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Del 1.

BAKGRUNDSTECKNING.

Under mitten av 1970-talet utförde jag en 
utvärderingsstudie av special- lärarutbildningen. Projektet, som 
benämndes KUSPEL-projektet - en förkortning av Kvalitativ 
utvärdering av Speciallärarutbildning enligt gren 1- finansierades 
genom anslag från Skolöverstyrelsen och sedermera av UHÄ. Arbetet 
rapporterades i ett antal rapporter (Edqvist 1977 a, b och c samt 
1986). Tidsperioden, då arbetet utfördes, kan karakteriseras som en 
period fylld av förändringar och starka åsiktsbrytningar. Både 
specialundervisning och speciallärarutbildning var föremål för starkt 
ifrågasättande och i varje fall verksamheten, som den då bedrevs, var 
föremål för stark kritik. Jag kommer att återkomma till detta längre 
fram i denna rapport. Drygt 10 år har gått sedan arbetet slutfördes. 
Eftersom vi just nu åter tycks stå inför en förändring av special
lärarutbildning,också denna gång beroende av en stark kritik av hur 
verksamheten bedrivs, har det känts angeläget för mig att åter 
aktualisera KUSPEL-projektet, och att med det som bakgrundspunkt, 
beskriva den period som följde efter det att projektet avslutades. I 
tid innebär det i stort sett tiden från det att effekterna av SIA- 
utredningens arbete blev skönjbara i skolverksamheten och fram till 
årskiftet 1988/89, då detta just skrivs.

SYFTET MED DENNA RAPPORT

Syftet med denna rapport är främst,
att mot bakgrund av det s k KUSPEL-projektet försöka ge ett 
perspektiv till dagens aktuella förändring av 
speciallärarutbildningen,

att försöka relatera förändringen av denna utbildning i ett
tidsperspektiv till förändringsförslag inom den grundläggande 
lärarutbildningen,

att relatera speciallärarutbildningen till läroplaner och 
skolverksamhet som är aktuella för den utbildade specialläraren. 

Med utgångspunkt i ovanstående vill jag dessutom söka överväga om 
den nu planerade nya speciallärarutbildningen kan ha möjlighet, att 
vara en förändringspotential i vårt skolsamhälle.

RAPPORTENS DISPOSITION

Rapporten kommer att disponeras på följande sätt:
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Efter detta inledningsavsnitt, del 1 i rapporten, som förutom syfte 
och rapportens disposition också kommer att ta upp definitioner, 
avgränsningsproblem och några mer generella problem såväl kring 
KUSPEL-projektet som kring den nu aktuella rapporten .kommer 
fortsättningen att i övrigt delas in i fem delar.

Del 2 ger en beskrivning av specialundervisningens och 
speciallärarutbildningens framväxt fram till tiden för SIA- 
utredningens förslag.

Del 3 försöker beskriva några följdverkningar av SIA- 
utredningen.

Den fjärde delen kommer att bestå av en sammanfattning av 
KUSPEL-projektets empiriska arbete.

Del 5 tar upp hur lärarutbildningarna sökt utveckla det 
specialpedagogiska kunnandet.

Den avslutande sjätte delen kommer att uppehålla sig vid det 
aktuella förändringsförslaget och ge en del reflexioner kring 
tillämpningen av detta i den praktiska verksamheten. Detta 
förslag kommer också där att relateras till det förslag som 
avgavs i samband med KUSPEL-projektets arbete.

VARFÖR KOM KUSPEL-PROJEKTET TILL?

I skarven mellan sextiotal och sjuttiotal hade grundskolans 
specialundervisning kvantitativt utvecklats så att mer än vart 
tredje barn inom grundskolan någon gång under sin skoltid erhållit 
specialundervisning i någon form. Expansionen tycktes inte avta och 
för att på något sätt markera ett gränstal,som inte skulle få 
överstigas, utfärdade Skolöverstyrelsen år 1972 en anvisning, som 
innebar,att maximalt skulle varje kommun högst få utta 0.3 
veckotimmar specialundervisning per elev i grund-skolan. Detta 
innebar i realiteten ,att om en skola hade 100 elever .skulle högst 30 
veckotimmar ( 100x0,3) få utnyttjas till specialundervisning, vilket i 
sig innebar att 100 elever var tillräckligt för att erhålla statsbidrag 
för en speciallärartjänst. Med dagens erfarenhet är det enkelt att 
konstatera ,att specialundervisning vid denna tidpunkt hade nått sitt 
maximum vad gäller kvantitativt uttag, men som representant för 
special-undervisningen var det då svårare att förstå ,att alla 
förändringar vad gäller kvantitativa förehållanden ,som kunde tänkas 
.enbart skulle komma att innebära nedskärningar.

Specialundervisningens tillväxt kan naturligtvis ses som ett 
tecken på,att förhållandena i skolan vid den här tidpunkten var 
problematiska. Under sjuttiotalets första månader hade dessa skolans 
problem i högsta grad kommit att fokuseras i pressen ,och denna 
pressdebatt hade uppmärksammats bl a av statsutskottet ,som i sin 
tur krävde att riksdagen skulle tillsätta en utredning , som skulle få i 
uppdrag att dels analysera problemorsaker och dels föreslå 
förändringar,som skulle kunna lösa dessa svåra skolproblem. På så
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sätt startade SIA-utredningen, som kom att arbeta från juli 1970 till 
maj 1974. Eftersom specialundervisningen i hög grad var kopplad till 
skolproblem, måste givetvis just specialundervisningen i hög grad 
fokuseras av utredningen. Jag får senare i denna rapport tillfälle att 
återkomma till SIA-utredningen.

Under de år som utredningen arbetade läckte mycket lite ut 
om arbetet och vad förslagen skulle få för inriktning. Rykten kom dock 
i omlopp, och några av dessa rykten lät omtala ,att 
specialundervisningen var dödsdömd. Om nu en undervisnings-form, 
som tarvar speciellt utbildade lärare skall avvecklas så måste ju 
detta också innebära, att den speciella lärarutbildning, som utbildar 
dessa lärare i fråga, också måste vara i farozonen. Rädslan inför den 
ovissa framtiden gjorde, att de, som kände ansvar för 
speciallärarutbildningen och dess framtid, aktiverade sig på så sätt, 
att konferenser anordnades för att dryfta framtiden. Det 
konstaterades, att även om man kunde vara kritisk mot vissa delar av 
både specialundervisning och speciallärar-utbildning, så var ju inte 
allt dåligt. Det gällde nu att försöka påvisa det, som var bra och 
komma med förslag på hur detta, som var bra .kunde utvecklas till 
något ännu bättre. Ur dessa diskussioner föddes några olika 
utvärderingsprojekt bl. a det s.k KUSPEL-projektet, där förkortningen 
stod för Kvalitativ Utvärdering av Speciallärar-utbildning (enligt 
gren 1).

Denna rapport tar som sin utgångspunkt i tid just denna 
period i början av sjuttiotalet, som kom att innebära en förändringens 
tid för specialundervisning och speciallärarutbildning. I sak blir 
utgångspunkten de rapporter, som utgavs inom KUSPEL-projektet. I 
dessa ges bl.a ett historiskt perspektiv både på specialundervis-ning 
och speciallärarutbildning, men fokuserar i första hand 
speciallärarutbildningen, sådan den gestaltade sig i mitten av
sjuttiotalet, men också specialundervisningen, eftersom 
utvärderingsstudien kom att göras såväl internt inom utbildningen
som externt ute på "fältet" .

Det är ju i det närmaste regel, att ett förändringsbeslut 
alltid föregås av ett utredningsarbete, som utmynnar i ett
förändringsförslag. Just vid tidpunkter för förändring initieras ofta 
diskussioner och debatter om den företeelse, som är aktuell för 
förändring. Det är då, enligt mitt förmenande, särskilt viktigt att 
aktualisera insikten om att en företeelse som t.ex
speciallärarutbildningen inte utvecklats av sig själv, utan att den i 
hög grad finns och alltid funnits i ett samhälle, som påverkat , men 
kanske i någon grad också påverkats, och att den är (och också alltid 
har varit) starkt relatérad till andra företeelser i detta samhälle. 
Under den tid företeelsen verkat har inom den utvecklats såväl 
erfarenheter och kunskaper som normer och regler. Somliga av dessa 
normer och regler fungerar, trots att de inte finns nedskrivna, som
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absolut. De reglerar verksamheten, normaliserar den , och ifrågasätts 
därför inte. De som får uppdraget att utreda verksamheten har kanske 
internrekryterats och kan därför ha svårt att frigöra sig från en 
ballast av normativa regler eller har de, som är mottagare, svårt att 
ta emot ett förslag, därför att deras tolkning av det lagda förslaget 
färgas av deras specifika, kanske lokala erfarenheter, som kan vara 
helt andra än utredarnas.

NÅGRA DEFINITIONER OCH AVGRÄNSNINGAR

Denna rapport skall avhandla i första hand vissa delar av 
speciallärarutbildningen, men som redan framgått är det helt orimligt 
att avhandla detta område utan att beröra andra företeelser ,som är 
starkt relaterade till denna form av lärarutbildning. Det, som 
narurligtvis i hög grad kommer att styra en lärarutbildning, och detta 
är generellt, är givetvis den skolform som lärarutbildningen avser 
att utbilda lärare för. Innan jag fort-sätter är det viktigt att dels 
definiera de båda huvudbegreppen speciallärarutbildning och 
specialundervisning, och dels göra några avgränsningar.

Jag har tidigare medvetet använt mig av begreppet 
specialundervisning även om detta i dagens skolverksamhet inte 
längre är helt adekvat . I och med att den nu aktuella läroplanen för 
grundskolan, LGr-80, infördes försvann i viss mening begreppet . 
Anledningen till detta var, att SIA-utredningen framfört 
uppfattningen ,att begreppet specialundervisning fått en dubbel 
betydelse. Begreppet hade dels betecknat en organisationsform och 
dels en metodisk inriktning, Utredarna menade ,att det var nödvändigt 
att lämna denna dubbeltydighet, och man gjorde så småningom i 
utredningen en klar åtskillnad mellan begreppet specialundervisning, 
som fick stå för organisationsformen, och begreppet 
specialpedagogik, som fick beteckna den kvalitativa, metodiska 
inriktningen.

Specialundervisning skulle operationellt kunna definieras 
som den undervisningsform, där undervisningen bedrivs av lärare, som 
är anställd såsom speciallärare. Specialundervisning återfinns i ett 
flertal skolformer och kan organiseras på olika sätt. De vanligaste 
skolformer, där specialundervisning är huvudsaklig 
undervisningsform, återfinnes bland statens specialskolor för gravt 
synskadade, talskadade och hörselsakadade. Inom landstingets 
kompetensområde finns special-undervisning dels inom 
omsorgsverksamheten, och där både inom träningsskola och 
grundsärskola och dels inom s.k. paragraf-tolv hem (tidigare 
benämnda ungdoms-vårdsskolor) och också inom andra former av hem 
för särskild vård och boende. Inom kommunala skolformer återfinnes 
specialundervisning både inom grundskola och gymnasieskola.
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Specialundervisningen kan organiseras som 
klassundervisning , där specialläraren har en grupp elever, som har 
hela eller större delen av sin undervisning gemensamt. Specialklassen 
är en speciell form av den s.k. fasta gruppen och som skiljer sig från 
de vanligast förekommande fasta grupperna på så sätt, att klassen är 
en organisatorisk enhet där eleven registrerats såsom tillhörig och 
det t.ex på betyg fram-kommer, att eleven har sin huvudsakliga 
undervisning i denna fasta grupp. Specialklassen finns huvudsakligen 
kvar inom specialskolan och inom landstingens verksamhetsområde. 
Inom grund- och gymnasieskola är merparten av special
undervisningen organiserad som samordnad specialundervisning, och 
den kan huvudsakligen uppdelas i två skilda organisationsformer, den 
s.k. klinikundervisningen och den s.k. kompanjonlärarundervisningen. 
Vilken form som specialundervisningen skall erhålla, bör kunna 
beslutas av den arbetsenhet, som specialläraren tillhör.

Om arbetsenheten1 väljer att organisera 
specialundervisningen som s.k. klinikundervisning ,så innebär detta, 
att de elever,som är i behov av extra stöd och hjälp, under några 
veckotimmar får möta en speciallärare, som förhoppningsvis bedriver 
specialpedagogiskt arbete.. I det andra alternativet arbetar 
specialläraren parallellt med klassläraren och kan välja att arbeta i 
samma lokal, men specialläraren kan också, om det så befinns vara 
lämpligt, ta sina elever med sig till en annan lokal, där man kan 
arbeta mer ostört med de speciella svårigheter eleven eller eleverna 
har. Gemensamt för den samordnade specialundervisningen är, att 
eleven organisatoriskt fortfarande tillhör sin klass, och detta är 
speciellt viktigt att minnas , när den samord-nade 
specialundervisningen får formen av fast grupp, d.v.s eleven får all 
eller merparten av sin undervisning i en mindre grupp under en längre 
tid. 2 . En speciell form av fast grupp är det s.k skoldaghemmet, som 
är avsett för elever med socio-emotionella problem. Där kan eleven 
vara placerad längre tid än en termin. Undervisningen är ofta mycket 
personalintensiv och undervisningen lokaliseras ofta utanför den 
vanliga grundskolans byggnader.

