersökningen haft olika "klimat" för utveckling i sko
lan. Vår uppgift var ju ursprungligen inte att analysera 
skolornas sätt att fungera och vi har därför inte utar
betat några analysinstrument för detta. Den uppfattning 
vi framför om rektorsområdena är därför grundade på våra 
subjektiva iakttagelser under besöksperioderna.

Vi har mött skolor där det funnits en stark vilja till 
utveckling i linje med de intentioner som förts fram i 
övergripande måldokument för grundskolan. Vi har mött 
skolor med en latent vilja till utveckling, men där för- 
ändringsinriktningen varit ambivalent och i praktiken 
kunnat innebära en ökad normalisering. Vi har också mött 
skolor där förändringar inneburit ett resursutnyttjande 
som i stort sett medfört förbättrade möjligheter för



lärarna att genomföra en effektivare normalisering och 
förhindra en utveckling mot pedagogisk förnyelse. Vi 
har också mött skolor där man arbetat som man alltid 
gjort och synbarligen inter ser någon orsak till eller 
har några behov av en förändring av den pedagogiska 
praktiken mot det ekologiska utvecklingsperspektivets 
intentioner.

På samliga skolor och i samtliga rektorsområden i vår 
undersökning har speciallärare, vilka vi kunnat hänföra 
till de två komkurrerande utvecklingsperspektiven, ar
betat. På vissa skolor har speciallärarna haft stor be
tydelse för arbetet mot förändring och utveckling i skolan. 
På andra skolor har specialläraren synbarligen inte 
bidragit till någon förändring och utveckling.

Jag återkommer i del 2 till några hypotetiska orsaker var
för specialutbildningen varken har medfört en ökad profe
ssionalism hos de individer som genomgått den eller med
fört någon utvecklingsprocess på de skolor som tillförts 
utbildade speciallärare. Jag kommer där att försöka rela
tera våra undersökningsresultat till speciallärarutbild
ningen och diskutera i vilken utformning utbildningen 
kan bidra till att öka speciallärarnas professionalism.



VARA ERFARENHETER FRAN NAGRA MINDRE UTVECKLINGSARBETEN.
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT INITIERA SKOLUTVECKLING.

Under det pågående projektarbetet kom jag och min med
arbetare att aktivt medverka i några mindre utvecklings
arbeten. Under datainsamlingen hade vi hos många special- 
lärareoch på flera skolenheter upplevt en vilja till för
ändring. Det tycktes dock som om den enskilda läraren och 
den enskilda skolan inte hade kraft nog att initiera sin 
egen utveckling. Någon kraft måste tydligen tillföras.
Vi kände oss också mycket tveksamma till att utbilda 
speciallärare till s k förändringsagenter, som efter en 
tids bortovaro återkommer för att "sätta sin egen skola 
i rullning”. Om en utveckling skulle initeras ansåg vi 
att insatserna måste riktas till hela skolan samtidigt.
Vår erfarenhet sa oss att en förändringsagents insatser 
säkerligen kundevara mycket blygsamma, men en grundför
utsättning var att vederbörande kom till skolan utifrån.
Det var för oss troligt, att förändringsagenten i huvud
sak skulle verka genom en arbetsgrupp på skolan. I utveck
lingsarbetet var det sedan viktigt att tona ned värdet av 
den "främmande kraften”. Lärarna på skolan måste få upp
leva att utvecklingen-förändringen var kopplad till deras 
eget arbete och beroende av deras egna insatser.

FÖSÖK HED GRUPPSAMTAL I SKOLAN.

Vårt första "utvecklingsförsök" utformades som gruppsamtal 
på en liten låg- och mellanstadieskola. Skolan utvaldes utan 
vår medverkan och vi fick aldrig information om vilken 
skola som utvalts. På så sätt skulle projektpersonalen ej 
kunna påverka utfallet. För gruppsamtalen anlitades en 
psykolog med lång tidigare lärarerfarenhet. Samtalen fick 
det vanliga förloppet. Nog kunde lärargruppen ställa upp, 
men några problem fanns ju inte på skolan. Stämningen var 
den allra bästa. Redan vid andra sammankomsten påpekade 
dock en vikarie att hon tyckte sig ha blivit ganska illa 
behandlad, när hon kom dit. Nan hade varit totalt ointress
erad av henne och inte alls sökt hjälpa henne. Det ut
fallet gjorde att flera vågade ta till orda och en hel del
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obearbetade konflikter trängde fram. Sammanlagt träffades 
lärargruppen under IQ tillfällen. Sammanfattningsvis kon
staterar lärargruppen efter samtalens slut, att de upplevt 
sammankomsterna positivt, att de ökat förståelsen för var
andra, att klimatet på skolan blivit öppnare, och att man 
fått lättare att tala med varandra om sina svårigheter. 
Psykologen gjorde samma slutreflexion som lärargruppen 
med det tillägget att gruppsamtalen förmodligen inte skulle 
ha någon effekt på det kommande arbetet. Vår hypotes att 
gruppsamtalen skulle kunna öka viljan till samverkan i 
arbetet och öka benägenhet för risktagande t ex genom 
vilja att pröva alternativa undervisningsmetoder hade 
nte infriats. En första förutsättning för att våga ini
tiera förändringar på en skola, är att klimatet mellan 
personalen är så öppet och positivt att den enskilda läraren 
känner trygghet. Olika uppfattningar måste kunna toler
eras. Läraren som vill pröva andra arbetssätt skall kunna 
göra det även om inte framgång är garanterad, Man skall 
kunna få misslyckas utan att behöva mötas av ”Vad var det 
vi sa”. Även om gruppsamtalen i sig inte var tillräckligt 
för att initiera en process av utveckling kan de vara ett 
sätt att skapa det ”goda" klimat som är en förutsättning 
för förändring.

UTVECKLINGSARBETE I EN ARBETSENHET.

I slutet av höstterminen 1977 tog en speciallärare kontakt 
med oss• Han tillhörde en arbetsenhet på en större låg - 
och. mellanstadieskola. Till arbetsenheten hörde 4 paraller 
av årskus 4. Lärargruppen bestod således av 4 klasslärare 
och en speciallärare. Specialläraren berättade att samtliga 
klasser var mycket arbetssamma, men att en av klasserna var 
betydligt mer problemfylld än de övriga. För att hjälpas 
åt och för att fördela resurserna på ett lämpligt sätt hade 
lärargruppen träffats en gång i veckan omedelhart efter 
skolans slut. Nan hade diskuterat och prövat, men inget 
tycktes hjälpa. Nu ville man ha vår hjälp för att se om vi 
kunde finna några lösningar på deras problem.



Vi föreslog att vi kunde ingå i deras diskussionsgrupp, och 
för att ha en gemensam referensram föreslog vi att vi skulle 
vandra runt i klasserna under eftermiddagslektionerna samma 
dag som arbetsgruppen träffades.

Problemen var utan tvekan mycket stora, speciellt i den s k 
svåra klassen. Det viktigaste för oss blev att få den att 
fungera. I stort kom arbetsgruppen fram till följande stra
tegi :
1. Så mycket personella resurser skulle föras över till den 
klassen. I klartext betydde detta att specialläraren lade 
största delen av sin tjänst dit. I vissa moment försökte
de tre andra klasserna klara sig med två lärare. På så sätt 
kunde ytterligare en lärarresurs föras över.
2. Vi försökte göra skolan mer angelägen och därmed roligare 
för eleverna. Vi ordnade därför snabbt en studiecirkel
i alternativa metoder. Vi planerade spännande studiebesök.
Vi spelade in film.
3. Vi försökte få ett ännu bättre gruppklimat både i lärar
grupp och klass. Hed lärarna arbetade vi igenom några Ebel- 
toft-övningar. Med eleverna prövade vi gruppsamtal i ring. 
Efter några veckor fick vi personell förstärkning i gruppen. 
Fyra speciallärarstuderande bad att få följa vårt arbete som 
projektarbete. De hälsades välkommna under förutsättning att 
de deltog i verksamhet aktivt och inte bara observerade.
Deras handledare sällade sig också till gruppen. På så sätt 
blev arbetsgruppen bestående av 12 personer. För att svetsa 
ihop gruppen använde vi ett veckoslut till internatvistelse. 
Förutom att bekanta oss med varandra arbetade vi intensivt 
med problemlösningsstrategier och problemanalyser. Även om 
svårigherna kvarstod i den svåra klassen, torde jag våga på
stå att lärarna klarade sin besvärliga arbetssituation bättre. 
Man blev lyhörd för alternativa ideer. En av lärarna i gruppen 
blev under vårens arbete intresserad av Arbetets pedagogik och 
är fortfarande ivrig anhängare av Freinets ideer.



UTVECKLINGSARBETE PA EN HEL SKOLENHET.

Under våren 1978 ombads jag av skolledningen i Umeå att 
engagera mig i de problem som uppenbarligen rådde på en 
större låg- och mellanstadieskola i staden. Enligt upp
gift så hade 14 lärare av cirka 6Q begärt tjänstledig
het eller förflyttning för kommande läsår. Skolan bedöm
des allmänt som problemfylld. Arbetet borde initieras 
under våren men i realiteten ta sin början i och med höst
terminens början. Eftersom inte fullt en månad återstod 
av terminen var det hög tid att få lärargruppen villig 
att ställa upp på något arbete, som i sig var ganska svår- 
definierbart, men som förhoppningsvis skulle kunna få i 
första hand lärarna att känna trivsel. I förlängningen 
skulle ju detta komma eleverna till godo. När jag tänkte 
över uppgiften föreföll det mig synnerligen viktigt, att 
skolan som helhet skulle kunna engageras, att min roll som 
förändringsagent skulle vara starkt nedtonad, och att utveck
lingsarbetet skulle utformas av lärarna själva. Vid det 
sista personalmötet för terminen fick jag som sista punkt 
på dagordningen försöka entusiasmera personalgruppen för 
ideerna. Under en ganska lång diskussion, talade lärarna 
om risken för merarbete och om negativa upplevelser från 
andra skolor, som lockats in projekt av den här typen.
Det som fick många intresserade av projektet var tanken 
på att kunna få lite extra ekonomiska resurser till skolan. 
Slutsumman från denna första diskussion blev att en arbets
grupp tillsattes, som skulle utforma en projektbeskrivning. 
Denna skulle presenteras lärargruppen vid ett extra möte 
under den kommande veckan, och därefter skulle man ta 
defenitiv ställning till deltagande. Till projektgruppen 
utsågs två lärare från varje stadium, en skolledare, skol
psykologen och jag. Arbetsgruppen trädde genast i arbete. 
Alla lärare kunde inte vara med hela tiden, men genom arbets 
byten och resursförändringar friställdes lärarna så 
mycket som möjligt.



I arbetsgruppen uppstod strax en stark misstanke att mitt 
intresse av arbetet enbart bestod i att jag ville ha material 
till något vetenskapligt arbete. Att skolan därigenom skulle 
gå i ledband från den pedagogiska institutionen etc. Jag för
sökte avvisa detta och var mycket noga med att söka förklara 
att det här arbetet helt skulle ske på skolans egna villkor, 
att ingen utomstående utom möjligen länsskolnämnden såsom 
eventuella anslagsgivare skulle kunna stipulera villkor för 
arbetet. Detta fastslogs också i projektbeskrivningen

. Syftet med projektet skulle vara att få 
skolans personal att reflextera över sin nuvarande situation 
på skolan samt ur dessa reflexioner och efterföljande disku
ssioner söka utveckla nya samverkansformer. Arbetet skulle 
ledas av projektgrupp där representanter från samtliga per
sonalkategorier skulle ingå (skolledare, lågstadielärare, 
mellanstadielärare, övningslärare, s k övrig personal, skol
psykolog och jag såsom representant för försöks- och demon- 
stationsverksamhetenl. Vid det extra mötet godtog man projekt
beskrivningen och skolan uttalade sig villig att ställa upp. 
Därefter vidtog MBL-förhandlingar och arbetet med att för
söka få extra ekonomiska resurser. Emellertid hade arbets
gruppen varit noga med att konstatera att arbetet skulle be
drivas under förutsättningar, som skulle göra det möjligt 
för alla skolor att nyttja våra erfarenheter och så att ingen 
skulle kunna säga ”Det där är ju möjligt för er som får extra 
pengar”.

När höstterminen började var-vår skola i det läget som de 
flesta skolor upplever som normalläge. Många nya lärare hade 
tillkommit, många nya lärare hade alltså kommit som inte alls 
hade varit med i beslutet om utvecklingsarbetet. I arbets
gruppen låg vi lågt. Ganska snart blev det klart att skolan 
tilldelats 3Q.0QQ kronor av särskilda medel som Skolöverstyr
elsen ställt till förfogande till fem länsskolnämnder i landet.



I och med det inbjöds också en representant från länsskol- 
nämnden att ta plats i projektgruppen. Jag går inte här in- 
inpå organisationsutvecklingsteorier. Jag vill bara konsta
tera att arbetet inte skedde teorilöst. Arbetsgruppen samm
anträdde en eftermiddag varje vécka och före varje samman
träde hade skolpsykologen, som utsetts till ordförande i 
arbetsgruppen, och jag långa diskussioner om arbetets upp
läggning. Den första stora sammandragningen skulle ske vid 
två studiedagar i början av oktober. Gruppen utformade följ
ande plan: All personal skulle under två dagar gästa en kurs
gård på sådant avstånd att de som så ville kunde återvända 
hem på kvällen. All mathållning skulle ske genom deltagarna: 
Dagarna skulle användas till reflexion och diskussion. Ut
gångspunkt för arbetet var en verklighetsbeskrivning av sko
lan utformad genom påståenden om skolan och skolmiljön som 
all personal hade fått ta ställning till. Påståendena åter
finnes i bilaga nr 6 . När studiedagen började presenterades
en sammanställning av svaren på personalens ställningstagande 
till dessa, påståenden. Inga värderingar gjordes. Slumpvisa 
grupper bildades. Grupperna fick i uppgift: Gå igenom svars- 
bilden och fundera över vad den säger om oss och vår arbets
plats.

Det blev två mycket intensiva dagar. Efter hand riktades disku
ssionerna mot följande punkter:
Vaför är det så här?
Vill vi ha en förändring?
Hur skall den i så fall se ut?
Vad innebär en förändring för mig?
Vill jag ställa upp på den?
Hur skall vi genomföra den när vi kommer hem?
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□en sista punkten fick som resultat att sex arbetsgrupper 
bildades och 75% av personalen antecknade sig för deltag
ande i någon av dessa grupper. Deltagandet var frivilligt, 
grupperna skulle träffas två gånger per månad efter skol
tid. Arbetsgrupperna fick följande inriktning:Lokal grupp, 
klimatgrupp, normgrupp, elevvårdsgrupp, 2 personalgrupper 
med olika inriktning.

Jämsides med dessa arbetsgrupper försökte ledningsgruppen 
att arrangera öppet-hus-kvällar och trivselkvällar för 
personalen.

Många förändringar initierades på skolan under det första 
året genom arbetsgruppernas arbete. Matsalen ändrades, skol
gården fick ett helt annat utseende, lärarrum byggdes om, 
karottsystem infördes på försök i matsalen. Eleverna fick 
annorlunda skoldagar med gammeldans, bakning av sockerkaka, 
lagande av punktering och mycket mycket annat. En av de sista 
skoldagarna på terminen anordnades en drakfest på ängarna 
i närheten av skolan.

Arbetet fortsatte på liknande sätt under två ytterligare läs
år. Ledningsgrupperna förändrades. Genom rotation skulle så 
många som möjligt få möjligt att delta i ledningsgruppen. 
Arbetsgruppernas arbete kom att ske på K-tid.

Vad blev då resultatet? Den mest påtagliga vinsten blev ett 
betydligt bättre och öppnare klimat på skolan. Personalen 
blev betydligt trognare sin skola. För elevernas del kanske 
projektet märktes mest genom aktiviteter av mer jippobetonad 
karaktär. Fast givetvis kom personalens bättre trivsel också 
eleverna till del. Men in i klassrummet kom egentligen inte 
projektet. Arbetsformerna ändrades inte påtagligt. Några nya 
samverkansformer uppstod inte.
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SPECIALUNDERVISNING UNDER TVÅ SEKEL.
Den första specialundervisningen omhändertagande eller
undervisning?
Vår första specialundervis ningsinsatser brukar kopplas 
samman med framför allt två personer: G.A. Silverstolpe 
och P.A. Borg. (Nordström 1960). Silverstolpe lär år 1804 
ha inrättat en privatskola för dövstumma elever. Det var 
fråga om ett helt och hållet privat initiativ. Impulsen 
hade Silverstolpe fått under resor i Tyskland. Det dröjde 
till år 1800 innan staten blev medintressent i special
undervisningen. Det året beslöt Kungl. Naj:t att ge stats
anslag till två skolor för dövstumma och blinda. Endast 
ett av dessa anslag kom att utnyttjas, nämligen det till 
den anstalt, som detta år grundades av P.A. Borg.
Borg flyttade 1812 denna skola till Nanilla på Djurgården i 
Stockholm, och där finns den fortfarande kvar i form av 
en specialskola ^ för gravt hörselskadade barn.

De skolor som Borg och Silverstolpe grundade kan allmänt 
ses som embryon till dagens specialskolor. Trots stats
anslaget som utgick till Borgs anstalt, kan de ses som 
privatskolor och denna skolform hade i början av 18Q0.-talet 
ökat i stor omfattning. (Sjöstrand 1968).
Privatskolorna var naturligtvis avgiftsbelagda, även om 
det primära syftet var omhändertagande och vård så fanns 
också sekundärt ett syfte att sörja för försörjning av 
skolans ledning och personal. Att skolan eller anstalten 
var avgiftsbelagda innebar emellertid inte att endast 
överklassen hade möjlighet att placera sina barn där.

Riksdagen hade nämligen som uppsatt villkor för stats
anslagen, att varje stift skulle förfoga över var sin 
friplats. Skolan hade också erhållit frivilliga gåvor, 
som skulle användas för att täcka kostnaderna för under
visning och inackordering för fattiga elever. Till en 
början var flertalet elever vid Borgs skola komna från 
fattiga hem. (Olsson. C 1982).

1)Ned specialskola avses statens skolor för gravt hörsel
skadade och gravt synskadade. Begreppet specialskola måste 
särskiljas från begreppen specialundervis ing, skolor för 
rörelsehindrade elever och särskolor, som endera har kommu
nen eller lanHsfinoof enm



Rappe (1974) påpekar att all undervisnings syfte är att 
överföra kunskaper, färdigheter och värderingar. För de 
äldsta formerna av specialundervisningen är syftet för
modligen, som jag härovan påpekat, primärt att omhänder
ta och vårda, men genom vård och•omhändertagande kan se
kundärt värderingar överföras. För vissa former av speci
alundervisning har just omhändertagande och värderings- 
överföring varit påtagliga syften och de framträder klart 
för de specialundervisningsinsatser som kommer närmast i 
tid.
Fattigvården i Stockholm hade år 1807 (Nordström 1968) 
gjort ett påpekande att den bristande undervisningen för
modligen var den väsentligaste orsaken till fattigdom och 
elände. För att motverka dessa sociala problem lät man 
under de kommande decennierna organisera sk fattig
skolor främst i de större städerna. Undervisningen skedde 
i allmänhet i läsning, skrivning och slöjd. Syftet som 
uttalades var främst att vänja dem som blev föremål för 
undervisningen till ordning och arbetssamhet och man 
hoppades att skalan skulle leda till försörjningsv i1ja 
och försörjningsmöjlighet. Fattigskolornas uppgift var så
ledes i första hand att sörja för en social anpassning av 
eleverna och därigenom har denna skolform en stark kopp
ling till den kommande specialundervisningen främst i 
dess former hjälpundervisning och observationsundervis- 
ning.

Skolreformen 1842 - en social reform.
När den obligatoriska skolan 1842 infördes var den 
sociala målsättningen av stor betydelse för beslutet.
Rappe (1974) framhåller att den starka befolknings
ökningen i början av 1800-talet och då speciellt pa 
landsbygden, hade starkt minskat andelen individer med 
egen jordegendom. Som en följd av att befolknings ti 11 
växten främst drabbade de egendomslösa uppstod arbets
löshet och fattigdom. I riksdagsdebatter diskuterades 
vilka åtgärder man skulle behöva vidtaga i riket för



att komma till rätta med den ökade brottsligheten, 
dryckenskapen och den minskade kyrksamheten. I 1837 
års fattigvårdskommitté påpekas att samhället måste 
kunna fordra att individen dels är oskadlig och dels 
att han har kunskaper, som gör honom till en nyttig 
samhällsmedlem. Rappe (a.a.] citerar kronprins Oscar, 
som i Post- och Inrikes tidningar pekar på erfaren
heter från undervisningen i Nordamerika, där man genom 
att ordna undervisning för de fattiga och egendomslösa 
lyckats trygga överklassens rikedomar från massornas 
begär. Rappe (a.a.) drar den slutsatsen av detta och 
ett stort antal liknande yttranden i den samtida de
batten att det framför allt är fruktan för proleta- 
riseringens verkningar som är ett viktigt skäl, kanske 
det viktigaste för att folkskoleplikten införes. Samma 
uppfattning framförs av Nordström (1968) och Richardsson 
( 1973 ) .

I folkskolestadgan av den 18 juni 1842 fastslås att 
alla barn skall påbörja sin skolgång senast vid nio 
års ålder. Skolan skall sörja för undervisning i läsning, 
skrivning och räkning, katekesen, bibliska historien, 
fysisk och politisk geografi, fäderneslandets historia 
och huvuddragen av den allmänna historien, naturlära, 
enkel gymnastik och kyrkosång.

Det primära syftet för den obligatoriska skolan var 
naturligtvis att ge undervisning och utbildning i de här 
ämnena. I målformuleringen säger man att skolreformen är 
en följd av samhällets skyldigheter ”att se till att 
varje medborgare hade de kunskaper, som fordrades för 
att rätt uppfylla sina plikter”. (Lundgren: Att organi
sera omvärlden. Stockholm 1979 sid 62)

Målen, som direkt uttalas i målbeskrivningar kan kallas 
direkta mål eller uttalade mål i motsats till indirekta 
eller outtalade mål. Mål av den senare typen intolkas i 
det verkliga skeendet, eller som när det gäller införandet
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av den obligatoriska skolan, kan framgå av debatt i 
riksdag och massmedia (se föregående sida).

De outalade målen skulle således enligt Rappe och 
ocskå enligt min egen tolkning, vara inriktade mot en 
överföring av över- och medelklassens värderingar främst 
till de egendoms lösa, så att samhället kunde fortleva utan 
allför omstörtande förändringar.

Att utbildning skulle kunna ha en sådan funktion var man 
vid denna tid inte främmande för. Sådana tankegångar hade 
exempelvis framförts av Adam Smith (1776) som i sin bok 
Folkens välstånd påpekar att samhället på något sätt måste 
ingripa för att förhindra degeneration och ett förråande 
av den stora massan. Närmast till hands ligger att utbilda 
männis korna.

"Om samhället också inte hade någon direkt fördel av de 
lägre klassernas uppfostran, skulle det ändå vara mödan 
värt att söka' bibringa dem någon undervisning. Emellertid 
har samhället en icke ringa direkt fördel av deras upp
fostran. Ju mera upplysta de äros desto mindre lättill
gängliga äro de för fantasters och vidskepliga människors 
inbillning, som ofta framkalla de fruktansvärda orolig
heter bland ociviliserade folk. Ett upplyst och vaket 
folk är dessutom alltid mindre rått och mera ordnings— 
älskande än ett obildat och enfaldigt. Varje individ inom 
ett upplyst folk har större självaktning och större anspråk 
på hänsyn av den lagligaöverheten, och därför är han också 
mera villig att respektera sin överhet. Sådana undersåtar 
ha också mera kritik och genomskåda lättare egennyttans 
partipolitiska färgade eller upproriska fraser samt låta 
sig därför mindre förledas till onödig eller okynnig oppo
sition mot regeringens åtgärder". (Utdrag ur "Källtexter
1600-1700-talet”, Institutionen för idéhistoria, Umeå
Universitet s 34).
Skolreformen blev en mycket kostsam reform. Viktigt är 
här att notera att i den första skolstadgan fanns in
skrivet, att barn, som på grund av fattigdom hindrades
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från att under en längre tid begagna sig av skolan 
liksom de som saknade "erforderlig fattningsgåva”, 
kunde få avgå med en minimikurs. Efterhand stipulerades 
att denna minimikurs skulle innebära två års undervis
ning (eller motsvarande). De lokala skolstyrelserna 
fick avgöra om det skulle finnas några skillnader 
mellan minikurserna för pojkar och flickor.

Man försökte på olika vägar förbilliga undervisningen.
Ett sådant sätt var att använda sig av sk växelunder
visning. Växelundervisning som metod innebar att under
visning skedde i stora elevgrupper, där alla ålderssta
dier kunde ingå. Läraren hade för sin undervisning hjälp 
av monitorer, som var äldre mer försigkomna elever.
Denna metod förbjöds dock från år 1864. Ett annat sätt 
att förbilliga undervisningen blir att generöst använda 
sig av minimikurserna. Det kan inte uteslutas att dessa 
”kortkurser” kom att utnyttjas av skolan för att snabbt 
befria sig från bråkiga och besvärliga elever.

Vi får alltså i ett tidigt skede svårigheter att upp
fylla både uttaladeoch outtalade mål. Det är ekonomiska 
realiteter och kanske något som vi kan döpa till pedago
giska realiteter som blir de största hindren. De peda
gogiska realiteterna skulle innebära olika typer av 
hinder för att förverkliga de uttalade målen som t ex 
lärares svårigheter att undervisa vissa typer av elever, 
svårigheter att övertyga föräldrar och motivera dem och 
barnen om nödvändigheten av undervisningen etc. I reali
teten blir således vår obligatoriska skola redan från 
begynnelsen en differentierad skola, och det är en social 
differentiering som verkställes. Vi kan också notera att 
skolans viktigaste målgrupp: barn till fattiga och egen- 
domslösa, blir den grupp, som löper störst risk att få 
en sämre utbildning. Han kunde visserligen då som nu 
konstatera att alla gavs chansen till undervisning och 
utbildning. Det var (och är) bara så att alla inte ville 
ta den chans som fanns.
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1878 infördes den första sk Normalplan, och den innebar 

konkret ett försök att likrikta undervisningen i rikets 

skolor. I den första normalplanen införs begreppen små

skola för de första skolåren och den egentliga folkskolan 

för åren därefter. Vid denna tid har industrialiseringen 

börjat sin frammarch och redan under den obligatoriska 

skolans första decennier kan man märka hur stark skolans 

koppling är till näringslivets behov. [Jfr Svingby 1976, 

s 113 För industrien framstod kraven på den ökade skol

undervisningen som ett hot. Främst hindrade skolan indu
strien från att få sitt behov av billig arbetskraft till

godosett. I viss mån kunde det hotet avvärjas genom en ut

vidgad tillämpning av minimikurserna. Nen näringslivet 

noterar också ett annat hot. Genom de ökade kunskaperna, 

som skolan gav de blivande arbetarna kunde dessa stimu

leras till krav på ett ökat politiskt inflytande. (Nord

ström 19683 Normalplanen av år 1889 kan ses som en viss 

vinst för de reaktionära krafterna i och med att de mindre 

folkskolorna ges ett ökat utrymme och att minimikurserna 

presenteras mer fullständigt än i tidigare normalplan.

Redan under dessa första skoldecennier växer på detta 

sätt fram motsättningar mellan de ideala mål om skolan som 

uttalas i måldokument och skolans verklighet. Not reella 

styrningsfaktörer som ekonomiska realiteter, näringsliv 

och lärarfunktioner har målsättningar i läroplaner och 

andra måldokument redan från skolans begynnelse synbar

ligen föga genoms lagskraft.
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Efter hand ökar undervisningsinsatserna inom specialunder
visningen .

Oen specialundervisning som hade förekommit före den obliga
toriska skolan var framför allt inriktad mot vård och om
händertagande av "blinda, döva och vansinniga”. Samman
kopplingen av de grupperna kan förmodligen vara en följd av 
en bristande förmåga att kunna diagnosticera.

Några egentliga efterföljare till de första anstalterna kan 
inte noteras föränn 1856, men då började ett skede av snabbt 
tillväxande. Sålunda inrättas under tiden 1856-1877 femton 
antalter för dövstumma och dessutom några speciella skolor 
för utvecklingsstörda s k idiotskolor. Det är alltså fort
farande anstalter för sådana barn och ungdomar som redan är 
avskiljda från samhället och från den obligatoriska skolan. 
Det kriteriet kan ju också anses ha gällt de s k fattigskol
orna, och det kan också anses gälla för de uppfostringsanst
alter, som inrättats från 1830-talets mitt. Kriteriet för 
intagning till dessa senare var kriminalitet, och inte heller 
efter skolreformens införande förändras det kriteriet. Skol
problemen fick åtgärdas på annat sätt.

Till en början är vård och omhändertagande ett mål i sig, men 
efter hand ökar undervisningsinslagen. 1857 hade Sondén not
erat att det ju borde vara ett samhällsintresse att ”förvandla 
odugliga och blott tärande medlemmar till verksamma och 
närande”. (Ur Blomberg: Sinneslövårdens historia, Stockholm 
1934, s 56). Det var från Frankrike idéerna om undervisningen 
kom. Därifrån hade vi fått idéerna om blindskrift och tecken
språk. 1846 hade så Seguin, som var läkare på ett mentalsjuk
hus, kommit med en lärobok, som bl a innehöll ett undervis
ningssystem för undervisning av sinneslöa. Det grundades på 
de erfarenheter han och hans lärare Itard, som också var verk
sam som psykiater, hade gjort bl a vid undervisningen av 
”vilden från Aveyron”.

I Sverige var det främst Emanuella Carlbäck, som kom att 
ta vara på Seguins idéer, och hon utvecklade ett system 
med s k sinnesövningar. Sinnesövningar innebar systematisk 
träning av samtliga "sinnen”. Hon hade 1866 öppnat sin
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första anstalt på Nya Varvet i Göteborg och efter några 

flyttningar fick hennes skola och anstalt sin fasta punkt 

i Johannesberg untanför Mariestad, där den fortfarande finns 
kvar.

□e specialundervisningsansatser vi kan notera har alltså 

vuxit fram ur vård- och förvaringsinstitutioner. Impulserna 

till undervisning kommer främst från läkare. De som blir 

föremål för undervisning är barn och ungdomar, som genom 

tämligen klara kriterier redan är avskiljda från den normala, 

obligatoriska skolan och också från det normala samhället. 

Undervisningen sker på speciella institutioner och den får 

därigenom en speciell och fast organisation.

Specialundervisning behövs också inom den obligatoriska
skolan.

Att behöva vistas två år inom den obligatoriska skolan var 

ett stort problem för många elever, likaväl som det var ett 

problem för vissa föräldrar att behöva ha sina barn i skolan 

under så lång tid. Därav följer naturligt att också skolan 

får problem att undervisa särskilt denna kategori av elever, 

som alltså inte kunde känna särdeles stor motivation för den 

tvångsmässiga skolgången. Skolan måste ha framstått som 

synnerligen onödig och också som en synnerligen tråkig in

rättning. Speciellt framträder problemen i storstäderna.

Där försöker man klara dessa svårigheter genom att inrätta 

speciella skolor för elever som var problematiska för skolan.

Göteborg fick exempelvis en s k avsöndringsskola år 1069. 

Malmö startade ett internat och Stockholm fick ett skol- 

karehem på 1800-talet, Gävle stad ett uppfostringshem 1894, 

(Nordström 1968) . Men även på de mindre orterna uppstod 

problem med olydnad och skolk. Åtgärden att låta fattiga 

elever och elever med otillräcklig fattningsgåvor lämna 

skolan redan efter ett par års skolgång visade sig snart 

inte vara tillräcklig för att lösa skolans problem.

Man önskade också på landsorten ytterligare åtgäder. Be-
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hovet resulterade till en början i en utbyggnad av s k idiot- 
skolor, men man inrättade också speciella klasser - mini- 
klasser - för elever, som allt för lång tid blivit kvar i små
skolan. Den första speciella klassen för svagt begåvade elever 
inrättades enligt vissa källor i Norrköping 1679. Man brukar 
ange detta årtal som startpunkten för den egentliga special
undervisningen i Sverige och definiera denna klassbildning 
som den första hjälpklassen i vårt land. (Blomberg 1934) 
Nordström (1968) är dock tveksam till om hjälpklassbeteckningen 
är adekvat för klassen i fråga, utan anser att klassen i 
fråga närmast kan jämföras med en speciell klass för elever 
som avsåg lämna skolan med enbart minimikurs.

Även om således vissa differentieringsformer förkommit under 
1800-talets senare del, så tog diskussionerna om differienti- 
eringsförsök en ökad fart i början av 1900-talet, främst 
genom att normalplanen av år 1900 slopat minimi kurserna.
Differienteringsdiskussionerna hämtade sitt stoff från Tyskland 
där man redovisat försök med s k Hilfe-klasser och dels med 
da s k Mannheim respektive Jenasystemen. Dessa undervisnings
system bygger på helt olika synsätt.. Mannheimsystemet har som 
utgångspunkt en elevdifferentiering där eleverna grupperas 
efter sin förmåga. Jenasystemet däremot tar avstånd från 
differentiering, och har som ideal undervisningssituation 
och odifferentierade gruppen.

Att minimikurserna nu slopas måste ses i relation till sam
hällets övriga utveckling. Komplexiteten hade under de senaste 
decennierna starkt ökat, vilket i sin tur höjde kravet på 
människors utbildning. Folkrörelserna hade också börjat ut
vecklas och människor från lägre samhällsklasser kunde via 
dessa organisationer resa krav t ex på bättre utbildning. Men 
minimikursernas slopande kan inte heller ses isolerat från 
näringslivets utveckling. Samhällets strukturförändring hade 
medfört en ökad tillgång på arbetskraft för den expanderande 
industrien. Man hade inte längre samma behov av barnarbets
kraften, (Olsson 1980) och då kunde skolan behövas för att 
ansvara för tillsyn och för moral - och värderingsutvecklingen.
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På så sätt kunde alltså många olika intressen samverka 
och tillvaratas när minikurserna slopades. Men skolan 

kunde tydligen inte motsvara kravet att undervisa alla 
i heterogena grupper. Nar minikurserna upphör kravs ett 

annat differentieringsinstrument, och då kommer hjälp- 

klasserna och Mannheimsystemet in som alternativ. 

Hjälpklasser i egentlig bemärkelse inrättade fr o m 

1905 i Stockholm och Göteborg, medan Mannheim systemet 

med sina speciella svagklasser eller B-klasser på prov 

inrättades i Göteborg i början av 1920-talet (Paulsson 

1946). 9enasystemet, som alltså innebar undervisning i 

odifferentierade elevgrupper, prövades i Örebro under

1930-talet.

Specialundervisningen införs först i praktiken sedan 
i stadgan.

De hjälpklasser, som med ledning från försöken i Stock

holm och Göteborg anordnades i landet inrättades på 

lokala initiativ. Den försiktiga framväxt, som nu

börjar för denna typ av specialundervisning sker uti

från skolans behov och utan några rekommendationer i 

måldokument eller läroplaner. Först från 1913 återfinnes 

beteckningen stadgemässigt och då endast i form av ett 

tillägg till folkskolestadgan av år 1877. Där konstateras 

att de lokala skolreglementena skall innehålla före

skrifter om hjälpundervisning, där man inrättat sådan.

Det kan vara förvånande att författarna av måldokument 

och läroplaner inte starkare sanktionerat hjälpklasserna. 

Det kan vara så att de som haft ansvar för skolans ut

veckling egentligen inte sett dessa differentierings- 

strävanden som något önskvärt. Vissa tecken tyder på att 
man redan vid denna tid egentligen strävat mot en ökad 

demokratisering av undervisningen, och att man önskade 

lösa skolans problem genom att förändra undervisnings

metoderna.