Vad är då specialpedagogiskt arbete? Enligt SIA- 
utredningen skulle det begreppet avse en kvalitativ metodisk 
inriktning. Dessvärre är det förenat med betydande svårigheter att 
ge en entydig definition av begreppet. Naturligtvis är det nödvändigt 
för dem som arbetar med specialpedagogiska uppgifter att ha sin 
verksamhet definierad och den intresseförening som finns

*Med arbetsenhet avses de lärare och elever i de klasser som skolan beslutat 
skall samordna en viss verksamhet. Arbetsenheten kan organiseras dels 
horisontellt d.v.s så att samtliga klasser av samma årskurs bildar arbetsenhet 
eller vertikalt då t.ex. en klass av vardera årskurs från ev. klassl-6 bildar en 
arbetsenhet. Arbetsenheten har ett reglerat beslutsorgan i 
arbetsenhetskonferensen, som har möjlighet att t.ex besluta om hur 
arbetsenhetens specialundervisning skall organiseras 
^Med länere tid avses maximalt en termin
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organiserad för speciallärare , Svenska förbundet för 
specialpedagogik, har gett följande definition. Man skiljer i sin 
definition mellan begreppen specialpedagogik och specialpedagogiskt 
synsätt.

”Specialpedagogik riktas mot elever, som har så 
stora problem i utvecklingen att det inte är tillräckligt 
med ämnesmetodiska och allmänna 
personlighetsutvecklande kunskaper.

Specialpedagogik utgår från det enskilda barnets 
behov och förutsättningar. Den tar hänsyn till barnet i den 
totala livssituationen i och utanför skolan.

Specialpedagogik bygger på fördjupade kunskaper 
om barns utveckling och behov samt om barnens situation i 
dagens samhälle.

För specialläraren går individens behov före 
ämnets eller kursens krav.

Special läraren utgår i sitt arbete från elevens 
starka sidor, men också från en analys av elevens situation 
medicinskt, somatiskt, pedagogiskt och psykologiskt.

Specialläraren ser på elevens starka sidor 
tillsammans med elev och förälder som utgångspunkt för 
en åtgärd.”

Det specialpedagogiska synsättet innefattar följande:

Det specialpedagogiska synsättet förutsätter att 
skolan och dess personal, förälder och barn ställer upp på 
innebörden av begreppet ”En skola för alla”

Detta innebär att man accepterar alla elever som 
de är med individuelle särdrag och att man tror på 
människans inneboende lust att lära.

Detta förutsätter ett förhållningssätt till barn 
och ungdomar, som präglas av kärlek, omsorg och positiva 
förväntningar.

Synsättet innebär att det ger möjlighet för 
eleverna i en klass att inte behöva arbeta med samma 
saker, samma läromedel etc.'

Hinder för elevens utveckling söker man i första 
hand utanför individen själv i t ex arbetssätt, 
oreganisation.

Ett specialpedagogiskt synsätt bygger på en 
människosyn, som är mycket vidsynt och 
optimistiskt”.(Elsi-Britt Jodahl, 1987)

Maltén (1985) definierar de specialpedagogiska uppgifterna 
på följande sätt:

”1 denna bok har jag försökt visa att en lärare 
med specialpedagogisk kompetens har två huvuduppgifter:
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Förebvaaande. med inriktning på elevernas 
helhetsutveckling via en anpassning av kursinnehåll och 
arbetssätt till deras förutsättningar och behov - en 
gemensam uppgift för alla lärare och där speciallärarens 
ansvar endast är indirekt.

Åtgärdande, med mer riktade insatser kring 
elever med vilka man trots alla förebyggande insatser " 
inte nått ända fram" - har specialläraren ett mer direkt 
ansvar men i samverkan med övriga lärare, 
elevvårdspersonal m.fl. (A.a 1985 s. 176)

Även om Malténs definition är mer koncentrerad och 
därigenom mer öppen för olika tolkningar tycks det mig som om om 
hans definition mer ser det specialpedagogiska arbetet riktat mot 
enskilda elever. Jodal däremot ser specialpedagogik mer som en 
helhetsorienterad verksamhet, där elevens problem kan ses som 
störning i relationen mellan elev och skolsamhälle och där det inte 
endast gäller att anpassa och/eller behandla enskilda elever utan i 
stället att söka förändra/förbättra hela skolans verksamhet.

Denna skillnad i synsätt tydliggör Emanuelsson (1983) på 
följande sätt. Han konstaterar att

”Det är mycket lätt att se, att man kommer till 
helt olika bestämningar av specialpedagogernas 
arbetsuppgifter beroende på vilken utgångspunkt man
tar.................uppgifterna kommer att se helt olika ut
beroende på om man tar sin utgångspunkt i läroplanens 
övergripande mål eller om man ser uppgifterna utifrån en 
s.k. verklighet i skolan ,som man betraktar som i stort 
sett omöjlig att förändra." ( A.a, 1983 s.2-3)

Detta skulle kunna uttryckas på så sätt att 
specialundervisningen endera kan utgå från elevernas behov eller från 
lärarnas behov och utifrån dessa olika ibland motsägelsefulla 
ansatser få helt olika inriktningar. Men även om utgångspunkten tas i 
t ex "elevens behov" kan paradoxala motsättningar definieras.

De motsättningarna exemplifieras av Stukat (1987) på 
följande sätt:

”Man möter många uttalanden om specialpedagogik som har 
karaktären av paradoxer, d.v.s (åtminstone skenbara) 
motsägelser. Det gäller såväl beträffande synsättet på den 
individuella eleven som i fråga om undervisningsmetoder 
och organisation.

1. Specialpedagogiken riktar sig till elever som är 
avvikande(genom handikapp eller på annat sätt) men 
samtidigt betonas att dessa elever i grundläggande
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avseenden är lika andra barn ,och att man bör undvika att 
behandla dem som "annorlunda",
2. Specialpedagogiken lägger sig vinn om att utveckla
undervisningsmetoder som tillgodoser den handikappade 
elevens särskilda behov, i vissa fall förmedias metodiken 
genom speciella tekniska hjälpmedel men samtidigt hävdas 
att dessa speciella metoder bör bygga på samma 
grundläggande principer för utveckling och inlärning som 
gäller för alla barn.
3. Specialpedagogiken söker erbjuda den handikappade 
eleven undervisning / tillrättalagd skolmiljö men 
samtidigt har vi normaliseringssträvan med placering i 
vanliga klasser som ett framträdande drag i dagens 
specialpedagogik.
4. För vissa grupper av handikappade elever har betonats 
värdet av samvaro med den "egna" gruppen för 
personlighets och identitetsutvecklingen ,men samtidigt 
önskvärdheten av integration ,som ger tillfälle till 
gemenskap delaktighet och kommunikation med icke 
handikappade kamrater." ( Danielsson & Liljeroth: 1987 
s.148-149)

För mig är det synnerligen viktigt att dessa motsatta 
perspektiv ordentligt tydliggörs och att de verksamma speciallärarna 
söker definiera sin egen verksamhet. Detta är givetvis en viktig del 
av utbildningen.

Delvis oberoende av hur specialpedagogik och 
specialundervisning utformas, förutsättes verksamheten vara förenad 
med vissa bestämda kunskaper hos de lärare som har att bedriva den 
specialpedagogiska verksamheten. Specialläraren skall således ha en 
viss kompetens för sin yrkesverksamhet, och det är denna kompetens 
, som speciallärarutbildningen har till uppgift att utveckla hos sina 
studerande. För närvarande (läsåret 1988-1989) är denna utbildning 
öppen för lärare med en grundläggande lärarutbildning och med minst 
tre års lärarerfarenhet. Utbildningens omfattning är beroende av 
vilken typ av specialundervisning man avser att utbilda sig för. 
Beroende på målgrupp är utbildningen för närvarande uppdelad på tre 
grenar 1. Det är viktigt att påpeka att speciallärarutbildningen

1 Gren 1 ,0-20 poäng »utbildar speciallärare för
grundskolans allmänna behov, således för undervisning av elever 
med svårigheter i matematik, för elever med läs- och 
skrivsårigheter eller för elever med socioemotionella störningar. 
Den kan byggas på med en kurs omfattande 21-40p. och avser att 
utbilda för svårare socioemotionella svårigheter eller för 
undervisning av elever med rörelsehinder (institutionen har att 
välja mellan dessa områden) och dessutom för grundsärskolans 
behov.
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förutsätter och också kräver en grundläggande lärarutbildning. (Detta 
gäller ej för Gren 3)

Denna rapport (liksom KUSPEL-projektet) har avgränsat sitt 
arbete till att omfatta enbart speciallärarutbildning enligt gren 1, 
och när jag fortsättningsvis använder mig av begreppet speciallärare, 
avser jag enbart den speciallärare, som erhållit sin utbildning enligt 
gren 1.

På samma sätt avgränsas speciallärarens 
verksamhetsområde i denna rapport att omfatta den 
specialundervisning och det specialpedagogiska arbete som bedrivs 
inom grundskolan. I den utvärderingsgrupp, som omfattades av 
KUSPEL-projektet, återfinnes dock lärare inom såväl grundsärskola 
som klasser för rörelse-hinder, eftersom dessa både lärarkategorier 
utbildas enligt gren 1.

Som jag påpekat kommer denna rapport att bland andra 
utgångspunkter ha KUSPEL-projektets arbete under slutet av 1970- 
talet. Projektet hade ju som sin huvuduppgift att utvärdera 
speciallärarutbild-ningen enligt gren 1 under en tidsperiod, som 
kännetecknades av ständiga förändringar. För att inte projektet 
endast skulle få ett historiskt värde , gällde det att arbeta i ett 
förändrings-perspektiv. Det framstod därför som synnerligen viktigt 
att se på specialundervisning och speciallärarutbildning på ett 
generellt sätt., och mindre bundet till att den grupp speciallärare, 
som kom att följas mer ingående, hade utbildats efter 1967-års 
utbildningsplan, en plan som alltså var aktuell för förändring. Om inte 
detta hade beaktats hade ju utvärderingsarbetet enbart fått ett 
historiskt värde, och detta innan det egentliga utvärderingsarbetet 
reellt hade påbörjats.

Även denna rapport skrivs i en tidsperiod , präglad av 
förändringar inom lärarutbildningens område och samma 
övergripande, generella ansats har också nu eftersträvts.

Ett annat problem har funnits i svårigheterna att avgränsa
arbetet.

Gren 2 har en omfattning av 40-80p, beroende av 
inriktning och omfattning av utbildningen. Inom grenen finns olika 
profiler . Utbildningen är inriktad mot fysiska handikapp och man 
väljer att utbilda sig inom områdena tal-, syn eller hörsel-döv. Det 
går att kmombinera tal med hörsel och döv och får därigenom en 
80 p:s utbildning.

Gren 3 omfattar 40 p och tillgodoser träningsskolans
behov.
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Även om denna rapport skall beskriva företeelsen 
speciallärarutbildning, kom den inledningsvis att närma sig 
grundskolans specialundervisning. Det har både nu och tidigare visat 
sig vara helt orimligt att beskriva denna form av lärarutbildning 
,utan att beröra den undervisningsform, som lärarutbildningen är 
avsedd att utbilda lärare för. Detta blev ju än mer uppenbart inom 
KUSPEL-projektet ,då projektet gavs den ansatsen att försöka 
klargöra hur de utbildade speciallärararna i sin yrkesverksamhet 
förvaltade sin utbildning.

Det visade sig också orimligt att helt avlägsna sig från övrig 
lärarutbildning, som under sjuttiotalet var föremål för 
förändringsarbete. Detta kan bättre förstås genom att påpeka att om 
den grundläggande lärarutbildningen för in moment , som behandlar 
skolproblem av specialpedagogisk inriktning så kan detta få till följd, 
att speciallärarutbildningen inte behöver ta upp dessa moment i sin 
utbildning, dels därför att dessa kunskaper redan finns hos 
speciallärarutbild-ningens studerande (dessa har ju redan en 
grundläggande lärarutbildning), dels därför att om nu den "vanlige" 
läraren fått dessa specialpedagogiska kunskaper, har beredskapen att 
möta skolproblem ökat. Detta innebär således, att den vanlige läraren 
övertagit en del av speciallärarens tidigare arbetsuppgifter, vilket i 
sig innebär, att speciallärarutbildningen kan inrikta sig mot mer 
"kvalificerade eller kvalificerande" uppgifter. Eftersom en 
utvärdering inte bara bör stanna vid att beskriva den utbildning, den 
utvärderar, utan också bör drista sig att ge förslag på förändringar, 
som kan förbättra utbildningssituation och/eller utbildningsresultat, 
så innebär detta för speciallärarutbildningens del,att också den 
grundläggande lärarutbildningen kommer att beröras.