Från början av 1900-talet har i skolans måldokument ut

talats att skolan måtte ägna sig åt social fostran och
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att undervisningen måtte utgå från elevernas intresse 

om att inlärning borde bygga på elevens självverksam

het Eva Rappe (1974) citerar ”Betänkande från folkunder- 

visningskommittén” avgivet år. 1914. ”... social fostran 

... går mindre ut på meddelandet av vissa kunskaper än 

därpå, att skolan skall hos lärjungen grundlägga vanan 

att vara verksam som samhällsmedlem, dvs vara verksam 

med och för andra. Skolan är i och för sig samhällsupp- 

fostrande, enär den själv utgör ett samhälle, där varje 

lärjunge har sin plats och sin uppgift och där den ene 

är i hög grad beroende av den andre. Sin samhällsupp- 
fostrande verksamhet skall skolan utöva framför allt 
därigenom, att den söker att i så vidsträckt mån som 

möjligt bringa till stånd gemensamhet lärjungarna 

emellan i arbete och lek ... Man söker vinna ett sådant 

syfte dels genom att till någon grad överlåta upprätt

hållandet av skolans ordning åt lärjungarnas självstyrelse, 

dels genom att i fråga om vissa slags skolarbeten ... 

låta lärjungarna bilda arbetslag, inom vilka arbetsför

delningen sker för utförandet av gemensamma arbetsupp

gifter”. (a a s.27)

I samma kommittés betänkande om fortsättningsskolor ut

vecklar man sina synpunkter om den s k medborgarutbildningen 

Avsikten med denna skulle vara att skapa en ökad ansvars

känsla och uppfostra till "medborgerlig duglighet". I 

utbildningen skulle ingå träning i samarbete, och ut

veckling i medbestämmande.

I 1919-års läroplan för folkskolan är man klart auktoritärt 
inriktat men påtalar att utbildningen skall utgå från 

elevernas intresse, bygga på elevens självverksamhet.

Man talar om individualisering av undervisningen. I 

denna undervisningsplan finns inte begreppet hjälpunder- 

visning omnämnt men år 1921 utfärdades en kungörelse, SFS 

1921:372, där det noteras att där hjälpklass finns in

rättad skall en för den klassformen anpassad läroplan an

vändas. Denna läroplan skulle vara godkänd av Skolöver

styrelsen. Det kom att dröja ända fram till 1943 innan



man fick en rikslikare for hjälpundervisningen i en provi
sorisk normalundervisningsplan för folkskolans hjälpklasser. 
Samtidigt gavs då också anvisningar för hur man skulle kunna 
tänkas anordna undervisning för svagt begåvade elever, där 
antalet inte var tillräckligt för att hjälpklass skulle kunna 
inrättas. Den undervisningsformen benämndes särskild hjälp- 
undervisning. Man gav också vid denna tidpunkt ut anvisningar 
för hur uttagning av barn skulle ske till hjälpklasserna.

Vi hade därigenom fått en någorlunda stram organisation av 
hjälpundervisningen, som fram till denna tidpunkt haft en 
försiktig tillväxtökning. Sålunda hade år 1907 redovisats 266 
elever i rikets hjälpklasser, 1922/23 2803 och 1936/137 3067 
(Nordström 1968, Paulsson 1946), specialundervisning förekom 
således fram till slutet av 1940-talet i första hand-såsom 
hjälpundervisning inom folkskolans ram. I storstäderna kunde 
även andra undervisningsformer förekomma såsom skolor och 
klasser för vanartiga elever, frilufts klasser för tbc-sjuka 
barn, hörselklasser (från år 1923) och läsklasser (från år 
1938). Dessutom drev socialstyrelsen ett antal ungdomsvårds
skolor (begreppet infört 1947) och därjämte förekom skolor 
och anstalter för bildbara sinneslöa och psykotiska och nervösa 
barn (SOU 1947:69) .

Försöken med enhetsskola för med sig specialundervisningens 
expansion ■

År 1948 påbörjades försöken med obligatorisk nioårig enhetsskoxc' 
Tankarna på enhetsskola var på intet sätt nya.Redan 1918-års 
skolkommission hade avgivit förslag om en sexårig bottenskola, 
men det var 1946-års skolkommission som fick gehör för sitt 
1948-års avgivna förslag. Sko 1kommissionens förslag var mer än 
ett organisationsförslag. Man uttalade sig också om skolans 
innehåll. Man konstaterade att skolans främsta mål var att fostr 
demokratiska människor. Man betraktade folkskolans undervisning' 
metoder som förlegade och man betraktade allmänt förekommande 
fråga-svar metoden som förkastlig. Läraren dirigerade i alltför

1) Diskussion om bottenskola hade förts från den obligatoriska 
skolans införande 1842. Det innebar att man önskade en för 
alla elever gemensam utbildningsgrund, som krav för inträde 
i gymnasieskola. Därav namnen enhetsskola och grundskola.
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hög grad elevernas aktivitet och man menade att detta inte 
kunde föra med sig annat än osjälvständighet, auktoritetstro, 
passivitet och i värsta fall leda vid skolans och arbetets 
överhuvud. (Nilsson 1977). Skolkommissionen menade också att 
i lärarens verksamhet måste även sociala uppgifter förekomma 
och att dessa måste vara av betydande vikt.

Många av dessa föreställningar om undervisning kunde ju föras 
tillbaka till folkundervisningskoramittens betänkande från år 
1914 (se sid 23 ) och också till undervisningsplanen av år 1919, 
men dessa föreställningar hade tydligen stannat på idéplanet 
och aldrig förverkligats i skolan. Det är också intressant att 
kunna konstatera att, när nu kraven på lärarens sociala engage
mang accentureras, så ökar skolans krav på speciella tjänste
män, som skall kunna ombesörja den sociala uppgiften. Detta 
kan ses som en paradox. Specialistfunktionen är å andra sidan 
inte onaturlig, speciellt inte med tanke på den starka segmen
tering som funnits och finns i skolan mellan skolans ämnen och 
mellan årskurser och stadier. Segmenteringen kan ses som en 
parallell till näringslivets arbetsdelning. Enligt Braveman 
(1977) innebär arbetsdelning bl a att företagsledningen får en 
ökad kontroll av verksamheten, översatt till skolans värld skulle 
detta innebära att en ökad specialisering skulle medföra en ökad 
byråkratisering med allt mindre möjlighet för läraren att kunna 
påverka utvecklingen i skolan.

Men naturligtvis var det inte påbuden om lärares ökade sociala 
insatser, som i sig medförde det ökade specialist behovet. 
Försöksverksamheten med enhetsskolan var på intet sätt problem
fri. Konkret innebar försöken bl a att eleverna nu skulle under
visas i sammanhållna klasser och differentieringen av eleverna 
efter förmåga skulle därmed rainimeras. Man upplevde också i



försökskommunerna ett ökat realt behov av skolsociala tjänster 
som skolpsykologer och skolkuratorer. Specialundervisningen kom 
att i större omfattning fungera som ett differentieringsinstru- 
ment och den ökade starkt under 1950-talet.

Tillväxten av specialundervisning kan också tänkas vara en 
följd av att hjälpklasslärarutbildningen under ett antal år 
producerat "propagandister” för hjälpundervisning. Man hade 
också försett de utbildade hjälpklasslärarna med ett instru
ment med inbyggt kriterium på vilka elever som borde bli före
mål för den undervisningsformen. Jag tänker här på Terman- 
Merril testet, som standardiserars för svenska förhållanden 
år 1936 av Alice Hellström.

Hittills hade specialundervisningen främst förekommit i form 
av hjälpklasser, men nu började andra former som skolmognads- 
klasser, läsklasser och observations klasser att inrättas även 
utanför storstadsregionerna. Genom uppkomsten och spridningen 
av dessa undervisningsformer hade vi också fått en differenti
ering av hjälpklasslärarens - speciallärarens arbetsuppgifter.

Begreppet särskild hjälpundervisning hade ju länge (sedan 1943) 
förekommit som beteckning för den företeelsen då enstaka elev 
eller elever fick hjälp för sina svårigheter utan att för den 
skull placeras i en fast särskild undervisningsgrupp. Denna 
undervisningsform ökade särskilt starkt och då speciellt för 
de elever som bedömdes ha svårigheter med läsning och skrivning. 
Denna undervisningsform kom att kallas läs-klinik.

1955 ersattes den provisoriska undervisningsplanen för hjälpunder- 
visningen med centrala anvisningar om hur undervisningen skulle 
bedrivas i ^jälpklassen.^gssa inrymdes i undervisningsplanen 
för folkskolan, den s k U-55. Året därefter kom speciella anvis
ningar för den särskilda specialundervisningen. I samband med 
dessa anvisningar infördes också den s k 15%-regeln, vilken
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innebar att högst 15% av antalet klasser inom kommunen fick 

utnyttjas såsom specialklasser. Några tak för den särskilda 

specialundervisningen ifördes inte. Dock gavs mycket detalj

erade anvisningar för elevantalens relation till antalet lärar- 
veckotimmar.

Från 1960-talet har specialundervisningen integrerats i den 

vanliga undervisningen.

Den nioåriga bottenskolan blev en realitet genom 1962-års läro

plan, Lgr-62. För specialundervisningens del innebar den nya 

läroplanen, att man inte längre skulle ha särskilda anvisningar, 

utan att samma läroplan skulle gälla för både normalklasser och 

specialklasser. Lgr-62 innebar också att segregeringen skulle 

ske i så ringa omfattning som möjligt och att differentieringen

av elever skulle uppskjutas till åk 9. Det slogs fast att skolan 

skulle med aktning för elevens människovärde och kännedom om 

han/hennes individuella egenart och förutsättningar sträva efter 

att främja den personliga mognades och söka utveckla individen 

till en fri och självständig människa.

Tanken att minimera segregationen kom också att påverka synen på 

specialundervisningen. Nan försökte därför att undvika centrali

sering av specialklasser. I stället sökte man i vissa kommuner 

initiera en verksamhet med ambulerande speciallärare, som reste 

ut till de mindre skalorna för att hjälpa elever och lärare. 

Specialklassernas antal ökade endast marginellt men i stället 

blev utvecklingen av den särskilda specialundervisningen närmast 

explosionsartad.

Lgr-62 ersattes 1969 av en ny läroplan Lgr-69, som fortfarande 

gäller när detta skrives. Denna medförde inga större förändringar 

för specialundervisningen. För grundskolan i allmänhet blev den 

största förändringen att differentieringen i årsklass 9 borttogs. 

Eleverna skulle nu undervisas i samraahållna klasser under hela 

sin grundskoletid. Differentieringen kom endast att finnas kvar
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genom de särskilda och allmänna kurserna i språk och matematik 
samt genom val av övningsämne och tillvalskurs. Skolans sociala 
och personlighetsutvecklande roll markeras ännu starkare än 
tidigare.

Oen explosionsartade utvecklingen av specialundervisningen sökte 
man efter hand häva, speciellt genom en anvisning från år 1972, 
AFS 18/1972. Det innebar att högst 0,3 veckotimme för varje elev 
i grundskolan fick utnyttjas av kommunen för specialundervisning 
Detta medförde att en kommun med 1000 elever fick 300 lärarvec 
timmar till sitt förfogande för specialundervisning. Då varje 
speciallärare hade en undervisningsskyldighet av 26 timmar inne
bar detta att 11,5 speciallärartjänster kunde inrättas.

15%-regeln skulle även fortsättningsvis gälla. I vårt exempel 
med 1000 elever kan man tänka sig dessa fördelade på 40 klasser. 
Av dessa skulle således högst 6 klasser kunna användas som 
specialklasser. Den kvantitativa utvecklingen av specialunder
visningen kan illustreras med följande siffror hämtade ur SIA-
utredningen (SOU 1974:533 "Antalet elever i hjälpklass utgjorde 
1945 1.02% och steg under en 15-årsperiod fram till 1959 till 
2.63%. Någon samordnad (särskild) specialundervisning förekom 
då ännu inte. År 1972 berördes cirka 40% av eleverna av special
undervisning i någon form", (a.a. s 137).

Under 1970-talet har specialundervisningens kvatitativa utveck
ling stagnerat. Genom förändringen från klassundervisning till 
s k klinikundervisning har specialundervisningen allt mer ändrat 
karaktär. Specialläraren arbetsuppgifter har blivit annorlunda 
än tidigare, och speciallärarrollen blivit mer svårdefi ni erad. 
Innan jag närmare konkretiserar denna förändring, anser jag det 
lämpligt att göra en beskrivning av hur specialärarutbildningen 
vuxit fram i vårt land.
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SPECIALLÄRARUTBILDNINGEN EN PARALLELL TILL SPECIALUNDERVIS-
NINGEN. "

ipeciallärarutbildningen börjar ta form.

Lärarutbildningen tog givetvis fart i och med skolreformen 
1842. Genom seminariestadgan från samma år inrättades semi 
narier i varje stiftstad och dessutom i Stockholm. Studie

tiden skulle vara 2-4 terminer. Endast män skulle utbildas 
Redan tidigare hade dock ett lärarseminarium inrättats - 

1839 i Lund. Det var en privat donation som gjort detta 

möjligt. Dessförinnan kan noteras den lärarutbildning som 

från år 1830 skedde vid den skola som inrättats av Växel- 

undervisningssällskapet.

Den första ansatsen till speciallärarutbildning kan noteras 

från omkring 1850, då elever vid växelundervisningsseminari- 

et började mottagas vid Manilla för hospitering. Dövlärarut
bildning påbörjades 1879 och samma år startade Föreningen för 
Sinnesslöa Barn Vårds(FSBV) lärarutbildning, som var speciellt 
avpassad för de bildbara sinnesslöa barnens undervisning.

Redan tidigare hade dock Emanuella Carlbäck vid sin skola i 
Mariestad utbildat lärare och likaså hade man gjort vid FSBVrs 

skola i Stockholm.

Till den första egentliga särskollärarutbildningen antogs 
2 elever. Utbildningen var till en början 1-årig men utöka

des under 1890-talet till två år. 1911 flyttades utbildningen 

ut till Slagsta, söder om Stockholm. Elevantalet ökades till 

sex. Nästa utökning skedde år 1930 till åtta och 1938/39 till 

sexton elevplatser.

Frågan om hjälpklasslärarnas utbildning hade under flera år

tionden diskuterats, men ledde under en lång tid enbart till 

kortare fortbildningskurser (Jönsson, 1972). Sålunda ägde en 

sommarkurs rum i Stockholm år 1921 med 21 deltagare under 

14 dagar. Nästa utbildningsaktivi tet ägde rum i Göteborg 

år 1924. Den samlade 120 deltagare, och utbildningen om
fattade en vecka. Under denna kurs gjordes framställningar 

till berörda myndigheter om behovet av en fast speciell 

utbildning.



Lite senare samma år agerade Sveriges allmänna folkskollärar-
förening i frågan om hjälpklasslärarnas utbildning genom en
skrivelse till Kungl Naj:t vari man anhöll om att medel skulle
ställas till förfogande "till särskilda utbildning skurs er vid 
något eller några seminarier för lärare som önskade antaga 
tjänstgjöring i hjälpklasser".
Nan påpekade också att
"Vad vidkommer utbildningen vid Slagsta Seminarium är att 
märka att denna närmast avser vården av sinnesslöa och så
lunda handhavandet av undervisningen i hjälpklasser” (Jönsson
1975).
Under åren 1923-25 inlämnades dessutom ett flertal framställ
ningar om nödvändigheten av regelbundna kurser för lärare inom 
hjälpundervisningen. Detta resulterade i att från våren 1926 
och därefter varje hösttermin fram till och med 1932 anordnades 
kurser under 1Q0 dagar för 8 deltagare per år. På grund av det 
statsfinansiella läget indrogs kursen från hösten 1933.

1932 hade emellertid en utredning tillsatts för att se över 
lärarutbildningen - 1932 års seminariesakkunniga och i deras 
uppdrag ingick också uppdraget att ge förslag om utbildning av 
hjälpklasslärare. I det år 1936 avgivna förslaget föreslogs två 
utbildningsvarianter, dels en enterminsutbildning avsedd för 
unga lärare dels en fem veckors utbildning för lärare med mång
årig undervis ningserfarenhet från hjälpklass. Den längre utbilH 
ningen skulle förläggas till Stockholm och detta betydde en 
fastare förankring för den där tidigare prövade enterminsutbild 
ningen. Den föreslagna kortutbildningen föreslogs bli förlagd 
till Göteborg. Utredningens förslag ledde till beslut vid 1938 
års riksdag om anordnande av kurser för hjälpklasslärare dels 
i Stockholm, dels i Göteborg. I Stockholm skulle 12 elever ut
bildas under en termin. I Göteborg skulle utbildningen ske 
i två perioder om vardera 6 veckor och vara förlagda till 
januari - februari månader två på varandra följande år. De 
första kurserna anordnades 1939 men kom sedan ej att upprepas 
förrän 1943. De har därefter regelmässigt anordnats varje år 
fram till 1962.



Vi har alltså fram till mitten av 1940-talet kunnat notera 
tre från varandra skilda längre speciallärarutbildningar döv
lärarutbildningen, sinnesslölärarutbildningen och hjälpklass- 
lärarutbildningen. Sinnesslölärarutbildningen skiljde sig från 
de båda andra på sätt att den var en total lärarutbildning.
Till de båda andra antogs endast redan utbildade lärare.
Från år 1946 närmade sig sinnesslölärarutbildningen och hjälp- 
klasslärarutbildningen varandra på så sätt att man anordnade 
en parallellutbildning till hjälpklassutbildningen för folk 
och småskollärare som önskade utbilda sig till sinnesslölärare. 
Den kursen blev två veckor längre än hjälpklasslärarkursen.
Man startade nämligen med två veckors praktik, men i övrigt 
gick kurserna helt parallellt och oftast gemensamt. Så 
småningom kom denna sinnesslölärarutbildning att helt ersätta 
Slagsta-utbildningen. Den sista intagningen till Slagsta 
skedde år 1947.
Dövlärarutbildningen siktade ju i första hand till att utbilda 
lärare för dövskolan, men inom folkskolan hade i de större 
städerna anordnats klasser för elever, vars hörselskada inte 
var så grav att de behövde få sin undervisning inom special
skolan. 1926 anordnades den första hörsellärarutbildningen 
och den förkom sporadiskt fram till 1951. Därefter blev 
kursen upprepad varje år fram till 1961. Utbildningen blev 1962 
ettårig och förlagd till lärarhögskolorna med speciallärarlinjer.

Lärare som önskade utbilda sig till talpedagog hänvisades 
till privatpraktiserande audiolog. Man deltog som assistent 
i audiologens arbete under cirka ett år och bedömdes sedan 
kompetent att bedriva talpedagogverksamhet i skolan. Endast 
ett par utbildningsplatser fanns att tillgå i hela landet per 
år. Även denna utbildning förlädes till lärarhögskolan från och 
med 1962 och kursen blev ett-årig.



Speciallärarutbildning efter 1950.

Vi har noterat att specialundervisningen började expandera 
från och med 1950-talets början i takt med försöken i sam
band med enhetssko lans införande. I och med högstadiernas 
krav på specialundervisningsinsatser kom också behov av 
att utbilda speciallärare med inriktning mot högstadiets 
speciella problem. Därför startades i Göteborg 1957 en 
en-terminskurs benämnd befordringskurs för att utbilda 
lärare som skulle undervisa i specialklasser på högsta
diet. Inträdeskrav var genomgången hjälpklasslärarkurs 
om endera 18 veckor eller 2x6 veckor. Från hösten 1958 
benämndes dessa kurser vidareutbildningskurser för hjälp- 
klasslärare. Utbildningen var till mycket stor del inriktad 
mot att ge ökade ämneskunskaper.

Hösten 1962 tog den egentliga specia1lärarutbildningen sin 
början. Från den tidpunkten bildade speciallärarutbildningen 
en speciell utbildningslinje - speciallärarlinjen vid Lärar
högskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildningen 
blev ettårig och anordnades enligt olika grenar. Den gamla 
hjälpklasslärarutbiIdningen tillsammans med vidareutbild- 
ningskursen omorganiserades till utbildning för hjälp-, 
observations- och läsklass lärare samt motsvarande former 
av den särskilda specialundervisningen. Lärare för rörelse
hindrade elever följde i hög grad denna utbildning men fick 
en stor del av sin teoriutbildning ersatt med praktik inom 
klasser för rörelsehindrade elever. Särsko1lärare fick en 
egen utbildningsgren. Dessa utbildningsalternativ bjöds 
på samtliga tre orter. I Stockholm och Göteborg kunde dess
utom erbjudas ett-åriga utbildningar till talpedagog och 
hörselklasslärare.

1965 startades kurser för yrkes- och övningslärare av både 
Skolöverstyrelsen och Överstyrelsen för yrkesutbildning. 
Under några år anordnades dessa kurser parallellt i Stock
holm och Göteborg. Sedemera övertogs denna utbildning av 
de sk Yrkespedagogiska Instituten och sådana kurser för
lädes också till Malmö och Umeå.



1967 tillkom en ny utbildningsplan och från detta år inte
greras också dövlärarutbildningen i speciallärarlinjen. 
Utbildningen organiserades nu i tre utbildningsgrenar. Or
ganisationen kvarstår och presenteras närmare längre fram.

Förändringsidåer tränger fram.
Naturligtvis förekom viss kritik mot utbildningen men det 
var framför allt rykten om SIA-utredningens kritik av speci
alundervisningen som kom att initiera tankar om förändring av 
utbildningen. Av den anledningen arrangerades på uppdrag av 
skolöverstyrelsen i maj 1974 seminarier i dels Lerum, dels 
Södertälje med avsikt att diskutera speciallärarutbildningen 
och dess relation till speciallärarens arbetsuppgifter. Del- 
talgare var dels speciallärare med 2-5 års lärarerfarenhet 
efter sin utbildning, dels lärarutbildare och fortbildnings- 
konsulenter. Resultaten från dessa seminarier finns samlade 
i rapporter utgivna av fortbildningsavdelningen vid lärarhög
skolan i Göteborg. (Thorén 1974, Wanre 1974).

I dessa påpekas starkt vikten av praktikmomentet inom special- 
lärarutbildningen. Nan efterlyser också en fastare koppling 
mellan praktik och teori. Samma år tillsatte SÖ en arbetsgrupp 
- RUS-gruppen ^^ som fick i uppdrag att revidera utbildnings
planerna för speciallärarutbildningen. Genom att studieplans- 
arbetet kom att dra ut på tiden kom den planerade remisstiden 
för de två separata förslag som blev resultatet av RUS-gruppens 
arbete, att sammanfalla med den omställningperiod, då lärar
utbildningen överfördes från Skolöverstyrelsen till Universitet 
och Högskoleämbetet. Där stod man inför en omorganisation be
roende av Högskoleutredningens förslag, som bl a innebar en 
hög grad decentraliserad beslutsprocess. Nan tog klart avstånd 
från centralt uppgjorda, detaljreglerade studieplaner. Eftersom 
det s k huvudförslaget innebar sådana direktiv, bordlädes hela 
frågan om förändring av studieplaner för speciallärarutbildningen

1] RUS blev förkortning av Revidering av Utbildningsplaner för 
Speciallärarutbildning.



Organisation av dagens speciallärarutbildning.

Under den sista femårsperioden har speciallärarutbild
ningen enligt gren 1 förändrats tre gånger. När detta 
projekt påbörjades gällde 1967-års utbildningsplan. 
Denna ändrades 1978. Utbildningen hade dock även där
efter kvar sin inriktning mot den s k sexfaldiga kom
petensen. Utbildningen skulle organiseras som en kurs 
om 40 poäng och innehålla
- pedagogik och metodik
- praktik
- ämnesstudier
- specialarbete

Det är således samma ämnesområde som i den tidigare 
utbildningsplanen. 1978-års utbildningsplan var all
mänt hållen för att möjliggöra lokala beslut om utbild
ningens uppläggning och genomförande. Där fanns också 
rekomendation om deltagarstyrning, behovsinriktning, 
probleminriktning och projektorganisation av studierna.

1981 infördes den nu gällande utbildningsplanen. Denna 
medförde en radikal förändring. Gren 1 organiserades nu 
i två entermins utbildningar om vardera 20 poäng. Den 
första terminen inriktas utbildningen mot undervisning 
av elever med läs- och skrivsvårigheter, matematiksvår
igheter och/eller sociala-emotionel11a störningar. Den 
andra terminens utbildning inriktas mot undervisning av 
rörelsehindrade och psykiskt utvecklingsstörda elever. 
För att få genomgå termin 2 krävs att den studerande 
har genomgått termin 1. Antalet utbildningningsplatser 
på termin två är dock färre än på termin 1. För tjänst 
som speciallärare i den obligatoriska skolan krävs en
dast den första terminens utbildning.
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Speciallärarutbildningen är fortfarande organiserad på tre 
utbildningsgrenar nämligen:

Utbildningsgren 1.

Speciallärare för undervisning inom grundskolan (20 p). 
Lärare som genomgår en andra termin erhåller behörighet för 
undervisning inom grundsärskolan och vid hem för särskilt 
vård och undervisning. (Tidigare ungdomsvårdskola).

Utbildningsgren 2:

- Utbildningsgren 2 omfattar utbildning av lärare för syn
skadade elever, av anpassningslärare för vuxna synskadade, 
av lärare för hörsel- och talskadade elever, särskild tal
pedagogutbildning för hörsellärare samt lärare för fler- 
handikappade elever.
Grenen inrymmer i sig ett flertal olika utbildningsvarianter 
av olika tidsutsträckning. De olika varianterna framgår av 
utbildningsplanen, som återfinnes i bilagedelen.

Utbildningsgren 3 som omfattar

- Förskollärare för undervisning av elever i särskolan eller 
vissa sjuka barn. Utbildningstiden är två terminer.
Dessutom utbildas
- lärare för undervisning av elever i träningsskola. Behöriga 
till utbildning är förskollärare, övningslärare, lärare i 
yrkesämnen samt fritidspedagoger, arbetsterapeuter och social 
pedagoger. Utbildningstiden är också för dessa två termier.

Fortsättningsvis kommer jag att beröra förhållanden som 
berör speciallärarutbildningen enligt utbildningsgren 1. Be
greppen speciallärare och speciallärarutbildning används så
ledes i fortsättningen av denna rapport endast i en begränsad 
betydelse och då för speciallärare som utbildats enligt gren 1 
och speciallärarutbildning för denna nämnda utbildningsgren.





MED SPECIALUNDERVISNINGEN MOT NYA DJÄRVA MÅL



Hur specialundervisningens innehåll förändrats.

I SIA-utredningen konstaterar man att specialundervisningen 
organisatoriskt har utvecklats långt bort från enkla modeller 
med enbart specialskolor och specialklasser och att vi i 
stället erhållit flexibla former av kliniker och samunder- 
visning inom ramen för begreppet samordnad specialundervis
ning .
Från att ha varit defektorienterad och med syfte att diffe
rentiera så söker man nu, menar SIA-utredarna, "åstakomma 
tillrättalagd undervisning för elever med speciella problem", 
(a.a. s 136) Elam (1977) påpekar att man i början av detta 
sekel talade om abnorm-pedagogik. Det fanns avvikande barn 
och avvikelsen krävde en särskild behandling, en särskild 
om sorg. Denna behandling syftade till en anpassning till 
omgivningens villkor och avsikten blev därför att kompensera 
avvikelsen eller behandla den så att den om möjligt upphörde. 
Behandlingen fick också inslag av vård och omhändertagande 
så att omgivningen kunde skyddas från den avvikande. Special
pedagogiken blev en klinisk pedagogik med medicinsk inriktning

Jag har i tidigare avsnitt sökt åskådliggöra hur dagen special
undervisning kan härledas från två visserligen ganska likartade, 
men ändock olika traditioner. Den ena är den "abnorm-pedagogik’’ 
som Elam omnämner, och som har sin grund i den medicinskt på
verkande pedagogiken (Itard, Seguin, Binet) och som utvecklades 
på speciella institutioner främst inom undervisningen och vårder 
av psykiskt utvecklingsstörda.
Den andra traditionen utvecklades inom den obligatoriska skolan, 
från 1900-talets början, då skolan genom minimikurserna av
skaffande tvangs att ha en längre tids ansvar för alla elever 
än tidigare. I de tämligen fåtagliga "skolkarehemmen" eller 
"avsöndringsskolorna" hade dock specialundervisningen redan
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tidigare initierats. Avsikten med den obligatoriska skolans

specialundervisning var främst att avskilja elever, som skolan
hade svårt att bjuda undervisning för, nämligen de bråkiga

och oroliga samt de svagbegåvade. Det måste dock åter påpekas

att specialundervisningen är marginell under mycket lång

tid. Vanligare var att skolan sökte lösa problemen genom 
1)kvarsittning , som kan ses som ett utslag av tids-kompen- 

2)satorisk tänkande. Först från 1950-talets mitt, i och 

med att försöksskolorna växer fram, utvecklas specialunder

visning. Kvarsittning blir då ej längre en aktuell åtgärd.

Även den obligatoriska skolans specialundervisning kom att 

influeras av medicinsk forksning. Inom exempelvis området 

läs- och skrivsvårigheter är det till en början endast läkare 

som bedriver forskning och som utvecklar behandlingsstrategier. 

Malmqvist (1966) noterar bland tidigare betydande forskare 

läkarna Kerr, Norgan, som båda avgav rapporter av betydelse 

1896. Något senare är Hinshelwood verksam (1917). Den peda

gogiskt orienterade forskningen kom enligt Malmqvist igång 

först under 1900-talets första decenniüm , och fick egentlig 

betydelse först på 1930-talet.

Det medicinska inflytandet fick bland annat som följd att 

sko Isvårigheter kom att relateras till enskilda individer. 

Elevens svårigheter sökte raan orsaksbestämma. Diagnosen blev 

av största betydelse för den behandling, som sedan skulle följa 

Svårigheterna gavs ofta en medicinskt och därmed organisk för

klaring. Behandlingen som föreslogs hade till uppgift att 

eliminera svårigheten eller kompensera denna.

11 Med kvarsittning avses här det förhållandet att elev, som bedömdes 
ej ha inhämtat årskursens undervisningsinnehåll på ett godtagbart 
sätt fick kvarstanna ytterligare ett år i årskursen.
Den kvarsittande eleven blev på detta sätt ett år äldre i jämförelse 
med (nya) kamraterna i klassen (årskursen). Kvarsittning användes 
nu som begrepp för den företeelsen att elev får kvarstanna i skolan 
enstaka tirrme efter den ordinarie skoldagens slut.

2) Ang. kompensatorisk undervisning, se not sid 186
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Sko Isvårigheterna och därmed de elever, som kom att bli före
mål för intresset, sökte man kategorisera och det blev ansett 
som lämpligt att föra samman elever efter svårighetens art och 
vi fick på det sättet olika typer av klasser och kliniker. 
(Begreppet klinik är exempel på ett medicinskt begrepp som 
lånats över till skolans värld). Specialundervisningen inom 
den obligatoriska skolan fick genom kategoriseringen en stram 
organisation och även denna specialundervisningsform kom däri
genom att i likhet med den s k abnormpedagogiken att institut- 
ionaliseras. Den specialpedagogiska undervisningen med medi- 
cinsktklinisk inriktning kom enligt Elam (1977) att kännetecknas 
av "en beskyddande med också isolerande omvårdnad, av en terapi- 
liknande verksamhet och av allehanda knep och knåp för att 
träna den avvikande eleven till större anpassning: (a.a s 182)

Emellertid har samhället efter hand fått större tolerans för 
”de svaga och utstötta”. Elam menar att samhällets
socialpolitiska utveckling fört med sig att specialundervisninge 
förändrats till en social-ekologisk pedagogik. Hed detta 
menar Elam att man inte längre fokuserar den enskilda elevens 
problem utan att man söker se individ och omgivning som en 
odelbar helhet. Avvikelsen blir därmed inte den unga människans 
problem utan lika mycket omgivningens. Det gäller alltså i 
hög grad att anpassa omgivningen till eleven. Därmed ansågs 
det vara felaktigt att ge specialbehandling och särskild vård. 
Det gällde istället att integrera de avvikande unga i den vanlig 
undervisningen och att normalisera deras skolvardag så mycket 
som möjligt. Det gällde då för specialläraren att vara flexibel 
och att kunna ändra sitt agerande efter elevens skriftande för
utsättningar.
Med Elams synsätt skulle således speciallärarrollen förändras 
från en huvudsakligen "kliniskt” arbetande speciallärare till 
en i ett arbetslag fungerande speciallärare.

Jag delar inte här Elams, uppfattning, utan anser istället att 
båda inriktningarna finns bredvid varandra, kompletterande 
varandra, men dessvärre också motverkande varandra. De olika 
synsätten skulle kunna konkretiseras med följande motsatspar:
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Individorientering.

Detta innebär att problemen 
hela tiden förankras hos 
individen själv och bara där.

Oraanisationsorienterina.

Relationsorienterina.

Detta innebär att man söker 
se individens problem som re
sultat av ett otillfredsstäl
lande samspel mellan individ, 
personer och utvecklingsmöjlig 
heter i individens miljö.

Målorienterina.

Detta innebär att indivdens 
problem kategoriseras så att 
individen behandlas utifrån 
sin problemgrupp. Individen 
placeras i vissa kliniker 
eller klasser. Specialläraren 
fungerar som specialist på 
visst funktionshinder.

Detta innebär att arbetet i en 
elevgrupp måste planeras så att 
kraven blir rimliga utifrån de 
förutsättningar, som gäller.
Målet i sig kan vara att Eleverna 
måste kunna uppleva att de lyckas, 
lär sig något och gör framsteg. 
(LGr-80 s.31)

Delorienterina. Helhetsorienterina.

Detta innebär i en utbildnings
situation, att denna arrangeras 
som en ämnesspecialiserad 
företeelse. Undervisningen 
hämtar sitt stoff från läro
böcker och skolan fungerar 
som en tämligen isolerad del 
av samhället.
Individens problem är koppla
de till vissa, tämligen 
klara funktionshinder.

Detta innebär att individens 
problem måste sättas i relation 
till individens hela situation, 
och också att skolproblemen måste 
sättas i ett framtidsperspektiv. 
Alla barn och ungdomar har rätt 
till undervisning, och det är 
skolans uppgift att lösa det 
problemet.
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Symtomorientering
Detta innebär att 
individens problem, 
sådant det gestaltar 
sig i den aktuella 
situationen blir 
föremål för behandling.

□rsaksorientering 
Detta innebär att individens 
problem kopplas till bakom
liggande orsaker och att man 
söker göra individen medveten 
om sin situation och om orsaker 
till problem. Behandlingen kan 
innebära konfrontation med före 
teelser utanför skolmiljön.

Teknisk-metodisk handlings- 
orientering.
Den speciallärare som arbetar 
i enlighet med de tidigare 
rubrikerna i denna kolumn 
söker i allmännhet lösa de 
flesta problemen utifrån 
omplaceringar, läro- och 
hjälpmedel eller kanske 
beteendeförändrande strate- 
strategier.

Reflekterande handlingsorient- 
ering .
Den reflekterande special- 
läraren frånhänder sig inte 
den tekniskt-metodiska arse
nalen men han/hon sätter in 
sina försök till lösningar 
i ett kritiskt perspektiv med 
reflektion över konsekvenser 
för individ, skolmiljö och san 
hälle .

#

Det medicinskt-kliniska inriktningen skulle i den konkreta 
undervisningssituationen ge en teknisk-metodisk special- 
pedagogisk undervisning. När det gäller handikappbegreppet, 
som ju är centralt i all specialpedagogik, så ger den medicinsM 
kliniska inriktningen ett idividrelaterat handikappbegrepp.
Detta skulle innebära en statisk syn på individ och handikapp. 
Handikappet är generellt: den handdikappade individen har 
en skada eller en svaghet. I undervisningssituationen 
gäller det att träna eleven så att svagheten försvinner
eller så att verkan av handikappet minimeras. Han använder
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1)

sig av kompensatorisk undervisning för att kunna anpassa 

individen till den bestående miljön. Undervisningssituationen 

arrangeras individuellt eller i mindre grupp.

Det socio-eko logiska synsättet .kan innebära en reflekterande

specialpedagogik. När det gäller handikappbegrepp så innebär

denna inriktning en situationsrelaterad syn på handikapp,

dvs den handikappade individen upplever sitt handikapp endast
i vissa situationer. Undervisningssituationen sker huvudsak-

2)
ligen integrerat i vanlig klass, Specia 1lä raren fungerar 

till största delen som kompanjon lä rare och har som en av 

sina allra viktigaste uppgifter att söka analysera vilka 
hindren är som försvårar eller omöjliggör undervisningen 
och att i möjligaste mån undanröja hindren. Han/hon måste 

också vaka över att undervisningsmålen befinner sig på en 

realistisk kravnivå. Givetvis kan inte alla hinder undanröjas. 

En hörselskadad elev kommer alltid att vara hörselskadad, en 

synskadad kan heller aldrig bli fri fårn sitt handikapp. Även 
med en situationsrelaterad handikappsyn måate undervisningen 
ibland arrangeras på ett individinriktat sätt, och med en 
kompensatorisk inriktning.

De båda synsätten kan också anses representera två skilda 

principer för hur en individs utveckling sker och därmed 

också hur en icke önskvärd utveckling skall kunna brytas 

och förändras mot en positiv inriktning. Jag vill se den 

medicinskt-kliniska inriktningen som en beteendeinriktad 

behavioristiskt påverkad förklaringsmodell, där behandlingen

1) Kompensatorisk undervisning kan ske från olika utgångs
punkter exempelvis:

a) tidskompensatorisk, som innebär att tid tas från 
annat skolämne for att träna en elevs svaghet.
b) metodkompensatorisk som innebär att en färdighet uppövas 
på annat sätt än det vanliga, (hit räknas protesträning).
c) sinneskompensatoriskt som innebär att en nedsatt funktion 
kompletteras med uppövande av andra funktioner. ( T ex hör
selskadad övas i avläsning, synskadad övas att utnyttja sin 
hörsel och känsel, den döve lär teckenspråk etc).

2) Hed integration avses här individuell integration, det vill 
säga den handikappade eleven tillhör en vanlig klass, där han 
deltar i alla aktiviteter. Integration kan ske i alla eller 
vissa ämnen.
3) Med kompanjon lärare avses lärare som undervisar tillsammans 
med annan lärare, som har rollen av ämnesexpert. I allmänhet 
undervisar båda lärarna samtidigt i samma undervisningslokal.
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inriktas mot individens beteende och därmed också blir in
riktad mot symtom. Man eftersträvar en viss beteendereportoir, 
som kan betecknas som normal. Avvikelser behandlas med beteende- 
terapier såsom beteendemodifikation'e1ler träningsprogram. Den 
socio-ekologiska inriktningen bygger på uppfattningen att all 
utveckling är dialektisk och sker i ett samspel med omgivningen. 
Hit kan vi föra teorier som har sin grund i förklaringsmodeller 
av psykodynamisk eller socialt-kognitiv karaktär.

Många av konflikterna inom skola och lärarutbildning har enligt 
min uppfattning, sin grund i att dessa synsätt fungerar på ett 
antagonistiskt sätt. Motsättningarna finns också inbyggda i 
grundskolans läroplaner. De senare läroplanerna har varit före 
språkare för det socio-ekologiska synsättet, och har sökt kopp
la sina anvisningar till teorier om utveckling inlärning och 
undervisning av psykodynamisk, interaktionistisk och kognitiv kara', 
tär .tams tuge ut rediingen har fungerat som förebild. Emeller
tid har vare sig i Barnstugeutredningen eller i de nämnda läro

ß

planerna dessa teorianknytningar gjorts på ett tillfredsställan
de sätt. (Gustafsson et al. 1981) Grundskolans läroplaner har 
trots sin socio-ekologiska inriktning och sin koppling till 
teorier som talar om utveckling i samspel med andra individer 
och med omgivande miljö fortfarande kvar en stark individ- 
orientering, som visar på en stark anknytning till det tidigar 
nämnda tekniskt- metodiska synsättet. Medinflytande och medan
svar blir enbart medel för individens personlighetsutveckling. 
Utveckling i och för ett kollektiv har helt glömts bort. 
(Gustafsson et al. 1981)

Inkonsekvensen framgår också om man ser till enskilda begrepp. 
Med sin huvudinriktning borde LGr-69 mer klart ha tagit ställ
ning för en situations re laterad handikappsyn. I stället före
kommer i läroplanen oftare exempel på en individrelaterad 
handikappsyn. Man är ändock förespråkare för integrering av 
specialundervisningens elever helt i enlighet med sin teori- 
anknytning. Genom den individrelaterade handikappsynen blir 
emellertid integrering i första hand en metod, ett självända
mål, en organisationsinriktning utan klart definierat syfte.



□en inkonsekventa inriktningen hos läroplanen blir också 

tydlig när man i samma textavsnitt dels talar om nödvändighe

ten av att samarbetet mellan olika personalkategorier måste 

utgå från en syn på elevens svårigheter i ett helhetsper

spektiv, och någon rad längre ned påpekar att specia1lärarens 

viktigaste uppgift är att diagnosticera elevens svårigheter 

och utarbeta träningsprogram.

Jag avser inte att spekulera om varför läroplanens anvis

ningar fått den utformning de fått, utan vill endast kon
statera att den ställer stora krav på lärarna. Den kan i sig 

också vara.konfliktskapande inte minst inom speciallärargruppen 

genom att olika synsätt på företeelser, som har betydelse för 

specialundervisningens utformning, finner stöd i läroplanens 
text. När jag i föregående text talat om läroplaner är det 

främst det inledande avsnittet, de så kallade övergripande 

målen, som jag berört. Skolans målsättning skall, som jag 

ser det, nås i första hand genom den undervisning som bedrivs. 

Naturligt vore att läroplanen gav anvisning om hur undervis- 

ningsstrukturen lämpligen borde utformas. Helt följdriktigt är 

man emellertid också här mycket vag i sina anvisningar och 

ger läraren hel valfrihet:

” Ldn.an.en bön. -i Aamven.kan med A kolledning, andn.a ldn.an.e ock 
eleven. ut^onma Aln unden.vlA ning Aå att den med det an.betA- 
Adtt Aom än. bdAt fiön. honom Ajälv ock eleverna leden, till 
äAy&tat n.eAu.ltat, Ldn.an.enA fin.lket l an.betet med&ön. AdlcdeA 
ockAå ett AtoKt anAvan. att Atändlgt venka hön. en fiönbätt- 
n.ad undesivlAnlng" . {a. a. a 16)

Läroplanen för grundskolan är således mycket försiktig i 

sina ståndpunktstaganden för någon speciell utvecklings- 

eller inlärningsteori. Skillnaden är alltså mycket stor i 
jämförelse med Barnstugeutredningen (SOU 1972:26).

SPECIALUNDERVISNINGEN I FRAMTIDSPERSPEKTIV.

Den bristande konsekvensen och de inbyggda motsättningarna 

i läroplanen har upplevts besvärande av många lärare. Det 

var därför naturligt att i den proposition, som blev en 

följd av SIA-utredningen - Regeringens proposition 1975/76:39,
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man försökte ta lärdom av Barnstugeutredningen och ge 

mer enhetligt förankrade anvisningar. Nan är i proposi

tionen emellertid betydligt mer oklar i sin skrivning 
än Barnstugeutredningen. Man påpekar att barnstugeut

redningen varit förespråkare för den ”så kallade dialog
pedagogiken som betonar samspelet mellan individ och 
omgivning”.

"Vialo g pedagogiken föneuts ätten. att den vuxne utgdn födn att 
eleven kan. Inneboende möjligheten till vidaneutvedkling, egna 
uttnyeks behov 4amt egna nesunsen. att upptäcka valmöjtigheten, i 
tUlvanonu. (a. a. 226),
[ian påpekar också det viktiga i att grundskolan och förskolan har 

samma synsätt på individens utveckling, (s 227)

SIA-propositionen är mycket tveksam till speciallärarens 

uppgifter. Man använder konsekvent sig inte av begreppet 

speciallärare utan föredrar att tala om lärare med speci- 

alpedagogisk utbildning. Man talar inte längre om special
klass utan om särskild undervisningsgrupp. Specialunder
visningen’ bör enligt propositionen kunna integreras inom 
arbetsenheten, då det viktigaste dock är att ge eleven 

den trygghet i den sociala grupp, som klassen utgör. Med 

arbetsenhet avses de självstyrande enheter, som en skol

enhet bör delas in i. (”Dessa bör bildas av två eller flera 
klasser inom samma årskurs, eller om det är lämpligt av 

klasser från olika stadier”, a. a. s. 235)

Det gäller för arbetslaget - lärarna i arbetsenheten - 

att fördela den sammanlagda lärarresursen.

”Anbet4tagen gön det entigt min mening möjligt att integnena huvuddelen 
av nuvanande 4peclatu.nden.vt6 ning tnom anbet6 enheten dv4 t pnx.ncLp pa 
6cuma 6ätt 6om den 4amon.dnande 4pecialundenvisningen föngenan. Eleven 
kan dd 4tanna kvan I den 4octata gnupp 4om kta44en utgon., Ånbetslaget 
han. 4 tönne möjlighet att följa eleven 4om han. 4vdntgheten, och att ta 
Initiativ till att avdela 4äA4kilda nenunsen. till de44a eleven.. Jag 
ans en ocksd att det än viktigt att länane. med specialpedagoatsk ut
bildning ingdn i anbet4laget med 4in utbildning och en^anenhet.^
Ndgon {onmell 4idoongani4ation av kliniken, bön. ej ionekoima. fon att 
pedagoginka stödinsatsen. 4kall bli meningsfulla bön. atgänden vidtas 
i samfönntdnd med eleven, och fönäldnan.

(a. a. s 237)
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Uen specialpedagogiskt utbildade läraren skall nu till
föra arbetslaget vissa kunskaper.

''Vet 6pecialpedagogiskt inAiktade 0Abet66ättet 6katt pAägla 6a 6toA 
dzl 6om möjligt av allt 6kolaAbete, Vetta undeAlättas om det i aAbets- 
tage.n ingaA läAaAe med 6änskild pedagogtik utbildning 6om med 6itt 
kunnatide ^fÖAStäAkeA oAbetslaget 6d att man Inom anhetienhetens Kam 
med 6a få undantag 6om möjligt kan tillf Aedsställa de behov 6om dcui 
^inni".

(a.a. s 236)
"Ve 6pecialpedagogiåka iteatseAna knäveA enligt min mening en helt 
annan och djupaAe kutekap om de faktoAeA 6om pdveAkaA eleveAnas 
6tudiemotivation och 6om 6kapaA 6kolivåAigheteA, än 6om öa möjligt 
att tillgodogÖAa 6ig undeA en foAtbildning om fijAaveckoA",

(a.a. s 318)
(ang. en föreslagen fortbildningskurs om 4 veckor för all skolpersonal)

"böA den 6äAikiZda utbildningen i 6pedalpedagogik bl a ge läAOAen god 
beAedåkap att möta eleveA med olika 6kol6vaAigheteA i 6 in A oil i anbets- 
iaget. VidaAe böA den 6kapa en iteikt i fÖAhållandet mellan 6kolan och 
det övAiga 6amhället och den 6ociala bakgAundete Aoll vid 6kol6våAig- 
heteA och beteendeitÖAningaA. VäAvid böA 6äA6kilt uppmäAk6amma6 den 
inveAkan 6om 6äAbehandting och negativa fÖAväntning aA kan medfö Aa. 
ytteAligaAe mål föA utbildningen öa att föAdjupa kutekapen om olika 
pedagogiika och psykologiska teoAieA. Jag ateeA det vaAa en föAdel 
om läAOAen undeA 6in utbildning i 6å 6toA ut6tAäckning 6 om möjligt 
kan följa 6 amnia gAuppeA av eleveA fö A att utbildningen 6 kall bli 
ineA veAklighetsanknuten.

(a.a. s 318)

Jag har tidigare refererat till Elams (1977) arbete åt 
1975 års lärarutbildningsutredning. Han tillåter sig att 
blicka framåt. Han menar att målet för den framtida speci
allärarutbildningen skulle vara att öka lärarens människo- 
kunnande, samhä1Isanknytning och demokratiska lagarbets
vilja.

Specialpedagogik bliA haA^egenom inte längAe en annoAlunda pedagogik 
utan ett medvetet pAövande av allmänna pedagogiska teoAieA i sökandet 
efteA den 6timulans och det 6töd den etekilda eleven behöveA, Special
pedagogik bliA något 6om all 6kolate peASonal 6kall ha 6om natuAligt 
A.telag i 6itt vaAdag6aAbete. Att 6d 6keA bliA den 6äAskilt utbildade 
laAOAete foAtlöpande uppgift att bevaka.
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Man sen som ^ en #iua lananna i mongondagens skola anbetan
men i lag. I synnenhet gälten detta anhetet med att ge e£eveA 4om så 
beilöven sänskild omsong. En och annan av länanna hah. sänskild ut
bildning i pedagogik. Vessa länanes vandagsanbete planenas gemensamt 
inom laget. Vän. kan anden. skoldagen iinna& anbetspass då den sänskilt 
utbildade tnänan en mindne gnupp eleven och gen. dem individuellt 6töd. 
Vän. hinns pa&4 då. länanen deltan, i en kollegas undenvisning hön att 
hjälpa denne att iaktta elevens behov dv stimulans och stöd. Vän. 
hinns andna pass åten då den sänskilt utbildade anbetan:■ tillsammans 
med en hel klass eilen, stönne gnupp hön att gättne läna känna ele- 
venna, denas anbetsvillkon i egna skolan och denas tillvano utanhön 
skolmiljön. Men dän hinns också tid hön. vandagliga samtal med anbets- 
kamnatenna kning elevens totala situation och denas sänskilda behov 
av stimulans och Stöd.
Som en del av stödet kommen ohta specialpedagogikens medicinska tra
dition till synes. Vet hinns eleven med gnava handikapp som behoven 
stöd och tnäning av speciellt slag. Vän kan inte specialisten und- 
vanas. Vid sidan av den sänskilda utbildningen behoven vi således 
även i h^omtiden en specialistutbildning kning matenial, pnognam 
och tekniken hön att hjälpa gnavt handikappade eleven att kompen- 
sena eilen övenvinna sina svånigheten. Men även hö* dessa specia
listen hinns behovet att se eleven, hans omgivning och samspelet 
dem emellan som en helhet".

(a.a. s 3)

□e här tankarna var på intet sätt nya. Många av de här 
idéerna återfinnes i LGr-69. Den tidigare nämnda SÖ- 

arbetsgruppen - RUS-gruppen,
som fick i uppgift att se över speciallärarutbildningen hade 

som utgångspunkt för sitt arbete följande antaganden om 

specia1lärarens arbetsuppgifter i morgondagens skola.

Specialläraren kommer i allt större utsträckning att 

. arbeta i vanliga klasser 

. arbeta med olika åldrar

. syssla med planering av pedagogiskt arbete 

. delta i lagarbete

. inrikta sig på att arbeta med överordnade mål i under
visning och personlighetsutveckling

. arbeta profylaktiskt

. engagera sig i samhällsproblem som har inflytande på 
skolans värld

. få arbeta med att påverka elevernas miljö utanför skolan 

. arbeta med planering utanför själva skoltiden 

. ha en informationsspridande roll

Samtliga dessa refererade ansatser har alltså samma upp

fattning om den framtida inriktningen av specialunder-



visningen. Oen skall utgå från en helhetsyn, den skall 
vara situationsrelaterad. Den pedagogiska handlingen 
skall utgå från en syn på nänniskan och människans ut
veckling som återfinnes i teorier av interaktionistis k, 
kognitiv och psykodynamisk karaktär. Spec iallärarens 
arbete sker i första hand inom den vanliga klassen, och 
han skall arbeta förebyggande. En viss expertroll måste 
dock specialläraren fortfarande ikläda sig.

Orn man därefter betraktar hur den nya läroplanen LGr-QO 
ser på undervisningen i allmänhet och specialundervisning 
i synnehet kan man konstatera att den inledningsvis fast
slår att skolans undervisning skall utgå från en demokratisk
samhällssyn och människosyn. " Människan är aktiv, skapande 
och måste ta ansvar ooh söka kunskaper för att i samverkan 
med andra förstå ooh förbättra sina egna ooh medmänniskornas 
livsvillkor. Skolans innehåll ooh arbetssätt måste vara så 
utformat att det befrämjar denna samhällssyn ooh människosyn. 
Skolan har skyldighet att ge eleverna ökat ansvar ooh med- 
inflytande i takt med deras stigande ålder ooh mognad”
Ca.a. s 13).

Dessa inledningsord pekar klart mot ett socio-eko log iskt 
förhållningssätt, och man utvecklar och konkretiserar detta 
senare i läroplanens övergripande mål. Man påpekar till 
exempel att lärare och elever skall komma överens om att 
organisera arbetet på olika sätt. Man söker konkretisera 
områden där eleverna aktivt bör kunna påverka sin situation. 
Man rekomenderar i vissa fall kollektiva arbetsuppgifter, 
och en undervisning som utgår från problem som eleverna 
själva ställer. Man återkommer ofta till att skolan skall 
hålla fast vid de grundläggande demokratiska värderingarna 
och i sitt arbete söka konkretisera dessa. Ett sätt att 
göra detta på menar man i LGr-80 är att lärarna arbetar 
i arbetslag. Trots det socio-ekologiska synsättet har man 
emellertid inte alls frigjort sig från den teknisk-metodiska 
inriktningen. Även om undervisningen skall bygga på idéer 
om eleven som aktiv, kunskapssökande och med en problem- 
inriktad undervisning, så har skolan till uppgift att
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leda elevernas kunskapssökande in på väsentliga områden, 
□et är således fortfarande skola och lärare som bedömer 
vad som är väsentligt för den enskilde eleven. Man på
pekar också att uppläggningen av undervisningen kan inne
bära individuella arbetsuppgifter eller skilda arbetsupp
gifter för olika grupper. Lärarna skall också ange vilka 
insikter i en fråga eller vilka färdigheter, som man vill 
ha uppnått efter en viss tid. Man skall ha klara etappmål 
att sträva mot.

När det gäller specialundervisningen är utgångspunkten också 
klart socio-ekologiskt inriktad. Man konstaterar inlednings
vis att skolan måste anpassa sitt arbetssätt så att man mot
verkar att elever får svårigheter. Om en elev ändock får 
svårigheter " är det nödvändigt att först pröva om skolans 
arbetssätt kan ändras”. Man rekommenderar en behovsstyrd 
undervisning, men påpekar att detta inte får ske in absurdum, 
□en grundläggande färdighetsträningen i basämnena får 
naturligtvis inte trängas undan. Men skolan får inte bli 
alltför verbalt inriktad. Den faran motverkas genom 
bland annat undersökande inslag i natur och samhälle.

Den senare delen av avsnittet om elever med särskilda behov 
är dock klart roedicinskt-kliniskt inriktad, för att använda 
Elams terminologi. Man fokuserar där åtgärdsprograra med an
ledning av enskilda elevers problem. Åtgärdsprogramraen för
utsätts tydligen vara helt individ-elevinriktade och eleven 
skall behandlas med specialpedagogiska metoder. Man kan ock
så tänka sig planering under kortare tid i speciella grupper, 
och man låter också anpassad studiegång uppta en hel sida 
av avsnittets totala sex sidor. Oklarheten om vilket över
gripande synsätt som skall styra specialpedagogiken är total. 
Det som SIA-utredningen, RUS-gruppen och Lärarutbildnings- 
utredningen således spekulerat om specialundervisningen



har alltså inta helt infriats i den läroplan som är avsedd 
att vara det främsta styrinstrumentet för skolverksamheten 
i den närmaste framtiden. Oklarheten om vilket övergripande 
synsätt som skall styra specialpedagogiken är, som jag sökt 
påvisa mycket stor. Oetta innebär att mycket stora krav ställs 
på läraren och därmed också på lärarutbildaren. Men oklar
heten kan också få till följd att läroplanens styrande 
funktion, i varje fall vad gäller de övergripande målen, 
underordnas andra styrorgan. Jag kommer i nästa kapitel 
att försöka belysa specialundervisningens funktion i skola 
och samhälle och vad som i realiteten styr denna undervisning. 
Detta kommer att utmynna i en diskussion kring speciallära
rens yrkeskunnande och hur lärarutbildningen försökt att ut
veckla denna specia1lärarens professionalism.





TEORETISKA FUNDERINGAR KRING MÅL, 
PERSPEKTIV OCH PROFESSIONALISM.



136

VAD BESTÄMMER SPECIALUNDERVISNINGEN ?

Jag har tidigare sökt påvisa, att specialundervisningen sedd 
i ett historiskt perspektiv delvis har
ändrat karaktär från att ha varit medicinskt orienterad 
till att vara mer orienterad mot elevens totala situation 
i skola och samhälle. Även om denna utveckling kan skön
jas i stora drag, så vill jag påstå att det finns många 
företeelser i dagens specialundervisning, som tyder på 
att den traditionella medicinska orienteringen fort
farande påverkar stora delar av undervisningen (SOU 
1974:53).

Genom att båda dessa inriktningar finns kvar bredvid varandra 
i vårt skolsamhälle, nar olika speciallärarroller, som jag tidi
gare påpekat, utvecklats. Dessa roller har ofta fungerat antago
nistiskt, och motsättningen har också kommit att sprida sig in 
i lärarutbildningen. Att kunna analysera, vad som i realiteten 
styr specialundervisningen och speciallärarutbildningen är ett 
centralt problem, för att kunna förstå i vilket sammanhang spe
cialläraren har att verka. Utgångspunkt för denna analys måste 
vara de mål, som fungerar som styrinstrument för specialundervis
ningen.

När det gäller målen ligger det närmast till hands att 
tänka på samhällets mål med undervisningen i grundsko
lan i allmänhet och mål med specialundervisningen i syn
nerhet, såsom dessa är formulerade i måldokumenten. Oetta 
är emellertid inte tillräckligt som utgångspunkt för en 
studie. Callewaert och Lundgren (1976) pekar på yttre 
och inre determinantersom bestämningar för undervisning.
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"Om vi inte kan analysera lärarens undervisning som en 
del av detta komplex så kan vi heller aldrig bestämma 
handlingsutrymmet. Att rekommendera ett visst lärarbe- 
teende är i sig meningslöst om inte alla de determinan 
ter som styr läraren riktas mot den innebörd rekommen
dationen har". (A.a., s 90, red. Lundberg m fl).

Abrahamsson (1974) visar att det utanför den verklighet, som 
lärare och elever närmast är medvetna om finns faktorer som styr 
klassrumsskeendet. Det är således i ett större och nödvändigt 
sammanhang som specialundervisningen måste sättas in.
Det räcker då inte att stanna vid en analys av formu
lerade måldokument och deras tillämpning i klassrums- 
skeenden, utan arbetet måste även vara knutet till teo
rier om skolans roll i samhället, vilka har sin förank
ring i ett större sammanhang.

Lundqren (1977) menar att forskning måste
ske, om hur samhället och utbildning växelverkar, hur pedagogiska 
föreställningar etableras och hur kontrollmekanismer och styr
ning av utbildning vuxit fram (Utbildningstidningen 7/1977, s.16)
” VeX gäJtleA att komma £aam titt en pedagogisk teoAX, 4om öa kAitisk och 

Aom kem titt uppgift att betyAa haft Akotan bgggA upp Aom ett uttnyck &öa de AtAuktuActta ekonomiska, Aociata taktoAeA Aom iinnA i samhätteX. Vessa 
begAänsaA undeAvisningspAoceSAen genom att de skapaA AamaAna Aom geA a kotan 
AesuAseAna. Ven pedagogiska veXe.nAkape.nA uppgiit bonde vaAa att ge iöAuX- 
sättningaAna fö A föAändAingoAna. VateX av föAändAingaA öa en potLtisk föågau.

(Lundgren, UT 7/1976, s. 16)

Jag bedömer det synnerligen viktigt,att det som Lundgren anser 
bör gälla för utbildningsforskningen också måste gälla för lä
rarutbildningen. Både inom grundutbildningen och speciallärar
utbildningen måste diskussioner initieras och analyser göras 
för att i möjligaste mån klargöra, vilka bakomliggande faktorer 
som påverkar de reella målens utformning och därmed den peda
gogiska handlingen. Jag vill här ge min syn på vad jag anser 
styr undervisningen i allmänhet, specialundervisning och special
lärarutbildning i synnerhet.
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Figur 1. Vad som bestämmer 
visning.

När det gäller målen för specialundervisningen, liksom för all 
annan undervisning i grundskolan, har jag tidigare använt mig 
av begreppen uttalade och outtalade mål. De uttalade målen är 
de,som finns uttryckta i måldokument, såsom skolstadgor, läro
planer, utbildningsplaner och anvisningar.
Med outtalade mål har jag avsett de mål, som inte är förankrade 
i de uttalade och då främst de övergripande målen, men trots 
detta har en styrande effekt på undervisningen.

malen för skolans specialunder-
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Att de uttalde målen ger upphov till normsystem är naturligt, 
men också de outtalade målen skapar normer för undervisningen.
De outtalade målens normsystem ifrågasätts inte, utan tas 
snarare som en given förutsättning för att man skall kunna uppnå 
de uttalade målen. Att detta är- en paradox blir tydligt, när de 
outtalade målen identifieras, och man finner att dessa strider 
mot de övergripande intentinerna i de uttalade målen.

De uttalde undervisningsmålen finns sålunda uttryckta i mål
dokument. De outtalde målen återfinns i konventioner om under
visning. De uttalde målen får sin närmare förknippning till en 
samhällsnivå, medan de outtalade målen mer direkt är förknippade 
med undervisningssituationen, och dess effekter är därmed när
mare individen och får sina primära konsekvenser på individnivå. 
Uppfattningen om vad som bestämmer undervisning och konsekvenser 
av den får avgörande betydelse för den allmänna synen på skolans 
roll i samhället och den specifika synen på specialundervisning.

De uttalade målen.

De uttalade målen uttrycks bl a i skolstadgor, läroplaner,och 
utbildningsplaner. Kopplingen mellan grundskolans mål och målen 
för lärarutbildningen, mellan specialundervisningen och special- 
lärarutbildningen, har vi illustrerat i figur 1. Denna koppling 
mellan grundskola och lärarutbildning finns också verbalt uttryck 
i Utbildningsplan för klasslärarlinjer (1975), där det står skri 
skrivet att "utgångspunkten för varge typ av lärarutbildning är 
läroplanen för den skola Vilken utbildningen är avsedd 
(a.a. s 6) .

Sambanden mellan de uttalade målen såsom de uttrycks i 
figur 1 förefaller enkla och okomplicerade, men är i 
själva verket synnerligen komplexa. Man inser detta så 
snart man överväger hur ett läroplansarbete sker. Rikt- 
ningsangivning för läroplansarbetet är i allmänhet ett
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politiskt fattat beslut, utformat som Mål och riktlinjer, 
vilket föregåtts av ett kommittéarbete. När målen och 
riktlinjerna fastställts ankommer det på tjänstemännen 
att söka överföra det politiska måldokumentet till ett 
handlingsprogram. Innan arbetet kommit så långt som- till 
ett remiss färdigt material har åtskilliga kompromisser 
fått göras. Under remissarbetet sker ytterligare^ kompro
misser innan läroplan är färdig att fastställas.

Med detta som bakgrund är det lätt att förstå att slut
produkten kan bli motsägelsefull. Johansson (1972] pekar 
på sådana motsägelser vid sin granskning av målen i läro
planen. Målen kan enligt henne uppdelas i individorien- 
terade, samhällsanpassade och samhällsförändrande mål
sättningar. När det gäller graden av måluppfyllelse kan 
målen komma i konflikt med varandra. Ge individorien- 
terade och samhällsförändrande målen kan accepteras en
dast till en viss grad, för det etablerade samhället 
får ej i alltför hög grad störas.

Läroplanen för grundskolan med dess inneboende motsägel
ser kommer sedan att vara av stor betydelse som måldo
kument för lärarutbildningen. Men även i utarbetandet av 
utbildningsplaner för lärarutbildning måste tolkningar 
och kompromisser göras utifrån politiska riktningsangi- 
velser.

Det kan till sist måhända vara fruktbart att överväga om 
målen för skolan, såsom de uttrycks i läroplanen, över
huvudtaget har en möjlighet att vara det riktmärke för 
undervisningen, som man avser. Att problemet med en bris
tande måluppfyllelse är väl känt får illustreras av 
Hjelm-Wallens uttalande att: "SIA lagt fram förslag om hur 
man bättre än i dagens skola skall kunna förverkliga sko
lans måln (Reg prop 1975/76, s 225).

1) Arbetet med den senaste läroplanen för grundskolan, LGr-80 
skiljer sig något från denna bild. Mer än tidigare har utbild
ningsdepartementet tagit aktiv del i hela läroplansarbetet, och 
man har också sökt påverka detaljutformningen.



üet tycks mig tveksamt om SIA-reformen och läroplansreformer 
skall kunna åstadkomma detta förverkligande av skolans mål. 
Orsaken är att i den traditionella modellen för framtagande 
av måldokument för undervisning ligger ett dilemma. Detta dilemma 
har sin grund i att samhället hela tiden utvecklas, att 
målen och måldokumenten är effekter av samhällsutveckling 
före bes 1utst i1lfä1 let. Laroplansarbetet innebär en approxi- 
mation av de kommande samhällskraven och individbehoven.
Den mes t gynnsamma situationen uppstår endast då de för
utsägelser man gjort om samhällets fortsatta utveckling 
stämmer väl överens med den som verkligt skett. Trots 
införandet av begreppet "rullande läroplaner", så kan det 
som kallas skolans kris sägas visa bland annat på att man 
lyckats dåligt med approximationen.

De outtalade målen.

Jag *har tidigare angett, att de outtalade målen, i likhet med 
de uttalade, medför normsystem, som i sin tur ger upphov till 
regler. De outtalade målen tenderar också att påverka under
visningen i normaliserande riktning. Hed detta menar jag 
att det i undervisningssituationen finns inbyggt starka 
traditioner vilka kan följas tillbaka till 1800-talets 
skilda utbildningar för folkets elit och folkets stora 
massa. Elitutbildningen var avsedd för adel, prästerskap 
och sedermera borgare medan undervisningen i folkskolan 
var avsedd för fattiga och arbetare.
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När elitutbildningen officiellt successivt avskaffades 
under 1900^talet kom dock traditionerna från den tidigare 
differentierade utbildningen att leva vidare såväl i un
dervisningen som dess organisation och gör så än i dessa 
dagar.

En strävan att vidmakthålla denna tradition kallar jag 
för en strävan till normalisering. Normaliseringen ifråga
sätts inte och den får sitt konkreta uttryck i elev- och 
lärarbeteenden. Normaliseringen är som antytts starkt 
traditionsbunden och därför svår att identifiera och för
ändra. Jag kommer längre fram att använda begreppet norma
lisering i sammansättningen "normalsträvanden” och avser 
då strävanden att återinföra annorlunda arbetande lärare 
till ett konventionellt- traditionellt arbetssätt.

De outtalade målen kan karakteriseras av begrepp som social
isation, sortering, anpassning, förvaring och reproducering. 
Dessa mål skapar i sin tur normer och regler, som verk
ställer dessa mål, och därför direkt påverkar undervisnings
situationen.

Jackson (1969) har för detta mål- och regelsystem använt 
begreppet ”dold läroplan”. Hans klassrumsobservationer peka 
på elev- och lärarbeteenden, som kan vara omedelbara följder 
av de outtalade målen med undervisning. Gustafsson (1977) 
har sammanfattat den dolda läroplanens krav i följande 
punkter, och dessa överensstämmer i stort med Jackson's 
uppfattning.

"-• Krav på att inordna sig i ett ovillkorligt makt för
hål lande.

2, Krav på att inordna sig under skolans rutiner och 
regler.

3. Krav pa att handla endast efter instruktion

4. Krav på självkontroll

5. Krav pa att arbeta och prestera individuellt
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6. Krav på att

7. Krav pä att

8. Krav på att 
(A . a . , s 34) .

tillägna sig oah använda ett abstrakt språk

tränga undan livet utanför skolan

vänja sig vid att bli jämförd och värderad”.

Den dolda läroplanen kan också konkretiseras genom några 
forskares beskrivning av klassrumssituationen. Bredänge m.fl{1972) 
konstaterar i sin undersökning att klassundervisning är den 
klart dominerande undervisnincrsformen.

Under undervisningstiden dominerar
lärarens verbala aktiviteter. Han/hon förmedlar kunskap, ställer 
kognitiva fakta- eller t i1lämpningsfrågor med anknytning till 
ämnesstoff som förmedlas. Under tiden sitter eleverna stilla 
i sina bänkar och lyssnar. Det är samma iakttagelse som gjorts 
av Engström-Stukat (1966), som påpekat att läraren talar 7 gång
er mer än eleven. Det är ett genomsnittsvärde för samtliga sta
dier.

När eleverna inte passivt lyssnar, så arbetar man med upp
gifter som finns i arbetsbok eller övningshäfte i anslutning 
till lärobok. Nan arbetar i allmänhet med samma uppgifter inom 
hela klassen. Nycket sällan förekommer laborativa aktiviteter. 
Grupparbete eller andra samarbetsformer förekommer mycket spar
samt .

Lärarens viktigaste uppgift är alltså att bibringa eleven ämnes
kunskaper, och i mycket ringa utsträckning har.läraren andra 
typer av kontakt med eleven.

I -undersökningen visar det sig också att ämnesstoffet mycket 
sällan anknyter till elevernas erfarenhet och att aktiviteter 
mycket sällan har sitt ursprung från elevers önskningar.
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I en observationsstudie av Ekholm och Wernersson (1976) har 
man ägnat sig åt intraktionsmönstret i klassrummet. Han konsta
terar att elever under skoldagen upprepade gånger försöker att 
få till stånd en kommunikation mellan sig och läraren. För det 
mesta lyckas inte. Lyckas det någon enda gång blir samtalet
ämnesinriktat.

Elevens skoldag präglas av passivitet - det är läraren som är 
aktiv.

Nan påpekar att utveckling ju sker genom aktivt samspel med 
omgivningen och menar att den ende som har chans till utveck
ling i dagens skola är läraren.

Callewaert och Nilsson (1974) har i projektet Skolklassen som 
socialt system gjort 1judbandsupptagningar av lektioner. Nan ha 
liksom Gustafsson och Stigebrand (1972) utgått från Nakis-be- 
greppet i läroplanen (Notivation - aktivitet - konkretion - in- 
dividualisering - samarbete). Nan har också undersökt gruppering 
av elever vid lektionstillfällena.

Callewaert och Nilsson konstaterar också att helklassundervis
ningen är den klart dominerande undervisningsformen och att 
gruppundervisning förekommer sällan i egentlig bemärkelse. Det 
som dominerar är den individuella och passiva karaktären av 
elevarbetet inom helklassundervisningen.

Notivationen skulle enligt Lgr 69 byggas upp kring elevens er- 
farenhetsvärld men konstaterar författarna, eftersom barnens er
farenhet inskränker sig till erfarenhet från skolans värld blir 
grundtanken illusorisk. Om elevaktiviteten under lektionen skr-1' 
ver man så här:

”1. Elzvzxna hax hzlt znkzlt Ingzn mö jllghzt att hjälpa
vaxandxa Inom xamzn faöx dz av läxaxzn Inltlzxadz vzxk- 
AamhztA^oxmzxna.

2. Elzvzxna kan Intz hjälpa vaxandxa av dzt znkla Akälzt att 
alla pxzAtatlonzx äx Indlvlduzlla. Vzn 6om mzdvztzt och/ 
zllzx Ai/AtzmatlAkt dzlax mzd ålg av &ltt vztandz pxzmlz- 
xa6 Intz av läxaxzn. Vztta bzxox l Aln tux pä att zlzvzx- 
na pxzAtzxax l iöxhällandz till läxaxzn och Intz l iöx
hällandz ^lll Aina kamxatzx. Elzvzxna4 hjälp till kamxatzx 
äx alltid Ingzn pxzAtatlon.

3. Elzvzxna planläggzx zgzntllgzn Ingzntlng. Vzt äx läxaxzn 
4om Inltlzxax klaA4XumAaktivItztzxna.
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4.

5.

6 .

7.