'EL,

IG OCH SPECIÅLUNDER^
FRAM TILL TIDEN FÖR SIA-UTREDNINGENS FÖRSLAG.

SPECIALUNDERVISNINGENS FÖRSTA ÅRHUNDRADE.

De första specialundervisningsinsatserna i Sverige brukar 
kopplas samman med två personer, nämligen G.A. Silverstolpe , som 
lär ha inrättat en skola för dövstumma elever år 1804 och P.A. Borg, 
som några år senare startar en skola för blinda, döva och vansinniga. 
Det är ur den senares skola som Manilla-skolan så småningom 
utvecklas. Olsson (1981) beskriver i sin uppsats ännu tidigare privata
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insatser inom det, som skulle kunna kallas specialundervisning,men 
dessa har enbart ett perifert intresse.

Staten gick tidigt in som bidragsgivare -redan 1808- 
erhåller Borg statsbidrag till sin skola. Den är dock huvudsakligen 
fråga om en privatskola, och all sådan skolverksamhet grundas i 
allmänhet på enskilda människors initiativ. Det är också viktigt att 
konstatera att de här första specialpedagogiska insatserna kommer 
ett halvt sekel före den obligatoriska skolan.

Det är naturligtvis lätt att misstänka att den här typen av 
skolor egentligen var ett förtäckt omhändertagande av överklassens 
handikappade barn med en biavsikt att ge en lättvindig försörjning för 
huvudmannen. I Borgs fall verkar det inte vara så, utan det synes som 
om det är fråga om en verklig skolverksamhet. Genom att till varje 
län utdela friplatser breddas elevunderlaget Borgs mål för
verksamheten tycks vara att utbilda sina elever till en 
yrkesverksamhet, som kan ge någorlunda försörjning. Redan under 
tidigt 1800-tal uppstod t.ex kopplingen mellan blindhet och 
borsttillverkning, klaverstämning etc. I Borgs skola på Manilla 
undervisades både blinda och döva, men efterhand tvingades man 
skilja dessa grupper åt, huvudsakligen beroende av en viss 
ofördragsamhet mellan de båda handikappgrupperna. De blinda ansåg 
sig bli störda av de dövas "läten" och detta gjorde att de inte kunde 
koncentrera sig på undervisningssituationen. De döva i sin tur ansåg 
sig bli störda av de blindas krampaktiga rörelser (blindismer). I ett 
brev från direktionen för Manillaskolan, ställt till regeringen år 1876 
framhåller man att

”det kan ej vara uppbyggligt för den dövstumme att 
se den blindes ofta förvridna ansiktsuttryck, och ännu 
mindre kan deta vara gagneligt för den blinde att stundom 
vara utsatt för den dövstummes gäck eller den senares 
entoniga ofta obehagliga ljud tränges till den blindes 
vanligen fina och för missljud ömtåliga öra .En förening av 
två abnorma skolor på samma ställe synes ock i sig själv 
vara en abnormitet” ( Olsson, 1982 s.76-77)

Frånsett Borgs insatser, som fortsattes av sonen Ossian, så 
finns inte några motsvarande insatser noterade förrän mitten av 
1850-talet, frånsett från att två anstalter för uppfostran av barn 
och ungdomar som hemfallit åt kriminalitet inrättas i början av 
1830-talet Det är dels Prins Carls uppfostringshem och del Råby 
uppfostringshem. Men när det gäller de fysiska handikappen så blir en 
ny handikappgrupp utöver de tidigare intressant, de 
förståndshandikappade. Mellan 1856 och 1877 inrättas i vårt land 15 
nya skolanstalter och det är då fråga om både dövstumskolor och s k 
idiotskolor.
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Borg hade haft önskan om att kunna utbilda de handikappade 
människorna till ett värdigare liv med möjlighet till egen 
försörjning. Från mitten av 1850-talet dyker en annan anledning till 
utbildning upp. Den får representeras av läkaren Sondén, som i en 
riksdagsdebatt noterar, att det ju borde vara ett samhällsintresse att 

”förvandla odugliga och blott tärande medlemmar 
till verksamma och närande" ( Blomberg, 1934.S.56)

Ledargestalten inom skolverksamheten för de 
förståndshandikap-pade är Emanuella Carlbäck. Hon har i sin tur 
hämtat mycken inspiration och vägledning från Frankrike. Där hade ju 
de båda läkarna Itard och Seguin under sitt arbete med "vilden från 
Aveyron" skaffat sig erfarenhet, som Seguin genom 
läroboksförfattande fört vidare. Från Seguin kommer t.ex begrepp som 
"sinnesträning”. Frankrike är inte bara föregångsland när det gäller 
undervisning av de förståndshandikappade. Därifrån kommer ju också 
både blindskrift och teckenspråk.

Det som är viktigt för mig att konstatera är, att den form av 
specialundervisning, som jag här har berört, uppkommer inom 
institutioner. Den får som målgrupp människor, som redan tidigare på 
grund av en skada eller handikapp är utstötta av samhället eller är 
beroende av andra för sitt uppehälle. Handikappet är således klart 
urskiljande, och denna grupp är beroende av andras medlidande eller är 
deras beteende förenat med förundran ibland kanske också rädsla hos 
omgivningen. De olika institutionerna får klara skiljaktliga 
kompetensområden, men gemensamt för dem är ,att genom att 
handikappet kan kopplas till ett medicinskt intresseområde, kommer 
läkare att få stor betydelse för forskning och utveckling. Även på det 
pedagogiska området får läkarna större betydelse än 
pedagogiska/filosofiska forskare

När den obligatoriska skolan år 1842 blir en realitet, så 
utvecklas så småningom inom denna också ett behov av 
specialundervisning, men där har behovet en annan utgångspunkt. 
Enligt min uppfattning har dock detta behov i viss mån varit skönjbart 
även före 1842-års skolreform.

Ända fram till mitten av 1700-talet hade vårt lands 
befolkningstal hållit sig tämligen konstant. När befolkningstalen 
därefter ökar blir försörjningsmöjligheten för många mycket svår. 
Antalet obesuttna ökar mycket starkt. Många av dess drar sig mot 
städerna för att om möjligt där finna en försörjning. Nordström 
(1961).beskriver hur fattigvården i Stockholm 1807 gör ett 
påpekande, att det förmodligen är den bristande undervisningen, som 
är den väsentligaste anledningen till fattigdom och elände. För att 
råda bot mot detta inrättas i de större städerna därför s.k. 
fattigskolor. Undervisning sker i läsning, skrivning och slöjd och 
syftet, som uttalas är, att undervisningen främst skall vänja eleverna
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till ordning och arbetssamhet. Hoppet är, att skolorna skall leda till 
både försörjningvilja och försörjningsmöjlighet.

När så småningom den obligatoriska skolan 1842 inrättas, 
finns dessa motiv också uttalade. Johansson (1975) påpekar att 
läskunnigheten redan före den obligatoriska skolans införande kunde 
anses vara ungefär 85-90% . Även om skrivkunnigheten var betydligt
lägre, kan andra motiv än folkbildningsmotiven vara viktiga. Rappe 
(1974) liksom Nordström (1961) Richardsson (1973) och Isling 
(1986) visar på att yttranden i den samtida debatten pekar mot att 
det framför allt är fruktan för proletariatets verkningar, som är ett 
viktigt skäl för att folkskoleplikten införs.

Det primära syftet är givetvis att ge undervisning och 
utbildning i de skolämnen som bestämts för

"att se till att varje medborgare hade de 
kunskaper, som fordrades för att rätt uppfylla sina plikter."
( Lundgren, 1979 s.62)

11

Men där finns förmodligen också ,dock ej uttalat ,det syftet, 
som redan Adam Smith (1786) framfört i "Om folkens välstånd":

"Om samhället också inte hade någon direkt fördel 
av 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 
uppfostran. Ju mera upplysta de äro , desto mindre 
lättillgägliga äro de för fantasters och och vidskepliga 
människors inbillning, som ofta framkalla de fruktansvärda 
oroligheter bland ociviliserade folk. Ett upplyst och vaket 
folk är dessutom alltid mindre rått och mera 
ordningsälskande än ett obildat och enfaldigt.Varje individ 
inom ett upplyst folk har större självaktning och större 
anspråk på hänsyn av den lagliga överheten, 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 
oppsition mot regeringens åtgärder." (Källtexter 1600- 
1700-talet. Institutionen för Idéhistoria, Umeå Universitet. 
s.34)

Rappe(1974) framhåller ju, att all undervisnings syfte är 
att överföra kunskaper, färdigheter och värderingar, och det synes i 
detta perspektiv som att en outtalad målsättning varit, att söka 
påverka de breda folklagrens värderingar, så att det etablerade 
samhällets fortlevnad om möjligt kunde garanteras. Denna koppling 
mellan samhällets krav och skolans utformning tycks mig mycket 
påtaglig, när det gäller skolans utveckling i allmänhet under de
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närmaste åren ,och det, som kan framskymta som en kommande 
specialundervining i synnerhet.

Eftersom skolreformen blev en kostsam reform söker 
statsmakter och kommuner på allt sätta förbilliga den. Ett sätt är 
genom växelundervisninen. Ett annat sätt , som kanske ursprungligen 
inte hade syftet att förbilliga undervisningen var, att i skolstadgan 
införa en bestämmelse om minikurser. Man hade nämligen infört 
bestämmelsen om minimikrav för dem ,som var fattiga eller saknade 
tillräcklig fatningsförmåga. Minimikurserna blev en viktig möjlighet 
att snabbt klara sig igenom den obligatoriska undervisningsplikten 
för att i stället få ägna sig åt viktigare ting såsom att hjälpa 
familjen med försörjningsplikten. När de mindre folkskolorna 
inrättades 1853 blev minimikursen den mindre folkskolans kursplan. 
Genom kungligt cirkulär blev den mindre folkskolan en fullt erkänd 
skolform. Förhållandet komplicerades dock några år senare, 1878, då 
den normalplan, som då godkändes, fördelade den katekeskurs, som 
var minimikrav på skolans tre första år. Detta innebar att 
minimikursen måste förlängas, och alla elever måste även gå igenom 
folkskolans första år. Ett sätt att lösa detta organisationsmässigt 
blev på många platser att föra samman alla minimikursläsare till 
speciella "fattigkurser" . Så gjordes bl.a i Norrköping, och det är en 
sådan klassavdelning, som felaktigt i flera beskrivningar av 
specialundervisningens utveckling, namngivits som den första 
hjälpklassen.

Det är förmodligen inte slumpmässigt som minimikurserna 
så starkt skrivs fram stadgemässigt just vid denna tid. Det sker i tid 
samtidigt som industrialiseringen kraftigt växer fram. Behovet av 
arbetskraft är stort och ju billigare arbetskraft, som kan nyttjas ju 
större blir vinstmaximeringen. Många noteringar finns ju om hur 
skolbarnen på bruksorter, i hamnar fick rycka in vid 
arbetskraftsbehov. Hur läraren fick lov att ta hela klasser, på 
brukspatronens order, och vandra till bruket för att barnens 
arbetskraft behövdes. Olsson (1981) beskriver detta i sin avhandling 
"Då barnen var lönsamma". I början av 1880-talet börjar 
automationen att vinna insteg i industrien, arbetsprocessen börjar i 
och med detta bli alltför komplicerad för att barnet skall klare den. 
Barnen är inte längre lönsamma. Lagar kommer som inskränker 
barnarbetet. Minimikurserna behövs inte längre. Nu måste skolan 
rycka in och överta en större del av utbildning och uppfostran. 
Minimikurserna förbjuds år 1900. Redan dessförinnan har 
diskussioner påbörjats i skolan, hur man skall klara ansvaret att ta 
hand om alla barn under hela den sexåriga skolplikten.

I dessa diskussioner förs nya ideer fram . I Tyskland har man 
mycket framgångsrikt provat det s.k. Mannheim-projektet, vilket 
innebar en total differentiering. I A-klassen går eliten ,i B-klassen de 
därnäst duktigast etc. etc.(jämför med det förslag som i dagarna ,



15

maj 1989, lämnats av en skola i Gävle om total differentiering i 
årskurs 9 efter studieförutsättningar) Man har också provat något 
som kallats Hilfeschuler. Båda de här ideerna prövas, men det första 
försöket blir att inrätta Hilfeschuler, som i Sverige döps till 
hjälpklasser, den första i Stockholm 1904. Mannheimförsöket sker i 
huvudsak i Göteborg , men det blir först under 1920 talets senare år, 
som det försöket förverkligas.

Sett i detta perspektivet blir specialundervisningen ett 
differentieringsinstrument, som används, när skolan inte klarar sitt 
ursprungliga syfte: att undervisa alla barn.