Elevexna pxoducexax Ingenting gemensamt, Alla pxesta- 
Ia.o nex ax A.ndA.v Iduella och Ingenting 
tagen,*0m nagot skulle pxo dueexas
tlonex* 6°m av redovisade Individuella pxesta-

pxodueexas övexhuvud- 
gemensamt skulle det

E*eve*mi han ingenting "att ge", möjligen iömöken de (i 
nagonUng Jdån n.na kamnatenj vilket dock inneha* en oav- 
eda ejjekt av den bniitande ipnidningen av kun&kapen 

mellan elevexna, 1 *

Elevexna ledex ellex bllx Inte ledda av vaxandxa utan 
leds av laxaxen,

Ahj/^Lie^ ie "i3*? pA att elevenna i kulle kunna
iUlja mellan huvudiak och biiak. Inte hellen kunde vi ie

PA ovn^nga* t (önmdgan att aktivt och knitiiht 
italtna.nq. Vet a>t öv enhuvudtag et anmånkningi- 

dz* 'MZAta av elevexnas självständiga aktivitet äx 
ion.hilla.nde till kamnatenna och inte i {ön- 

kallande tA.ll laxaxen, en aktivitet utanfiöx de Åoxmella
xamax som begxänsas av den läxaxlnltlexade klassxumslntex- 
afztA.o nen.

lln-akt6°i*zi f ioxkållande till läxaxen äx nästan helt begxansad tA.ll koxta svax på läxaxens Axåqox, Växe- 
mot axelevexnas aktivitet l ioxkållande till vaxandxa 
au en helt annan kaxaktäx. Ven äx mexa spontan och dkämmad 
och ixamiox allt mexa vexbalt iullständlg” (a.a. s.50)

Man konstaterar också att undervisningsmaterialen är 
producerade och ger föga utrymme för självverksamhet 
att .det är föga intresseväckande. Läraren har svårt 
ra eleverna under helklassundervisningen. ”Då är det 

® att eleverna aktiverar sig själva, med eller oftast
rens samtycke".

färdig- 
fö rutom 

att aktive- 
ofta så 

utan lära-

I undervisningen passiveras hellre eleven än han aktiveras.
Han påstår också att det eleverna yttrar nästan bara be
står av enstaka ord och korta meningar. Det är mycket sällan 
läraren går eleven till mötes när det gäller hans behov att 
få diskutera och därvid bli tagen på allvar. I stället pågår, 
påstår författarna, i mycket hög grad en infant i 1isering av 
eleven.
Vad gäller individualisering, menar Callewaert och Nilsson, 
att en sådan förekommer i hög grad. Det är naturligt då ju 
individualisering är grunden för den individuella bedömningen.
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Men menar författarna, individualiseringen, så som den är 
utformad är avpassad till skillnaderna som finns mellan elever
na och till att befästa dessa skillnader. Av egentligt grupp
arbete har man mött endast en typ - förberedelse för och redo
visning av studiebesök. Man konstaterar att ett av problemen 
med grupparbetet är att eleverna vant sig vid att bara göra 
det som lärarna förelagt dem. Även vid grupparbetet blir det 
mestadels fråga om individuella prestationer och lärarens upp
gift blir, säger man, att se till att vissa elever förhåller sig 
passiva medan andra utför allt arbetet. Call^waert och Nilsson 
upplever läraren således som den viktigaste styrfaktorn för 
undervisningen.

De outtalade målen bildar tydligen en fungerande helhet, vilker 
arbetar mot de uttalade målens övergripande intentioner. Sam
tidigt ökas möjligheterna för de outtalade målen att verka 
genom sådana välkända företeelser i skolan som ämnesuppdelning 
och betyg.

Specialundervisningen utifrån uttalade och outtalade mål.

Specialundervisningens villkor och förutsättningar dikteras 
i hög grad av uttalade och outtalade mål för den '/vanliga',' under
visningen inom grundskolan, detta för med sig att specialun
dervisningen kommer att befinna sig i ett beroendeförhållande 
och detta beroendeförhållande får olika innebörd beroende fran 
vilket håll man närmar sig det. Utgår man från de uttalade måler 
så är det specialundervisningens syfte att hjälpa de "svaga"
eleverna till anpassning eller återanpassning genom kom
pensatoriska åtgärder och integrering. Specialundervis
ningen skall dessutom följa samma huvudprinciper som all 
annan undervisning. I de studieplaner som gällde för 
speciallärarutbildningens gren 1, när detta projekt på
börjades, konstaterar man:

"Specialundervisningen är icke väsenskild från övrig un
dervisning. Målet är detsamma för båda, att främja ele
vernas utveckling till harmoniska människor och till 
dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. Lika
ledes utgör båda tillämpningsområden för de grundläg
gande pedagogiska principer, som bl a finns uttrycka 
i läroplanen för grundskolan". (A.a., s 2).
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Att det syftet med specialundervisningen inte alltid 
uppnås visar bl a undersökningar gjorda av Gustafsson 
och Stigebrandt (1972) och Emanuelsson (1977].

I sin undersökning har Gustafsson och Stigebrand genom 
TV-inspelade observationer följt 16 hjälpklasslärare 
under ett antal lektioner. Rapporten slutar på följande 
sätt:

" Man konstaterar att undervisningen inte skiljer sig 
från undervisning i vanlig klass i fråga om de- flesta 
aspekters som man väntat sig finna skillnad i utifrån 
läroplanen. Detta kan vara förklaringen till uteblivna 
goda inlärningsresultat i hjälpklass. Den inlärnings
miljö elever möter i hjälpklassen är mycket lik den de 
lämnat i vanlig klass. Anledningen till att eleverna 
flyttats från den vanliga klassen är emellertid att 
denna undervisning visat sig vara inadekvat för dem", 
(a. a. s. 209).

Utgår man från de outtalade målen så får specialunder
visningen ett annat syfte. Specialundervisningens sär
ställning beror på att den tycks vara ett synligt system 
som stödjer de outtalade målen, eftersom specialunder
visningen fungerar sorterande. Emanuelsson (1977) anser 
att man till och med lyckats så väl med denna sortering 
att den befästs ytterligare.

”Eleverna är i behov av specialundervisning under resten 
av sin skoltid. Dessa elever lämnar alltså skolan som vad 
jag vill kalla ”Utbildade specialelever”. Kännetecknande 
för dessa elever ärs att de inte har blivit de tänkta 
"slutprodukterna”. Risken finns också att de själva kän
ner sig och att de av andra betraktas som annorlunda 
eller avvikande. Det gäller nu inte bara elever som fått 
specialundervisning3 utan det finns många skäl att anta, 
aXJt deX t ex ock6a gälle/L eZe.veA 6 om lämna/t A kolan mud du aWia 
lägsta be/tyge.n. Ve, 6 om blln. 6tucUe.avbA.yta/ie. tillhö a de.^lnttivt 
de.nna kate.goAA. av 6kolpAodukteA”.
(A.a., s 106)
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Syntesen mellan min redogörelse på föregående sidor och 
mina egna erfarenheter från specialundervisning leder 
fram till att jag anser att specialundervisningen bidrar 
till en diskvalificerande utbildning för många av de 
elever som den drabbar. Detta kan också verifieras av under
sökningar av Isacsson et.al C 19 74) och Hansson ( 1974).

Detta ställningstagande kan återföras till figur 1 och 
resonemanget om undervisningsmålens primära förknippning 
med en samhällsnivå och dess promära konsekvenser på 
individnivå. Begreppet diskvalificerande utbildning bygger 
jag nämligen dels på en samhällelig och social aspekt 
och dels på en individuell och psykologisk aspekt.

Den samhälleliga diskvalificeringsaspekten har sin utgångs
punkt i rådande samhällssystem. För att detta system ska 
kunna fartbestå krävs att elevernas kvalificering till 
systemet bygger på systemets inneboende behov av olika 
funktioner. Att detta krav finns, verifieras av de samhälls- 
anpassade målsättningar, som Johansson (1972) pekade på 
och som får sitt konkreta uttryck i kravet på att skolans 
"produkter" skall vara sådana att de tillfredställer av- 
nämargruppernas och arbetslivets krav. I den strävan att 
få en effektiv utveckling av samhällssystemet finns en 
"motivationsskapande" faktor inbyggd, nämligen konkurrensen. 
Konsurrens innebär i sig att några blir sist i raden. Man 
kan också uttrycka det så att några blir diskvalificerade. 
Diskvalificering är en oundviklighet i ett samhällssystem 
med konkurrens. I skolsystemet finns en motsvarighet till 
samhällets konkurrens och denna motsvarighet är uttryckt 
genom de samhällsanpassade målsättningarna i både uttalade 
och outtalade måltermer.

Den individuella diskvalificeringsaspekten innebär att den 
individuella resursen tillvaratas till fullo endast om den 
överensstämmer med de samhällsanpassade målsättningarna.
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De individorienterade och samhällsförändrande målsätt
ningarna kommer i andra hand. För eleven innebär det 
att hans beteende och förutsättningar snarare ses i 
termer av samhällsanpassning än individorientering och 
samhällsförändring. Om elevens beteende och förutsätt
ningar således inte överensstämmer med de samhällsan- 
passade målsättningarna, är det skolans uppgift att 
åstadkomma förändringar hos eleven så att överensstäm
melsen blir bättre. Till sitt förfogande för detta har 
skolan bl a specialundervisningen. Den utgör det legi
tima sätt med vilket samhällsanpassningen ska åstadkommas. 
Lotsningen till samhällsanpassning försöker man alltså 
genomföra med specialundervisningens kompensatoriska ; 
pedagogik och beteendemodifikation. Detta förfarings
sätt medför också att orsaker till motsättningar mellan 
elevens beteende och förutsättningar å ena sidan och de 
samhällsanpassade målsättningarna å andra sidan söks hos 
eleven. Problemen och orsakerna psykologiseras och förs 
ner på individuell nivå. För eleven innebär det en känsla 
av otillräcklighet och individuella brister. Den individ
uella diskvalificeringen får den psykologiska effekten 
att eleven uppfattar sin egen diskvalificering som själv
klar och utan motsägelse.

"Hela. denna process av identifikation av svagprestation 
eller anna avvikelse och mobilisering av olika typer av 
hjälpåtgärder "för" ett barn innebär i de flesta fall en 
social stämpling sprocess som får en subjektiv motsvarig
het i barnets identitet" (Gustafsson, B. 1977, s 26).

VAR KOMMER SPECIALLÄRAREN OCH SPECIALLÄRARUTBILDNINGEN IN?

Specialläraren är den, som närmast förväntas verkställa 
specialundervisningens mål. Men som jag tidigare har på
pekat kan vi identifiera två skilda målsystem, det uttalade 
och det outtalade. Eftersom de inrymmer stora olikheter kan 
arbetet för specia1läraren innebära konflikter av både inre 
och yttre natur.

11 Ang. kompensatorisk undervisning se not sid 166
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En yttre konfliktorsak kan vara att läraren vid skilda 
tillfällen refererar till de skilda målsystemen, något 
som kan ge en inkonsekvent handling och därigenom skapa 
osäkerhet och otrygghet hos eleverna, Jag har tidigare 
spekulerat om två andra orsaker till vad man i dag brukar 
kalla för skolans kris. Jag har nämt dels den dåliga 
approximationen av samhällets utveckling, dels diskvali- 
ficeringsprocessen, som har sitt ursprung i de uttalade 
målen.
Den allmänna skoldebatt som förts i massmedia har i många 
fall understrukit lärarens skuld till problemen i skolan 
(jfr t ex TV-serien: Lära för livet (1977).

För den enskilde special läraren innebär detta en konfron
tation med skuldkänslor och en ökande känsla av otillräck
lighet. Det har ofta påpekats att läroplanen ger läraren 
en handlingsfrihet som inte utnyttjas. Att handlingsfri
het finns kan inte förnekas, men den är när det gäller 
tolkningar av läroplanen och prioriteringar beskuren på 
många sätt. Arfwedsson (1977) har beskrivit motsättningar
na mellan de styrmeknismer som bestämmer undervisningen 
och som är underordnade begrepp till de uttalade målen. 
Han visar på motsättningarna mellan officiella regel
system och målsystem. Eftersom regelsystemet är uttryckt 
i termer av direktiv medan målen uttrycks i termer av 
anvisningar och rekommendationer, så blir det regelsys
temet som i realiteten kommer att gälla. Arfwedsson kon
staterar att

”Motsättningarna mellan regel- och målsystem aldrig kan 
leda till öppen konflikt (bara till ilska och protester), 
och ... att undervisningens innehåll och arbetsformer 
ändå kommer att bli relativt uni forma. Målsystemets 
re ia t i va frihet och lärarens- och elevers- eventuellt 
olika ambitioner neutraliseras på ett betryggande sätt 
av regelsystemet". (A.a., 1977, s 16).

Handlingsfriheten för läraren är således inte så stor som 
målsystemet tycks göra gällande.
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Swingby ( 1977 ) har illustrerat skillnaden mellan v/ad hon 
kallar formella ramar och informella ramar på det sätt 
som visas i figur 2.

* formella ramar 

= informella ramar

Figur2 . Formella och informella ramar. (Efter A.a., s 37).

"Figuren visar hypotetiska fall3 där det subjektivt 
upplevda utrymmet för handling a) i stort sett Överens
stämmer med det formellas b) går utöver det formella 
i en förändrings strävan och c) de informella begräns
ningarna beskär handlingsutrymmet så att man bara ut
nyttjar en liten del av det utrymme som formellt ges” 
(A.a.,1977, s37).

Swingby påpekar att avgörande för hur vida eller snäva 
de informella begränsningarna - som i realiteten blir 
handlingsutrymmet - kommer att vara, beror på lärarnas 
perception och tolkning av de formella ramarna. Hon 
menar att traditionen har stor betydelse för hur tolk
ningen görs, och att tolkningen kan skilja sig mellan 
olika skolor. De formella ramarna får ju sin begräns
ning genom de uttalade målen. De informella ramarnas 
bristande överensstämmelse med de formella är i hög 
grad en produkt av de specifika outtalade målen. Det 
normsystem som utvecklats genom de outtalade målen, ar 
starkt förankrat i traditionen, och därför svårt att 
både identifiera och förändra.

Lundgren(1977) menar att "fionékntng må6tc &kc om kun. 6am- 
kätlc ock utbi.tdnj.ng växctvcnkat, kun pcdagogt* ka fiönc- 
6tättntngan ock läno ptancn ctblcnatA ock kun kontnollfiunk- 
tioncn ock Atynnlng av utbttdntng vuxit finam.(a.a. s.26 )
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För att kunna utnyttja hela det handlingsutrymme som i 
verkligheten finns, krävs en medvetenhet hos läraren - 
specialläraren om var gränsen för det möjliga går och 
var det omöjliga tar vid. För detta krävs en totalsyn 
på individ och skola som i sig innebär ett klargörande 
av vad som i verkligheten styr skolarbetet.

Av traditionen har vissa arbetsuppgifter förknippats med 
specialläraren. Han/hon har ofta fått arbeta med ”ambu
lanstjänst" - rycka ut vid krissituationer. Han/hon har 
ofta fått söka ställa till rätta isolerade missförhåll
anden. Arbetsuppgifterna har ofta inneburit symtombehand
ling med de bakomliggande orsakerna har sällan identifi
erats. Arbetet har ofta skett på lärares men ej elevers 
villkor . Denna tradition ligger i linje med de outtal
ade målen med specialundervisningen och dess diskvalifice
rande effekter på eleverna.

En medvetenhet om det möjliga, en totalsyn på individ och 
skola kan medföra en annorlunda prioritering av arbets
uppgifter genom ett vidgat handlingsutrymme indentifieras . 
Medvetenheten innebär också en identifiering av de båda 
olika målsystemen och specialundervisningens möjliga disk- 
valificering av elever.

Speciallärarutbildningen skulle här ha en av sina viktig- r 
aste uppgifter i att bibringa de studerande denna total
syn . Den uppgiften är dock inte självklar. Jag vill nämlig 
ämligen påstå att det inom speciallärarutbildningen 
utvecklas en tradition som har mycket gemensamt med de 
förhållanden som jag tidigare beskrivit gälla för special
undervisningen och som inte har sin förankring i total
synen på individ och skola.

1) jfr Lunden och Näsman 1980.



ilot en ursprunglig inriktning, som kan karakteriseras av 
medicinsk orientering, symtombehandling, samhällsanpassning 
och ett accepterande av det oundvikliga i att några elever 
diskvalificeras, har det succesivt polariserats andra stånd
punkter. Dessa ståndpunkter innefattar en totalsyn på individ 
Och skola, önskan om en samhällsförändring, medvetenhet om 
de olika målsystemen och deras funktion samt en vilja att 
söka förhindra och motverka diskvalificering som en effekt av 
specialundervisning.

DE TVÄ SPECIALPEDAGOGISKA PERSPEKTIVEN.

Jag vill påstå att de motsättningar, jag tidigare pekat 
på inom specialundervisningen har sin utgångspunkt i 
olika grundsyn (Svingby 1977) eller perspektiv (Lindström 
1972, Wallén 1973). För de två sistnämda innebär perspek
tiven en styrningsfunktion av den vetenskapliga forskningen. 
Jag vill göra perspaktivbogreppet mer allmängiltigt, och 
vill påstå att en människas perspektiv har betydelse för 
hur sinnesintryck tolkas och därmed i förlängningen för 
hur handling sker.
MPzn.A pzcttvzA dztznmtnz tkz pn.ocz6A o& Azzktng t n^onma- 
tlon ifiom pn.zvtou.4 nz6zan.ch. Tkzjf dztzn.mtnz what pnoblzm 
CLA.Z n.zgan.dzd a4 lmpon.ta.nt to attack. ” (Törnebohm 1971.
Ur Bärmark:Orientering i samtida vetenskapsteori,Del I, 
Rapport 42. Avd. för vetenskapsteori,Gbg Univ. s.68)

Wallen (1973) identifierar inom vetenskapsteorin fyra 
olika perspektiv nämligen positivism, heurmeneutik , 
strukturalism och systemteori. Han menar dock att de tre 
sista "gön. gzmzntam £n.ont mot po&tttvt&m. " (a .a. s.4) 
Perspektiven har på så sätt reducerats till två. 
Kännetecknande för det positivistiska (eller reduktionis- 
tiska) skulle vara den starka betoningen av den sanna, 
observerbara, tolkningsfria verkligheten. Man anlägger en 
atomistisk syn på tillvaron - helheten är summan av de
larna, och man kan få kunskap om helheten genom att studera 
delarna.



Inom positivismen förekommer tankar om enhetsvetenskapen 
och eftersom fysiken får utgöra utgångspunkt kommer ett 
fysikaliskt synsätt att tillämpas även inom beteendevet- 
enksapliga områden.

Det andra perspektivet benämner Wallén (1973) antireduk- 
tionistiskt. Gemensamt för detta sammansatta perspektiv 
är förnekandet av att det är möjligt att studera helheten 
genom sina delar. Helheten är mer än summan av sina delar, 
och avskiljer man en del av verkligheten för närmare studier 
förlorar man väsentlig information. Sammanhanget - relation
erna mellan delarna har avgörande betydelse. (Wallen 1973).

Begreppet perspektiv har således fått den innebörden att 
det griper över begrepp som teori och metod och kan således 
även relateras till tanke och handling. Perspektivet anser 
jag också vara allmängiltigt och kan därför få en övergrip
ande funktion för förståelse av pedagogik och specialpedagogik. 
De båda konkurrerande specialpedagogiska inriktningarna kan 
i sin grund härledas till de båda antagonistiska perspektiven.

Fortsättningsvis kommer jag att fokusera hur specialpedagogiker 
gestaltar sig inom de olika perspektiven, och jag kommer då 
att tala om specialpedagogiska perspektiv.

Inom de båda specialpedagogiska perspektiven har olika teori
bildningar och metoder utvecklats, och till de olika perspekf 
iven har också knutits teorier, som utvecklats utanför den 
specialpedagogiska domänen. I den ideala situationen är den 
enskilde läraren medveten om såväl sitt eget perspektiv, om 
vilka teorier det omfattar. Denna medvetenhet bestämmer i 
sin tur lärarens pedagogiska handlingar (metoder). Det kan 
emellertid ibland tyckas som att det i den pedagogiska hand
lingen ska räcka med ”sunt förnuft” som grund, men även detta 
sunda förnuft har sin förankring i'något'av perspektiven. Det 
sunda förnuftet har förvisso inte uppstått i ett vakuum fritt
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från värderingar! Sålunda kan de pedagogiska handlingarna 
alltid relateras till teoribildning. "Ett perspektivlöst 
tänkande över kunskaper och problem torde vara en omöjlig
het. " (a.a.s.14) .

Det är då nödvändigt att teorierna för undervisning knyts 
an till perspektiven. En grund till att de pedagogiska 
strömningarna ständigt ändrar riktning kan vara att läraren 
inte har klart för sig hos vilken övergripande perspektiv, 
som teorierna har sin förankring. Teorierna förvandlas då 
istället till praktiska metoder för förnyelse och omväxt- 
ling, som fortsätter att mystificera undervisningen, efter
som anknytningen till övergripande perspektiv saknas. Under
visningen fortsätter att skenbart endast vara en angelägen
het mellan lärare och elever. Undervisningen relateras så
ledes ej till företeelser utanför skolan utan speglar 
istället samhällets tendens till att särskilja teori och 
praktik. Jansson (1975) uttrycker detta förhållande på 
liknande sätt.

"En värdeomedvetenheten pedagogik speglar samhällets omed
vetenhet om intetionaliteten i dess grundläggande föreställ
ningar” . (Jansson3 19753 s 12).

I fortsättningen försöker jag att relatera generella peda
gogiska teorier till de båda specialpedagogiska perspektiven 
Jag försöker också att relatera målen med specialundervis
ningen till dessa perspektiv. Avsikten är slutligen att av- 
mystificera den pedagogiska handlingen på så sätt att inten
tionerna i de skilda perspektiven blir tydliga och därmed 
kan utsättas för värdering och bilda underlag för en utveck
ling av speciallärarutbildningen. Jag anser nämligen att 
speciallärares utbildningsbehov är beroende av dessa special 
pedagogiska perspektiv.

Min beskrivning av de båda specialpedagogiska perspektiven 
är inte på något sätt att anses som fullständiga utan har 
huvudsakligen getts en form av antydningar.
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Det teknologiska utvecklingsperspektivet.

Det perspektiv, som har sin förankring inom positivism 
och logisk empirisism, har jag kallat för det teknologiska 
utvecklingsperspektivet.
Till perspektivet kan relateras två skilda uppfattningar 
om hur mänsklig utveckling sker. Den ena uppfattningen 
ser människan som ett självreglerande system, som utvecklas 
oberoende av yttre stimuli. Människans utveckling kommer 
därmed att gestalta sig som en helt biologiskt betingad 
utvecklingscykel. Den andra uppfattningen om människan 
utveckling har en periferistisk inriktning. Utveckling 
baseras på påverkan av stimuli, som befinner sig utanför 
organismen. Den enda reaktionen på detta stimuli, som är 
av vikt är den iakttagbara reaktionen. Den mänskliga 
organismen blir härmed ett passivt stimulikontrollerat 
system. Det gemensamma för dessa båda utvecklingspsyk
ologiska inriktningarna är synen på människan som en 
passiv organism. I Smith och Westerlunds (1973) indelning 
är det teoretiker, som kan hänföras till dispositiona- 
lister och elernentarister, som har betydelse för pers
pektivet .

Jag har tidigare påpekat att postiviismen förespråkat en 
psykologisk och pedagogisk atomism. Studiet av det enkla 
generaliseras till det mer komplexa, högre beteendeformer 
kan förstås genom studier av det enklare. Samma synsätt 
karakteriserar synen på skola och undervisning. Allt 
skolans stoff kan inordnas i hierarkier från lägre till 
högre, från enklare till mera komplexa. Undervisningen 
läggs målinriktat och man anger vägar att nå dessa mål. 
Därmed förstås att utbi1dningsteknologi en varit (och är) 
starkt förankrad i detta perspektiv.
Den positivistiska inriktningen har medfört att kun
skaper som varit möjliga att mäta värdesatts högt. I 
alla skolämnen har man därför eftersträvat att mäta 
elevernas kunskaper och förmågor, och detta har kommit 
att medföra att undervisningen inriktats pa att få



2)7

eleverna att reproducera en viss bestämd kunskap. Den som 
bäst lyckas att reproducera denna "sanna" kunskap har be- 
aömts vara värd det bästa vitsordet.

De teorier om inlärning som kan relateras till perspektivet 
har sin grund i behaviorism. Inlärning sker bäst genom systema
tiskt nyttjande av förstärkning och modellinlärning.
Beteenden kan också läras in. Beteenden som inte är önskvärda 
kan avbetingas. Beteendemodifikation och beteendeterapi är veder
tagna behandlingsstrategier. Undervisningssituationen 
präglas av förmedlingspedagogik och utbildningsteknologi.

Som en följd av att "sann" kunskap och "normala" beteenden kan 
definieras framgår, att någon - några måste kunna avgöra vilka 
kriterier som skall gälla.
Lftersom man inom perspektivet kan uppsätta normalkriterier på 
kunskaper och beteenden kan man med objektiva mätmetoder av
göra, vilka som inte når de uppsatta kriterierna. Dessa kan 
stämplas som avvikare eller handikappade. Synen på handikapp 
kommer därmed att grundas på en uppfattning om vissa människors 
otillräcklighet och handikappet får därmed i första hand en 
personorienterad dimension (Magne 1977). Skolan accepterar na
turligtvis den handikappade, och man söker genom olika hjälp- 
åtgäxder och medelstilldelning sörja för en anpassning av den 
handikappade eleven till den rådande skolsituationen. I första 
hand eftersträvar man således att få den handikappade att klara 
normalkriteriet“ normaliseras.

Perspektivets inriktning kan också exemplifieras med 
den pedagogiska grundsyn som Emanuelsson (1977) kallar 
mekanistisk grundsyn. Denna grundsyn kännetecknas av 
att skolans undervisningsprocess ses som ett löpande 
band, där vissa "produkter” under bandets gång visar 
sig vara "sekunda vara” och därför ai£yör "spill i 
produktionen". Individen betraktas som en slags maskin 
som genom lämplig manipulering kan fås att reagera på 
önskat sätt. Utvecklingen bestäms av faktorer utanför 
individen.

Den tidigare beskrivna medicinskt-kliniska inriktningen
kan räknas vara kopplad till det teknologiska perspektivet.
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Lohman (1974) använder sig av begreppet teknologisk människo
syn. Han menar med det, att man uppfattar r. nniskan "instru- 
mentellt, som ett material ooh objekt att använda sig av, att 
åtgärda, att att administrera( a.a s. 186).
”Med den (synen) blir människorna till fungerande kuggar, som 
bara har att anpassa sig till ooh inte ifrågasätter en utveck
ling som uppenbarligen får löpa som den vill, som förefaller 
att styras från ingenstans.” (a.a. s 187).

Förutom tranformeringen av en behavioristisk inriktning till 
en neobehavioristisk har andra teorier av kognitiv art till
förts perspektivet, men fortfarande är det fråga om förändring 
ar tycks i vissa stycken peka mot en helhetssyn på individ och 
skola. Nen denna helhetssyn utgår ifrån en atomistisk syn, 
vilket innebär att man studerar denna helhet genom generali
seringar från det enkla till det komplexa och från det enskilda 
till det sammansatta.

Förändringarna inom perspektivet har i sin tur påverkat metod
erna för sortering. Från att ha varit ”objektiva” mätinstrument 
av individens intelligens, har metoderna utvecklats till att 
vara verifieringar av individens bristande förutsättningar.

nDen enda skillnaden är den att de låpresterande ges en känsla 
av att det är helt i sin ordning om de blir utslagna. Det
beror på deras egna misstag och personliga brister att de inte 
klarar sig — de har ju fått en ärlig chans som alla andra av
står nu frivilligt från fortsatt skolgång". (Callewaert och 
Nilsson, 1974, s 109).

Perspektivet har haft och har fortfarande stor möjlighet att 
påverka undervisning direkt på handlingsnivå, eftersom hand
lingar förknippade med det, har större socialt accepterade 
på grund av deras starka traditionsbundenhet och bidrag till 
normaliseringen av undervisningen. På så sätt är en tillämp
ning av de outtalade målen den väg genom vilken perspektivet 
har sin största möjlighet till påverkan. De outtalade målen
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är i sig en effekt av perspektivets intentioner. Hen dessa 
underlättas även av de uttalade målens anvisningar, ämnes- 
uppdelning och bedämning av prestationer. Specialunder
visningens diskvalificering av elever är inom perspektivet 
inget "problem”, eftersom diskvalificeringen ingår som en 
"naturlig” del i de teorier som är anknutna till perspektivet. 
"Visst spill i produktionen måste man räkna med”.

Det ekologiska utvecklingsperspektivet

Ned begreppet ekologiskt vill jag betona sambandskedjans 
betydelse för inlärning och utveckling - hur tidigare 
erfarenheter har betydelse för hur individen löser da
gens problem. Det ger alltså både en kognitiv och so
cial inriktning åt perspektivet. Att utgå från helheten 
är likaledes viktigt, men för att förstå den måste sam
banden med "delarna" klargöras. Detta perspektiv bygger 
på interaktionistisk och kognitiv grundsyn och har hämtat sina 
teorier från filosofiska riktningar som herurmenetiken 
och den kritiska filosofien. Varje individ har inne
boende resurser till utveckling och denna utveckling 
sker framför allt i samspel med den sociala omgivningen.
Det genetiska arvets betydelse förnekas inte, men det 
vikiga är att det inte är helt avgörande för individen 
utan denne är i mycket stor utsträckning utvecklingsbar. 
Individens ständigt växande kunskaper gör att han/hon får 
förändrade förutsättningar i nya sociala situationer, vilket 
i sin tur skapar förändrade kunskaper i en ständigt 
genererande process. Utvecklingen sker också dialektiskt 
genom motsättningar kontinuerligt identifieras och 
värderas. Den medvetenhet, som perspektivet strävar mot, 
skapas i denna genererande och dialektiska utvecklings
process. Medvetenheten är av den art som, Perneman (1977) 
kallar för en kritisk medvetenhet, när han diskuterar 
Freires olika medvetandenivåer. Denna kritiska medveten
het karakteriseras bland annat av grundliga tolkningar
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av problem, dialog mellan individer istället -För polemik, 

ett fasthållande vid det egna ansvaret och en ständig för

ändring.

Utbildning blir mot denna bakgrund något som inte kan 

isoleras till skola och inom en viss tidsram. Utbildning 

blir istället en ständigt pågående process.

Synen på handikapp grundas på att alla människor i vissa 

situationer är otillräckliga och därmed handikappade. 

Handikappet relateras således i första hand till situa

tionen, och det gäller att söka identifiera orsaken till 

problemet och försöka minimera problemet. För det ända

målet krävs ibland speciella hjälpmedel ibland föränd

ringar av omgivningen. I skolan är det nödvändigt att 

undervisningen anpassas till eleven och att situationer 

som är handikappakapande undviks. Allas rätt till under

visning och social gemenskap måste betonas. Handikappet 

får i första hand en inteaktionsdimension (Magne 19771.

De pedagogiska metoderna inom perspektivet fungerar så

ledes relativistiskt på så sätt att de anpassas till 

individen och den aktuella situationen - inte så att 

indivd och situation anpassas till metod! Det behövs 

därför inga sorteringsmekanismer inom perspektivet, 

vilket också beror på att det generellt sett är omöj

ligt att förutse vad varje individs utveckling kan 

leda till. Det stämmer väl överens med de konsekvenser 

som Emanuelsson (19771 drar av en organismisk 

grundsyn på utveckling.

Den tidigare beskrivna socio-ekologiska inriktningen 

(Elams terminologi 19771 kan sägas vara underordnat 

det ekologiska utvecklingsperspektivet



Egidus (1978) urskiljer fyra delvis konkurrerande pedagog
iska grunduppfattningar. Av dessa ryms den samhällsstruk- 
turalistiska teorin och den interaktionalistiska teorin 
inom detta perpektiv. Jag anser inte att dessa båda teorier 
motsäger varandra. Den samhällsstrukturalistiska teorin 
bidrar med att klargöra ramar uppställda på samhällsnivå 
(jfr figur 1). Dessa ramar uppfattas som ”positiva” re
ferensramar ramar för samhällsanpassade målsättningar, 
men har karaktär av "negativa” begränsade ramar för sam
häl lsförändrande målsättningar. Om de individuella mål
sättningarna inom detta perspektiv är en ständig utveck
ling och förändring, så har de därmed en närmare anknyt
ning till samhällsförändring än till samhällsanpassning.
Den interaktionistiska teorin rör sig främst på individ- 
och gruppnivå och dess centrala begrepp är dialogen. Mål
sättningen i teorin är att genom dialogen som sker fritt 
utifrån individers uppfattningar, så utvecklas en kritisk 
medvetenhet. De begränsande ramarna, indentifieras genom 
den strukturalistiska teorin, kompletterar denna dialog, 
så att syntesen blir en förklaring uppbyggd kring helheten 
individ, skola och samhälle.
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Perspektivets ideer och värderingar kan spåras i 1946 års 
skolkommission och dess arbete. Där fastslår man skolans 
uppgift att förverkliga de demokratiska principerna, så 
att varje individ kan utvecklas utifrån sina egna,förut
sättningar. Men samtidigt kan de individorienterade, sam-

ihällsanpassade och samhällsförändrande målen identifieras 
i kommissionens arbete (Svingby, 1978), vilket också skulle 
kunna tyda på att motsättningarna mellan dessa olika mål 
funnits med som en påverkansfaktör i skolarbetet sedan dess.
I nu gällande läroplan för grundskolan (LGr 69) finns 
perspektivet främst förankrat i de övergripande manifesta 
målen, men har därmed också liten möjlighet att påverka 
det praktiska pedagogiska arbetet i skalan. Ty som Arwfeds- 
son (1978) påpekat, och som vi också tidigare berört, har 
det officiella regelsystemet större genoms lags kraft än mål
systemet. Detta beroende på att det är förenat med allvar- 

- cejliga^sanktioner att överträda det förra än det senare. Även 
i nu gällande utbildningsplan för speciallärarutbildning 
(UHÄ, 1978) kan det ekologiska perspektivets ideer och vär
deringar märkas.

"Utbildningen skall ge den studerande kunskaper och färdig
heter och stimulera till en kritisk och konstruktiv analys 
av människans situation och livsvillkor i samhället... I 
utbildningen bör betonas nödvändigheten av samverkan... De 
studerande skall få insikt i betydelsen av att arbeta före
byggande samt att delta i lagarbete... Det är viktigt att 
den studerande i utbildningen lär sig att anpassa arbetssätt 
och arbetsformer med hänsyn till den enskilda individen... 
Utbildningen.skall utveckla förutsättningar för den studerand 
läraren att i sitt yrke fungera som informatör * opinions — 
och attitydbil dare ..." (A. a. s 3-4).

För specialundervisningen får perspektivet den konsekven
sen att arbetet måste sättas in i den helhet som individ, 
skola och samhälle utgör. Den genererande och dialektiska 
synen på utvecklingsprocessen medför en kritisk medveten
het om specialundervisningens olika målsystem och framför 
allt dett diskvalificerande karaktär. Perspektivets grund-
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uppfattning får till följd att de pedagogiska metoderna 

fungerar relativistiskt, dvs att de anpassas till indi

vid och situation.

PERSPEKTIVENS KONSEKVENSER FÖR SPECIALLÄRAREN

De båda specialpedagogiska perspektiven, som jag kallat 
det teknologiska och det ekologiska är enligt min upp
fattning representerade i den konkreta undervisnings
situationen samtidigt, och konkurrerar där med varandra
Jag anser att perspektiven succesivt polariserats mot 
varandra, vilket kan få den positiva effekten att de

blir tydligare och därmed angelägnare och nödvändigare 
att ta ställning till. Nen så länge som båda perspek

tiven finns representerade i de uttalade, målen med 

specialundervisning och speciallärarutbildning medför 

detta förhållande en orimlig situation för special- 

läraren, ty i grunden är de två perspektiven ofören

liga.

Specialläraren har i valsituationen mellan perspek

tiven två vägar att välja mellan. Den ena är att arbeta 

utan att göra några allvarligare reflektioner över vil

ka konsekvenser den egna handlingen får. Han/hon följer 

invanda rutiner, arbetar empiricistiskt utan att koppla 

sina metoder till teorier och värderingar, och känner 
sig nöjd med det. Den andra vägen är att göra en med
veten prioritering mellan de båda perspektiven och 

sedan så konsekvent som möjligt försöka föra ned

sina ställningstagande på en handlingsnivå. Det måste 

här sägas att även den första strategien, att inte 

säga sig ta ställning, också får konsekvenser på hand- 

lingsnivå till något av perspektivens förmån.

Det kan även leda till att båda perspektiven ger 
handlingsberedskap och handling men vid olika till
fällen och vid olika situationer. Detta kan skapa 
en osäkerhet och otrygghet både hos lärare och elever 
Dessutom medför tendensen att inte



anknyta den pedagogiska handlingen till värderingar och 
idéer en urvattning av pedagogiken. Vi kan här peka på 
den kritik som riktats mot den s k alternativa pedago
giken och dialogpedagogiken (Kallos-Callewaert, 1977, 
Kallos, 1978). Den kritiken går ut på att i den pedago
giska praxisen har pedagogiska teorier avpolitiserats 
och blivit pedagogiska knep, kopplingen mellan psykolo
giska teorier och pedagogisk handling har blivit ofull
ständigt underbyggd - vi har fått ”den rosa vågen” i 
pedagogisk praxis.

Samma kritik riktas mot skolan av Berner et al. (1977) som 
skriver:
"Ursprunget till skolans brister ooh lärarnas/elevernas 
problem söks alltså i teorier om kommunikation mellan 
individer och om interpersonliga relationer och inte 
genom en analys av hur skolans inre arbete hänger ihop 
med hur samhället utanför skolan ser ut". (Berner et al, 
1977, s 11) .

Hela denna avpolitisering och psykologisering av den 
pedagogiska verklighet vi möter i skola och special
undervisning ryms inom det teknologiska pers-
pek.tivet och får till följd en fortsatt avskärmning 
från det övriga samhället, alla intentioner om en ökad 
kontakt mellan skola och samhälle till trots. Dm lära
ren i sin pedagogiska handling konsekvent försöker 
stödja sig på det ekologiska perspektivet, anser jag 
att ställningstagandet även innefattar idén, att alla 
pedagogiska handlingar är politiska handlingar. Synen 
på den pedagogiska handlingen blir då att den är en 
påverkanshandling oavsett hur och med vad den genom
förs. Konsekvensen av det ekologiska perspektivet blir 
som vi tidigare poängterat en totalsyn på skola, individ 
och samhälle, där den nuvarande diskvalificeringen inom 
specialundervisningen identifieras och där betydelsen 
av de pedagogiska handlingarna och de pedagogiska teo
rierna i sig går utanför klassrummets sfär.

Det är naturligtvis viktigt att påpeka att utvecklings
perspektiven är teoretiska konstruktioner och kan inte 
beräknas bli påträffade i praktiken i renodlade former..



På samma sätt som perspektiven kan förankras i gällande 
måldokument för skola och lärarutbildning kan de också
spåras i offentliga utredningar om skola och under
visning.

Den under 70-talet i många stycken dominerande utredningen 
på skolans område är Utredningen om Skolans Inre Arbete 
(SIA). Utredningen har avlämnat sitt betänkande Skolans 
arbetsmiljö (SGU 1974:53) samt tre sammanställningar av 
forskningsrapporter. Skolan som arbetsplats (DsU 1974:1), 
Problem och svårigheter i skolai. (DsU 1 974:2) och Grund
skolans lokalresurser (DsU 1974:3). Dessa arbeten har 
sedan tillsammans med 1968 års Barnstugeutredning (SOU 
1974:42) legat till grund för regeringens proposition 
om Skolans Inre Arbete (Prop 1975/76:39).

I propositionen beskrivs bakgrunden till SIA-utredningen 
bl a på följande sätt.

"Den utveckling som grundskolan genomgått har visat att 
trots att nya arbetssätt och nya läromedel har anförts 
och trots att man på olika sätt har ökat resurserna, 
detta inte lett till de avsedda resultaten"..."De svårig
heter och den meningslöshet i skolarbetet som många ele
ver upplever togs som utgångspunkt i direktiven till SIA." 
(Prop 1975/76:32, s 220).

Utredningens förslag (A.a., s 221) om en helhetssyn på 
barns och ungdomars behov och en vidgad roll för skolan 
att svara mot dess mål, samt en öppnare skola gentemot 
det omgivande samhället, mottogs positivt av remissin
stanserna. Propositionen (A.a., s 222) pekar vidare på 
att de förslag som läggs fram har den gemensamma inrikt
ningen att förändra det inre arbetet i skolan och att 
denna förändring måste vara en fortlöpande process.

Propositionens konsekvenser för specialundervisningen 
innebär framför allt en ökad integrering av special
undervisningen inom arbetsenheterna (bestående av elever 
från flera klasser och undervisande lärare) och att
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lärare med specialpedagogisk utbildning ingår i arbets
lagen (undervisande lärare i arbetsenhet). När det gäller 
specialundervisningen iarbetsenheterna säger man förljande:

"Kravet på denna undervisning är detsamma som på skolans 
övriga undervisning dvs att individualisera med avseende 
på innehåll i arbetstakt 3 krav ooh förväntningar. Man 
an därigenom kompensera de handikapp som olika elever 
kan ha. Det speoialpedagogikt inriktade arbetssättet 
skall prägal så stor del som mögligt av allt skolarbete".
(A.a., s 236 ) .

Som framgår av citaten ovan är propositionens intentioner 
att elevernas svårigheter och upplevelser av meningslös
het i skolarbetet ska elimineras med i första hand en 
individualiserad undervisning, fast inom en ny ram, näm
ligen arbetsenheten. Individualiseringen ska vidare kom
pensera ^ handikappet. Samtidigt med dessa intentioner 
finns förslaget om helhetsyn på barns och ungdomars be
hov. Vid första åsynen kan det tyckas som att det inte 
finns någon motsättning i dessa olika intentioner, utan 
att de sammanfaller med varandra. Vid en närmare efter
tanke framstår emellertid motsättningen och jag avser att 
från denna utgångspunkt försöka belysa förhållandet mel
lan de specialpedagogiska perspektiven och SIA-proposi- 
tionen.

Om syftet är en helthetsyn på barns och ungdomars behov 
måste det först analyseras vad en sådan helhetsyn kan 
innefatta. Jag menar att en helhetsyn inte kan förbigå 
den aspekten att barns och ungdomars behov i stor ut
sträckning är socialt och samhälleligt betingade.

Om begreppet helhetsyn ges denna innebörd hjälper det 
föga att skolan i första rummet sätter individua1isering 
som det medel med vilket skolans problem ska lösas. Att 
kompensera handikapp genom individualisering innebär då 
en psykologisering av sociala och samhälleliga betingel
ser, vilket inte kan få några avgörande effekter på ' 
skolans inre arbete. Hed denna förklaringsgrund

Dse not sid 186
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skulle helhetssynen på barns behov snarare anknytas till 
en kollektivisering än en individualisering i den här be
märkelsen.

Förhållandet mellan begreppen helhetssyn på elevers be
hov och individualisering i undervisningen har således 
att göra med det perspektiv inom vilket de olika begrep
pen får sin definition. Om perspektiven sammanfaller 
kan begreppen stödja varandra och agera tillsammans i 
praxis. Om däremot definitionen sker inom olika perspek 
tiv uppstår konkurrens och motsättningar i begreppens 
praktiska förlängning.

Diskussionen som jagfört här tycker jäg ger belägg för 
påståendet att definitionerna för begreppen helhetssyn 
och individualisering^ såsom de förankrats t i SIA-pro 
positionen, motsäger varandra. Detta kan i sin tur visa 
på att de två specialpedagogiska perspektiven finns re
presenterade i intentionerna med propositionen och att 
de där konkurrerar med varandra.

Helhetssynen på elevernas behov kan ha sin förankring i 
det.ekologiska perspektivet och har det om be
hoven i stort sett anses ha sin förankring i sociala och 
samhälleliga betingelser. En ytterligare exemplifiering 
av detta perspektiv är SIA-utredningens diskussion om 
elevvårdsarbete och åtgärder inom arbetsenhetens ram.

"Ett åtgärdsprogram bör inte i första hand riktas mot en 
enskild elev i skolmiljön för att anpassa denne till krav 
från omgivningen. Det gäller mer att utveckla relationer
na mellan individerna inte minst genom att påverka de 
förutsättningar under vilka man arbetar." (A.a., s 58)

Det teknologiska perspektivet kan på motsvarande sätt 
representeras genom prioriteringen av individualisering 
i undervisningen och av specialundervisningen som medel 
för att kompensera handikapp, om individualiseringen 
har fått sin definition och innebörd utifrån individ- 
variabler och inte sociala och samhälleliga förhållanden.
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Ytterligare belägg för det teknologiska perspektivets re
presentation i SIA-propositionen är att det fortfarande 
talas mycket om 'elever med skolsvårigheter' istället 
för 'en skola med elevsvårigheter' (se ex A.a., s 237- 
240) .

Av denna diskussion framgår det att inte heller de doku
ment som ska bilda underlag för var framtida skola ger 
något klart besked om vilket av de två perspektiven som 
ska gälla för skolans verksamhet. Fortfarande gäller en 
myst ifierande och grumlig "kompromiss”!

När Svingby (1978) redogör för hur grundskolans läro
planer utvecklats anknyter hon denna utveckling till 
Bernsteins termer synlig och osynlig pedagogik. Svingby 
karakteriserar utvecklingen som en övergång från en 
synlig pedagogik till en delvis osynlig, utifrån följande 
utvecklingstendenser för läroplanerna.

"Jag har. . . konstaterat, att läroplanerna utvecklats på 
ett sätt som innebär att
- grundskolans planer i allt mindre grad preciserar un- 

.dervisningens innehåll
- gränserna mellan olika ämnen i den senaste läroplanen 

blir mindre skarpa
- de metodiska anvisningarna i Lgr 69 är mindre "meto

diska" och mer "ideologiska"
- att ideologiavsnitt tar upp större utrymme". (A.a., s 208).

Denna utveckling kan anknytas till min discussion om de två 
specialpedagogiska perspektiven. Dels kan man se utvecklings
tendenserna utifrån det teknologiska perspektivet och då är 
övergången från en synlig till en osynlig pedagogik ett 
tecken på de förändringar som skett inom detta perspektiv 
till följd av det allt mer accentuerade hotet från det eko
logiska perspektivet. Dels kan man se dessa utvecklingsten
denser som ett tecken på viljan att påpeka de bakomliggande
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ideologiska målen för att göra avsikten med verksamheten 
tydligare. Detta ligger i linje med ekologiska perspektivet 
och strävanden av göra skolan mer demokratisk på "gräsrots-

• O tyniva .

Som jag tidigare antytt befinner sig utvecklingen nu i 
det stadiet att ett "nytt" perspektiv, det ekologiska 
perspektivet, alltmer börjar göra sig gällande och att 
det således har uppstått en konkurrenande situation mel
lan detta perspektiv och det tidigare helt dominerande.
Jag har också antytt de konsekvenser det får för special
läraren, och jag vill nu till denna diskussion om de 
specialpedagogiska perspektiven anknyta begreppet pro
fessionalism .



ÄR SPECIALLÄRAREN EN PROFESSIONELL YRKESUTÖVARE?

Utgångspunkt för mitt resonemang om speciallärarens 
professionalism är en rapport av Forslund (1975) samt 
uppsatser av Solomon (1961) och Hoyle (1974) .
Forslund har i sin rapport gjort ett sammandrag av några 
amerikanska källor nämligen Vollmar och Mills (1966),
Seymor (1963) och Weil och Weil (1971). Det är ibland 
oklart om rapporttexten är Forslunds egna reflexioner,
eller om tankegångarna härrör från de angivna källorna.

4
enligt Vollmar och Mills skall yrkesutövande för att kunna 
hänföras till professionell verksamhet utgå från systema
tiskt tillämpad teori. Den professionelle yrkesmannen skall 
ha god kunskap om målen för verksamheten och vara för
trogen med alternativa vägar att nå målen. Utifrån sin kunskap 
skall han/hon i olika praktiska situationer välja teoretiskt 
förankrade metoder för att nå målen.

Samhällets sanktion av yrkesutövningen är också synnerligen 
viktig. Den kan ta sig dels formella uttryck såsom vid 
legitemering, dels kan den också vara mer informell genom 
att samhället visar en viss attittyd mot yrkesgruppen.
Oskrivna lagar och tradition kan vid den informella sank
tionen i hög grad reglera verksamheten.
Sanktionen kan också ta sig uttryck i samhällets kontroll 
av utbildning.
Konfidentialiteten är också enligt Vollmar och Mills tecken på 
samhällssanktion. Med detta uttryck avses det förhållandet 
att yrkesutövaren har tillgång till information om sina 
"klienter". Denna information behöver inte lämnas ut till 
andra än sådana som likaledes har tystnadsplikt.
Den professionella yrkesutövarna är dessutom sammanslutna 
i organisationer - professioner- , som bl a kämpar för att 
bevisa att det krävs speciell utbildning för att klara verk
samheten, att endast de som genomgått utbildningen kan klara 
yrkesutövandet med fullgott resultat och att samhället dessutom 
i mycket hög grad har behov av den professionella verksamheten.
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Professionen skapar också vissa etiska normer inom gruppen, 
som t ex reglerar hur kontakten med kollegor skall ske, hur 
förhållandet till allmänheten skall vara. Det är också viktigt at 
att konstatera att professionell verksamhet aldrig bara kan 
betraktas som ett mål för att förtjäna pengar. Sysselsättningen 
måste i sig ha värden, som ger utövaren tillfredsställelse.

Seymor tar i sin rapport upp förutsättningarna för att lärarna 
skall kunna få räknas tillhöra en professionell grupp.
Forslund sammanfattar Seymors uppfattning på följande sätt:

"1. En lärare har en fond av kunskaper ooh färdigheter 
som är väsentliga för att kunna utöva ett lärarar
bete (avser alltså inte de rena ämneskunskaperna).

2. En lärare är i egenskap av lärare beredd fatta be
slut oah vidtaga adekvata åtgärder.

3. En lärare har ansvar för konsekvenserna av sina be
slut om handlingar.

4. En lärare lägger störst känsla oah vikt vid sin upp
gift att tjäna samhället (eleverna).

5. En lärare arbetar tillsammans med sina kollegor
för att finna oah utveckla kunskaper/metoder som kan 
ligga till grund för en kontinuerlig förbättring av 
yrkesutövandet. Han tillämpar också dessa i sitt eget 
arbete.

6. En lärare engagerar sig för att kontinuerligt få nya
kunskaper och färdigheter." (Forslund, 1975, s 88 )

Även om grundförutsättningen finnes framför ändock Forslund 
sina tveksamheter om läraren verkligen kan anses tillhöra 
en professionell grupp. Han gör det därför att han tvivlar 
på att läraren verkligen är beredd och angelägen att pröva 
andra metoder och inriktningar i sitt arbete. Andra argu
ment för en bristande professionalism är att läraren inte 
läser facklitteratur, inte är intresserad av vidareutbild
ning, inte är beredd att satsa den tid som krävs för att 
utveckla sig som yrkesman och inte objektivt och veten
skapligt tacklar de problem,som uppstår i klassrummet.
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Solomon (1961) påpekar att svårigheten för läraren ligger 
i motsättningen mellan rollen som professionell yrkesman 
och rollen som underordnad anställd. Solomon menar att 
om läraren hade större professionell auktoritet skulle 
han ha större möjlighet att förbättra sin egen utbildnings
kvalitet och dessutom kunna motverka tendensen bland ad
ministratörer att bygga ut de byråkratiska principerna på 
utbildningens bekostnad. Solomon placerar läraren i en 
ond cirkel. Genom att ej själv uppleva sig som profes
sionell undanröjer läraren sin egen möjlighet till på
verkan av sin arbetssituation. Man kan här jämföra Lena 
Johanssons (197Q) diskussion om nödvändigheten av kon
troll relevant kunskap för arbetstagaren.

"Ett vanligt argument mot företagsdemokrati är att arbe
tarna saknar erforderliga kunskaper för att sätta sig 
in i de komplicerade frågor som rör ett företags skötsels 
ooh att de inte kan tillgodogöra sig den information de 
får. I ett perspektiv sådant det vi här skisserat skulle 
detta bara betyda att arbetarna inte finner det lönt att 
tillägna sig kontrollrelevant kunskaps när de faktiskt 
saknar möjligheter att utöva kontroll." (A.a., s 38).

f£>yle (1974) utgår i sin uppsats om lärares professionalism 
utifrån ett antal variabler, som han anser med nödvändig- 
net måste ingå i begreppet professionell. Varje variabel 
definierar han utifrån två dimensioner, nämligen begränsad 
och utvidgad professionalism (se tab 1 )
Hoyle är också tveksam om läraren är beredd att ställa 
upp på de krav som enligt honom är förenad med den utvidga
de professionalismen.
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Tabell. 1 . Skillnaden mellan begränsad professionalism
och utvidgad professionalism (efter Hoyle, 1974].

Begränsad professionalism Utvidgad professionalism

Skicklighet kommer genom erfarenhet. Skicklighet kommer genom erfarenhet 
och teori.

Perspektivet begränsat till omedel
barhet i tid och plats.

Perspektivet omfattar bredare social 
omgivning till utbildning.

Metoden utgår från självupplevelse. Metoden jämförs med kollegors erfaren
het och rapporter om försök.

Självständigheten värdesättes. Samarbete värdesättes.

Begränsat engagemang i ej direkt 
undervisningsmässiga aktiviteter.

Stort engagemang i aktiviteter utanför 
de direkt skolmässiga (ped forskning, 
utvecklingsarbete o d).

Oregelbundet läsande av facklitte
ratur.

Regelbundet läsande av facklitteratur.

Ser utbildning som en intuitiv ak
tivitet.

Ser utbildning som en logisk, förnufts- 
enlig aktivitet.

Enligt Hoyles uppfattning har läraren ingen starkare strä

van *att lämna den begränsade professionalismen. En för
klaring till detta kan vara det risktagande med ökad otrygg

het som följd, som en förändring till en utvidgad pro

fessionalism medför. Lärarens dilemma är att samtidigt med 
önskemålet att nå en utvidgad professionalism existerar vil

jan att ha trygghet i sin yrkesroll. Då tryggheten finns 

förankrad i en begränsad professionalism, som man egentligen 
tycker fungerar mindre bra, men som man känner väl till ge

nom att beteenden och argument är invanda, så sker ingen 
utveckling mot en utvidgad professionalism.
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Oe forskare, som jag här refererat till är således överens 
om att läraren knappast kan betrakts som professionell 
annat än i begränsad mening. Berg (1981) har i sin littera
turgenomgång kring professionalismbegreppet använt sig av 
andra referenser, än de jag noterat,1 men dragit samma slut
sats .
Han konstaterar dock att "läraren med sin i undervisnings
situationen relativa autonomi har vissa möjligheter att 
agera professionellt", (a.a. sid 43)

Även om läraren som grupp betraktat inte är att anse som 
professionell, så kan således den enskilde läraren agera 
på ett professionellt sätt.
Grunden för detta agerande skulle kunna vara vissa kvali
teter av kunskaps- och färdighetskaraktär (jfr Seymor och 
Hoyle föregående sida). När jag nu fortsättningsvis an
vänder mig av begreppet professionalism om speciallärarens 
handling så är utgångspunkten detta möjliga individuella 
professionella lärarbeteende.

Jag anser att man måste knyta an professionalismbegreppet 
till de övergripande perspektiven och att man kan ur
skilja både kvalitativa och kvantitativa komponenter.
□e kvalitativa komponenterna kan härledas till de två 
perspektiven. Således kan man skilja mellan en tekno
logisk professionalism med sin förankring i det tekno
logiska utvecklingsperspektivet och en ekologisk pro
fessionalism vilken har sin förankring i det ekologiska 
utvecklingsperspektivet. Med detta resonemang följer 
att det finns kvalitativt skilda slag av professionalism 
beroende på utifrån vilket övergripande perspektiv man 
definierar professionalismbegreppet. (se figur 3)j
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EKOLOGISKPROFESSIONALISMTEKNOLOGISKPROFESSIONALISM

f DET \ fEKOLOGISKA 
UTVECKLINGS
PERSPEKTIVET

r OET \ TEKNOLOGISKA^ 
UTVECKLINGSPERSPEKTIVET

Figur 5‘.Teknologisk och Ekologisk Professionalism

Den teknologiskt professionelle läraren skiljer sig från 
den ekologiskt professionelle både på abstrakt och på 
konkret nivå. På abstrakt nivå är det först och främst 
förankringen i de övergripande perspektiven som skiljer. 
För det andra ligger skillnaden i de antaganden som görs 
om bland annat samhälle, människa, elev, skola, under
visning, kunskap, inlärning och samverkan.
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För den professionelle läraren har de konkreta handling
arna ett samband med de antaganden som gjorts på abstrakt 
nivå. När det exempelvis gäller antaganden om undervisning 
och samverkan, så gäller det för den professionelle läraren 
att undervisning sker utifrån egna och andras teorier om 
undervisning och samverkan används till att utveckla metoder 
och teorier, både för elevutveckling och egen utveckling 
och för att tillsammans identifiera handlingsutrymmet. Den 
kvalitativa skillnaden mellan den teknologiska och den 
ekologiskt professionelle gäller i det här fallet frågorna: 
Vilka teorier åsyftar man? Vilken slags utveckling önskar 
man? Vilket handlingsutrymme vill man identifiera och till 
vilket ändamål? För att förstå de kvalitativa skillnaderna 
måste man göra en återkoppling till de två övergripande 
perspektiven.

På konkret nivå kan professionalismen kvantifieras på sådant 
sätt att exempelvis den tid som anslås till samverkan kvanti
fieras. Sålunda finns de kvatitativa komponenterna represen
terade på en konkret handlingsnivå, men kan identifieras 
både på abstrakt och konkret nivå. Om de enbart identifieras 
på abstrakt nivå kan de uttrycka individens beredskap för 
handling.
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Den professionelle special 1äraren är kritisk medveten om 
vilka uttalade och outtalade mål, som kan påverka undervis
ningen. Den ekologiska profess iona1 i smen innebär en kritisk 
medvetenhet om specialundervisningens diskva1 ificering , och 
en vilja att förhindra och motverka den. Det innebär också 
en dialektisk syn på utvecklingsprocessen, att arbetet i 
skolan sätts in i den helhet som individ och skola utgör s 
samt en strävan mot samhällsförändring.

Även om jag således värderar den ekologiska perspektivtill- 
hörigtheten högst, så får ändock inte det fråmsta känneteck
net på den professionella special 1äraren kopplas till en 
definitiv perspektivtillhörighet. Detta är viktigt bl a 
därför att de måldokument, som styr skolans verksamhet 
inte pekar mot ett klart ställningstagande vare sig för 
eller mot något av perspektiven. Det väsentliga måste nu
vara för läraren - specia 11äraren "att han gör sig med
veten om sina förhands antag anden och artikulerar dem, för 
att sedan granska, dem med avseende på deras konsekvenser 
för hans egen undervisning. Det första steget att upptäcka 
de egna förhands antag andena och tankemönstren är det svåra 
i företagetj då det innebär att försöka spåra de faktorer 
som samtidigt formar perspektivet och just därför lätt 
undgår upptäckt,f. (Lindström, 1972 , Perspektiv och veten
skapsideal, s 20. Jag har i texten utbytt ordet forskning 
mot undervisning).

Jag har tidigare i denna rapport för denna process använt 
mig av begreppet självreflexion, som jag hämtat från 
Lindström (1 972 ) Just denna special lärarens fortlöpande 
självref1extion anser jag vara det främsta kännetecknet 
på den professionella special 1äraren. Detta innebär att 
en professionell special lärare skulle kunna definieras 
som en speciallärare, som konsekvent väljer undervisnings
sätt i enlighet med intentionerna inom ett visst perspek
tiv med utgångspunkt från sin självreflexion.
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Självreflexionen sker således på en abstrakt nivå, men 
skall sedan föras ned på en konkret nivå. Detta skulle 
innebära att de övergripande synsätten - perspektiven 
skulle avspegla sig i valet av teoretisk referens, som 
därefter skulle styra den pedagogiska handlingen.

I det följande avsnitten skall jag försöka att ytterligare 
utveckla frågan vad som krävs av en lärare i hans/hennes 
yrkesverksamhet, och i förlängningen av den diskussionen 
söka utröna om speciallärarutbi1dningen varit relevant 
till den förväntade yrkesutövningen för special 1äraren.



VÄG MOT EN NY SPECIALLÄRARÜTBILDNING.
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VAD KRÄVS AV EN PROFESSIONELL SPECIALLÄRARE? 
NAGRA TEORETISKA REFLEXIONER.

Specifika och generella utbildningskvaliteter.

Jag har i förra avsnittet ko'nstaterat att specialläraren 
liksom läraren i allmänhet som grupp betraktat inte kan 
anses vara professionella yrkesutövare. Det oaktat borde 
enskilda lärare - speciallärare genom "sin i undervis
ningssituationen relativa autonomi ha(r) vissa möjlig
heter att agera professionellt”. (Berg: Skolan som 
organisation. Uppsala 1981, s 43) Grunden för detta 
professionella agerande måste vara vissa yrkeskvalifika- 
tioner, som bl a Seymor och Hoyle, tidigare refererat 
noterat i sina analyser. Det är inom lärarutbildningens 
ansvarsområde att söka utveckla lärarens yrkeskompetens 
mot denna individuella professionalism.

Speciallärarutbildningen är, som jag tidigare påpekat, en 
påbyggnadsutbildning. Det innebär att den studerande vid 
speciallärarlinjen redan har genomgått en grundläggande 
lärarutbildning. (Gäller ej gren 3). Denna bör ha gett 
vissa för all lärarverksamhet grundläggande kunskaper 
och färdigheter. Jag kallar dessa för generella kvali
teter. Dessutom måste varje lärarutbildning också ut
bilda och utveckla hos sina studerande de för just den 
lärarverksamheten speciella kunskaper och färdigheter, 
som krävs. Jag kallar dem för specifika kvaliteter.
Dessa är alltså relaterade till en viss lärarverksamhet.

Utgångspunkt för lärarens både generella och specifika 
yrkeskvalifikationer måste vara goda kunskaper om och 
förtrogenhet med den pedagogiska, psykologiska och 
sociologiska teoribildning, som har betydelse för skol
verksamheten. Dessa teorier skall sedan vara läraren till 
hjälp, när han/hon skall planera och utforma den pedagogiska 
handlingen. Nen teoribildningen är i sig inte till
räcklig. Jag har tidigare flera gånger använt mig av



242

begreppet synsätt, t ex olika synsätt på integrering, 
olika synsätt på utveckling etc.
Synsätten kan naturligtvis ha sin grund i teoribildningen, 
med det är synnerligen viktigt att synsätten på .olika 
företeelser harmonierar. De måste ge en konsekvent upp
byggd pedagogisk strategi, de måste ge en helhetssyn 
på hur läraren ser på sin uppgift. Det är därför som 
lärarens arbete måste grundas på en övergripande upp
fattning om människan och om hur människan utvecklas, 
om människan relationer till andra människor och till 
samhället. Det är denna övergripande uppfattning som 
är grunden för lärarens undervisningsperspektiv.

Naturligtvis hade det varit betydligt enklare om våra 
läroplaner hade kunnat fastlägga ett utbildningsperspek
tiv, men i vårt pluralistiska samhälle är detta inte 
möjligt. Olika åsikter måste här få brytas mot varandra. 
Styrinstrument och måldokument blir som följd av detta 
ett resultat av åtskilliga kompromisser och får därmed 
motsättningar inbyggda i sig. Åt läraren lämnas ett 
stort ansvar. Trots inkonsekvenser i måldokumentens 
grundläggande formuleringar krävs av läraren en kon
sekvens i undervisningssituationen. Om nu inte sam
hället kan ge läraren klara riktlinjer, så måste läraren 
själv skapa dessa under de förutsättningar läroplanerna 
ger. En förutsättning för att lärarens arbete ska få en 
någorlunda konsekvent inriktning är att han/hon gör en 
grundläggande analys av skolans mål-norm- och regel
system utifrån sin övergripande syn på människan och 
där syntesen av de för honom/henne giltiga systemkom
ponenterna bildar hans/hennes undervisningsperspektiv.
Det är denna analys-syntesprocess som jag tidigare be
nämnt lärarens självreflexion.

Lärarens självreflexion måste initieras av den grundlägg
ande lärarutbildningen, men det kräver hos den studerande 
en analytisk förmåga. Den förmågan måste läraren också ut
nyttja när teorier, metoder och läromedel skall relevans- 
bedömas utifrån lärarens perspektiv. Denna själreflexions-
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process skall föra läraren till en nödvändig medvetenhet, 
Vikten av detta har tidigare påtalats av 1960-års lärar- 
utbildningssakkunniga. Dessa påpekar att 
" I Storbritannien ooh USA betonas särskilt värdet av. 
av att pedagogikutbildningen tillför läraren en uppfost- 
rings filoso fisk syn3 att han vet mot vilka 'mål han arbe
tar ooh varför han vidtar sina åtgärder,:.
(Ur SOU 1965:29 LUS IV ref. a.a. s. 128).

Den pedagogiska handlingen, som läraren genom sin själv
reflexion finner vara relevant, måste också överföras till 
praktisk pedagogisk verksamhet. I tillämpningen är det 
inte bara kunskaper och färdigheter, som är direkt kopplade 
till undervisning och inlärning , som erfordras. Det 
gäller i hög grad att ha kunskaper som kan påverka för
hållningssättet till elever och till situationer av social 
och emotionell natur. Det gäller också för läraren att 
kunna samverka förutom med sina elever med kollegor och 
andra skolfunktioner och med föräldrar. Dessutom behöver 
läraren kunskaper av generell metodisk natur och om vissa 
tekniska - metodiska hjälpmedel. (Jfr Fritzell 1972, 1974).

Vad säger forskarna om lärarutbildningen?

Vid de utvärderingsstudier av lärarutbildningar, som gjordes 
i vårt land i början och mitten av 1970-talet konstateras 
att utbildningen för klasslärare varit alltför ringa i 
metodik och pedagogik. Man har också saknat utbildning i 
och därmed kunskaper om hur man löser konfliktsituationer 
(Linne et al, 1972, Wikander 1975). Linné och Westling 
(1975) har sammanställt lärarutbildarnas synpunkter och 
på frågan hur klasslärarutbildningen skall kunna göras 
bättre kretsar svaren kring nödvändigheten av att ta hand 
om hela eleven, ge större utrymme för pesonlighetsutveck- 
ling och förbereda den studerande på en lärarroll i ett 
demokratiskt samhälle.



Studerande på ämneslärarlinjerna uppger sig inte heller 
fått hjälp att lösa situationer med oro och aggressivitet. 
(Bjurström 1972)

Kolzberg (1976) har också låtit nyblivna ämneslärare ange 
vilka arbetsuppgifter som är besvärliga. De tre besvärlig
aste ansågs vara
. att motivera och intressera skoltrötta och lågpresterande 
elever

. att klara elevvårdande uppgifter och klassföreståndarskap 

. att klara disciplinproblem och ordningsfrågor.

Plan anser sig inte heller ha fått utbildning så att man 
kan klara de här besvärliga situationerna.

De utbildningsbrister, som man påtalar hör således främst 
till det generella kunskapskomplexet. De specifika lärar- 
kunskaperna var ju relaterade till det speciella ämnet, 
stadiet eller årskursen som läraren undervisar. Kunskaperna 
är alltså i första hand av ämnesteoretis k natur i andra 
hand ämnesmetodiska. Utvärderingsstudierna påpekar inga 
speciella brister på dessa områden.



Speciallärares yrkeskunnande.

I den utbildningsplan för speciallärarutbildning, som 
gällde när KUSPEL-projektet startade, fastslår man att 
specialläraren har tre huvuduppgifter. Dessa skulle vara 
den undervisande, den utredande och den elevvårdande. 
Speciallärarens yrkeskunnande _bör alltså ansluta sig 
till dessa uppgifter. Detta hindra inte på något sätt 
att de generella yrkeskunskaper, som jag tidigare not
erat bör gälla för den vanliga läraren naturligtvis 
också skall gälla för specialläraren. När man använder 
begreppet specialläre får man också vara medveten om 
att denna yrkeskategori har en mycket vid sektor att 
arbeta inom, där man kan särskilja många olika verk
samheter. Naturligtvis finns mellan de olika verksam
heterna många likheter, som kan vara utgångspunkt för 
en diskussion om generella speciallärar kvaliteter,
[för speciallärare utbildade enligt gren 1). Nan kan 
t ex räkna med att specialläraren kan komma att arbeta 
med elever som har så svåra störningar i sin utveckling 
att de måste få hjälp att hantera sin ångest, sin för
virring och sina kontakt och kommunikationsproblem.
Nånga av eleverna som specialläraren möter har också 
kognitiva brister och fysiska handikapp.

Nen beroende på stadium, skolform och skolorganisation 
går det också att särskilja för den specifika special- 
läraruppgiften unika kvalitets och kompensationskrav. 
Kunskaper som krävs för att lösa uppgiften förenade med 
den speciella speciallärarbefattningen kallar jag för 
specifika speciallärar kvaliteter eller kunskaper.
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Jag har tidigare påpekat att inom specialundervisningen 
existerar antagnoistiska synsätt, som har sin grund i att 
läraren i sin verksamhet utgår ifrån skilda uppfattningar 
om människan och människans utveckling. Svårdefi nierade 
begrepp som t ex handikapp och integration har inte förts 
samman med de övergripande värderingarna. Detta har i sin 
tur medfört att speciallärarrollen blivit oklar. Grund
läggande för speciallärarens hela verksamhet anser jag 
måste vara ett klart ställningstagande, när det gäller 
övergripande undervisningsperspektiv. Den tidigare läro
planen, LGr-69 påpekade vikten av att specialläraren kunde 
analysera elevens svårigheter utifrån en helhetssyn Qch 
jag vill tolka detta som om det förutsättes att dessa 
svårigheter kunde vara av såväl individ som situations- 
karaktär. Analysen skulle leda till åtgärdsprogram.
Åtgärder som bygger på en situationsrelaterad syn på 
problemen kommer i hög grad att riktas mot undervisnings
situationen. Läroplanen påpekade t ex att individuali
serande åtgärder endast behövde innebära att studierna 
i den vanliga klassen konsekvent inriktades mot lättare 
och konkretare uppgifter. Åtgärdsprogrammet kunde så
ledes komma att riktas mer mot rekommendationer till
läraren än åtgärder mot eller för eleven. Den nuvar
ande läroplanen LGr-80 påpekar med än större skärpa, nöd
vändigheten av att åtgärder i första hand inriktas mot 
skolsituationen och att arbetssätt och arbetsformer omprövas.

Detta ställer stora krav på speciallärarens förmåga att 
kunna analysera den reella orsaken till elevens och skolans 
svårigheter. Det gäller för specialläraren att i sam
arbete med alla berörda kunna diskutera fram problemlös
ningar. Förutom att behärska strategier för problemlös
ningar måste specialläraren också kunna samarbeta. Det 
förefaller mig inte alls otänkbart att speciallärarens 
arbete i LGr-80 i vissa fall måste inriktas ”mot” en hel 
skola för att tillsammans med de övriga lärarna söka för
ändra undervisningen mot det mer verklighetsknutna och 
laborativa inriktade arbetssätt som den nya läroplanen
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är förespråkare för. Specialläraren skulle i så fall behöva 
kunskper om hur skolutvecklingen initieras och ett utveck
lingsarbete bedrivas.

Såsom för den vanlige läraren är. speciallärarens specifika 
yrkeskunnande relaterad till den specifika arbetssituationen. 
Ned tanke på den mångfald av skilda områden som special- 
läraren enligt gren 1 kan komma att verka inom måste denna 
yrkeskompetens i höggrad utvecklas i arbetet. Det innebär 
ytterligare en generell yrkeskunskap: Specialläraren måste 
kunna hantera sin egen vidareutbildningssituation. Detta 
innebär inte att jag undervärderar den specifika kompetensen, 
jag bedömer de i stället som mycket viktig, men nöjer mig 
med att här konstatera att dessa kunskaper måste va ra in
riktade mot det vi dagligt tal betecknar som handikappom
råde, mot åldersstadie och skolform samt mot organisations
form.
Sammanfattningsvis skulle speciallärarutbildningen söka 
utveckla följande kunskaper om/eller färdigheter hos den 
blivande specialläraren.