Nu är dock hjälpklassen inte den första 
specialundervisningsinsatsen inom det obligatoriska skolväsendet. 
Redan i slutet av 1860-talet har man i de större städerna tvingats 
inrätta speciella klasser eller skolor för elever, som dels varit svåra 
att få till skolan, dels klasser för sådana, som varit svåra att ha att 
göra med, när de var i skolan. Den första typen skolor/klasser 
benämndes ibland för skolkarehem, den andra typen kallades t.ex i 
Göteborg för avskiljningsklasser. Specialundervisningens inriktning 
blir i de här fallen ganska lika den uppgift fattigskolorna givits i 
början av 1800-talet och inriktningen blir tämligen olik den, den 
institutionaliserade specialundervisningen , som jag tidigare berört, 
fått

SPECIALLÄRARUTBILDNINGEN UNDER 1800-TALET.

Embryot till speciallärarutbildning blir skönjbart i början av 1850- 
talet, när Växelundervisningsseminariet gör förfrågan hos dövskolan 
på Manilla, om det finns möjlighet för deras elever att auskultera 
där. Anledningen till detta är att lärare "på fältet" påpekat ,ati de 
ofta mött handikappade elever i sin verksamhet , och att man inte 
haft några kunskaper ,hur man skulle möta det problemet. Det gäller 
alltså att höja beredskapen inför mötet med den handikappade eleven. 
Det här tycks dock vara en ensartad företeelse och övriga insatser på 
speciallärarutbildningens område rör helt den institutionaliserade 
verksamheten. Sålunda påbörjas 1879 både en ettårig 
särskollärarutbildning i Föreningen för Sinnesslöa Barns Vårds regi, 
och dessutom påbörjas också på Manilla en dövlärarutbildning.

SPECIALUNDERVISNING OCH SPECIALLÄRARUTBILDNING 
UNDER ÅREN 1900 - 1955.

I boken "Skolans krav - elevernas behov." (Ahlström et.al 1986 ) gör 
Ahlström en utmärkt sammanställning av verksamheten inom de båda 
sektorerna under den rubricerade tidsperioden. Det som känns viktigt 
för mig att här framhålla är, att framväxten av den till obligatoriet
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kopplade specialundervisningen är relativt ringa fram till början av 
1950-talet.

Det är naturligtvis en helt naturlig företeelse med tanke på 
att specialundervisningen inte alls förankrats i skolans stadge-och 
regelsystem. Det är ju först i och med Undervisningsplanen år 1955 
(U-55) som generella bestämmelser och anvisningar utfärdas för dels 
organisationen dels för utbildningsinnehållet. Fram till dess kan man 
möjligen mer tala om en kvalitativ utveckling på så sätt att det 
utvecklas ett differentierat system av olika klasser för olika 
handikappgrupper. (Ahlström 1986, Edqvist 1986)

Den kvantitativa utvecklingen påbörjas egentligen i och med 
att försöksverksamheten för enhetsskolan initieras i slutet av 
1940-talet,och under de första åren på 50-talet börjar få en större 
spridning. Detta kan illustreras av nedanstående diagram

Figur 1.Andel specialklasser i procent av det totala 
antalet klassavdelningar under åren 1942-1958 (Enligt uppgifter 
från Statistisk Årsbok) ( Stukat och Bladini, 1986 s.35.)

Det går inte att bortse ifrån, att den kvantitativa ökningen 
just den här tiden i hög grad kan kopplas samman med enhetsskolans 
framväxt. På samma sätt som under de sista årtiondena av 1800-talet 
differentieringsåtgärder börjar ses som en nödvändighet i skolan, 
kommer också nu kravet på avskiljningsåtgärder. När nu obligatoriet 
får ta hand även om toppskiktet av elever, så kan 
homogeniseringssträvandena i stället riktas mot botten. På så sätt 
löses skolans problem åtminstone temporärt genom att hjälpklasser 
inrättas i stort antal. Samtidigt med U-55 införes som en 
begränsningsåtgärd den s.k. 15%:s regeln, som innebar att högst 15% 
av antalet klasser får inrättas som specialklasser.
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Ahlström (1986) framhåller att en annan orsak till 
tillväxten kan vara, att mer bestämda kriterier utvecklas för vilka, 
som skall erhålla undervisning i vilken specialklass. Viktiga 
instrument blir här Hellströms bearbetning av Terman-Merrill testet, 
men också andra instrument börjar bli tillgängliga Wigfors
konstruerar tex ett skolmognadsprov 1942, och detta följs av andra 
t.ex Levins s.k. Uppsalaprov i början av 1950-talet. Stockholm stads 
rådgivningsbyrå utarbetar prov för att konstatera läs och 
skrivsvårigheter i mitten av 1940-talet etc.

Med utgångspunkter från dessa test skapas kriteriegränser 
för olika klasstyper. Hjälpklassen skulle t.ex vara inrättad för elever 
med en intelligenskvot liggande mellan 70-85p. Elever i läsklasser 
och observationsklasser skulle ha en intelligenskvot över 85 etc.

Speciallärarutbildningen har ju också betydelse för den 
kvantitativa utvecklingen. Ahlström ger också en god bild av hur 
denna utvecklas från den försiktiga starten med två-veckorskurser 
åren 1921 och 1923 och fram till de mer regelbundna 
utbildningsinsatserna (åtminstone för hjälp- och särskolelärare) som 
startade år 1939. (De upphörde under kriget men återupptogs 
omedelbart efter krigsslutet.)

Ett viktigt moment i desa kurser blev testkurserna , och 
över landet spreds alltså utbildade lärare, som till sin kanske 
viktigaste uppgift fick att just medverka vid uttagningsförfarandet. 
De blev naturligtvis också goda propagandister för 
specialundervisningssystemet. På detta sätt fick alltså 
speciallärarutbildningen (eller som den vid den tid hette: 
hjälpklasslärarutbildningen) en stor betydelse för 
specialundervisningens kvantitativa utveckling dels genom 
utbildningen av diagnosticeringskunniga lärare och dels genom att öka 
tillgången på utbildade lärare, som kunde finnas tillreds att ta hand 
om de "utvalda" eleverna.

Ahlström (1986) pekar på ännu en orsaksfaktor till 
specialundervisningens expansion. I samband med den nya 
undervisningsplanen av år 1955 hade , som jag tidigare påpekat , den 
s.k. 15% regeln införts. Denna innebar ju att högst 15 % av 
totalantalet klasser fick inrättas som specialklasser. Om hela denna 
kvot utnyttjades innebar detta en ökning av det totala 
tjänsteutrymmet. Detta gjorde att de fackliga organisationerna, 
enligt Ahlström, starkt drev på att totalutrymmet skulle utnyttjas, 
så att fler lärartjänster kunde inrättas

SPECIALUNDERVISNINGENS EXPANSIVA PERIOD 1955-1972.

Försöksverksamheten med enhetsskolan innebar ju att 
försökskommunerna skulle erbjuda obligatorisk undervisning under
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nio skolår. Detta innebar i sin tur att realskolor, flickskolor och 
mellanskolor skulle föras till den obligatoriska undervisningen, och 
detta innebar en helt ny skolorganisation. Den obligatoriska skolan 
hade kunnat organisera sin undervisning i små enheter, men i och 
med enhetsskolan i sitt högstadium ärvde realskolans 
ämnesuppdelning och krav på ämnesutbildade lärare, som
undervisade i ett mindre antal ämnen ansåg flertal av kommuner det 
nödvändigt att centralisera högstadierna till tätorterna. En 
skolskjutsorganisation växte av den anledningen fram. Detta förde i 
sin tur med sig att specialundervisningen kunde erbjudas också 
landsbygdens svagpresterande elever genom att specialklasser kunde 
organiseras i tätorterna och genom skolskjutssystemet bli 
tillgängliga.

Det är alltså en mängd samvarierande faktorer, som var för 
sig kan förklara expansionen under 1950-talet, men den explosiva 
utvecklingen, som därefter följer har en helt annan orsak. Som 
framgår av figur 2 härnedan är ju denna expansion inte 
sammankopplad till specialklasser. Dessa är i stället i dalande utan 
det är en ny undervisningsform, som börjat utvecklas i slutet av 
1950-talet, den s.k. klinikundervisningen.

Lvtr spec-underv per 
100 grundskoleelever

1970/71

Figur 2. Specialundervisningens utveckling 1961/62-
1972/73

( SOU 1974:53,s.138)

Klinikundervisningen hade börjat etableras i slutet av 1950- 
talet, och hade i viss mån sin grund i ett motstånd mot 
centaliseringen av specialklasserna till tätorterna. I Sysslebäcks 
kommun hade dåvarande rektorn Lars Elam gått den motsatta vägen. I 
stället för att låta ett stort antal barn åka till läraren fick han gehör 
för ideen att i stället låta läraren resa till eleverna. Eleven gick kvar 
i sin klass och fick i stället extra hjälp av en speciallärare några
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tillfällen per vecka. Genom detta arrangemeng belastades ju inte 
15%-kvoten. På de orter där hela denna kvot var uttagen kunde på 
detta sätt specialundervisningen ändå tillåtas att expendera. Men i 
utvecklingen mot en ökad klinikverksamhet fanns också inbyggt ett 
motstånd mot specialklassen som en segregerad verksamhet,som 
egentligen inte alls var i linje med skolkommissionens förslag.

Eftersom inga maximital för timuttaget till denna form av 
specialundervisning hade utarbetats av Skolöverstyrelsen (SÖ) kunde 
den fritt tilväxa, något som också skedde . Tillväxttakten fick fortgå 
oförändrat ända till 1972, då Skolöverstyrelsen i anvisningar (AFS 
18/1972) försökte införa en stävjande åtgärd. Denna innebar att varje 
skolkommun , som jag inledningsvis redan konstaterat, fick utta 
högst 0,3 veckotimmar specialundervisning per elev. Beräkningar som 
gjordes av SIA-utredningen, som jag återkommer till senare, visade 
att 39% av eleverna i grundskolan under någon tidsperiod av sin 
skolgång erhållit specialundervisning.

Naturligtvis skapade denna enorma tillväxt också ett ökat 
behov av utbildade speciallärare. Den första förändringen av 
speciallärarutbildningen skedde 1962, då utbildningen gjordes till en 
ett-årig sammanhållen utbildning, och denna förlädes till 
Lärarhögskolorna i Stockholm och Göteborg. 1964 var det åter dags 
för en ny förändring i och med att samtliga olika 
speciallärarutbildningsinsatser samordnades till Lärarhögskolornas 
speciallärarlinjer, och vi fick därmed en uppdelning på tre olika 
grenar: gren 1 för grundskolans och särskolans behov, gren 2 för 
inriktningar mot undervisning av synskadade, talskadade och döva- 
hörselskadade, och dessutom en gren 3 för inriktning mot 
träningsskola . Speciallärarutbildning etablerades också i Malmö och 
någon tid därefter -1971 - också i Umeå. Om 
speciallärarutbildningens organisation och innehåll under den 
tidsperioden har jag tidigare utförligt beskrivit i delrapporter inom 
Kuspel-projektet (Edqvist 1978 a , b och c).

SPECIALUNDERVISNINGEN ENLIGT 1962 OCH 1969 ÅRS 
LÄROPLANER - OCH I VERKLIGHETEN.

Skolkommissionens arbete ,som efter en försöksperiod med 
enhetsskolan fick sin konkreta anpassning till skolans verklighet 
genom läroplanen av år 1962, som redan efter 7 år reviderades och 
ersattes av 1969-års Läroplan. De förslag som lämnades utgick ifrån 
att grundskolan skulle vara bottenskola för alla, och att skolan 
skulle vara odifferentierad under låg- och mellanstadierna. 
Högstadiet differenterades, men detta skulle ske i högre grad efter 
elevernas intresse och tänkta kommande yrkesinriktning än efter 
sociala bakgrundsfaktorer . Man räknade med att på detta sätt komma 
till rätta med snedrekryteringar till högre utbildningar. Grundtanken
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var att man genom att behålla den odifferentierade gruppen skulle 
locka fram ett studieintresse hos lägre socialgruppers barn genom att 
de under sin grundskoletid skulle få undervisas tilsammans med barn 
med en mer studiemotiverad bakgrund. I Lgr62 skedde en viss 
linjeuppdelning redan från årskurs 7, men i Lgr 69 uppsköts 
differentieringen till årskurs 9.

Men det var inte bara organisationen, som skulle förändras. 
Också det inre arbetet skulle omskapas. Ahlström (1986) 
sammanfattar den förändringstanken på följande sätt:

Från

Frontalundervisning

Lärarauktoritet

Inprägling och reproduktion 
av "fakta", "fasta kunskaper.

Studier av skolämnen i 
i enlighet med en fast kurs
plan.
(a.a. s.58)

Till

Individualiserad under
visning och grupparbete

Medbstämmande och själv
verksamhet bland eleverna.