- Specialläraren böra vara medveten ora styrningsmekanismerna
i skolan, hur teorier om utveckling relateras till övergrip
ande ideologier och till pedagogiska handlingar, människans 
utveckling.

- Ha ett aktivt förhållningssätt, till elevproblem (jfr svar 
på fråga 1.1 och 1.2 ovan), som innebär förmåga att analy
sera de reella skolproblemen, att utarbeta kunskaper för 
att kunna ge adekvata problemlösningsförslag och åtgärds- 
program samt att aktivt kunna medverka och genomföra dessa 
även ora detta kommer att innebära ett systemkritiskt för
hållningssätt .

- Vara medveten om relationens betydelse för inlärning.

Kunna arbeta tillsammans med kollegor och att kunna lösa 
problem och konflikter som är en föld av arbete i grupp.
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I handling kunna omsätta de övergripande målen som före
träds av läroplaner och att aktivt söka förändra arbetet 
i skolan tillsammans med kollegor.

Kunna uppträda som "ombudsman” för sina elever.

Under sin yrkesverksamhet kunna utveckla sin befattnings- 
specifika professinalism.
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RUS-gruppsns. förslag till ny speciallärarutbildning.

Arbetsgruppen för revidering av utbildningsplaner för 
speciallärarutbildning som hade tillsatts 1974 arbetade 
under två år. Den grupp, som hade speciallärarutbildningens 
gren 1 som sitt arbetsobjekt fastslog på ett tidigt stadium 
att följande principer borde gälla för utbildningen i fråga:

1. De mål som skäll styra utbildningen skall enbart vara av 
övergripande natur.

2. Ansvaret för utbildningen skall delas av lärare och 
studerande.

3. Utbildningen planeras inom de ramar, som finns givna, 
utifrån de studerandes utbildningsbehov.

4. Utbildningen bör inte utgå från symtombeskrivningar utan 
istället anknytas till utvecklingspsykologiska principer.

5. Utbildningen måste i mycket hög grad ta hänsyn till spe
ciallärarens framtida verksamhet i atbetslaget.

Förutom de fem vägledande principerna som skulle kunna styra 
utredningsarbetet enades man om att om en lärare skall kunna 
arbeta efter demokratiska principer i lagarbetets form så 
måste utbildningen visa möjligheter för detta arbetssätt.
För att läraren skall kunna ta hänsyn till sina elevers 
behov, måste lärarens egen utbildning ha tagit hänsyn 
till dennes/dennas behov. Behoven kunde dock inte vara ab-
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soluta. Inskränkningar i utbildningen måste finnas dels
genom de ekonomiska ramar som utbildningen hade att arbeta
inom, dels genom utbildningens riktningsangivelse. Här hade
lärarutbildaren ansvar för att utfbildningsriktningen blev
den, som utbildningsplanen angav. Väsentligt för arbetets
inriktning vid speciallärarlinjen skulle vara den syn på
kunskap, som innebär att med kunskap menas "att förstå - 
att vara medveten - att kunna handla, därför att man upp
levt och är förtrogen med olika problemområden. Kunskaps- 
inhämtandet är en aktiv och skapande process. Kunskap växer 
fram genom samspelet mellan individer och omgivande miljö. 
Kunkapsnivån blir beroende hur lång individernas konfronta
tion med verkligheten sträckt sig och vilka möjligheter till 
bearbetning av vuxna erfarenheter3 som står till buds”. 
(Skolöverstyrelsen, 1976, s 11).
Praktikavsnitten bedömdes viktiga och utbildningen borde 
initialt innehålla moment av samhällsinriktad praktik, men 
även fortsättningsvis måste studierna anknytas till den 
sociala verkligheten. Praktiken skulle också innebära att 
den studerande och lärarna i praktik och metodik fick gemen
samma upplevelser att bearbeta.

Det nya i RUS-gruppens förslag var detta, att utbildningen 
inte längre skulle styras av detaljreglerade utbildnings
planer och att det inte längre var läraren ensam, som hade 
ansvaret för utbildningens utformning i praktiken. Det var 
i stället den studerandes utbildningsbehov, som skulle vara 
den viktigaste styrningsmekanismen inom de ekonomiska ramar 
som var givna. Naturligtvis fick man också hålla sig inom 
de riktmärken som grund- och särskolornas läroplaner gav.
I praktiken skulle detta komma att innebära att utbildningen 
skulle komma att utformas olika på olika utbildningsplatser 
och också olika från tid till annan. Utbildningen skulle
säkerligen också i hög grad ha fått en inriktning mot det 
specifika kompetensområdet.

Speciallärarutbildningen enligt 1976-års utbildningsplan.

RUS-gruppens ideer blev aldrig realiserade, utan arbetet 
bordlädes, när UHÄ fick överinseendet över speciallärarutbild
ningen. Det kan dock inte vara uteslutet att RUS-gruppens 
arbete indirekt kom att påverka den utbildningsplan som UHÄ
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fastställde att gälla för speciallärarutbildningen från 
1978-07-01. Enligt den nya planen skall utbildningen or
ganiseras i samma huvuddelar som tidigare och tillsammans 
omfatta 40 p. 1970-års plan blev allmänt hållen. Det 
blev nämligen fastslaget att utbildningen skulle plan
eras och uppläggas på lokal nivå. Det var ju helt i 
enlighet med RUS-gruppens förslag, men detta följde 
den allmänna tendensen inom sektorn för utbildnings- 
yrken vid den allmänna högskolan. Bergendahl och 
Lundgren (1977) har kritiserat dessa tendenser och 
menar att målbeskrivningarna i utbildningsplaner 
bör avsiktsrelateras, så att bakomliggande motiven 
för målen blir klargjorda. Dag ansluter mig till 
den kritiken.

Den konkreta effekterna av 1978-års utbildningsplan 
blev att läraren och studrande vid utbildningen fick 
sig delegerat att formulera en lokal plan för utbild
ningen, vilken sedan linjenämnd fick till uppgift att 
fastställa. Detta förhållande att utformningen av utbild
ningen delegerades till de som utbildningen närmast be
rörde, hade den positiva effekten att lärare och stud
erande blev tvugna att föra diskussioner om övergripande 
frågor vad gäller målen för utbildningen och väger att 
nå dessa mål.

De lokala planerna som utbildningarnas styrorgan.

De lokala planerna kom att utformas mycket olika vid de 
olika speciallärarlinjerna. Arbetet för att formulera en 
lokal plan för utbildningen i Umeå kom in i ett skede då 
försök till förändringar av utbildningens uppläggning 
och allmänna inriktning pågått under läsår. Förändring
arna innebar att principer för deltagarstyrning, behovs- 
inriktning, problemorientering och samarbete kom att 
tillämpas. Att konkret beskriva hur utbildningen kora att 
utformas, stöter på stora svårigheter, då utbildningen 
organiserades i självstyrande enheter, bakslag, som i : 
hög grad kom att utforma utbildningen på olika sätt.
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Detta låg också i linje med intentionerna i den lokala planen, 
vilket innebar att det var de studerande som tillsammans med 
lärare och skolledning skulle utforma sin utbildning. För 
många studerande innebar det här arbetssättet en -konfronta
tion med en ny undervisningssituation. I det första skedet 
av utbildningen fördes övergripande diskussioner om utbild
ning och undervisning, samtidigt som baslaget prövade sina 
egna förutsättningar att fungera som arbetsenhet och grupp. 
Efter detta inledande ”uppti ningsskede” kom arbetet in i 
ett skede då konkreta "förändringar” skulle genomföras. Det 
Detta gällde i första hand utbildningsåret skulle planeras. 
Ramar för planeringsarbetet var framför allt intentionerna 
i den lokala planen. Det gällde då att överföra de generella
och övergripande ideérna till praktiskt arbete under ubild- 
ningstiden. Detta gjordes inte utan svårigheter, då det inne
bar att de studerande tvingades ta ställning till sådant som 
rörde verksamheten. Ett viktigt inslag i arbetet var projekt
arbeten. Lika viktigt var att se utbildningen som en helhet. 
Konsekvenser av detta var, att en stor del av tid och resurser 
för praktik knöts an till projektarbeten. Man försökte också 
att utifrån projektarbeten utveckla andra aktiviteter som 
temadagar, intressestudier eller gemensamma fördjupnings- 
studier inom baslaget. Intentionerna att komma ifrån begreppet 
handikapp sora kategoriseringsinstrument för människor och at ® 
istället mer se situationer som handikappskapande, fick följder 
för synen på specialundervisning och speciallärarens arbets
uppgifter. Detta påverkade utbildningen mot att mer ge en fö-*- ^
djupad handlingsberedskap, när det gäller att ta sig an probier 
i skolan, än att ge en "tipsologisk katalog” över hur tänkta 
problem ska lösas och behandlas. Emellertid skedde inte det 
här arbetet utan friktioner. Kritik riktades mot att planer
ingen tog alltför lång tid av den egenliga undervisningstiden 
i anspråk.
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nåldiskussionerna blev många gånger agressiva och oför
sonliga. De båda undervisningsperspektiven framträdde 
mycket klart. Polariseringen blev stark. Anledningen 
till de här starka motsättningarna var väl främst be
roende av man glömde att i ett pluralistiskt samhälle 
måste flera "sanningar” få finnas bredvid varandra och 
att vi måste tolerera olika uppfattningar och värderingar.

På grund av de starka motsättningar inom elevgruppen 
och inom lärargruppen kom linjenämnden snart med krav 
på förändring av den lokala planen. Den nya lokala planen 
genomfördes under hösten 1979. Den fick på grund av ”kom
promissandan” i sig inbyggd vissa motsättningar mellan 
olika åsikter. Som exempel på detta förhållande kan nämnas 
att den grundläggande ideén om ömnesövergripande studier 
direkt kopplade till praktiskt vunna erfarenheter och en 
helhetssyn på hela utbildningen kom att stå mot kravet på 
avgränsande kurser inom i förväg fastställda tidsramar.

De projektorienterade studierna blev nu inte längre en 
huvudinriktning. Kurserna poängsattes, ordningsföljden 
mellan kurserna blev stipulerad. Kursinnehållet blev 
också preciserat. I den lokala plan, som kom att gälla 
fr o m vårterminen 1900 skulle följande kurser anordnas 
och då i den angivna ordningsföljden:

1. Barn utveckling och uppväxtvillkor, 12 poäng.
2. Funktionshinder, 14 poäng.
3. Skolans roll i samhället, 0 poäng och
4. Fördjupning inom valfritt problemområde, 6 poäng.

Den lokala planen och kursplanen återfinnes i bilagedelen. 
Där presenteras kursernas mål och innehåll.



Utbildningen vid övriga speciallärarlinjer.

Trots att utbildningsplanen av år 1978 gav en mycket 
stor frihet vid kursplaneringenutnyttjade inte de 
flesta andra speciallärarlinjerna denna frihet. I 
Umeå, där man initialt utarbetade lokal plan och kurs
plan så att de studerandes behov och upplevda problem 
skulle vara utgångspunkt för utbildningen, har man efter 
hand övergått till en stramare uppläggning. Även efter 
denna kursändring tycks utbildningen ändock har inrikt
ats mot generella funktioner mer än mot specifika. Genom 
kursen funktionshinder tycks dock de mer specifika kval
iteterna ha garanterats en plats i utbildningen. De övriga 
speciallärarlinjerna tycks i hög grad än Umeå ha utformat 
sina utbildningar på ett konverntionel11 sätt med utgångs
punkt från den tidigare organisationen.

1981-års utbildningsplan.

Vid 1980/81 års riksmöte beslutade riksdagen om en för
ändring av speciallärarutbildningen. Främsta anledningen 
till denna skulle vara statens hårt ansträngda ekonomiska 
läge. Förändringen skulle således i första hand innebära 
besparing och den enklaste vägen att nå detta syfte ansåg 
man vara att förkorta utbildningstiden för de flesta stud
erande. Utbildningen skulle sålunda fortsättningsvis organi 
seras i två enterminsutbildningar med betydligt fler ut
bildningsplatser på den första terminen. Den första termine 
som benämn basdel skall utbilda ”lärare för specialpedagog
iska insatser i arbetsenheten eller i den enskilda klassen 
främst för elever med läs- och skrivsvårigheter, matematik- 
svårigheter och/eller anpassningsstörningar". (Ur utbild
ningsplan för speciallärarlinjen, gren 1. UHÄ 1981 stencil)
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Fortsättningsdelen skall utbilda lärare på låg- och mellan
stadiet, som genomgått baskursen, "för specialpedagogiska 
insatser för elever med uttalade svårigheter i grundskolan 
och för lärare i grundsärskola”, (a.a. sid 1).
Både basdel och fortsättningsdel organiseras som 20-poängs- 
kurser, vilket i princip innebär en kurstid o‘m vardera 20 
veckor.

Utbildningsplanen ger också anvisning om att utbildningen 
för basdelen skall indelas i psykologi, pedagogik och meto
dik och anger också följande underrubriker: utvecklings
psykologi, skolpsykologi, inlärningspsykologi, handikapp
kunskap, specialundervisningens metodik, specialpedagogisk- 
ämnesmetodisk fördjupning.
Som ledning lämnar man också en tablå, som visar hur utbild
ningen kan indelas i poängsatta kurser.

Den radikalisering av speciallärarutbildningen som inleddes 
i och med 1978-års utbildningsplan har genom dessa nya rikt- 
injer i varje fall tillfälligt avbrutits. Utbildningen har 
åter riktats in mot de specifika speciallärarfunktionerna 
och detta måste givetvis ske på bekostnad av de övergripande 
diskussioner om mål och värderingar som var en följd av 
att de generella kvaliteterna betonades. Jag återkommer 
till dessa frågor i sista avsnittet i denna rapport.





TANKtSARA KONSEKVENSER AV

KUSPEL-FRGJEKTETS ARBETE





DEN EITIRISKA UNDERSÖKNINGENS HUVUDRESULTAT

Resultaten från den empiriska undersökningen inom KUSPEL-projektet 

pekade uppenbarligen på samma utbildningsbrister som andra lärar- 

utbildningsundersökningar gjort. Det är de generella utbildnings

kvaliteterna, som främst behöver förstärkas. I KUSPEL-projektets 

undersökningsgrupp uppmärksammade vi inte någon högre grad av 

självreflexion, och detta medförde att undervisningsarbetet inte 

styrdes av en genomtänkt och konsekvent genomförd strategi.

Utgångspunkten för en sådan strategi måste vara en målbestämning, 

men vi måste här vara medvetna om att ivårt pluralistiska samhälle 

är inte undervisningsmålen entydiga. Jag har ju tidigare bl a 

utifrån undervisningsmålen sökt definiera två antagonistiska 

perspektiv inom utbildningen, det teknologiska och det ekologiska.

Det teknologiska perspektivet har varit det förhärskande från 

införandet av den obligatoriska skolan, men det ekologiska perspek

tivet har dock kunnat urskiljas i måldokument från början av detta 

sekel. Det har allt starkare markerats i läroplaner av senare datum, 

och då främst i de övergripande målen,I den praktiska undervisnings

situationen har det ekologiskaperspektivet inte fått en representa

tion motsvarande dess framtoning i läroplanerna.

I undersökningsgruppen fanns speciallärare, som helt medvetet för

sökte arbeta enligt något av de båda perspektiven,men den stora 

gruppen påstod sig inte förankra sin undervisning vare sig i ideo

logiskt eller teoretiskt tänkande. Trots detta kom de genom att tra

ditionen så starkt påverkar undervisningens utformning att anknyta 

sin undervisning till det teknologiska utbildningspersktivet. Detta 

kom också att medföra - främst genom att kopplingen sker omedvetet 

- att de s k ”dolda läroplanen” blev starkt märkbar i undervisningen.
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Under samtalen med speciallärarna tycktes dessa dock ha en verbal 
beredskap för det ekologiska perspektivet, och vi upplevde det 
också som om speciallärarna hade en viss press på sig att under 
de första inledande samtalen framstå som progressiva lärare, med 
en undervisningsinriktning, som vi kunde definiera som ekologisk.
Jag har den uppfattningen att denna press var eller i varje fall 
hade varit vanligt förekomTBnde bland våra lärare.

Eftersom tydligen flertalet speciallärare ville framstå som om de 
tillhörde ett ekologiskt utbildningsperspektiv, så ger detta en 
falsk harmonibild av skolan, men var värre är så kan detta förhindra 
ett meningsutbyte som borde kunna vara en grogrund för en verklig 
utveckling.

Den bristande självreflexionen kan dessvärre också medföra att skol
ans självklara uppgift att vara en institution för inlärning och 
utveckling skjuts i bakgrunden. Om lärare inte överväger om mål för 
sin verksamhet i ett längre perspektiv och inte heller reflekterar 
över vägar till detta mål och inte heller diskuterar dessa frågor 
med sina kollegor så kan detta definitivt få till följd att skolans 
förvarande funktion förstärks och att verksamhetsplaneringen helt 
inriktas mot hur eleverna skall arbeta med läroboksstoff och läro
medel. Effekter av inlärning kommer då helt att underordnas syssel- 
sättningsfunktionen.

Hur unga människor lär sig, hur de tänker borde vara naturliga in
slag i diskussionerna på våra skolors personalrum, liksom vad som 
är viktig kunskap. Inlärning är ju inte knutet enbart till skol
ämnen, lektioner, läroböcker och lärares genomgångar. Eleverna lär 
sig av varandra, av hur undervisningssituationen arrangeras, av 
skolans beslutsprocess, av integrering men också av segregering, 
av alla sociala processer. Kanske de sist nämnda formerna av in-
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lärning är de, som ger mer bestående kunskaper än de bokliga 
studierna och lärarnas genomgångar och därmed kanske blir mest 
betydelsefulla för de ungas utveckling.

□et borde därför vara naturligt att specialläraren såväl som den 
vanlige läraren reflekterade över och diskuterade om vad eleven 
har möjlighet att lära sig genom och av de undervisningssituationer 
de arrangerar. Reflektionen skulle gälla inte bara det faktamaterial 
sombearbetas utan också metod och social situation. Han borde alltså 
i skalan överväga konsekvenser av undervisning men också vilka 
konsekvenser som lärarens människosyn och samhällsyn borde få på 
undervisning och undervisningsstrategi.

Jag kan förmoda att många läsare ställer sig frågan om detta inte 
är något för alla lärare allmängiltigt, och denna rapport skall 
ju främst fokusera specialundervisning och speciallärarutbildning. 
Förvisso har frågan sitt berättigande. Specialläraren och special- 
lärarutbildningen rråste emellertid enligt min uppfattning fokusera 
de här problemen i särskilt hög grad. Om detta med lärarens själv
reflexion anses som en absolut väsentlig ingrediens i lärarens 
professionalism och grundläggande lärarutbildningar inte lyckats 
initiera denna funktion så nråste varje påbyggnadsutbildning och 
vidareutbildning söka reparera grundutbildningens misslyckande. 
Speciallärarutbildningen är här i en absolut särställning dels 
därför att den når många lärare dels därigenom att de utbildade 
speciallärarna i sin tur genom sin verksamhet i arbetsenheter når 
trånga andra lärare.

Dessutom fastslog Reg.proposition 1975/76:39 också att special- 
läraren genom sin utbildning skulle ha
"fått insikt i förhållandet mellan skolan o oh det övriga samhället 
och den sociala bakgrundens roll vdd skolsvårigheter och beteende
störningar".

(Reg. prop. 1975/76:39 s. 318].
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Dessa insikter är det sedan speciallärarens uppgift 
att förmedla till sina kollegor.

□en senaste läroplanen för grundskolan, LGr-80 ger också 
genom sitt påpekande "om en elev får svårigheter i arbetet 
är det nödvändigt att först pröva om skolans arbetssätt 
kan ändrasj” (a.a. s 52), specialläraren i uppgift att 
överväga om undervisningsstrategier i ett större perspek
tiv.

Citatet ur läroplanen pekar mot speciallärarens uppgift 
som katalysator, att kunna initiera en förändringsprocess 
på skolan. Uppgiften är också helt omöjlig att lösa om 
inte specialläraren kan samarbeta med sina kollegor inom 
arbetsenheten. Citatet inrymmer också kravet att kunna 
analysera orsaken till elevens problem. Försöken till 
problemlösning måste alltid innebära att närmar sig 
problemet utifrån vissa principiella överväganden och 
aldrig att man enbart prövar vissa knep fria från ett 
sammanhang.

Det är också denna typ av arbetsuppgifter som våra special
lärare enlingt vår undersökning har upplevt vara problem
atiska. Under åren efter undersökningens genomförande har 
jag haft möjlighet att diskutera sådana frågor med studeran 
de vid speciallärarlinjen, och jag upplever att utbildnings 
behovet idag inte är annorlunda. Uppgiften att diskutera 
metod med en kollega i vanlig klass och få denna att för
söka arbeta på ett annat sätt upplevs av de allra flesta 
studerande som en helt orimlig uppgift.
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När speciallärarens uppgift innbar att försöka förändra 
undervisningssituationen för en elev, så innebär detta 
att specialläraren tvingats lämna den individinriktade 
synen på skolsvårigheter och handikapp till förmån för 
en si tuationsrelaterad syn.

Eftersom arhetet med elever med läs- och skrivsvårigheter 
hör till den tveklöst vanligaste arbetsuppgiften för en 
speciallärare, så kan vi betrakta hur förhållningssättet 
till detta problem kan skifta utifrån olika synsätt på 
skolsvårigheter. Läs- och skrivsvårigehter uppträder ju 
hos eleverna ofta redan i tidig skolålder och många gånger 
utvecklas dessa i kombination med beteendestörningar i 
någon form.

Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter är omtvistade, 
men tveklöst producerar skolan själv en betydande del 
genom att läsinlärning oftast tar sin början omedelbart 
vid skolstarten och ofta utan hänsynstagande till inter- 
individuella differenser. För många elever innebär de upp
komna svårigheterna att läsa och skriva en upplevelse av 
diskvalificering genom att undervisningen i så hcg grad 
bygger just på läsning och skrivning. Specialundervisningen 
av dessa elever har ytterligare understrukit den individ- 
relaterade synen på svårigheterna och har ofta inneburit 
en diskvalificering av eleven till hela det "normala” 
systemet. Eleven kommer i förlängningen att acceptera 
denna syn på svårigheterna och även på specialunder
visningen.

Naturligtvis skall skolan ställa upp och hjälpa eleven 
genom att försöka avhjälpa elevens brister, men inte 
utan förbehåll. Det är orimligt att speciallärarens 
enda uppgift är att ta hand om svårigheten, utan att 
försöka utreda orsakerna bakom svårigheterna och disk
val if i ceringen . Dag anser att dessa orsaker i största 
utsträckningen är situationsrelaterade och inte in-



dividrelaterade. Gfta har traditionen och de outtalade 
målen en betydligt kraftigare påverkan på undervisnings
situationen än de uttalde målen vilket bidrar till in
riktningen mot idividrelateringen.

Specialläraren måste därför ha som sin uppgift att söka 
påverka sina kollegor att skapa en undervisningssituation, 
som inte är handikappande för eleverna. Den uppgiften kan 
innebära en systemkritisk hållning, och den förutsätter att 
specialläraren är medveten om styrningsmekanismerna i skola 
och samhälle. Specialläraren bör alltså kunna analysera 
de verkliga problemorsakerna och vara beredd att angripa 
dessa, även om detta innebär ett kritiskt förhållnings
sätt till skolsystemet.

Den situationsrelaterade synen på handikapp är en absolut 
följd av det ekologiska perspektivet och den individrela- 
terade synen på samma sätt en orimlighet. Det innebär dock 
inte att den ekologiske special läraren är rustad enbart 
genom sin perspektivtillhörighet att kunna påverka systemet.

Jag har tidigare påpekat en brist i att specialläraren kopp
lat skolproblem till bråkiga och oroliga elever. Även med 
en situationsinriktad och systeminriktad syn på skolprob
lemen så är i allmännhet individer sammanlänkade med problem
situationer. Det innebär att identiskt lika problem sällan 
kan återfinnas. Detta innebär i sin tur att färdiga läsningar 
i form av knåp och knep är mindre viktiga än ett förhåll
ningssätt till problem. Förhållningssättet innebär att man 
utvecklar strategier för problemidentifikationer och problem
analys, kunskapssökande för problembearbetning, teoribildning 
kring problemlösningen, och att detta sedan nynnar i handlings- 
strategier.
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Handlingsstrategiernas förutsättningar är således 
exempelvis analyser av läromedel så att deras teoretiska 
ramar klarlagts, kopplingar av metoder till teorier och 
värderingar förenliga med lärarens utvecklingsperspektiv 
och en beredskap för samarbete som är kopplat till elevens 
utveckling i skola och samhälle.

VILKA KRAV HAR SPECIALLÄRARUTBILDNINGEN TILLGODOSETT ?

Den speciallärarutbildning som gällde när KUSPEL-projek- 
ets speciallärare erhöll sin speciallärarutbildning, har 
som jag flera gånger påpekat förändrats. Jag har beskriv
it vad denna förändring inneburit främst vid speciallärar
linjen i Umeå men också i vissa avseenden för de övriga 
speciallärarlinjerna.

När det gäller "KUSPEL-gruppens utbildningsplan" se Cbilage- 
delen) så har jag konstaterat att riktningsangivelserna 
i den var tämligen vagt utformade.

Detta medförde att lokla och temporära varianter förekom.
Jag har tidigare givit exempel på några lokal "speciali
teter" (Edqvist 1977 b och c). Även om friheten funnits 
för lärarutbildarna och lärarutbildningsanstalterna att 
påverka och utforma sin utbildning har vissa övergripande 
styrningsmekanismer naturligtvis funnits, En sådan har 
varit den sexfaldiga kompetensgivningen. Den medförde att 
samtliga speciallärarlinjer på något sätt delade upp sin 
undervisning i ämnesområden - block, som var relaterade 
till de olika handikappen. Detta kunde medföra risker att 
skillnader mellan individer överbetonadss att handikappet 
oftare individrelaterades än situationsrelaterades. 
Utbildningen blev på detta sätt närmast underord-
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nats det teknologiska perspektivet. En annan styrnings- 
mekanism fanns i ämnensdelning och timtilldelning. Stu
dierna uppdelades i momenten metodik, pedagogik, praktik, 
ämnesfördjupning och specialarbete. Olika lärargrupper 
svarade för undervisningen inom vardera av dessa avsnitt, 
utom för specialarbetet, och de studerande har klagat 
på bristande kommunikation mellan de olika momenten.
Detta medförde att helheten i utbildningen blev svår 
att skönja, och vi fick istället en atomistiskt uppbyggd 
utbildning. Innehållsmässigt belönade studieplanerna 
specialärarnas utredande, elevvårdande, och undervisande 
uppgifter. Den utredande uppgiften skulle innebära att 
handikappets art skulle fastställas, så att ett adekvat 
val av undervisningsåtgärder skulle kunna vidtagas. De 
didaktiska uppgifterna var nämligen de primära. Studie
planens inriktning inom det didaktiska området visade 
på ett starkt inflytande från undervisningsteknologien. 
Den inriktningen tillsammans med det atomistiska syn
sättet och handikappets individrelaterade synsätt pekade 
alltså mot att speciallärarutbildningen var inriktad 
mot ett teknologiskt utvecklingsperspektiv.

När nu speciallärarutbildningen skulle förändras gav 1978 
års utbildningsplan möjlig.heter för speciallärarlinjerna 
att utveckla sina utbildningar mot ett ekologiskt utveck
lingsperspektiv.

De möjligheterna rymdes framför allt i utbildningsplanens 
förespråkan av prohlemorienterade och projektorienterade 
studier, genom sin anvisning om nödvändigheten med elev
medverkan i planeringen av studierna, genom sitt påpek
ande om att allt arbete skulle utgå från en helhetssyn 
på elev och skola.



Det teknologiska perspektivet fanns emellertid också 
representerat i utbildningsplanen genom den ämnesvisa 
uppdelningen av stoffet och genom kravet på kurser. 
Närvaron av de båda konkurrerande perspektiven och 
valsituationen dem emellan kom att förorsaka konflikt
situationer genom att det tekonologiska perspektivet 
hade en stark förankring i traditionen kom också detta 
att få påverkan på studierna organisation och uppläggning 
vid de flesta speciallärarlinjerna. Genom den frihet 
som trots detta funnits inom lärarutbildningen för en
skilda lärare och studerande att tillsammans utforma 
utbildningen, har det dock funnits och finns förespråkare 
för det ekologiska utbildningsperspektivet och försök 
har gjorts och görs att utforma studierna enligt detta 
perspektiv. Emellertid måste fastslås att speciallärar- 
utbildningensorganisation, utbildningsplaner, lokala 
planer och kursplaner ofta inneburit ett hinder för 
att kunna utveckla specialläraren mot en ekologisk 
professionalism enligt den definition jag tidigare 
givit begreppet.



HINDER I PRAKTIKEN FÖR ATT FÖRÄNDRA SPECIALLÄRAR
UTBILDNINGEN.

Utformningen av utbildningsplan och lokala planer kan, 
genom den dubbeltydiga utformning de i dagsläget har, 
utgöra ett hinder för en skolutveckling. Nen även om 
planerna tolkas på så sätt att de ger möjlighet till 
en speciallärarutbildning som strävar mot att utveckla 
en ekologisk professionalism hos de studerande, så kan 
den utbildningen i praxissituationen bli ett hinder för 
den önskade utvecklingen. Interna utvärderingar som 
gjorts vid speciallärarlinjen i Umeå (Beljestrand m. fl 
1978, Johansson och Johansson 1979) visar på att långt 
från alla studerande anser det positivt med deltagar- 
styrning. Nan anser t ex att utbildningens effektivitet 
blivit lidande av det tidskrävande planeringsarbetet.
Nånga har reagerat mot lärarutbildarnas insatser genom 
att läraren lämnat den traditionellla föreläsarrollen.

I den modell som prövades i slutet av 1970-talet i Umeå 
lämnade undervisningen den konventionella uppläggningen.
Den syn på kunskap som man mötte vid denna utbildnings- 
utformning kunde vara helt annorlunda än den studerande 
man kanske själv utgått ifrån i sin lärarfunktion. I den 
vanliga kunskapssynen hade man vant sig vid att kunskaper 
var det som stod att läsa i en bok eller artikel och det 
kunde förmedlas genom att man läste eller lyssnade på en 
föreläsning. Det synssättet var nu inte längre giltigt. 
Fortfarande var föreläsningen en form för kunskapsför
medling och fortfarande läste den studerande facklittera
tur. Nen det som nu framhävdes var att kunskaper får man 
också genom erfarenheter, som man systematiserar och kate- 
goriserar. Kunskaper förmedlas genom samtal och diskussioner.



Det är inte bara lärarna, som besitter kunskaperna. Alla 
individer, som man möter har värdefulla kunskaper att 
dela med sig. Att komma till insikt och tillägna sig 
denna kunskapssyn var svårt för många studerande och 
kanske detta beroende på att många upplevde sig förlora 
en trygghet, när man möttes av ett kritiskt förhållnings
sätt gentemot de föreställningar man haft om special
pedagogik och specialundervisning. Många upplevde också 
deltagarstyrning och behovsinriktning som tomma begrepp, 
eftersom deras behov inte alls blev tillgodosedda. 
Behovsinriktningen kan som jag tidigare emellertid ut
sagt inte vara absolut. Det finns en mycket starkt in
skränkning. Behoven måste vara förenliga med läroplan
ernas ras övergripande mål. Detta innebär att många 
studerandes önskningar om att få ”knep och knåp” för 
att använda i en individrelaterad handikappundervisning 
sällan kom att tillfredställas. Detta innebar att lärare 
som var starkt förankrade i ett teknologiskt perspektiv, 
kunde uppleva utbildningen fullständigt misslyckad. Utbild
ningen kunde också för dera innebära ett hot, därigenom 
att deras värderingsgrund kom att svikta. Att bli med
veten om att ens värderingar inte längre var hållbara 
innebar en många gånger smärtsam utvecklingsprocess.

Det som sagts här ovan skulle kunna tyda på att utbild
ningen skulle kunna vara manipulerande, men jag vill be
stämt framhålla att så länge målen för utbildningen är 
klart uttalade så måste utbildningen innebära utvecklings
processer mot de uppsatta målen. Att människor värjer sig 
mot en utbildning upplagt på detta sätt måste främst bero 
på omedvetenhet om hur skolans uttalde mål kan represen
teras i en verklig undervisningssituation. De studerandes 
omedvetenhet om detta kan således innebära ett hinder för 
förvekligandet av speciallärarutbildningens intentioner.
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Ett annat hinder som försvårar ett genomförande av inten
tionerna är de instrumentella vinster som speciallärarut
bildningen i sig kan medföra för den studerande. I min andra 
rapport från enkätundersökningen (Edqvist 1977 b) diskuterar 
jag varför utbildningen lockar så många sökande och därmed 
vilka motiv, som kan finnas till att man söker speciallärar
utbildningen. I min enkätundersökning noterar jag att under
sökningsgruppen framfört som sina motiv en önskan om utbild
ning och också i en senare utvärderingsstudie (Bejestrand et 
al 1978) framförs också detta behov som det primära. Samma 
resultat redovisar Braier (1970) från en tysk undersökning.

Även orrKdetta motiv har varit giltigt för flertalet sökande 
så redovisas också andra mer instrumentella motiv. Nan har 
sökt utbildningen för att meritera sig till ordinarie tjänst 
eller för att få behålla den speciallärartjänst man redan 
innehar. Man redovisar önskan om att kunna undvika normal
klassernas stora och besvärliga undervisningsgrupper och 
hoppas att efter utbildningsåret få tjänst i en skyddad 
klinik eller i en liten, förhoppningsvis lugn undervisnings
grupp. Några framför också att nedsättningen i undervisnings- 
skyldighet och den högre lönegradsplaceringen varit bidrag
ande faktorer för att man sökt utbildningen. Det kan inte 
heller vara otroligt att utbildningen kan vara ett sätt att 
fly undan personliga problem på hemorten knutna till familj 
eller arbete. För studierande med dessa instrumentella motiv 
innebär utbildningen i sig att behoven tillgodosetts. Men 
att man nu bevistar en utbildning på grund av instrumentella 
behov kan också innebära, att den inriktningen också kommer 
att prägla deras syn på utbildningen. Behovs inriktningen och 
deltagarstyrningen kan innebära att man också här söker och 
också har möjlighet att tillgodose sina instrumentella behov, 
vilket skulle kunna innebära att man söker genomföra utbild
ningsåret med minsta möjliga kraft insats. Detta skulle inne
bära att speciallärarutbildningens intetioner inte kommer 
att kunna förmärkas i den reella skolsituationen.



Hinder för förverkligande av speciallärarutbildningens in
tentioner skulle enligt detta resonemang kunna vara förenat 
med dels de studerandes omedvetenhet dels de studerandes 
motiv för att söka utbildning.
Det stora och svåra hindret för att genomföra speciallärar
utbildningens målsättning ute i den reella skolsituationen 
- och detta är också därmed hindret för att genomföra läro
planens intentioner - finns i skolan sådan den idag har fått 
sin representation. Jag anser att den empiriska undersökning- 
bekräftar denna hypotes. Jag anser att ett stort antal obser
vationsstudier bekräftar att skolans verksamhet till mycket 
ringa del styrs av läroplanens målsystem. Det är i stället 
outtalade mål som styr skolans vardagssituation. Dessa repr
esenteras av bl a tradition, normaliseringssträvanden och 
elevsortering som i sin tur gar skolan ett svårförändrat 
normsystem.