Studiefostran, studieteknik 
beredskap att lära på egen 
hand.

Social fostran

Egentligen innebar ju specialundervisningsorganisationen 
ett avsteg från skolkommissionens målsättning. Visserligen 
påpekade LGr-69 att specialklasspiaceringar endast skulle tillgripas 
i undantagsfall, när elevens skolsvårigheter blev så stora, att de inte 
kunde åtgärdas på annat sätt. Men i specialklassen skulle den ordinäre 
läroplanen också gälla, men kurserna kunde i vissa ämnen avkortas. Nu 
skulle de inte heller direkt genom betyget framgå, om man lämnat 
skolan från en specialklass på annat sätt än genom en * på 
betygsblanketten vid det betyg som man undervisats i genom avkortad 
kurs. Även inom de avkortade kurserna skulle medelbetyget vara 3, 
precis som om man läst oavkortad kurs.

Det skolkommissionen sökt genomföra var egentligen ett 
paradigmskifte. Man hade försökt lämna ett individi nriktat, 
differentialpsykologiskt synsätt och i stället sökt införa ett 
relationistiskt, socialpsykologiskt synsätt .

Denna paradigmförskjutning hade också blivit skönjbar inom 
handikapprörelsen vid denna tidpunkt. Man sökte genomdriva tankar
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om att ett handikapp inte nödvändigtvis behövde sammankopplas till 
skadans art eller grad. 1966-års handikapputredning arbetade med 
den frågan och i sitt slutbetänkande som avgavs efter 10 års arbete 
skrev man så här:

"Men det är inte själva skadan vi främst tänker på 
när vi använder ordet handikapp, utan de följder som skadan 
kan medföra.

Skillnaden är väsentlig: skadan är något som 
ständigt finns - antingen är en person skadad eller också är 
han det inte. En funktionsbegränsning däremot föreligger i 
vissa situationer. Vid andra tillfällen finns inget handikapp i 
denna mening, även om skadan är oförändrad. Man kan således 
vara handikappad i en situation eller funktion, men är det 
inte i en annan. Handikapp är för oss ett relativt begrepp.

( SOU 1976:20,s.47)

Att låta alla vara tillsammans med varandra under så många 
skolår som möjligt, skulle inte bara vara stimulerande i 
studiesynpunkt, det skulle också kunna skapa förståelse för 
människor med olika bakgrund , med olika möjligheter och 
begränsningar. Det är ju alla tillsammans som i samverkan måste 
skapa det framtida samhället. Alla behövs, alla är nyttiga. Elevers 
olika behov av stöd skulle bäst tillvaratas genom speciella 
undervisningsinsinsatser under några veckotimmar och då av 
specialutbildade lärare.

Paradigmskiftet innebar också konkret att man lämnade 
testningsförfarandet som den viktigaste delen i det utredningsarbete, 
som skulle föregå beslutet om specialundervisning och bestämma art 
och grad av stödåtgärder. Det var nu viktigare att se till orsaken 
varför eleven hade sina svårigheter och söka behandla dem. Symtomen 
skulle man helst inte befatta sig med. Skolsvårigheter kunde inte 
undervisas bort, de skulle "behandlas" bort, och förhoppningen på 
skolans nya medarbetare skolpsykologen och skolkuratorn blev 
oerhört stora. Som en följd av detta nya budskap vann också en 
avvaktande inställning till skolproblemen insteg i skolan. Det gällde 
ju att förstå varför eleven bar sig åt som han gjorde, det var bättre 
att avvakta än att göra något förhastat.

Barnstugeutredningen, som tillsatts 1968, genomsyrades av 
det socialpsykologiska, interaktionistiska tänkandet. I sitt 
slutbetänkande inför man ett begrepp, som kommer att vara 
vägledande under många år: dialogpedagogik. Så här skriver man:

Den dialogpedagogiska modellen utgår från att det 
bör försiggå en kontinuerlig dialog mellan barn och vuxen, på 
både ett inre och ett yttre plan, som gäller ett ömsesidigt 
givande och tagande i fråga om känslor, upplevelser och 
kunskaper. Målet för detta slag av pedagogik kan sägas vara 
att individen succesivt arbetar sig fram till de värderingar 
och normer den så småningom vill hävda och själv efterleva. 
Framgång i förhållande till detta mål kan knappast under de
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tidiga barnaåren registreras i kvantitativa kunskaper eller 
speciella beteenden.........................

Det som väsentligen kan ske i dialogmodellen, är 
att barnet upplever en vuxen som öppet ger uttryck för 
känslor, upplevelser, kunskaper, tankegångar, värderingar 
mm och samtidigt respekterar och tar ställning till vad 
barnet uttrycker. I en sådan ömsesidig process kan barnets 
resurser, såväl känslomässigt som intellektuellt, frigöras 
och fungera som en helhet. Barnet vågar tro på sig självt och 
sin förmåga att växa till en självständig människa. Den 
vuxnes dynamiska samspel med barnet kan även tänkas som 
en modell för barnets framtida sociala utspel, därför att 
barnet konkret upplevt samverkans villkor av givande och 
tagande.

( SOU 1972:26, Del 1 s. 46)

Sett i ett utrednings- och i någon mån i ett 
läroplansperspektiv hade alltså skolan förändrats från ett 
auktoritärt, differentialpsykologiskt, individinriktat perspektiv till 
ett demokratiskt och socialt-interaktionistiskt perspektiv. 
Förändringen hade ju också naturligtvis påverkat 
specialundervisningen. Elam (1977) påpekar att just 
specialundervisningen förändrats från vad han kallar för ett 
medicinskt-teknologiskt perspektiv till ett social-ekologiskt. Det 
medicinskt-teknologiska perspektivet, menar Elam, var 
defektorienterat, och man talar ju också i början av detta sekel om 
abnormpedagogik.

Det fanns avvikande barn och avvikelsen krävde en 
särskild behandling, en särskild omsorg. Denna behandling 
syftade till en anpassning till omgivningens vilkor 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. 
Specialpedagogiken blev en klinisk pedagogik med medicinsk 
inriktning.{ Edqvist: 1986 s.182)

Kännetecknande för denna form av specialundervisning var 
enligt Elam en isolerande omvårdnad ,en terapiliknande verksamhet 
och av allehanda knep och knåp.

Emellertid menar Elam (1977) att samhället efter hand fått 
större tolerans för de svaga och utstötta. Samhällets socialpolitiska 
inriktning har medfört att specialundervisningen förändrats till en 
social-ekologisk verksamhet. Nu fokuseras inte längre den enskilde 
eleven utan man söker se individ och omgivning som en odelbar helhet. 
Avvikelsen blir inte längre den unga människans problem utan hela 
omgivningens. Det gäller alltså i hög grad att anpassa omgivningen 
till eleven. Det gäller inte nu att specialbehandla eleven utan i stället 
integrera den avvikande i den vanliga undervisningen och att
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normalisera deras skolvardag så mycket som möjligt.. För 
specialläraren gällde det alltså nu att vara flexibel och att kunna 
ändra sitt agerande efter elevens skiftande förutsättningar.

Det tycks mig såsom Elam här skapat en idylliserande 
specialundervisning mer med utgångspunkt från skolkommissionens 
och barnstugeutredningens grundläggande idébild än från ett 
iakttagande av verkligheten.. Verkligheten tycks mig i stället mer 
motsägelsefull än till och med vad de gällande läroplanerna var. Så 
till vida har Elam rätt, när han menar att LGr 69 hade en övergripande 
socio-ekologisk inriktning, men som Gustafsson (1981) påpekar, så 
har läroplanerna kvar en stark individinriktning, där medinflytande 
och medansvar blir enbart till medel för individens 
personlighetsutveckling, och där man helt glömt vikten av utveckling 
i och till ett kollektiv .

Skolans och specialundervisningen stora dilemma var 
istället att båda dessa perspektiv eller paradigmer utvecklades 
bredvid varandra. Skolkommissionens och senare 
Barnstugeutredningens socialpsykologiska eller för att använda 
Elams beteckning - social-ekologiska perspektiv - utvecklades utan 
att det gamla individinriktade medicinskt-teknologiska perspektivet 
övergavs. Dilemmat förstärktes genom att läroplansförfattare 
förmodligen inte kunde skilja dessa övergripande idébilder från 
metodinriktningar, och läroplanen blev ett både svårtolkat och 
motsägelsefullt dokument.

Enligt min uppfattning fanns således båda dessa 
undervisningsinriktningar representerade i 60-talets (och också 70- 
talets) grundskola, och de kan konkretiseras genom följande 
motsatspar.

Individorientering

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

Organisationsoriente ring

Detta innebär att individens 
problem kategoriseras så att 
individen behandlas utifrån 
sin problemgrupp. Individen 
placeras i vissa kliniker

Relationsorientering

Detta innebär att man söker 
se individens problem som 
resultat av ett otillfredsställ
ande samspel mellan individ, 
personer och utvecklings
möjligheter i individens 
miljö.

Målorientering

Detta innebär att arbetet i en 
elevgrupp måste planeras så 
att kraven blir rimliga utifrån 
de förutsättningar som gäller.
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eller klasser. Specialläraren 
fungerar som specialist pä 
visst funktionshinder.

Delorientering

Detta innebär i en utbildnings 
situation, att denna arrange
ras som en ämnesspcialiserad 
företeelse. Undervisningen 
hämtar sitt stoff från läro
böcker och skolan fungerar 
som en tämligen isolerad 
del av samhället. Individens 
problem är kopplade till 
vissa, tämligen klara funk
tionshinder.

Symtom Oriente ring

Detta innebär att individens 
problem, sådant det gestal
tar sig i den aktuella situa
tionen blir föremål för be
handling.

Målet i sig kan vara att "Elev
erna måste kunna uppleva 
att de lyckas, lär sig något 
och gör främste g."(Lgr 80 
s.31)

Helhets Oriente ring

Detta innebär att individens 
problem måste sättas i rela
tion till individens hela situa
tion och också att skolproble
men måste sättas i ett fram
tidsperspektiv. Alla barn och 
ungdomar har rätt till under
visning och det är skolans 
uppgift att lösa det problemet.

Or saks orientering

Detta innebär att individens 
problem måste sättas i rela
tion till bakomliggande fak
torer och att man söker göra 
individen medveten om sin 
situation och om orsaker till p 
problemet. Behandlingen kan 
innebära konfrontation med 
företeelser både innanför 
och utanför skolsamhället.

Teknisk-metodisk handling Reflekterande handling

Den speciallärare som arbetar 
i enlighet med de tidigare 
rubrikerna i denna kolumn 
söker i allmänhet lösa de 
flesta problemen utifrån 
omplaceringar, läro- och 
hjälpmedel eller beteende- 
förändrande strategier.

(Stangvik 1974)

Den reflekterande special
läraren frånhänder sig inte 
den tekniskt-metodiska arse
nalen, men sätter in sina för
sök till lösningar i ett kri
tiskt perspektiv med reflek
tion över individ, skolmiljö 
och samhälle.
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Idémotsättningarna skulle också kunna exemplifieras på 
anda sätt. Isling (1980) påstår t.ex. att grundskolan av politikerna

"fått de motstridiga beställningarna om jämlik 
socialisering och ojämlik kvalificering. Dessa gavs 
samtidigt som de tidigare var för sig socialt och i fråga om 
mål och metoder ganska homogena skolformerna fördes 
samman till organisatorisk enhetlighet och därmed med 
inbyggda sociala , målbestämda och metodiska 
motsättningar" (a.a. s.336)'

Trots att grundskolan blev betydelsefull i många avseenden, 
så visade det sig svårt att sammansmälta idé och verklighet. Det 
fanns motsättlighet i läroplaner, det gavs möjligheter till 
motstridiga tolkningar. Det är också helt följdriktigt att läroplanen 
inte heller gav läraren några klara och entydig anvisningar .

Läraren bör i samverkan med skolledning, andra lärare 
och elever utforma sin undervisning så att den med det 
arbetssätt som är bäst för honom själv och eleverna leder 
till åsyftat resultat. Lärarens frihet i arbetet medför 
således ett stort ansvar att ständigt verka för en förbättrad 
undervisning." (LGr-69 s.16)

Det kan synas självklart att en skola med motstridiga 
budskap blev en god grogrund för problem och konflikter. Trots alla 
specialundervisningsresurser som sattes in i skolan under dessa sista 
år på 60-talet, så tillväxte skolproblemen. Om pressdebatten får 
utgöra måttstock så var det såväl problemkvantitet som kvalitet, som 
var av alarmerande storlek.

Nu får ju inte specialundervisningens utveckling ses som ett 
symtom på skolans problematik. Inom specialundervisningen fanns 
motsättningar upplagrade sedan lång tid. Jag har tidigare påpekat att 
specialundervisningen hade initierats utifrån två skilda behov. De 
första special undervisning sin satserna hade varit klart 
handikappinriktad och och i huvudsak grundats på ett 
omsorgstänkande - ett arv från kyrkans uppgift att sörja för de 
fattigas omvårdnad. Efter hand hade ännu ett behov uppkommit: att 
kunna utveckla dessa tidigare omsorgstagare till "nyttiga och 
närande".