Jag vill alltså påstå att orsaken till att skolan fastnat i 
det i traditionen förankrade teknologiska utvecklingsperspek
tivet är det stora hindret för specialläraren att verka i 
det ekologiska utvecklingsperspektivet. För att special lärar
en skall kunna genomföra detta perpektiv till skolan i stort 
måste skolan få hjälp att initiera en utvecklingsprocess, som 
på sikt skall innebära att -det teknologiska perspektivets 
dominans brytes till förmån för det ekologiska. Jag tror att 
det i princip är möjligt att starta sådana lokala utvecklings
processer. I samband med mitt arbete som lärarutbildare inom 
speciallärarutbildningen har jag haft möjlighet att följa 
mindre utvecklingsarbeten, som initierats från speciallärar
linjen. Jag har också aktivt deltagit i lokalt utvecklings
arbete, där det gällt att initiera utveckling mot alternativa 
arbets och samarbetsformer (Edqvist och Uddestrand 1980, 
Uddestrand 1900). Den slutsats jag kunnat göra av detta är, 
att det i våra grundskolor,-med viss hjälp utifrån, går att 
initiera utvecklingsprocesser mot ett större uppfyllande av 
de övergripande målen och därmed få en inriktning mot ett 
ekologiskt utvecklingsperspektiv.
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Den hjälp utifrån som jag nämnde som nödvändig, kan vara i 
form av medverkan från studerande och lärarutbildare från 
speciallärarlinjen. En sådan medverkan kan ske exempelvis 
genom att någon eller helst några av skolans lärare para
llellt med studerna vid speciallärarlinjen, förlägger pro
jektarbete till hemmaskolan. Innan jag näramre söker beskriva 
hur en sådandubbelverkandeutbildning kan tänkas vara organi
serad, anser jag det nödvändigt att något stanna upp inför 
begreppet projektarbete (synonym:projektorganiserade problem- 
orienterade studier), som jag upprepade gånger använt mig av 
under speciellt den sista delen av detta arbete.
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VAD MENAS MED PROBLEMINRIKTADE - PROJEKTORGANISERADE STUDIER?

Projektorganiserade studier kan som pedagogiskt begrepp 
anknytas till Kilpatrick med sin projektmetod och Park- 
hurst med Daltonp lanen. Båda dessa hade hämtat''inspira
tion från Dewey med sin handlingsinrikade pedagogik.
Dewey (1916) hade konstaterat, att barnet hade fyra natur
liga insikter, som var nödvändiga att träna för barnets 

egen utveckling. Dessa insikter var:
1. Att samla och meddela sig.
2. Att undersöka eller ta reda på.
3. Att förfärdiga föremål.
4. Att finna det konstnärliga uttrycket.

Hegel hade i hög grad påverkat Dewey. Egidius (1978) på
pekar att enligt Hegel var "mänsklig verksamhet som hestår 
av arbete ett grundvillkor för själv förverkligandet. Vi 
måste utföra eller genomföra något för att lära känna oss 
självaj se oss i produkterna av vårt arbete3 känna motstån
det från den konkreta verkligheten." (a.a. s 81).

Detta skulle mycket väl kunna gälla som en beskrivning av 
projektorienterad undervisning, men Hegels och Deweys hand- 
lingsinriktning är inte tillräcklig. Den måste dessutom 
vara kombinerad med både problemorientering och deltagar- 

styrning för att nå upp till vad vi idag avser med projekt 
orienterad undervisning.

Aven för Marx har Hegel haft stor betydelse och då speci
ellt för den dialektiska utvecklingsteorin.
Vi tycker oss också finna starka kopplingar mellan dagens
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projektorienterade undervisning och den kritiska filosofin 
så som den företräds av Frankfurterskolan(Kalleberg 1972)

Illeris (1974) ger en teoretisk referensram för den pro- 
jektorganiserade ,problemorienterade undervisningen.
Med utgångspunkt från Piagets teorier om assimilation 
och ackomodation har Nissen (1970) utarbetat en inlär- 
ningsmodell, som arbetar med tre inlärningsformer nämligen 
kumulativ, assimilativ och ackomodativ inlärning.

Den kumulativa inlärningen förekommer vid betingning, 
programmerad undervisning, utantillärning och vid inlär
ning av färdigheter som cykelåkning, simning och skridsko
åkning. Inlärningsformen kan karakteriseras som drill och 
dressyr.
Assimilativ inlärning exemplifieras som den allmänna skol- 
inlärningen. Man bygger upp omfattande kunskaps- och färdig
hetsstrukturer . "Pen asslmllatlva Inlännlngen pnäglas l 4In 
nena fonm av en lugn ock stabilt fnamåtsknldande utveckling 
unden vilken Inlännlngspnodukten bygg4 upp, Integnenas ock 
stablllsenas . " (Illeris 1974,s.63)
Ackomodativ inlärning medför att tidigare kognitiva struk
turer förändras, bryts ned och frigöres från sitt tidigare 
sammanhang och därmed kan komma att ingå i nya strukturer.
"Ackomodatlva pnocessen medfön att Individen fäsi handlings- 
mö jllgketen till sitt fönfogande, 4om kan använda4 l nya 
situationen, obenoende av det sammanhang l vilket dessa 
situationen upptnäden. IH kan att göna med gnunden till 
öppenket, känsllgket, kneatlvltet, flexibilitet osv."
(Berg 1972, Ur Illeris 1974,s. 64)

Individens medvetandegörande innebär på så sätt en ackomo
dativ process. Den projektorganiserade - problemorienterade 
undervisningen skulle i hög grad innebära en assimilativ och 
ackomodativ inlärning.

Linné(1977) påpekar att de inlärningspsykologiska teorier 
som man hänvisar till måste specificeras och kompletteras 
med teorier om undervisningsprocessen.
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Projektarganiserade - problemorienterade studier har 
prövats under en begränsad tid i vårt land och då fram
för allt i den högre utbildningen. Ollén (19781 redovisar 
erfarenheter från ett stort antal utbildningslinjer. Vi 
har tidigare påpekat kopplingen till deltagarstryning, 
vilket i sig innebär att utbildningen måste utgå från 
deltagarnas egna behov.Vid lärarhögskolan i Stockholm
pågick under åren 1975/76 - 78/79 ett försök med behovs-

11orienterad undervisning inom det s. k BOL-pro jektet. 
Studierna utgår alltså från de studerandes uttalade behov 
och utbildningsbehovet analyseras av de studerande till
sammans med lärarna. BOL-projektet får ses som en för
längning av det s k KUL-K projektet, som vi tidigare 
presenterat. Avsikten var att genom ett lokalt utveck
lingsarbete söka tackla en del av de brister inom klass- 
lärarutbildningen som KUL-K projektet konstaterat fanns. 
Utvecklingsarbetet skulle ha som syfte
att skapa bättre förutsättningar för kandidaternas 
per sonlighets utveckling
att skapa en ökad medvetenhet hos kandidaten om hur den 
egna personligheten påverkar eleverna
att öka kandidatens beredskap för förnyelse och föränd- ' 
ring
att pröva nya former för samverkan mellan olika komponen
terna i utbildningen
att pröva en behovsorienterad arbetsmodell som i större 
utsträckning än nu tar hänsyn till kandidatens behov och 
förväntningar inför utbildningen
att skapa bättre förutsättningar för en reell integration 
mellan teori och praktik i lärarutbildningen
att öka lärarhögskolans beredskap inför förnyelse och för
ändring på skolans område. (Linné 1977, s.2]

De kandidater, som fått sin utbildning enligt BOL-projektets 
intentioner lämnade sin utbildning våren 1979. Deras 
utbildning har i viss omfattning haft en projektorgani- 
serad karaktär.

1) B0L= Behovsorienterad lärarutbildning, Lärarhögskolan 
i Stockholm.



274

Materialet är ännu inte tillgängligt. Oen viktigaste 
kunskapen idag från BOL-projektet torde vara att de 
studerande mycket väl kan administrera sin termins- 
planering själva och lämna underlag för schemalägg- 
ningen (Kussak 1978).
Arfwedsson (Ollén 1978) påpekar svårigheten med pro- 
jektorienterade undervisningen som bl a finns i mot
sättningar och oförenliga mål, som reglerar vårt under
visningssystem. Utbildningssystemet har ju också krassa 
uppgifter som att producera anpassad arbetskraft, som 
samhället har behov av. Men målet för undervisning i 
allmänhet och därmed också för lärarutbildning är ju 
att producera för sina arbetsuppgifter välutbildad 
personal. En förändring av en utbildning sker ju aldrig 
för förändringens egen skull utan alltid en följd av 
att det artikulerats behov av en förbättrad utbildning.
Men " om de som fått den nya utbildningen inte hav minst 
lika goda färdigheter som de som har genomgått traditio
nell utbildning3 har förändringen inte bara förlorat sin 
slagkraft utan ookså sitt existensberättigande. (Illeris 
1976, s. 47)

För den konkreta utformningen av de projekorganiserade 
studierna vid speciallärarlinjen i Umeå har följande citat 
haft stor betydelse:
"Projektarbete definierar vi här som en undervisningsmetod 
där eleverna i samarbete med lärare och ev andra utforskar 
ooh behandlar ett problem i nära anslutning till den sam
hälleliga verklighet där det förekommer. Detta innebär att 
arbetet ska ge ett ständigt vidgat perspektiv ooh en mer 
djupgående insikt3 att problemet angrips ur en rad skilda 
infallsvinklar, som skär tvärs över traditionella ämnes- 
gränserna3 ooh att valet av teorier 3 metoder ooh hjälp
medel styrs utifrån den valda problemställningen. Lärarens 
roll är inte bara att förmedla kunskap utan han/hon ska i 
första hand vara ifrågasättare3 inspiratör "ramgivare" 
ooh konsult. Arbetet ska utmynna i en konkret produkt3 som 
kan vara en muntlig redovisning3 en skriftlig rapport eller 
komma till uttryok genom andra medier eller handlingar". 
(Berthelsen, Illeris, Poulsen: Projektarbete, Sthlm 1979,
s.. 1 6 ) .



För att kunna räknas som projektorganiserade studier skall 
följande krav uppfyllas:
Projektarbetet skall utföras i grupp. Det problem som är 
utgångspunkt för projektarbetet måste uppfylla följande 
fyra kriterier (Berthelsen er.al 1979).
1. Det subjektiva kriteriet: Problemet skall vara intres

sant och angeläget för deltagarna i gruppen.
2. Det objektiva kriteriet: Problemet måste gå utanför 

” de privata angelägenheterna” och avspegla grund
läggande samhällsförhållanden speciellt knutna till 
utbildningssektorn.

3. Handlingskriteriet: Deltagarna skall engageras i 
konkreta aktiviteter.

4. Relevanskriteriet: Problemet måste ha absolut an
knytning till speciallärarutbildningen.
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SPECIALLÄRARUTBILDNING NED ETT EKOLGGISKT UTVECKLINGS
PERSPEKTIV

Den empiriska undersökningen har visat att den undervis
ning, som bedrivs av speciallärarna inte skiljer sig åt 
□avsett om specialläraren är utbildade eller inte. Jag 
har också fått belägg för att denna undervisning hos de 
flesta av dessa speciallärare har anknytning till det 
teknologiska utvecklingsperspektivet. De teoretiska 
reflektionerna har riktats in mot de normaliserings- 
strävanden, som framför allt genom de latenta målen, 
strävar mot att bibehålla det teknologiska utvecklings
perspektivet. Jag har också pekat på specialundervisningens 
diskvalificerande effekter. Till slut har jag med exempel 
från speciallärarutbildningens gren 1 i Umeå visat på 
möjliga vägar att gå för att erhålla en förändring av 
grundskolans undervisning så att det ekologiska utvecklings
perspektivet blir mer framträdande. Jag ska nu försöka 
beskriva hur en speciallärarutbildning bör bedrivas för 
att den ska ge märkbara effekter i grundskolan, som 
stämmer överens med det ekologiska utvecklingsperspektivet.

Jag vill erinra om att bakgrunden till detta förändrings
förslag är följande:
"Problemen i skolan har e ex visat sig vara stora och 
svåröverblickbaray många enskilda lärare har upplevt sin 
utbildning som orealistisk och söker omplacering till annan 
sysselsättningy stark kritik mot lärarutbildningen i dess 
traditionella utformning har uttalats frän lärarkandidater y 
lärarutbildare och administratörer"
(Linné, 1977: BQL-rapport nr 4/1977 s.4).
Detta citat tas som en av utgångspunkterna för BQL-projektet 
vid Lärarhögskolan I Stockholm.
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Det kan också få vara utgångspunkt för det förändrings
förslag av speciallärarutbildningen, som jag kommer att 
lämna. Såväl tidigare forskning som jag refererar till 
som den egna empiriska undersökningen stöder den upp
fattning som Linné företräder.

Vem ska utbildas ?

Jag anser att i stort sett alla instrumentella fördelar 
som lärare kan ha i samband med speciallärarutbildning 
bör elimineras. Detta innebär inte att jag tar avstånd 
från specialläraren såsom institution. Givetvis behövs 
den specialpedagogiska resursen i skolan och speciella 
tjänster med specialpedagogisk inriktning. Jag menar 
att dessa tjänster ska finnas kvar men att de ej ska 
innebära några förändringar vad gäller tjänste- och 
löneförhållanden. En konsekvens av detta skulle vara 
att alla skulle genomgå utbildningen på samma villkor, 
nämligen med bibehållen lön och studerandetraktamenten.

Även om de direkta instrumentella belöningarna på så 
sätt tas bort kvarstår de indirekta belöningarna med 
utbildningen. Sådana kan vara att läraren vill komma 
bort ifrån sin vardagsmiljö av egoistiska skäl såsom 
att de stora elevgrupperna är arbetssamma eller på grund 
av personliga problem på arbetsplatsen eller privat. Jag 
vill poängtera att dessa och liknande orsaker till att 
söka utbildning snarare än undantag än regel, men att 
de ändå måste tas i beaktande eftersom de påverkar möj
ligheterna till att tillgodogöra sig utbildningens inten
tioner. För att bättre garantera att urvalet till utbild
ningen sker på pedagogiskgrund, anser vi, att det inte 
skall vara en enskild angelägenhet att söka special- 
lärarutbildningen. Behovet .att utbildning skall istället 
uttalas av arbetslag eller_skolenhet. Dm någon av dessa



273

institutioner upplever att behovet av specialpedagogiskt 
kunnande behöver förstärkas utser arbetslaget eller skol
enheten några lärare varefter institutionen säker utbild
ningsplats. Motiv måste då ges varför ett utbildningsbehov 
upplevs och denna motivering tillsammans med redan befint
lig specialpedagogisk resurs blir uttagningskriterium.

Men utbildningen kan inte därefter enbart få vara en in
dividuell angelägenhet, utbildningen måste också komma 
individerna som finns i skolan och därmed också samhället 
till nytta. Som jag tidigare påpekat, har vi inte i någon 
större grad kunnat observera effekten av speciallärarut
bildning, vare sig hos den enskilde specialläraren, än 
mindre hos det skolsamhälle specialläraren tillhör. 3ag 
vill påstå att största skulden för det dåliga resultatet 
måste vila på skolan och den atomiska struktur, som 
karakteriserar vårt utbildningstänkande. Om vi ska få 
en effekt av helhetskaraktär kan vi inte enbart nöja oss 
med att påverka enskilda delar, om vi ska få effekt på 
skolan kan vi inte påverka enbart enskilda lärare. Den 
helhet som de ingår i måste samtidigt påverkas. Dag 
har tidigare påpekat att den individ, sam genomgår ut
bildning genomgår också en förändring. Det är inte samma 
individ, som återkommer ef-ter utbildningen, men skolan dit 
vederbörande återvänder upplever inte den skillnaden, utan 
välkomnar en lärare med precis samma identitet, som för 
ett år sedan lämnade skolan för ett studieavbrott. Dag 
har påpekat att normaliseringssträvandena är starkta i 
skolsamhället, och de gör att den avvikande läraren snart 
"infångas” och pressas in i den gamla identiteten. En bra 
utbildning kanske förändrar - påverkar sina studerande 
mer än en dålig utbildning. Dag anser att enligt 1978 års 
utbildningsplan, speciallärarutbildningen så som jag 
exemplifierat med utbildningen i Umeå var på väg att 
utvecklas till en bra utbiLdning. Men hur bra utbildningen



än är, så kan den inte bygga upp en så stark person
lighet på ett år att den kan motstå de normaliserings- 
strävanden som finns på en skola. Detta innebär konkret 
att samtidigt som en skola får utbildningsplats på spe
ciallärarutbildningen, så bör skolan i sig också ges 
möjlighet att genomgå eller i varje fall initiera en 
utvecklingsprocess. Det innebär också att skalan bör 
kunna ges möjlighet att utbilda flera lärare samtidigt 
för att dessa tillsammans med den övriga personalen 
lättare ska kunna åstadkomma någon förändring på skolan. 
När de utbildade lärarna återkommer till skolan efter 
sin utbildning har de då större möjligheter att fungera 
som katalysator i den fortsatta utvecklingsprocessen.

Genom egna erfarenheter av de små utvecklingsarbeten, 
som vi i projektgruppen deltagit i under arbetet med 
KUSPEL-projektet anser vi h.a fått bekräftelse på att 
utveckling är möjlig inom skolan.Dessvärre tycks det mig 
dock som skolan i sig har svårt att lämna sin tradition, 
sitt normsystem. Man vet vad nuläget innebär i form av 
glädjeämnen och hesvikelser. Även om besvikelserna är 
i övervägande antal, vet man om den; företeelserna är 
välkända och detta inger också en trygghet. Att lämna 
invanda mönster innebär ch-anstagningar och att ta en 
chans innebär risk för förlust. En förändring innebär 
alltså ett vinst och förlusttänkande, och för att för
ändra något måste man vara tämligen säker på vinstut
fall. Norma 1is eringssträvanden hindrar också ofta en
skilda lärare att engagera sig i utvecklings- och för
ändringsarbeten. En skola måste i mycket stor utsträck
ning få hjälp utifrån för att en förändring mot det eko
logiska utvecklingsperspektivet skall kunna ske. Det är 
den hjälpen som skulle kunna erbjudas - de måste vara 
ett motkrav från speciallärarutbildningen att få för
lägga viss utbildningsverksamhet dit. Ett "kontrakt"
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skall alltså upprättas mellan skolenhet och special- 
lärarlinj e.

Hur skall utbildningen genomföras ?

I linje med det ekologiska utvecklingsperspektivets in
tentioner måste utbildningen ses som en helhet. Detta 
innebär att praktiskt och teoretiskt vunna erfareheter 
integreras. Jag anser att detta kan göras bäst i s k 
projektorganiserade studier/projektarbeten. Projektet 
måste ha sin utgångspunkt i problem som upplevts i den 
verkligaskolsituationen. Det ”kontrakt” som upprättats 
mellan skolor och utbildning i samband med intagningen 
möjliggör studier av och i de egna skolorna. För skol
orna innebär det att man utifrån en verklighetsbeskriv
ning söker problematisera verksamheten. Han indentifi- 
erar problem, sätter upp hypoteser om orsaker till pro
blem och initierar försök till lösningar. Detta sker 
integrerat med teoretiska studiemål och värderingsdisku- 
ssioner. Hela utbildningens struktur byggs upp kring 
sådana projektarbeten och illustreras i figur 5.

Gem. tema 
studier

Proj ekt- 
sem.

Proj ekt- 
sem.

Gem. tema 
studier

Projektorganiserade studier

Figur 5 Projektorganiserade studiers struktur.
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Utbildningens konkreta utformning.

Projektarbetena utgör således utgångspunkten för all 

utbildning vid spec iallärarlinjen. Projekten har sin 

förankring i skolorna och får karaktären av utvecklings

arbete. Därför måste den projektorganiserade undervisningen 

vara starkt kopplad till teorier om hur organisationer 

kan utvecklas. Projektarbetenas uppläggning illustreras 

med en modell, som tillämpats tillsammans med en grupp 

studerande vid speciallärarlinjens gren 1 i Umeå.

Problem ur 
verkligheten Projekt

grupper
Process och Produkt

inom projektgrupper

Kreativ
process

Kontin. 
d o kumen- 
tat-iven

Kontin.
utvärde
ring

Information 
Värdera - 
Skapa idéer

Pröva idéer i
verkligheten

Kunskap om 
problem

Handling i 
verkligheten

Projekt - avslutning

Figur 6 Modell för projektarbete.

Projektarbetet startar, genomförs och avslutas i den verk

lighet sora skolorna och deras omgivande miljö utgör. En 

projektgrupp kan exempelvis bestå av lärare från flera 

skolor vilka tillsammans försöker förstå och förändra 

förhållanden i anslutning till skolorna. Avsevärd tid 

måste läggas ner på att skaffa information om de problem 

man studerar och att värdera denna information, för att
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själv kunna skapa sig idéer om grunden till problemet och 
hur det ska kunna förändras. Efter att ha praktiskt pröv
at sina idéer uppstår "sann” kunskap och förståelse i int
egreringen mellan teori och praktik. Handlingar i verklig
heten manifesterar projektgruppens vunna kunskap. Under 
projektarbetets gång sker en kreativ process, som ska 
stödja de handlingar projektgruppen gör. Det kreativa 
processen kan innebära produktion av material för utveck
lingsarbete i skolan, men också produktion avsedd för pro- 
jektseminatier och bruk i utbildningen. Kontinuerligt un
der projektarbetet dokumenteras process och produkt, dvs 
hur projektgruppen arbetar och vad den arbetar med. Vidare 
sker en kontinuerlig utvärdering avsedd framför allt för 
korrigering gentemot problemformuleringarna.

Projektseminariet blir en för utbildningen mer intern ange
lägenhet och ska i sig innebära tillfällen till skapande av 
kunskp. Dessa seminarier bör ske regelbundet så att projekt
grupperna kan lära av varandras arbete. Projektseminarierna 
blir också utgångspunkt för gemensamma temastudier. Dessa
temastudier uppstår ur gemensamma behov från olika projekt
grupper. Flera projektgrupper kan exempelvis ha stött på 
svårigheter under analysen av orsaker till ett specifikt 
problem. Temastudier under en koncentrerad tid ska då kunna 
leda till ett bättre utgångsläge för problemanalys och hand- 
1ingsförslag. Naturligtvis kan alternativ till denna helt 
probleminriktade och projektorganiserade utbildning tänkas. 
Ett sådant alternativ skulle kunna vara en fast organiserad 
grundkurs under en första termin följd av en termin med pro- 
jektorganiserad utbildning.

Naturligtvis finns stora svårigheter att kunna genomföra pro
bleminriktade - projektorganiserade. Den största risken kan 
vara att projektarbetet tenderar till ytlighet. De studerande 
ger upp för snart för även_i denna utbildningsform är inlär
ning ofta fråga om ett hårt arbete. Det blir naturligtvis en
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av lärarena uppgifter att vaka över att projektarbetet 
bedrives seriöst. Läraren får i det här undervisnings
arbetet givetvis helt andra uppgifter än som föreläsande 
lärare. Hen om lärarens roll under de projektorganiserade 
studierna finns inte utrymme ätt närmare gå in på i detta 
arbete.

Konsekvenser av utbildning enligt ett skologiskt utvecklings- 
perspektiv .

Gm speciallärarutbildningen skall förändras år det angivna 
hållet innebär detta att utbildningen måste vara lokalt för
ankrad. Varje region måste få sing egen specialpedagogiska 
utbildning, helst varje nuvarande län (skolnämnd). Utbild
ningen måste ske i den egna regionen eller det egna länet. 
Allt utvecklingsarbete, både det som sker på de special
pedagogiska utbildningen och det som sker på skolenheten, 
är längsamt gående processer. Det betyder att utbildnings
tiden bör förlängas, och då på så sätt att nuvarande ut
bildningstid utsträcks över tre terminer och att utbild
ning varvas med tjänstgöring. Jag tror också att utbild
ning av detta slag bör vara en grund för all vidare spe- 
cialpedagogisk utbildning, detta för att något mildra den 
starka individrelaterade s-ynen på handikapp som jag upp
lever finns förknippad med övriga utbildningslinjer inom 
den nuvarande speciallärarutbildningen, och för att där 
också få den atomistiska synen ersatt med ett helhets
perspektiv på individ, skola och samhälle. Konkret skulle 
detta innebära att det ekologiska utvecklingsperspektivet 
skulle kunna förenas med all specialpedagogisk utbildning.



Förslaget har också konsekvenser för de lärare som nu är 
verksamma inom speciallärarutbildningen. Jag har tidigare 
påpekat det starka sambandet mellan specialundervisning 
och speciallärarutbildning. På likartat sätt som inom 
specialundervisningen finns de båda specialpedagogiska 
utvecklingsperspektiven representerade bland lärarutbild- 
arna. En förutsättning för en förändring av speciallärar
utbildningen är att en utvecklingsprocess kan initieras 
så att lärargrupperna som verkar där får en ökad med
vetenhet om specialundervisningens styrningsmekanismer 
och dess diskvalificerande karaktär. Utvecklingsprocessen 
måste också innebära att man enas om såväl specialunder
visningens och speciallärarutbildningens mån som vägarna 
mot dessa mål. KOnkret måste utvecklingen innebära att 
det teknologiska utvecklingsperspektivet förlorar en 
del av sin dominerande ställning till förmån för det 
ekologiska. På samma sätt som för grundskolan torde 
lärarutbildningen inte klara denna utveckling på egen 
hand. Resurser i form av tid, personal och ekonomiska 
medel måste ställas till förfogande. Att tro att en 
förändring skall ske enbart därför att beslut fattas 
om förändring är inte realistiskt. Förutsättningar 
måste först skapas för att en förändring skall kunna 
genomföras. En förändring -har genomförts först sedan de 
bakomliggande idéerna som förändringen grundas på 
blivit manifesterade.
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En utvärderingsstudie av speciallärarutbildning- enligt 

utbildningsgren 1 och ett förslag till utveckling.
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Tabell 2. Det här är positivt med specialläraryrket. Svaren är kate- 
goriserade dels på grundval var man har sin tjänst dels 
på grundval om man har speciallärarutbildning eller ej. 
Svaren angivna i %. (Antal avgivna svarsalternativ 71).

7

Skoltyp:

Konventionell skola 42 33 8 17 21
SIA-skola. Öppen skola 63 3 13 10 3 7 24
Särskola - Rh-skola 50 17 33 13

Utbildning

Utbildad spec.lärare 48 3 24 3 3 18 31
Ej utbildad 58 18 12 12 27
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Tabsll 3. Det här är negativt med specialläraryrket.

Skoltyp:

TD t. Q.
•H 0 p
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Q) oj) •rH c :q >
4-> c c -p •H E P 0

CD •rH -p 0 C 0
-Q p -p -C -p «fö > tu
P CD :<0 OJ) c 4- 0 c
m C tn •pH :<U rH >
c tu rH rH i 0J3 0 P •rH
n3 rH o(TJ PC •i—i <0 OJ]
tn a E Ü so P (D > >

:ra <4- O -r* 0 (0
-p -p 0 P i—i P
ÖlO 0 P »—i J2 <0 4; 4J f-4

•rH pc 0 i—t P (0 (0
rH o r*H •H •rH 4-> 0 C 4-4
on] > pc -P rH 4-> f-4 c C
O s: o a o < JD < <

Konventionell skola 22 
SIA-skola, Öppen skola 11 
Särskola, Rh-skola 15 
Utbildad spec.lärare 18 
Ej utbildad ” 13

4 30 9 9 26 21
3 3 34 26 23 24

31 15 39 12
30 12 6 33 30

3 5 34 24 21 27

Tabell 4. Vad är speciallärarens viktigaste uppgift. Svar i procent.

*
Främja
soc.
utv.

Ge
kun
skap

Att
diagn.
elev

Föra
elevs
talan

Att till
godose 
elevs be
hov

Annat
svar

Anta I 
avg i1 
svar

Konventionell skola 61 30 4 4 21
SIA-skola, öppen skola 49 37 3 12 24
Särskola, Rh-skola 77 15 8 11
Utbildad spec.lärare 59 32 3 3 3 29
Ej utbildad ” 57 30 3 11 27

na



Tabell 5. Vad anser speciallärarna i undersökningsgruppen'vara orsaken 
till specialundervisningen för elev.
Svar i %. Antal avgivna svar: 67.

Skaltyp:
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Konventionell skola 54 32 7 7 20
SIA-skola, Öppen skola 54 20 0 0 3 39

Utbildning

Utbildad spec.lärare 59 20 7 3 3 29
Ej utbildad " 50 32 3 5 0 3 30

Tabell 6. Vad är skillnaden mellan specialundervisning och skolans 
vanliga undervisning.
Svar i %. Antal avgivna svar: 49.

Skoltyp
Ingen
skillnad

Organisato
riska skill
nader

Pedagogiska
skillnader

Annat
svar

Antal
avgivna
svar

Konventionell skola 23 23. 50 5 22

SIA-skola, Öppen skola 33 15 40 4 27

Utbildning

Utbildad spec.lärare 30 i 22 43 4 23

Ej utbildad ” 27 ' 15 54 4 26



Tabell 7. Om specialundervisningsresursen skall förändras - hur skall 
den då förändras? Svar i %. Antal avgivna svar: 69.
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Konventionell skola 25 4 8 17 25 4 4 13 24

SIA-skola, Öppen skola 22 19 9 13 13 9 3 13 32

Särskola, Rh-skola 8 23 31 15 15 8 13

69

Utbildning

Utbildad spec.lärare 24 6 15 18 21 9 3 6 34

Ej utbildad " 17 14 9 14 14 11 3 17 35

69



Tabell B. Förväntningar på speciallärarutbildningen. Frågan ställd 
till speciallärare utan speciallärarutbildning.
Svar i %. Antal avgivna svar: 30.

Svarsalternativ: Svar %

Trygghet i arbetet 7 
Personlig utveckling 7 
Erfarenhetsutbyte 40 
ökade kunskaper 40 
Annat 4 
Inga förväntningar 4

Tabell 9. Positiva erfarenheter av speciallärarutbildningen. 
Svar i %. Antal avgivna svar: 46.

Svarsalternativ: Svar %

Gav trygghet i arbetet 9 
Gav personlig utveckling 9 
Gav erfarenhetsutbyte 26 
Gav ökade kunskaper 30 
Fick se rnycket 9 
Inga pos. erfarenheter 4 
Annat svar 13

Tabell 10. Negativa erfarenheter av 
Svar i %. Antal avgivna

speciallärarutbildningen 
svar: 36.

Svarsalternativ Svar
%

Gav ingen trygghet 3
Inga ökade kunskaper 31
Dålig praktiv 11
Allt var negativt 8
Inga negativa erf 22



Tabell 11. Hur lärarnas problembeskrivningar fördelar sig på de olika 
huvudkategorierna. Svaren anges i antal problem för resp 
lärargrupp fördelade på problemkategorier. Hedeltal problem
beskrivningar per problemkategori och procentuell fördelning 
av problembeskrivningar inom reps lärargrupp.

Kat
nr

Problemkategori
Problem ber. av

Spec.lärare 
med utan
spec.lärarutb

Klass- 
ämnes - 
lärare

Totalt

I lärarkarakteristika Antal 91 41 57 189
% inom grupp 25 31,2 33,1 28,3
H ” fi 3,0 3,2 3,8 3,3

II elevkarakteristika Antal 26 52 57 235
% inom grupp 34,6 39,7 33,1 35,7
H " » 4,2 4,0 3,8 4,1

III relätionssvårighet Antal 64 12 35 111
% inom grupp 17,6 9,2 20,3 16,0
H M »i 2,1 0,9 2,3 4,9

IV organisationen Antal 80 25 21 126
% inom grupp 22 19,1 12,2 18,9
H " ii 0,7 1.9 1,4 2,2

Övriga Antal 3 1 2 6
% inom grupp 0,8 0,8 1,2 0,9
H " 19 0,1 0,1 0,1 0,1

Totalt 364 131 172 667

N 30 13 15 58

H 12,1 10,0 11,5 11,5



Tabell 12. Problem beroende av lärarkarakteristika.
Problembeskrivningarna klassificerade i undergrupper och förde
lade på undersökningsgrupperna. Tabellen beskriver antalet pro
blem, hur många försökspersoner som rapporterat problemet samt 
den procentuella fördelningen inom resp grupp.

VARIABEL Spec.lärare 
med utan
spec.lärarutb.

Klass- el 
ämneslär.

Totalt Spec. lär 
i SIA

•

1
Upplevd och ut
talad utbildnings- 
brist

Antal
Rapp. av 
% inom gr

45
19

49,5

11
5

26,8

15
8

26,3

71
32

37,6

9
I

23,1

2
Upplevd oförmåga 
att motivera och 
aktivera elev

9
5

9,9

5
4

12,2

5
7

8,8

19'
14

10,1

5
4

12,8

• 3
På annat sätt 
upplevd otill
räcklighet

11
8

12,1

6

14,6

9
7

15,8

26
20

13,8

4
3

10,3

4
Upplevd osäkerhet 
om lärarrollen

8
7

8,8

7
7

17,0

14
"8

24,6

29
18

15,3

5
3

18,8

5
Svårighet att 
förändra omgiv
ningen

2
1

2,2

4
1

9,8

6
2

3,2

6
2

15,3

6
Låg status i 
spec.lärarrol
len

2
2

2,2

1
1

2,4

3
3

1,6

2
2

5,1

7
Kravat på flexi
bilitet

4
4

4,4

2
7

4,8

2
2

3,5

8
8

4,2

4
4

10,3
•

B
Svårighet att 
kunna hjälpa 
alla elever - 
alla lärare

7
6

7,7

2
7

4,8

6
3

10,5

15
11

7,9

2
2

5, I

• 9 Övrigt 3
2

3,3

3
3

7,2

6
1
10,5

12
6

6,3

2
2

5, l

Totalt 91 41 57 189 39

N 30 13 15 58 11

n 3,03 3,15 3,8 3,3 3,5



Tabell 14. Problem beroende av elevkarakteristika.

Var.
nr

VARIABEL Spec.lärare 
med utan
spec.lärarut.

Klass
ämnes lär

Totalt Spen.! 
i SIA

Eleverna är brå- Antal 18 15 14 47
10 kiga och oro- Rapp. av 11 5 7 23 ~

liga % inom gr 14,2 28,8 24,5 20 3, -'

Eleverna är pra- 12 5 10 27 3
11 tiga och okon- 10 4 5 19 2

centrerade 11,9 96 17,5 11,5 7 ,n

Eleverna är 26 6 11 43 0
12 svagt begåvade 13 5 3 21 6

eller har då- 11,2 17,2 18,3 14 ,f
liga kunskaper

13 Eleverna är omo- 23 11 9 43 13
tiverade för 17 7 7 31 8
skolarb. 18,3 21,2 15,8 18,3 30,:

Elevens hand- 32 2 3 37 2
14 ikapp ger 13 2 2 17 2

följdsymtom 25,3 3,8 5,3 15,/ 4,

Eleven är in- 2 3 5 5
15 vandrare T 7 0 1 3

1,6 5,8 2,1 11 .

Eleven har då- 2 5 2 9 2
16 liga hemförhål- 7 T T 7 2

landen 1,6 9,6 3,5 3,8 4,

2 1 3
17 Eleven glömmer 1 0 3 1 1

1,6 1,8 1,3 A
f

Eleven mobbar 1 3 1 5
10 eller mobbas 1 3 1 5 2

0,8 5,8 1,8 2,1 /]

Eleven kommer 2 1 3 1
19 för sent 2 1 3 1

1,6 1,8 1,3 <■-1

20 Eleven skolkar 1 1 2 2
1 1 0 2 O

0,8 1,9 0,9 4 ,

Eleven har (allt- 1 2 3
21 för stora) krav på 1 0 2 3 n

sin lärare 0,8 3,5 1,3

Annat som kan hän- 4 1 3 8 3
22 föras till elev- 3 T 2 6 3

beteende
Totalt 126 52 57 235 48

N 30 13 15 58 11
4,2 4 3,8 4,1 3,'



Tabell 16. Problem beroende av relationssvårigheter.
Problembeskrivningarna klassificerade i undergrupper och för
delade på undersökningsgrupper. Tabellen beskriver antalet 
problem, hur många försökspersoner som rapporterat dessa pro
blem samt den procentuella fördelningen inom resp undersök
ningsgrupp.

Problem med rela
tionen mellan

Spec.lärare 
med utan
spec.lärarutb.

Klass
ämnes lar

Totalt Spec.lär 
i STA

23 Elev-elev Antal 14 4 15 33 3
Rapp. av 10 4 8 22 3
% inom gr 21,9 33,3 42,9 29,7 15,8

24 Uppgiftslämnaren 13 5 18 1
- viss elev TT 5 TF 1

20,3 14,3 16,2 5,3

25 Uppgiftslämnaren 23 5 10 38 12
- andra lärare 9 4 6 19 6

35,9 41,7 28,6 34,2 63,7

26 Uppgiftslämnaren 5 1 4 10 2
- vårdnadshavare F T T 9 2

7,8 8,3 11,4 9 1 n, 3

27 Andra lärare - 4 2 1 7 1
eleverna T 7 T E 1

6,3 16,6 29 63 5,3

28 Uppgiftslämnaren 5 5
- andra befattnings- 5 S"
havare 7,8 4,5

Totalt 64 12 35 111 19

N 30 13 15 58 11

M 2,1 0,9 2,3 1,9 1,7



Tabell 24. Lektionsfasernas längd i förhållande till om sysselsättningen 
initieras av lärare eller elev. (Svar i %)•

Lektionen
initieras

Faslängd 
-1 2-3

(enhet
4-5

minuter)
6-8 9-12 13-20 21-30 31-40 > 40

Anta 1 
faspr

av

Lärare 7,4 23,7 19,8 14,4 14,2 10,0 7,7 2,3 0,5 430

Elev 5,8 21,2 11,5 9,6 25,0 15,4 7,7 1,9 1,9 52

Tabell 25. Påverkas lektionsfasens längd av om lektionen bedrivs i klass 
eller klinik och är de olika i olika typer av specialklass och 
olika typer av samordnad specialundervisning? (Svar i %).

Lektionen 
sker i

Faslängd (enhet minuter)
1 2-3 4-5 6-8 9-12 13-20 21-30 31-40 >40

Antal
faser

Specialkl 
(inkl rh.kl)

9,7 22,3
42,7

10,7 9,7 13,6 10,7 19,4
33,0

2,9 1,0 103

Samordn. spec, 
integrerad 
i norm.klass

6,1 17,1
41,5

18,3 17,1 11,0 14,6 8,5
28,0

4,9 2,4 82

Klinik (ej 
obs el in- 
vandr)

6,3 26.9
52.9

19,7 16,1 17,5 8,5 3,1
12,9

1,3 0,4 223

Obs.klinik 11,9 16,7
57,2

28,6 11,9 19,0 7,1 4,8
11,9

0 0 42

Invandrar-
klinik

5,6 38,9 27,8 16,7 5,6 5,6 0 0 0 18

Särskola 1,5 23,5
45,1

20,1 11,8 13,2 13,2 8,8
27,9

5,9 1,5 68



Tabell 26. Påverkas lektionsfasernas längd av de gruppstorlekar som under
visas. (Svar i %).

Gruppstor- Faslängd i minuter Antal
lek -1 2-3 4-5 6-8 9-12 13-20 21-30 31-40 >40 faser

1-2 9,8 24,1 18,4 15,5 13,8 10,3 5,2 1,7 1,1 174
52,3 17,2

374 1,1 32,2 18,9 14,4 15,6 8,9 7,8 1,1 0 90
52,2 17,7

5-8 6,7 22,0 19,5 12,2 16,5 11,6 7,9 3,0 0,6 164
48,2 22,5

9-15 9,7 24,2 16,0 S,1 21,0 4,8 12,9 1,6 1,6 62
49,9 29,3

>15 1,9 14,8 13,0 20,4 9,3 20,4 11,1 7,4 1,9 54
39,7 38,9

Tabell 27. Är subjektet (=den eller det som initierar fasförändringar) olila
om läraren har eller inte har speciallärarutbildning. (Svar i T).

Lärare Lära- Elev Elev "Arbe- Läro- Lära- Delat Tvålär.-syst Antal
ren initi - tet boken re ansvar klass- spec.- Faser
(1-lär. erar fort- säger låter lära- lära-
syst.) lär. sät- elev ren ren

akt. ter” avgöra aktiv aktiv
(initi- (initi
erar) erar)

Med spec.- 
lär.utb 85,0 6 1,3 1,0 0, 3 0,7 1, 3 2,3 2,0 '’<12
utan
spec.lär- 
utb 69,6 13,6 1,2 2,0 0 0 2, 8 6,4 4,4 750



Tabell 28. Varierar subjektet (den eller det som initierar en fasförändrinr) 
i olika specialundervisningsformer. (Svar i %).

Spec, un-
dervisn.
form

Lära
ren
1-lä-
rar-
system)

Elev Elev
initi
erar
Lära
re tar 
över

Arbe
tet
fort
sät
ter

Läro
boken
säger

Lära
re
låter
elev
avgöra

Delat
ansvar
lär-
elev

2-lärare 
ämnes spec, 
lär lär
aktiv aktiv

An hil 
fannr

Special
klass 
(inkl 
rh.kl)

87,4 7,8 1,9 1.9 0 0 0 1,0 0 ms

Integre
rad
spec.uv.

39,0 13,4 3,7 1,2 0 0 0 26,8 15,9 82

klinik- 
underv.
(ej obs)

82,5 11,7 0,4 0 0,4 0,9 4,0 278

Obs-klinik 76,2 9,5 0 7,1 0 0 4,8 - 2,4 47

Invandr.- 
underv.

100 18

Särskola 95,6 '2,9 0 1,5 68

Anm.: Integrerad spec.underv. förutsätter att två lärare undervisar samtidigt-, 
sannma elevgrupp. När notering gjorts i första lärar-kolumnen innebär 
detta spec.läraren har en avskild elevgrupp som undervisas endera i 
sanma lokal som den övriga gruppen eller i separat lokal. När note- 
ring gjorts i de båda andra ”lärar-kolumnerna" innebär detta att inpm 
arbetsfördelning varit märkbar.



Tabell 31. Vilket stoff som nyttjas under lektionsfaserna satt i rela
tion till specialundervisningens form. (Svar i %).

Special- 
underv.- 
form

Stofftyp
Läro- Arbets
bok bok

Annat
konkr.
mat

Upp
level
se

? Komb. Antal
faser

Specialklass 
inkl rh-klass 6,8 6,7 46,6 23,3 9,7 4,9 103
Samordnad
spec.underv.
(integr.) 7,4 8,6 32,1 14,8 22,2 14,8 81
Klinik- 
underv.
(ej obs-inv) 17,0 12,1 43,5 10,8 4,9 11,7 223
Obs-klinik 21,4 2,4 47,6 11,9 0 16,7 42
Invandrar-
underv. 66,7 0 27,8 0 0 5,6 18
Särskola 1,5 4,4 57,4 13,2 16,2 7,4 68

Tabell 32. Vilket stoff man 
i vilken skoltyp

använder under 
undervisningen

lektionsfaserna beroende av 
sker. (Svar i %).

Skoltyp Stofftyp
Läro- Arbets
bok bok

- Annat 
konkr. 
matr.

Upp
level
se

? Komb. Antal
faser

Konventio
nell 8,8 13,3 45,9 13,3 6,6 12,2 181
SIA+Öppen 21,5 8,1 36,8 11,7 10,5 10,9 247
Rh-Sär 3,2 3,2 58,9 16,9 16,1 7,3 124



Tabell 29. Varierar subjektet (den eller det som initierar en fasför
ändring) med gruppstorlek. (Svar i %).

Grupp- Lärare Elev Elev Arbe- Läro-.Lära- Delat 2-lär.syst
storlek initi- tet boken re lå- ansvar ämnes spec.

rar fort- säger ter lärare lär., lär.
Lära- sätter elev -elev aktiv aktiv
ren tar avgöra
över

1-2 86,2 9,2 0 1,1 0,6 0,6 2,3 0 0 1 / i

3-4 83,3 10,0 0 0 0 1,1 4,4 0 1,1 ' 1! 1

5-8 85,4 8,5 1,8 2,4 0 0 1,8 0 0 1 f i '1

9-15 61,3 4,8 3,2 1,6 0 0 0 12,9 16,1 fV

>15 38,9 16,7 3,7 1,9 0 0 0 27,8 11,1 rVl

Om samtliga lärarkolumner (1+8+9) hoplägges:
1-2: 86,2 %

3-4: 84,4 %
5-8: 85,4 %
9-15: 90,3 %
>15: 67,8 %

Tabell 30: Vilket stoff som användes under lektionsfaserna satt i relation 
till om läraren har speciallärarutbildning eller ej.

Läraren
har

Stofftyp
Läro- Arbets- Annat Upple- Svårdefi- Mer än 
bok bok konkr velse nierbart ett stoff

mate material
rial

Antal
faser

special-
lär.utb 10,6 8,3 49,8 14,6 9,6 7,0

ej d:o 16,4 9,5 38,8 12,0 8,8 14,8 251

301



Tabell 33. Det stoff som användes under lektionsfaserna satt i relation 
till gruppstorlekar.

Gruppstorlek Stofftyp
Läro- Arbets
bok bok

Annat Upp- 
konkr. level- 
matr. se

? Komb. Antal
faser

1-2 16,1 10,9 48,3 11,5 2,9 10,3 174
3-4 10,9 4,4 36,7 22,2 3,3 14,4 90
5-0 12,8 10,4 48,2 11,0 9,0 7,9 164
9-15 6,5 8,1 40,4 12,9 19,4 4,0 62
<15 5,7 3,8 32,1 13,2 26,4 18,9 53

Tabell 34. Typ av kommunikation i relation till 
lärarutbildning eller ej. (Svar i %)

om läraren har special-

Läraren har Korrmunikationstyp
Envägskorrm. Kvasidialog
(monolog)

Äkta
dialog

Antal
faser

Spsciallär.utb. 15,4 63,5 21,2 235
Ej d: o 12,2 57,0 30,9 188

Tabell 35. Korrmunikationstyp i relation till skoltyp. (Svar i % ].

Skoltyp Korrmunikationstyp
Envägskorrm. Kvasidialog
(monolog]

Äkta
dialog

Antal
faser

Konventionell 7,8 65,2 27,0 141
SIA+Öppen skola 16,0 56,7 27,3 187
Rh-sär 16,7 61,0 20,0 95



Tabell 36. Kornnunikationstyp i relation till specialundervisningsform. 
(Svar i %).

Specialunder
visningsform

Kommunikationstyp
Envägskorrm. Kvasidialog
(monolog)

Äkta
dialog

Antal
faser

Specialklass 
(inkl rh-klass)

11,1 59,3 29,6 81

Samordnad spec.-
undervisning
(integrerad)

28,8 32,3 38,9 59

Klinikunder- 
undervisning 
(ej obs-o. in- 
vandr.)

8,6 68,3 23,0 174

Observations
klinik

8,6 54,2 36,6 35

Invandrarunderv. 0 100,0 0 13
Särskola 30,0 60,0 10,0 60

Tabell 37. Kornnunikationstyp i relation till gruppstorlek.

Gruppstor
lek

Kornnunikationstyp
Envägskorrm. Kvasidialog
(monolog)

Äkta
dialog

Antal
faser

1-2 3,4 75,2 21,4 145
3-4 4,5 59,7 35,7 67
5-8 22,8 53,4 23,7 118
9-15 27,1 64,6 8,4 48
>15 22,5 30,0 47,5 40

Tabell 38. Medför 
nivå?

speciallärarutbildningen förändring av korrmunikations 
(Svar i %).

Specialläraren 
har

Kommunikationen s 
Klass el Grupp
helgrupps- nivå 
nivå

ker på
Individ
nivå

Antal
faser

Speciallärarutb 58,3 9,8 32,0 235
Ej d:o 42,1 17,5 40,5 188



Tabell 39. Är korrmunikationsnivån relaterad till skoltyp? (Svar i %).

Skoltyp Kommunikationen sker 
Klass el Grupp-
helgrupps- nivå 
niva

på
Individ
nivå

Antal
faser

Konventionell 59,6 11,3 29,1 141
SIA el Oppen 46,0 17,0 36,9 187
Rh el sär 48,4 8,4 43,9 95

Tabell 40. Är korrmunikationsnivån relaterad till specialundervis 
ningsform. (Svar i %),

Specialunder-
visnings-
form

Korrmunikationen sker 
Hel grupp Grupp- 
el klassnivå nivå

9pa
Individ
nivå

Antal
faser

Specialklass 
(inkl rh-klass)

49,4 9,9 40,7 81

Samordnad spec.
(integrerad)

44,1 23,7 32,2 59

Klinikundervisn. 
(ej obs el. in- 
vandr.)

5G, 3 13,2 30,4 174

□bs-undervisn. 45,7 14,3 39,4 35
Invandrar-
undervisning 30,8 7,7 61,5 13

Särskola 58,0 10,0 32,0 60

Tabell 41. Kommunikationsnivå relaterad till gruppstorlek (Svar

Gruppstor- Korrmunikationen sker på
lek Hel grupp Grupp-

el klassnivå nivå
Individ
nivå

Antal
faser

1-2 50,3 49,7 145

3-4 50,7 14,9 34,3 67
5-8 51,6 7,6 40,7 118

9-15 66,7 12,5 20,9 48
>15 32,5 30,0 37,5 40



Tabell. 43. Elevens arbetssätt i relation till om läraren har special- 
lärarutbildning eller ej. (Svar i %).

Läraren Eleven - eleverna
har lyss- läser 

nar
iakttar skriver 

räknar
- skapar 

labo
rerar

har ej 
rel 
bet.

Antal
faser

special-
lärarutb

8,6 23,3 2,9 41,5 21,1 2,9 176

ej 5,4 16,7 4,7 51,1 11,4 10,7 149

Tabell 44. Individualiseringsgrad i arbetet i rel till om läråren 
har spec.-lärarutbildning eller ej. (Svar i %).

Läraren har Arbetet s
helgrupp 
el klass

ker i
grupp individuellt Antal

faser

special-
lärarutb

44,4 13,8 42,1 176

ej 35,6 22,2 40,2 149

Tabell 46. Elevens arbetssätt i relation till skoltyp. (Svar i %).

Skoltyp Eleven - 
Lyssnar

eleverna
Läser Iakttar Skriver,

räknar
Skapar,
labore
rar

Har ej 
rel bet

An! . 
f nr.-

Konventionell 8,3 21,3 1,6 39,4 21,0 7,5 VD
SIA-Öppen 5,6 20,8 7,0 49,2 9,1 8,4 M T
Rh-sär 8,1 16,1 0 50,0 25,9 0 6”

Tabell 47. Individualiseringsgrad i relation till skoltyp.

Skoltyp Arbetet sker i
klass el 
hel grupp

grupp indivi
duellt

Antal
faser

Konventionell 43,6 19,2 36,8 119
SIA-Öppen 42,4 21,6 36,1 144
Rh-Sär 29,1 9,7 61,3 62



Tabell 49. Elevens arbetssätt i relation till specialundervisnings-Form. 
(Svar i %).

Specialunder
visningsform

Eleven - 
Lyssnar

eleverna
Läser Iakttar Skriver,

räknar
Skapar,
labore-
rerar

Har ej 
rel bet

An t . -1 

rase

Specialklass 
(inkl. rh-kl)

16,7 14,0 0 42,7 14,9 11,2 54

Samordn. spec.
(integrerad)

- 5,6 13,3 13,0 39,2 14,8 18,5 54

Klinikunderv. 
(ej obs-inv.)

4,5 22,6 3,1 51,9 15,0 '3,0 1 3 1

Obs-undervisn 12,5 29,2 0 45,7 12,6 0 71

Inv-undervisn 0 59,9 6,7 20,0 13,3 0 15

Särskola 3,0 6,1 0 45,5 36,5 0 33

Tabell 50. Individualiseringsgrad i relation till specialundervisningsfnnn 
(Svar i %).

Specialundervisnings
form

Arbetet sker 
klass el 
hel grupp

i
grupp indivi

duellt
Antal
faser

Specialklass 
(inkl rh-kl)

33,4 24,2 42,7 54

Samordnad spec.
(integrerad)

38,9 38,9 22,3 54

Klinikundervisn 
(ej obs el inv.)

46,6 9,1 44,4 133

Obs-undervisn 33,3 25,6 41,7 24

Invandrarundervisn 40,0 26,6 33,3 15

Särskola 36,4 12,2 51,6 33



Tabell 52. Elevens arbetssätt i relation till gruppstorlek. (Svar i T).

Gruppstorlek Eleven - eleverna
Lyssnar Läser Iakttar Skriver,

räknar
Skapar,
labore
rar

Har ej 
rel bet

An»
T-T'

1-2 5,5 27,5 3,3 43,4 18,7 0 fn
3-4 7,1 23,2 3,6 53,6 9,0 3,6
5-8 10,8 16,7 0 50,0 18,6 3,9 in 1

9-15 3,1 18,8 3,1 37,5 18,8 18,9 v-
>15 5,2 10,5 13,2 34,3 13,2 23,7 v\

Tabell 53. Individualiseringsgrad i relation till gruppstorlek. (Svar i

Gruppstorlek Arbetet sker i
hel grupp grupp indivi- Antal
el klass duellt faser

1-2 50,9 47,6 91
3-4 37,5 23,3 41,1 56
5-8 32,4 14,7 52,9 102
9-15 . 50,1 31,3 18,8 32
>15 36,8 44,8 18,5 38



Tabell 54. Av speciallärarna angiven anledning till det övervägande in
slaget av kunskapsinlärning i skolarbetet. Svar i %.

Skoltyp Besöks-
effekt

Bunden av 
lärobok o 
kursplan

Vågar
göra
nat

' ej 
an-

Arbetar 
som det 
förvän
tas

Kan inte
något
annat

Eleven 
måste 
ha kun 
skaper

Ett sätt 
att nå 

- soc. utv.

Anna I
svar'

Konven- 21 21 10 14 10 10 7 7
tionell

SIA+Öppen 14 31 22 19 11 - - 3
^^h+sär

12 12 36 - 12 - 4 24

Utbildning

A pec.lär. - 19 19 24 7 14 7 - 10
^utbildn

Ej d:o 15 28 17 17 10 0 8 5

Tabell 55. Kan du arbeta mot läroplanens mål av social utveckling och pnr
sonlighetsutveckling. Svar i %.

Skoltyp JA NEJ Jag för
söker

Antal av
givna svar

Konventionell 43 48 10 21
SIA+Öppen 42 33 25 24
Rh+Sär 83 17 0 12

Utbildning

Spec.lär.- 53 43
utbildn
Ej d:o 44 26

30

30 27



Tabell 56. Vilka hinder finns som omöjliggör för dig att arbeta mot lär< 
planens mål av socialpersonlighetsutveckling. Svar i %.

Skoltyp Elevs
into
lerans

Jag sak 
nar ut
bildn.

- Skolans 
orga
nisa
tion

Andra's för
väntningar

Jag tror 
inte på 
dom

För många 
elever

Konven
tionell

- 50 25 16 8 -

SIA+ Öppen 13 44 6 25 - 13

Rh+Sär - 100 - - - -

Utbildning

Spec.lär.- 
utbildn

- 62 23 8 8 -

Ej d:o 12 41 6 29 - 2

Tabell 57. Ger läromedlen eleven den kunskap han/hon hehnvnr.

Skoltyp JA NEJ Tvek
sam

Antal av
givna svar

Konventionell 33 43 24 21
SIA+Öppen 17 71 13 24

RH+Sär 43 43 14 7

Utbildning

Spec.lär.- 32 48 20 25
utbildn



Tabell 50. Förmedlar du elevbehovet?. Svar i

Skoltyp 0a, jag 
försöker

Inte
jämt

Nej
inte
alls

Vi arbe- Vet ej 
tar med 
baskun- 
skaper

Vet ej 
elevbe
hovet

Antal av
givna svar

Konven
tionell

13 63 19 - 6 - 16

SIA+Öppen 14 62 19 - - 5 21

Rh+Sär 36 36 9 9 9 - 11

Utbildning

Spec.lär.- 
utbildn

22 52 15 4 7 - 27

Ej d: o 14 62 19 19 - 5 21

Tabell 59. Hur sker samverkan med kollegorna. Svar i %.

koltyp Samverkan med 
hela i EVG i
dagen arbets

lag

kollegorna sker 
i samtals
grupp, stu
diecirkel

på fast 
tid

spora
diskt

vid soci
al trä
ning

på an
nat sött

inte alb
jag är 
ensam

Dnven- 37 5 5 5 21 - - 26
ionell

®Öppen 21 64 7 4 . . 4

D + Sär 7 - - 14 - 21 50 -

’’ ldning

Dec.lär.- 29 9 3 11 9 9 20 11
:bildn

] d:o 15 62 4 8 12



Tabell 60. Vad man som speciallärare samverkar omkring i skolan. Svar i

iliyp Råd i akuta 
situationer

Byte av 
material

Diskute
rar me
todik

Diskute
rar ide
ologier

Diskute
rar elev
problem

Diskute
rar för
del ni ng 
av re
surser

Plane
rar

Annat Anl ' '
■VT '
11.1
■ ; > /; 11

iv en-
jnnl l

m 16 14 - 21 - 25 4 ' 1 \

öppen 2 6 19 4 26 2 36 4

^Sär 44 - 22 - - - 1'1 22 ' 1

ii ldrring •. lär. 
a i Irin

- 24 15 15 - 15 - 21 0

c 1: rj 4 6 20 4 25 2 35 4 2 1

Tabell 61. Hur är speciallärarens undervisningsstrategi uppbyggd. Svar > ••

Skoltyp Speciallärarens undervisningsstrategi utvecklas utifrån hans/l mu!'- n -

erfa- teori ideologi erfa- erfa- vet ej Annat Antal * '
renhet renhet renhet givna ■■■ ■ ' t

+ teori + teori 
+ ideo
logi •

Konven- 65 - 5
tionell

15 - 10 ?n

•
SIA+Üppen 43 - 30 22 4 23

Rh+Sär 67 7 - - 7 IS

Utbildning

Spec, lär’.- 71 3 4
utbildn

9 6 6 31

Ej d:o 52 26 15 4 2/



Tabell 62. Varför tar ni inte upp elevinitiativ?. Svar i %,

Skoltyp Besöks - 
effekt

Läraren 
låst av 
plane- 
ring

Vet ej 
vart 
det le
der

Rädd om 
tiden

Styrs av 
den gam
la lärar
rollen

Vet ej Annat

Konven
tionell

5 5 10 40 10 5 25

SIA+Öppen - 5 30 22 17 - 26

Rh+Sär 14 - 7 14 14 14 36

Utbildning

Spec.lär.- 
utbildn

6 3 3 25 19 9 34

Ej d:o 4 4 36 28 8 0 20





B i 1 aga 1

INTERVJU - STRUKTUR - INTERVJU 1_______________

1 Hur lange Har du arbetat som speciallärare?

2 Hur langa har du arbetat på den här skolan?

3 Om du hade möjlighet att själv välja skulle 
du då arbeta på någon annan skola?

4 Om du hade möjlighet skulle du då välja 
någon annan lärartjänst?

5 Har du haft något annat yrke?

6 Har du någon gång haft tankar kring att 
byta yrke?

7 Vad är det som är positivt med spec.jobbet?

8 Vad är det som är negativt med spec.jobbet?

9 Vilken uppgift tycker du är viktigast för
spec i a 1 underv? sn i nqen?___________________ _____

10 Om någon sa att vi måste omfördela skolans 
resurser för att få en bättre skola, vad 
skulle du säga om det?

11 Vad innefattar du i begreppet elevvård?

12 På vilket sätt kan spec.läraren bidraga 
till de elevvårdande uppgifterna?

13 Vilka orsaker finns till att elever får 
specialundervisning?

14 Hur tas eleverna ut till spec i a 1under-
visning?_____________________________

15 Finns det någon skillnad mellan spec. 
undervisning och annan undervisning?

16 Har du gått specia 11ärarutbi1dningen?

17 Vad var positivt med spec.utbildningen?

18 Vilken nytta har du haft av spec.utbi1dn?

19 Vad fattades i spec.utbildnlngen?

20 Vad hade kunnat tas bort i spec.utbi 1dn?

Nej-Vad är det som gör att du vill 
fortsätta arbeta här?
Ja-Vad hindrar dig att göra det?
Vi 1 ken är orsaken?

Nej-Vad är det som är så värde
fullt med din nuvarande tjänst? 
Ja-Vilken slags tjänst? Vilka 
hinder finns? Vad skulle du för- 
vänta dig?___________________________

Nej-Har det påverkat ditt lärar
arbete? Ja-Vilket? Feriejobb?
Har det påverkat ditt lärararbete?

Nej-Vad skiljer läraryrket från 
andra yrken?
Ja-När har du haft sådana fun
deringar? Vad hindrade dig från 
att byta?

Klarar skolan av den uppgiften?

(resurser=personal, material, 
lokaler) Hur skulle omfördel- 
ningen ske och med vilket syfte?

Vilken är den viktigaste elev- 
vårdande uppgiften?

Kan orsakerna ligga någon annan
stans? (eleven-skolorganisatio- 
nen-samhället)

Vem beslutar om åtgärder? Vilka 
kan påverka beslutet?

Nej-Varför har vi då spec i alunder- 
visninq. Ja-Vad är det som skiljer?

Nej-Tänker du göra det? Vad väntar 
du dig? Ja-När? Vilken gren? Var?
VI1 ken orsak?

(trygghet-undervisn.-pers.process- 
proffes iona1 i tet)

_ I I _

SAMMANFATTA INTERVJUN!





DAGBOKSANTECKNINGAR



Syftet med '< uspe 1 -p ro j ekt et är att söka analysera utbildnings
behovet för de speciallärare som utbildas enligt speciallärar
linjens gren 1. Primärt skulle denna analys kunna tänkas resul
tera i ett förslag om ändrad speciallärarutbi1dning. 
Utbildningsbehovet har vi sökt kartlägga genom enkäter, interv
juer och observationer av undervisningssituationer, men vi vill 
också pröva denna form av självobservation, som förmedlas till 
oss via enkla dagboksanteckningar.
Vi är medvetna om att de problem man upplever som lärare i 
mycket hög grad är specifika och ensartade och att en utbild
ning aldrig kan utmynna i en detaljerad tipskatalog. Vi tror 
dock att man genom en probleminventering av detta slag kan 
tillföra lärarutbildningen en ökad prolbemmedvetenhet, som 
kan ieda till att den studerande under utbildningen kan ges 
en ökad beredskap för svårigheter, som är att vänta i arbetet. 
För att kunna se om svårigheterna är generella eller kopplade 
till vissa andra bakgrundsfaktorer som kön ålder etc. har vi 
också bett om några bakgrundsdata. Vi har också vänt oss till 
andra lärarkategorier än speciallärare.
Det är vår förhoppning att du inte skall uppleva den hjälp vi 
härmed ber dig om alltför betungande.



i_öP NUMMER

Jag är man □
kvinna □

Nin ålder är < 30 0ar

30 -40 0ar

40 -50 0ar
> 50 0ar

□□□□
Hin tjänstgöring

normalklass

specialklass

samordnad 
spec.uv.

□□
□

förlagd ill

typ:

typ:

På lågstadium

me 1 lanstadium 

högs ta di um

□□□
Skolan där jag 

konventione11 

SIA-skola 

öppen skela 

specialskola 

s koIdagh em

□ □ □ '□□

är att anse som

3ag har speciallärarutbildning 

jag har inte spec i a 1 lärarutb.

utb.ar

utb.ort

Kompletterande upplysningar:



2:4

INSTRUKTIVER FÖR DAGBOKEN:

1. Skriv ner det som du tyckte var svårast i ditt arbete 

idag. Beskriv kort den situationen.

2. Anteckna gärna flera situationer samma dag. Skriv dock 

ner minst en.

3. Om du ger flera situationer samma dag, rangordna dem i 

s vå righ ets grad.

4. När dagboksperioden är slut, överväg vilka de svåraste 

situationerna under perioden varit (t ex tre). Rangordna 

dem.

5. Börja fcr varje dag på ett nytt ark.



□agens batjm:

Idag var detta svårast i mitt arbete:



2:6

Rangordna här de svåraste situationerna under hela dagboks- 

perioden. Ange endast vilken dag varje situation inträffade, 
□u behöver inte beskriva händelserna här..



Bilaga 3 (2)

Till kategori I: Problem beroende av lärarkarakteristika fördes 
följande undergrupper:

1. Upplevd och utsagd utbildningsbrist

2. Upplevd oförmåga att motivera och 
aktivera elev

3. På annat sätt upplevd otillräcklighet

4. Upplevd osäkerhet om lärarrollen

5. Svårighet att förändra omgivningen

6. Låg status i speciallärarrollen

7. Kravet på flexibilitet

8. Svårighet att kunna hjälpa alla 
elever - alla lärare

9. Övriga problem som kan hänföras 
till läraren



3:2

Huvudkategori II: Problem beroende av elevkarakteristika kunde 
vi indela i följande undergrupper:

10. Eleverna är bråkiga och oroliga
11. Eleverna är pratiga och okoncentrerade
12. Eleverna är svagt begåvade eller har 

dåliga kunskaper
13. Eleverna är omotiverade för skolarbetet-
14. Elevens handikapp ger följdsymtom
15. Eleven är invandrare
16. Eleven har dåliga hemförhållanden

17. Eleven glömmer
18. Eleven mobbas eller mobbar
19. Eleven kommer för sent
20. Eleven skolkar
21. Eleven har (alltför stora) krav på sin lärare
22. Annat som kan hänföras till elevbeteende

Huvudkategori III: Problem beroende av relationssvårigheter 
fick följande undergrupper:

23. Problem med re lationerna elev - elev
24. Problem med 

viss elev
rel . mellan uppgiftslämnaren o ch

25. Problem med 
andra lärare

re 1 . mellan uppgiftslämnaren och

26 . Problem med 
vårdnadshav.

re 1 . mellan uppgiftslämnaren och

27. Problem med re 1 . mellan andra lärare och eleverna
28 . Problem mellan 

ningshavare
uppgiftslämnaren och andra be fat t -

Huvudkategori IV: Problem beroende av organisationen 
i följande undergrupper:

indelade vi

29 . Problem beroende
30 . P rob lem beroende
31. P ro b 1 e m beroende
32. Prob lem beroende
33. Problem 

bili tet
beroende

34 . P rob lem beroende
35. Prob lem beroende
36 . P rob lem 

dåliga c
beroende

1: Q

37. P rob lem beroejnde
38. Problem beroende

av bristande personella resurser 
av bristande lokalmässiga resurser 
av bristande tidsmässiga resurser 

av alltför låst organisation 
på alltför stora krav på flexi-

av alltför hetrogena grupper 
av"~~s våri ghe ter att integrera 
av brist på läromede 1. el. på

av krav på betyg och prov 

av krånglande hjälpmedel



Bilaga 4 (2}

KUSPEL -p ro j e ktet

OBSERVATIONSSCHEMA

Datum _____

Lektion nr 
Tid

Obs.grupp 
Individ

/

Elevgrupp åk 
Ämne

Gruppstorlek 
Obs.plats

(fl) Cp)

Fysiska förhållanden

Lokalens placering i skolan
2Storlek ________________ m

Utrustning _____________________

Ovanlig utrustning

Specialisering genom fcremål

Specialisering genom placering 

Möblering __________________________

Territorieindelning



OBSERVATIONSSCHEMA FAS NR 

TID

SUBJEKT

STOFF

Lärare
elev

?

lärobok __________________

arbetsbok _______________

annat konkret material

upplevelse ______________
?

KOGNITIV NIVÅ låg

hög

AFFEKTIV NIVÅ stödjande __

ej stödjande 
?

KOMMUNIKATION

nej

ja
I
7

K G I

monolog |

kvasidialog ;

dialog i

-x=» elevaktivitet 

K G I
J"~ " J lyssnar ____________

___j__________ ! läser ________________

| ; iakttar _____________

i ■ skriver (färc.tr.)

skapar _________________

laborerar______________

ej relevant beteende
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Bilaga

Nu kommer enkäten som skall ligga som underlag för 
planeringen av Bäcksjödagarna.
Dina svar är därför viktiga. Tiden är knapp. Lämna 
Din enkät senast måndag 16.00 i lådan i mellanstadiets 
lärarrum! Du är anonym så ta bort din namnlapp.

OBS!
L märkta frågor är till för enbart lärare, övriga frågor 
för hela personalen.

Besvara frågorna med ett kryss på skalan.

PROJEKTGRUPPEN



Instämmer
helt

Instämmer 
inte alls

-i----h

32 Det är bra att ha en skolledning som har huvud
ansvaret för verksamheten.

5 Vi på skolan stöder och hjälper varandra i vårt 
arbete.

2 Mina kollegor beklagar sig ofta över att de 
inte trivs.

12 Vi som arbetar här tar ansvaret för hur det 
är i den här skolan.

21 Lärarna på min skolan har olika uppfattning 
om hur undervisningen ska bedrivas.

19 I undervisningen och synen på eleverna är det 
viktigt att man följer viss ideologi.

25 Den praktiska erfarenheten betyder mer för mig 
när jag väljer undervisningsmetod än pedagogiska 
teorier.

13 Personalen på den här skolan har tillräckligt 
många möjligheter/tillfällen att diskutera 
sin arbetssituation.

38 Jag tycker att de flesta besluten på den här 
skolan fattas över mitt huvud.

15 Jag känner ofta orealistiska förväntningar 
"från kollegor/elevvårdspersonal i mitt arbete 
med eleverna.

27 Jag tror att lärare på den här skolan söker 
tjänstledighet eller slutar skolan i större 
utsträckning än vad som är vanligt vid andra 
skolor.

U3 Ansvaret för elevvården vilar på alla som 
arbetar i skolan.

UO Speciallärarnas insatser skulle korama bättre 
till sin rätt.

16 Man diskuterar öppet om personliga problem inom 
personalgruppen.

29 En förutsättning för gott samarbete är att man 
lär känna varandra och vågar ge av sig själv.

33 Personerna tar egna initiativ för att förändra 
det man är missnöjd med på skolan. k. -

28 Det här är en livfull och akti/ arbetsplats.
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/------ 1------- 4------ f------ f------ 1

Jag diskuterar öppet om mina personliga problem 
inom personalgruppen.
Jag går ofta med på beslut i en stor grupp där
för att det är enklast så.

Det skulle finnas större möjlighet att ägna sig 
mera åt elevvårdsfrågor.

Jag delar ofta med mig av pedagogiska tips till 
mina kollegor.

Det finns ett verkligt medbestämmande för per
sonalen på den här skolan.

Vissa lärare i kollegiet dominerar diskussioner 
så att andra hindras att delta.

/-----4

t-----1

/----1

i-----4
Om vi vill förändra någonting på skolan så hindras 
vi av organisationen. j_

Jag försöker följa en viss ideologi i min under
visning.
Det är lätt att få gehör för olika åsikter på den 
här skolan.

Pedagogiska teorier är värdelösa i den praktiska 
undervisningssituationen.

Jag tycker att specialundervisningsresursen ut
nyttjas på ett bra sätt på den här skolan.

Att diskutera eller engagera sig i andra kolle
gors elevproblem är i regel bortkastad tid.

Det sätt jag är på tillsammans med barn är för
ankrad i den syn jag har på människor.
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t-----4

t-----4

f----4

f-----4
Lärarna på min skola delar med sig av pedagogiska 
tips. j_

Det finns verkligen samhörighet mellan kolle
gorna på den här skolan. y_
Lokalerna på den här skolan utnyttjas på ett 
ändamålsenligt sätt. 4
Här på skolan uppmuntrar man verkligen ideer till 
förändringar. ~=— y_

På den här skolan vågar man inte tala oln "samarbets- 
problem. yL

Elevvårdsresursen vid den här skolan är i stort 
sett tillräcklig. 4----1
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De elever som har stora problem borde tas om 
hand på något sätt så att personalen på vår 
skolan inte behöver störas av dem.

Jag har för lite tid att ägna mig åt elewårds- 
frågor.

Jag är nöjd med min arbetslokal.

Jag är rädd för att yttra mig i en stor grupp.

Jag känner att jag får gehör för mina åsikter 
på den här skolan.

Lärarnas uppgift är att enbart bedriva under
visning.

Personalgrupperna har sinsemellan ofta olika 
åsikter om hur de ska vara i skolan.

Vissa grupper bestämmer mer än andra på den 
här arbetsplatsen.

Det är svårt att få kollegorna att diskutera 
pedagogiska frågor.

Jag trivs inte på den här skolan.

Lärarna tar i regel ensam ansvaret för sin 
klassrumssituation.
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Egna funderingar