De specialskolor, som inrättades, uppbyggdes i 
institutionsform och undervisningen blev åtminstone till stora delar 
målinriktad. Eftersom målgruppen var fysiskt handikappade kom 
läkare att involveras i omsorgerna och dessa fick stor betydelse 
även för den pedagogiska verksamheten. Läkarnas vana vid att 
klassificera människor utfrån medicinska överväganden, att koppla 
samman människors problem med medicinska orsaker kom också att 
överföras till skolverksamheten.
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Den andra inriktningen kom att utvecklas inom den 
obligatoriska skolan. Trots att den obligatoriska skolan hade ett 
annat uttalat mål med specialundervisningen, så övertog skolan både 
det medicinskt, diagnosticerande synsättet och den klassificerande 
organisationen, som mer utgick från olikheter än likheter. Vi fick 
hjälpklasser för vissa elever, obsklasser för andra etc. Det var i det 
perspektivet motsättningarna uppstod. Det tycks mig nämligen som 
om ett outtalat målet med verksamheten inom den obligatoriska 
skolan varit mer styrande. I stort sett hade den obligatoriska skolans 
specialundervisning redan från början, enligt min uppfattning, utgått 
mer från att lösa lärarnas problem än elevernas. Lärarnas svårighet 
att undervisa alla elever tillsammans i odifferenterade klasser hade 
medfört krav på differentieringsåtgärder, och differen- 
tieringsproblematiken tycks för mig ha blivit specialundervisningens 
viktigaste uppgift att söka lösa för den obligatoriska skolan. På så 
sätt uppfylldes kravet på specialläraren enbart genom att en elev 
placerades i vederbörandes grupp eller klass under ett visst 
tidskvantum. Det var sedan specialläraren som därutöver kunde ställa 
krav på sig själv och på sin verksamhet.

På så sätt uppfylldes skolans behov av specialundervisning 
inom den tekniskt-metodiska handlingsrepertoiren och ett 
övervägande antal speciallärare kunde fortsätta att vara bundna till 
en stram organisation,innebärande en differentiering i två steg. I 
första steget avskiljdes elever till en specialunder- 
visningsorganisation och i det andra en differentiering efter art av 
problem. Specialläraren kunde ha kvar sin gamla undervisande roll 
grundad på mönster från katederundervisningen.

Andra speciallärare såg däremot sin uppgift mer som ett 
socialt stöd - kuratorsuppgifter kom att vara minst lika viktiga som 
undervisarens. Naturligtvis utgick många speciallärare i sin 
verksamhet från elevens behov, men eftersom specialundervisningen 
trots ett visst ömsesidigt beroende, ändå kom att hamna i ett 
underläge via normalundervisningen, så var det sällsynt att 
specialläraren arbetade för elevenas behov utanför den egna 
specialundervisningslokalen. Man nöjde sig med att efterfrågas som 
resurs, och fick sin behovstillfredsställelse uppfylld genom att kunna 
undervisa de elever, som inte den vanlige läraren klarade av, att känna 
sig behövas som en trygg punkt i en för övrigt kaotisk elevvärld. En 
stark behovstillfredsställelse upplevdes ju också givetvis genom den 
ökade efterfrågan, som jag tidigare pekat på bl a berodde på ökad 
speciallärarutbildning. Ju fler som diagnosticerade desto fler 
specialelever, ju fler speciallärare som finns tillgängliga, desto fler 
elever kan omhändertas av specialundervisningen. Problemtätheten i 
skolan ökade på detta sätt i stark relation till speciallärartillgången. 
Det var läraren som definierade avvikelsen, och avvikelsen kunde 
bedömas vara mer eller mindre allvarlig i relation till "behandlings"- 
möjligheten. Det är således i det perspektivet tillgången av 
speciallärare i hög grad avgjorde problemtätheten. Eftersom inga 
absoluta kriterier kunde uppställas, som definierade en s k
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problemelev, så kom i hög grad behovet av speciallärare att växla 
mellan olika skolor och mellan olika lärare på samma skola.

Utredningen om Skolans inre arbete initieras.

Under våren 1970 intensifierades pressdebatten om skolans 
problem och detta föranledde Statsutskottet att yttra sig på följande 
sätt:

”Det ger ett starkt intryck av att man på många 
håll hyser en stark oro över brister i skolans arbetsmiljö.”

Utskottet föreslog att skolans arbetsmiljöproblem borde
noggrannt analyseras och att det borde utarbetas förslag om åtgärder, 
så att problemen kunde angripas. När man nu här talar om arbetsmiljö,
så är det således inte fråga om den yttre miljön utan fastmer om att
skolan inte lyckats bemästra problemeleverna. Det är den inre miljön 
som är hotande. Lärarna har uppenbara svårigheter att utföra sina 
undervisande uppgifter.

Som en följd av detta förslag beslöt riksdagen att tillsätta 
en utredning med uppgift att föreslå åtgärder för elever med
särskilda svårigheter i skolan och därmed sammanhängande frågor. 
Utredningen tillsattes och den antog namnet ”Utredningen om skolans 
inre arbete - SIA-utredningen.

Utredningen gavs omfattande direktiv. I dessa konstateras 
att skolans uppgift inte endast är att förmedla kunskaper utan att den 
också måste medverka till att eleven

wutvecklas till en självständig 
samhällsmedborgare med personligt engagemeng 
omvärlden

(SOU 1974:53 s.64)

I direktiven konstateras att
”många elever upplever svårigheter i skolarbetet 

till följd av omständigheter, som i sig inte har något med 
deras studieförutsättningar att göra”. ( a.a. 64)

För de eleverna måste särskilda stödåtgärder sättas in redan 
vid skolans början. Många elever får inte det utbyte av sin skolgång 
som läroplanerna syftar till.

”Elever som inte upplever skolarbete meningsfullt, 
uppträder ofta oroligt under lektionstid” (a.a. s. 64)

Andra åter utsätts för mobbning och det problemet måste 
också uppmärksammas.
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”Den grundläggande uppgiften för de sakkunniga bör 
vara att pröva i vad mån nuvarande åtgärder till stöd för av 
olika sköl underpresterande elever hjälpt dem att få 
behållning av sin skolgång.” (a.a. s. 65)

Utredningen fick i uppgift att starta med en kartläggning av 
de insatser som gjorts och som planerades bli utförda, och arbetet 
skulle leda fram till ett programförslag på pedagogiska och 
kompensatoriska åtgärder, som skulle kunna göra undervisningen 
meningsfull för de tidigare nämnda grupperna.

Utredningen skulle också pröva hur en individuell 
differentiering skulle kunna genomföras för underpresterande 
grupper. SIA-utredningen skulle också se över specialundervisningens 
organisation och också granska skolpsykologens och skolkuratorns 
uppgifter.

I juli 1974 avlämnade utredningen sitt digra betänkande 
(SOU 1974:53). Huvudbetänkandet omfattade 950 sidor och dessutom 
ingick ett antal delrapporter i det material som presenterades. Jag 
kommer här bara att beröra några avsnitt, som har direktanknytning 
till specialundervisning och speciallärarutbildning.

Om skoldagens utformning vid den aktuella tidpunkten 
påpekar man att den behöver få en mer varierad och mångsidig 
utformning. Man ger följande icke rangordnade motiv för detta.

1 Kravet på att skolan måste ge barnet en bättre omsorg
2. Jämlikhetskravet som innebär att barnet måste få en bättre 

kontakt med samhällets fritids- och kulturutbud
3. Det pedagogiska kravet,som innebär att skolan skall kunna ge

barn
med svårigheter stödundervisning och läxhjälp och utökad

tid för
samtal med kontaktlärare.

4. Ökade möjligheter för social träning och för elevernas eget 
ansvar

för skilda uppgifter i skolmiljön.
5. Ökade möjligheter för frivilliga organisationer att genom 

skolan
få möjligheter att intressera och aktivera eleverna.

6. Önskvärt att kunna bereda mer varierade arbetsbetingelser 
för skolans personal.

När det gäller det direkta skolarbetet påpekar utredarna 
vikten av en klarare prioritering av den grundläggande 
färdighetsträningen. Det laborativa arbetet måste utvidgas. 
Elevgrupperingarna måste göras mer flexibla t.ex. genom att eleverna 
grupperas i arbetsenheter. Lärarna måste i högre grad arbeta 
tillsammans och man myntar begreppen arbetsenhet och arbetslag.

Arbetsenheter skapas genom att skolan bryts ner i mindre, 
relativt självständigt fungerande enheter, dit besluten kan delegeras.
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Skolan får själv bestämma hur stor en arbetsenhet skall vara. 
Begreppet definieras som de elever och den personal, som 
tillsammans bildar denna mindre, organisatoriska enhet. Med 
arbetslag menas den personalgrupp, som arbetar tillsammans i en 
arbetsenhet.

Det påpekas också att eleverna måste få möjlighet att 
påverka sin egen arbetsmiljö och aktivt ta del i planläggning av 
arbetet i skolan. För elever med svårigheter måste åtgärdsprogram 
upprättas och detta bör ske inom arbetsenhetens ram. "

Ett åtgärdsprogram bör inte i första hand inriktas 
mot en enskild elev i skolmiljön för att anpassa denne till 
krav från omgivningen. Det gäller mer att utveckla 
relationerna mellan individerna......... * (SOU 1974:53, s. 40)

Genom fungerande arbetsenheter och arbetslag räknar 
utredningen med att skolan nu skall kunna avlägsna sig från det 
alltför vanliga sättet att lösa skolproblem: att avskilja elever till 
specialundervisning i någon form. Utredningen konstaterar :"

Någon formell sidoorganisation av kliniker 
förutsätts inte förekomma" (a.a. s. 49)

I stället skall specialläraren ingå i arbetsenheten och 
arbetslaget och påpekar man

nden specialpedagogiskt inriktade metodiken bör 
tvärtom prägla så stor del som möjligt av det samlade 
arbetet på samtliga undervisningstimmar ."(a.a. s.49)

Specialläraren skall naturligtvis ha samma 
individualiseringskrav på sig som andra lärare men "

vid sidan av individualiseringskravet skall också 
specialundervisningen verka som en kompensatorisk resurs 
för att genom en speciell lärarutbildning och 
smågruppsbildning ge elever med handikapp ökade 
möjligheter att nå upp till en viss funktionsnivå som 
kommande samhällsmedborgare" (a.a. s 49)

Resursfördelningen föreslås få en helt ny utformning. Den skall 
nu delas upp i en basresurs och en förstärkningsresurs. 
Förstärkningsresursens samlade timunderlag skall ge möjlighet till 
att åstadkomma en god individualisering i undervisningen och en 
positiv miljö. Specialundervisningen får sitt behov tillgodosett 
genom förstärkningsresursen

Det blir respektive skolkommun och rektorsområde, som får 
bedöma hur stor del av förstärkningsresursen, som skolan behöver för 
specialpedagogiska insatser och hur stor del, som behövs för andra 
åtgärder. Förslaget innebar således, att de tidigare 
underlagsberäkningarna skulle lämnas. Dessa hade ju, som jag
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tidigare påpekat, inneburit att specialundervisningen haft en 
specialdestinerad resurs baserad på elevunderlag.

Utredarna menar att timmar för speciella åtgärder inte skall 
vara centralt reglerade. Man kopplar samman detta med den 
organisatoriska inriktning specialundervisningen fått, där man mer 
intresserat sig för grupperingar och omplaceringar av elever, än åt 
själva undervisningsprocessen och behandlingen.

De utbildade speciallärarna har också i allt för hög grad 
" utnyttjats för diagnostiska uppgifter, något som 

sannolikt förstärkt en statisk, klinisk syn på 
skolsvårigheter” (a.a. s 135)

Det specialpedagogiskt inriktade arbetet bör i stället prägla 
undervisningen på alla skoldagens timmar, och därför bör alla lärare 
få en särskild fortbildning. På så sätt skall speciallärarna få ett 
bättre stöd för sitt eget arbete.

Begreppet specialundervisning, konstaterar man, har fått en 
dubbel betydelse. Begreppet har dels betecknat en organisationsform 
och dels en metodisk inriktning. Specialundervisningen som 
organisationsform har egentligen endast inneburit ett annat namn på 
allmän resursförstärkning. Det är nu dags att lämna den 
dubbeltydighet och helst ge verksamheten en kvalitativ inriktning.

”Specialpedagogik måste åter erhålla en kvalitativ 
innebörd och vara uttryck för väl utarbetade 
åtgärdsprogram."(a.a. s. 228)

Senare i utredningen gör man en klarare begreppsskillnad på 
så sätt, och som jag inledningsvis påpekat, att specialundervisning 
fortsättningsvis får stå för organisationen, medan för den kvalitativa 
inriktningen föreslås begreppet specialpedagogik.

När det gäller frågan hur de specialpedagogiska inslagen 
skulle kunna göras allmängiltig, bedömer utredarna det inte vara 
möjligt att utöka dimensioneringen av den ettåriga 
speciallärarutbildningen. I stället menar man att alla lärare på låg- 
och mellanstadiet succesivt måste få en specialpedagogisk 
utbildning. Omfattningen av denna utbildning borde, menar utredarna, 
vara av samma omfattning som de tilvalskurser, som sedan 1972 
funnits inom mellanstadielärarlinjerna, nämligen 160 timmar. Man 
beäknar, att denna utbildning skall kunna fullgöras under fyra veckor 
och att 20 undervisningsgrupper om 30 lärare bör kunna undervisas 
samtidigt. Om denna fortbildning löpte kontinuerligt skulle 4.800 
lärare kunna utbildas årligen.

Genom denna komplementära specialpedagogiska utbildningen
skulle "

det specialpedagogiska kunnandet hos de 
ettårsutbildade speciallärarna därigenom få helt andra 
möjligheter än nu att verka och samarbetet i
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arbetsenheterna uppnå spridningseffekter av lämplig 
metodik.” (a.a. s. 764)

Därför är det också viktigt att
"utbildningen dimensioneras så att man erhåller en 

effekt mätt i specialpedagogiskt kunnande i skolans normala 
arbetsenheter” (a.a. s. 764).

DEL 3:

NÅGRA AV S1Å-UTREDN1NGENS FÖLJDVERKNINGAR.

Regeringens proposition : 1975/76:39.

Efter ett omfattande remissarbete framlade regeringen sin
proposition i februari 1976. Det faller utanför denna rapports syfte
att redovisa de skillnader som kom att föreligga mellan SIA-
utredningens betänkande och Propositionens förslag. Jag kan bara 
konstatera att propositionstexten i många och också väsentliga 
områden kom att skilja sig från utredningens förslag.

Propositionen inleds med att det föredragande statsrådet 
ger en kort beskrivning av vad som enligt henne bör känneteckna 
"dagens skola". Jag tillåter mig att göra några citat från de inledande 
sidorna.

”Om demokratimålet skall uppfyllas måste eleven också 
ha möjlighet att reellt påverka undervisningen” (a.a.s.220) 

”Likaså skall eleven med skolans stöd träna sig att nå en 
kritisk, solidarisk och ansvarskännande medvetenhet. Alla 
elever måste ha lika möjligheter till denna utveckling och 
utbildning inte bara formellt utan även reellt” (a.a. s.225) 

Enligt min mening måste kunskapsinhämtandet ses som 
en aktiv, skapande process. Det är i samspel med 
omgivningen, som en människa tillägnar sig huvuddelen av 
sin kunskap” (a.a. s.225)

”En sådan utveckling är endast möjlig genom den vuxnes 
aktiva engagemeng i vad eleven gör och uttrycker. Detta 
arbetssätt bygger på att både den vuxne och eleven har en 
nära kontakt med samhället omkring dem. De skall 
gemensamt upptäcka och utforska närmiljön, Eleven måste 
möta respekt för sina värderingar och ställningstaganden, 
men han/hon måste också i kontakten med den vuxne och 
andra elever förstå att kunskaper, beteenden, färdigheter och 
normer kan omprövas utifrån nya infallsvinklar, (a.a. s.226)
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"Båda påverkar varandra genom ömsesidigt tagande och 
givande" (a.a. s.226)

I en sådan ömsesidig process kan elevens resurser, såväl 
känslomäsigt som intellektuellt frigöras och fungera som en 
helhet. Eleven vågar tro på sig själv och på andra som 
nödvändig grund för sin egen utveckling. Jag anser att detta 
förhållande mellan lärare och elev bör prägla undervisningen 
oavsett stadium och ålder.n(a.a. s.227)

Lite längre ned i texten påpekas dock följande:
"Det pedagogiska synsätt, som jag här i korthet 

beskrivit är i och för sig inte något nytt i grundskolan. 
Sålunda bygger läroplanen i vissa delar på detta synsätt. Av 
flera skäl har emellertid endast i begränsad omfattning 
kommit att prägla det dagliga arbetet. Tidigare pedagogiska 
synsätt har dröjt sig kvar i dagens skola.n(a.a. s.227)

Med utgångspunkt från denna inledning föreslås bl. a följande 
åtgärder:

Vad gäller elev-och personalgrupperingar så tillstyrker 
föredraganden den flexibla resursanvändningen. Hon trycker dock 
mycket starkt på att klassen fortfarande skall vara den primära 
undervisningsgruppen och att klassföreståndarskapet skall finnas 
kvar som en trygghetsskapande faktor. Klassen skall var elevens fasta 
punkt i skolvardagen. Med utgångspunkt från arbetets karaktär skall 
dock gruppstorleken kunna variera. Hon påpekar också vikten av 
vertikala arbetsenheter, men besluten om hur arbetsenheten skall 
organiseras måste få fattas av den lokala skolenheten.

Vad gäller arbetslaget uttalar sig föredraganden mer 
försiktigt. Samarbete kan inte tvingas fram. Övergången till ett mer 
systematiskt arbetslagsarbete bör succesivt få växa fram. 
Förhoppningen är att utbildningen skall ge insikt om värdet av 
samarbete,

Det specialpedagogiska arbetssättet skall prägla så stor del 
som möjligt av allt skolarbete, och det är viktigt att arbetsenheterna 
förstärks med lärare med sådana kunskaper. Därför bör den 
specialpedagogiska utbildningen förstärkas. Specialundervisningen 
skall integreras i arbetsenheterna och någon formell sidoorganisation 
av kliniker bör ej förekomma.

Jämkningsmöjligheterna i kurs och timplaner ges ett 
relativt stort utrymme. Den s.k. anpassade studiegången skall vara 
möjlig att tillgripa under hela skoltiden. Dock får utbildning utanför 
skolenheten tillgripas först på högstadiet. Fast grupp, d.v.s. en 
speciell undervisningsgrupp i fler än ett ämne och under längre tid än 
en termin, skall kunna få inrättas för elever med påtagliga fysiska 
handikapp och för elever med sociala och känslomässiga störningar.! 
mesta möjliga utsträckning skall elever, som är placerade i fast
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grupp i så stor utsträckning som möjligt delta i undervisningen i den 
egna klassen.

Man tar också upp skoldaghemmet som institution. 
Föredraganden framför allvarliga betänkligheter mot att bygga upp 
särskilda institutioner för elever med anpassningsproblem. Dock 
accepterar hon verksamheten, men påpekar att skoldaghemmen bör 
bedrivas i nära kontakt med sociala centralnämnden eller liknande 
kommunal institution. Frågan om huvudmannaskap är en kommunal 
angelägenhet.

För att skolan skall kunna lösa sina uppgifter måste lärarna 
fortbildas. Det är nämligen så att att de specialpedagogiska 
insatserna kommer att kräva

”en helt annan och djupare kunskap om de faktorer 
som påverkar elevernas studiemotivation och som skapar 
skolsvårigheter.”(a.a. s. 318)

De fyra veckors fortbildning som SIA-utredarna föreslagit, 
anser föredraganden inte vara tillräckligt utan därutöver måste 
speciallärarutbildningen på gren 1 kraftigt utökas.

En annan nödvändighet för att kunna förändra skolans vardag 
är att skolans bidragssystem förändras. Eftersom kommunernas 
ekonomiska bärkraft ökat kraftigt genom kommunreformen, så bör 
detta medföra att ett ökat ansvarstagande läggs på kommunerna. Hon 
framhåller dessutom att

" genom att på olika sätt engagera de berörda i 
skolans brett upplagda verksamhet, dess planering, innehåll, 
organisation och genomförande kan enligt min mening 
förutsättningar skapas för att på ett bättre sätt än nu 
anpassa skolans verksamhet till lokala förutsättningar och 
behov .”(a.a. s.287)

Skolans arbetsformer och arbetssätt skall bättre anpassas 
till elevernas behov och förutsättningar och detta kommer på sikt att 
innebära att behovet av särskilda stödåtgärder för elever med 
problem kommer att minska. "

F.n. behöver dock avsevärda insatser göras för
elever som har svårigheter i skolan.................................................... Reglerna för
användning måste därför ges en sådan utformning att 
resurserna kan styras dit där behovet är störst.” (a.a. s.288)

Med utgångspunkt i detta resonemeng föreslås att resurserna 
uppdelas i en basresurs , baserad på antalet klasser, och en 
förstärkningsresurs, baserad på antalet elever i kommunen. 
Förstärkningsresursen föreslås inte bli bunden till vare sig årskurs, 
stadie eller skolenhet utan skall fritt kunna få disponeras av 
kommunen i huvudsak till undervisningsändamål. Det erhållna 
timantalet skall användas till både specialpedagogiska insatser och
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till s.k. resurstimmar. Den största förändringen blir således att 
specialundervisningen i fortsättningen ej skall få egna 
specialdestinerade resurser, utan att behovet av specialundervisning 
får bedömas från skola till skola och jämföras med andra behov av 
resurser skolan kan ha. Föredraganden konstaterar dock att

"den fria resursanvändningen bör dock under inga 
förhålianden användas för att över lag göra mindre 
undervisningsgrupper permanenta och /eller yttterligare 
förstärkningar i ämnen som inte innebär insatser för elever 
med svårigheter." (a.a. s.292)

Hur dessa förslag senare kom att praktiskt omsättas i 
läroplanstext och anvisningar återkommer jag till senare i detta 
kapitel.'

REVIDERING AV UTBILDNINGSPLANER FÖR SPECIAL
LÄRARUTBILDNING.

Innan SIA-utredningen lämnat fram sitt betänkande hade. 
som jag redan inledningsvis nämnt, insatser börjat göras, för att 
möta, vad man trodde skulle bli resultatet av SIA-utredningens 
arbete, en i det närmaste total nedrustning av specialundervisning 
och speciallärarutbildning. Under våren 1974 anordnade t.ex 
Skolöverstyrelsen utvärderingsseminarier gällande 
speciallärarutbildningen dels i Lerum, dels i Södertälje. Dessutom 
anslogs planeringsmedel för ett utvärderingsprojekt för Grenl- 
utbildningen, det projekt som så småmningom kom att kallas KUSPEL- 
projektet. Under samma vår tillsattes dessutom en arbetsgrupp för 
revidering av utgbildningsplaner för speciallärarutbildningens gren 1. 
Under hösten 1974 utvidgades revideringsarbetet att gälla hela 
speciallärarutbildningen och en arbetsgrupp för vardera de tre 
grenarna tillsattes. Arbetet fortlöpte under två år. För den 
arbetsgrupp som hade till uppgift att revidera planerna för grenl- 
utbildningen kom SIA-utredningens betänkande att vara i hög grad 
vägledande. Gruppens arbete gick inte utan friktioner. Ganska snart 
kom motsättningar inom arbetsgruppen fram, och dessa motsättningar 
kan i stort sägas följa det schema, som återfinnes på sidorna 23 och 
24 i denna rapport.

Arbetsgruppen var dock i stort sett enig om att följande principer 
skulle gälla för speciallärarutbildningen enligt gren 1.:

1. De mål som skall styra utbildningen skall enbart vara av
övergripande natur.

2. Ansvaret för utbildningen skall delas av lärare och elever.
3. Utbildningen planeras, inom de ramar som finns givna,

utifrån de studerandes utbildningsbehov.
4. Utbildningen bör inte utgå från symtombeskrivningar, utan

i stället anknytas till utvecklingspsykologiska principer.
5. Utbildningen måste i mycket hög grad ta hänsyn till special

lärarens framtida verksamhet i arbetslaget.
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Förutom de fem vägledande principerna enades man om, att 
om en lärare skall kunna arbeta efter demokratiska principer i 
lagarbetets form så måste utbildningen ge möjligheter till detta 
arbetssätt. För att läraren i sin kommande yrkesverksamhet, skall 
kunna i sitt arbete utgå från sina elevers behov, så måste läraren 
under sin egen utbildning ha fått sina utbildningsbehov tillgodosedda. 
Dessa utbildningsbehov kan dock aldrig vara absoluta. Vissa 
inskränkningar måsta alltid finnas som t.ex ekonomiska ramar och 
riktningsangivelser. Väsentligt för speciallärargruppens utbildning 
ansåg arbetsgruppen vara den syn på kunskap, som innebar att med 
kunskap menas

”att förstå - att vara medveten - att kunna handla, 
därför att man upplevt och är förtrogen med olika 
problemområden. Kunskapsinhämtandet är en aktiv och 
skapande process. Kunskap växer fram genom samspelet 
mellan individer och omgivande miljö. Kunskapsnivån blir 
beroende av hur långt individernas konfrontation med 
verkligheten sträckt sig och vilka möjligheter till 
bearbetning av vunna erfarenheter som stått till buds” 
(Skolöverstyrelsen 1976 s. 11)

Arbetsgruppen bedömde praktiken som mycket viktig, och 
utbildningen skulle utgå från praktikmoment av samhällsinriktad 
karaktär. Även fortsättningsvis borde utbildningen anknytas tiil den 
sociala verkligheten. Genom att i högre grad än tidigare söka 
verklighetsanknyta utbildningen skulle detta också kunna innebära att 
lärare och studerande fick gemensamma upplevelser att bearbeta i 
utbildningssituationen.

Det mest kontroversiella i arbetsgruppens förslag blev att 
utbildningen inte längre skulle styras av detaljreglerade 
utbildningsplaner. Läraren skulle inte heller längre vara ensam 
ansvarig för utbildningens reella utformning. Det viktigaste 
styrinstrumentet skulle i stället vara den studerandes 
utbildningsbehov. De enda riktningsangivlser, som därutöver 
erfordrades skulle egentligen bara behöva vara de ekonomiska 
ramarna och läroplaner för de skolformer som utbildningen utbildade 
speciallärare för..

Arbetsgruppernas förslag kom aldrig att realiseras. Efter 
remisstidens utgång bordlädes förslagen. Den största orsaken till 
detta var med all sannolikhet att UHÄ vid den aktuella tidpunkten 
övertog ansvaret från Skolöverstyrelsen för all lärarutbildning. I 
tiden fanns också en tendens till decentralisering av 
utbildningsansvaret, vilket i sig innebar att centrala 
utbildningsplaner ej längre hade hög angelägenhetsgrad. Jag 
återkommer till detta senare i denna rapport.
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KUSPEL-PROJEKTETS ARBETE.

Som jag tidigare nämde i inledningsavsnittet till detta 
kapitel gav Skolöverstyrelsen under våren 1974 planeringsmedel till 
det utvärderingsprojekt som senare kom att döpas till KUSPEL- 
projektet - Kvalitativ Utvärdering av Speciallärarutbildning enligt 
Gren 1. Projektet kom att arbeta åren 1974-1978 och lämnade efter 
sig ett antal arbetsrapporter (Edqvist 1978 a , b och c och Edqvist 
1986)

Projektet gavs två huvudinriktningar. Den första 
inriktningen innebar en enkätundersökning till ett antal studerande 
vid landets speciallärarutbildningar vid oilka nivåer av utbildningen , 
omedelbart före utbildningens början, efter en termin, i slutet av den 
andra terminen och cirka två år efter utbildningen. Den andra 
inriktningen innebar en fältstudie , då cirka 70 speciallärare följdes i 
sin undervisningssituation under en termin.

Enkätundersökningen finns redovisad i tre s.k. Röda rapporter 
från Lärarhögskolan i Umeå (Edqvist 1978 a, b och c). Utbildningen 
skedde vid denna tidpunkt efter 1967-års utbildningsplan, och denna 
innebar för den aktuella utbildningsgrenen att utbildningen gav en 
bred kompetens (den sexfaldiga kompetensen) för undervisning av 
elever med begåvningshandikapp, läs-och skrivsvårigheter, 
rörelsehinder, synsvårigheter, beteendestörningar och för särskolans 
behov. Utbildningen var ett-årig.

De första tre rapporterna, som Kuspel-projektet utgav 
beskriver den speciallärarutbildning, som gällde vid tidpunkten för 
projektet, och dessutom resultatet av enkätundersökningen.

Undersökningsgrupperna är i stort sett nöjda med 
utbildningen, så som den vid denna tidpunkt var organiserad, Det som 
man framför kritik emot är, att den är allt för teoretisk, och att den 
har en alltför bred inriktning. Utbildningen har också tydligen haft 
vissa svårigheter att sammankoppla teori och praktik. Det som 
framhålles som särskilt positivt är det ökade intresse man fått för 
sin yrkesverksamhet. Man läser mer facklitteratur efter sin 
utbildning och man känner sig mer professionell efter utbildningen, 
och man upplever sig också bemötas så av sin skolledning och sina 
kollegor.

När det gäller frågan om hur speciallärarutbildningen 
tillgodoser sina studerandes utbildningsbehov så konstateras det, att 
det socio-emotionella området blivit tämligen väl tillgodosett, och 
man tycker sig också ha tillräckliga ämneskunskaper efter 
utbildningen. Man kan också tillräckligt om eleviakttagelser, test, 
handikapp och om läsprocessen. De områden som behöver förstärkas är 
samverkansfunktionen. Man tycker sig inte heller veta, hur man ska 
arbeta förebyggande och man har också behov av mer samhällsinriktad
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praktik. Variabeln Hha tillsyn över alla elever och skapa arbetsro" 
sjunker i angelägenhetsgrad under utbildningen för att åter stiga, när 
den studerande återkommit till sin yrkesverksamhet.

Helt följdriktigt konstaterar jag att
man som speciallärare ute i skolverkligheten 

snabbt tvingas överge sina under utbildningstiden 
förvärvade attityder och värderingar . "(a.a. s20)

Fältundersökningen utfördes under våren 1977 i ett antal 
rektorsområden av olika typsnitt. Avsikten var att få ett så brett och 
representativt urval av speciallärararnas yrkesverksamhet som 
möjligt.. Förutom att olika handikappinriktningar tilgodosågs i 
urvalet, utvaldes också såväl rektorsområden från problemfyllda 
storstadsområden, rektorsområden med fullständiga SIA-försök som 
helt konventionella områden. Totalt ingick 70 speciallärare i 
undersökningen, och dessa tjäntgjorde på samtliga stadier inom 
grundskola och grundsärskola och i gruppen fanns såväl speciallärare 
med som utan speciallärarutbildning.

Undersökningen gavs en genererande karaktär på så sätt att 
erfarenheter från en tidigare fas kunde användas vid planläggning av 
en senare. Undersökningen kan delas upp i tre faser på följande sätt:

1. Inledning: Ostrukturerad observation + intervju.
2. Probleminventering i form av dagbok.
3. Strukturerad observation + längre intervju.

Resultaten av den inledande intervjuen sammanfattar jag 
på följande sätt:

1. Positivt med specialundervisningen är kontakten med 
eleverna, men gruppstorlekarna betyder mycket för många 
speciallärare.
2. De negativa sidorna i specialundervisningen består främst i 
en känsla av otillräcklighet, men många upplever också ett 
dåligt samvete.
3. Speciallärarens viktigaste uppgift är för de flesta att 
främja social utveckling, men kunskapsinlärning är viktigast 
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 anser att skillnaden mellan specialundervisning 
och vanlig undervisning förekommer på det pedagogiska planet 
men många anser skillnaderna obefintliga,
6. Om man skulle förändra resurserna, skulle det ske mot 
större samarbete eller större flexibilitet, men lika många 
anser att resursfördelningen är bra som den är. (a.a. s 36)
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Vid besöket under denna inledande fas utrustades 
försöksdeltagarna med en pärm för självrapportering av sina 
problemupplevelser. Detta skulle ske i dagboksform, på så sätt att 
efter arbetsdagens slut, läraren skulle skriva ned och beskriva den 
arbetssituation som under dagen medfört det svåraste problemet. 
Självrapporteringen skedde under 10 arbetsdagar och efter periodens 
slut skulle de tre svåraste problemsituationerna prioriteras.

Problembeskrivningarna kategoriserades i sex olika typer. 
Sammanlagt kategoriserade 667 problembeskrivningar. Resultatet av 
denna självrapportering kan sammanfattningsvis beskrivas så här:

"Det vår undersökningsgrupp främst upplever sig sakna 
är utbildning och detta oavsett om man har 
speciallärarutbildning eller ej. Denna utbildningsbrist 
upplevs inom konkreta metodiska områden, Man kan för lite 
om hur läsinlärning går till, man kan för lite om hur läs och 
skrivsvårigheter behandlas, man vet inte hur man ska möta 
utåtagerande elever., man kan inte aktivera elever, man kan 
inte motivera elever.......

Att så många upplever en utbildningsbrist som ett stort 
problem,måste anses som oroande, men inte mindre oroande ansåg jag 
det vara, att man också upplevde eleven som bärare av problemen. Jag 
hade förväntat mig, att i varje fall de utbildade speciallärarna i högre 
grad skulle försöka se bakom de symtom som oron, aggressiviteten, 
skololusten, var exempel på och i stället försöka analysera de 
verkliga orsakerna.

Om utbildningen givit ett förhållningssätt inför 
problemsituationer i stället för att försöka ge patentlösningar - som 
dessutom ofta var fiktiva - hade förmodligen inte vår 
undersökningsgrupp upplevt den maktlöshet, som deras 
problembeskrivningar klart visade att de kände.

Dessutom tycktes det mig som om dagboksanteckningarna 
bekräftade svårigheterna i samarbete, men bekräftade inte det som 
under intervju 1 ofta framhållits, nämligen speciallärarnas inriktning 
mot att underlätta elevens sociala och personliga utveckling.

Inte heller pekar dagboksnoteringarna mot någon utökad 
professionaliseringsgrad, Den viktigaste informationen , som erhålls 
är att både problemidentifiering och utarbetande av 
problemlösningsstrategier måste ges ett mycket stort utrymme under 
speciallärarutbildningen.

Fas 3 bestod av strukturerade observationer under ungefär 5 
lektionstimmar. Upplevelsen under dessa observationer skulle sedan i 
viss omfattning vara styrande på den avslutande intervjuen.

Under observationerna skulle vi försöka iakkta följande:
1. I vilken omfattning får eleven påverka undervisningen
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2. Vilket stoff används och varför.
3. Hur sker kommunikationen .
4. Individualiseringsgraden - (hur eleverna grupperas - 

undervisnings
form

5. Arbetssätt ( om man läser,lyssnar, laborerar etc.)
6. Hur fördelas arbetet vid arbetslagsarbete?
7. Lärarens metodiska uppläggning.

I sammanfattningen och diskussionen kring observationerna 
konstateras att eleverna i mycket ringa grad har möjlighet att 
påverka undervisningen. Nästan allt arbete försiggår med 
förproducerade läromedel, och jag noterar att

"undervisningssituationen innehåller komponenter 
,som inte har relevans för elevens livssituation, vilket kan 
förmodas innebära en upplevelse av meningslöshet.” (a.a. s 
75)

Samtalet är inte någon accepterad undervisningsform. Ger 
man sig in i samtal med eleverna upplever man som lärare snart en 
ineffektivitet, och går snabbt över i det vanligaste arbetssättet - 
färdighetsträningen. Denna är dessvärre oftast på en mycket låg 
kognitiv nivå.

"Man arbetar på höga abstraktionsnivåer, när man har 
verkligheten inpå sig, och man gör det med elever, som 
befinner sig på ett utvecklingsstadium, då deras 
abstraktionsmöjlighet är mycket ringa,” (a.a. s 72)

Det är egentligen helt följdriktigt att det tycks som om 
kunskap bara är det som man lär ur böcker, och att detta även gäller 
för de elever, som slagits ut ur skolan därför att det inte kunnat 
tillägna sig de kunskaperna och absolut inte på det sättet.

Man upplever också att integrationssituationerna har en klar 
tendens att passivisera specialläraren. Oftast blir denne en 
underordnad assistent till klass- och ämnesläraren. Överhuvudtaget 
tycks inte den bild som erhölls vid observationerna, alls stämma 
överens med de intentioner, som speciallärarna uppgav sig ha vid den 
inledande intervjuen, något vi beslöt att fokusera vid den avslutande 
intervjun.

Den avslutande intervjuen byggdes upp på så sätt att först 
gavs en allmän och öppnande fråga, därpå fördes frågan över på 
skolnivå för att sedan beröra individnivån: Varför gör du på det 
sättet....? Hur gör du när du tränar.... ? Vad kan du göra för att........ ?

Innehållsmässigt berördes lärarens roll som undervisare och 
kurator. Därefter berördes samverkansproblematiken. Under intervjun 
diskuterades också undervisningsstategier: om sådana överhuvud 
taget behövdes, vad som styrde valet av undervisningsmetod, etc. I 
slutfasen diskuterade vi lärarnas fortbildningsbehov och hur det 
skulle tillgodoses, och under den fasen fick läraren också frågor om



40

hur han själv fortbildade sig, och vad han/hon själv läst i fråga om 
pedagogisk litteratur under den sista månaden.

Resultatet av intevjuundersökningen kan sammanfattas så
här:
Att vi fått se så lite av social träning under våra besök (trots att 
man inledningsvis konstaterat att detta var en mycket viktig 
specialläraruppgift) beror bl a på :

1. Besökseffekten: När läraren inte hade besök arbetade man
helt

annorlunda.
2. Vi vet inte hur man gör. Vi har inte fått utbildning.
3. Vi har aldrig funderat på detta.
4. Det är bara vackra ord i läroplanen och inte så mycket 

att bry sig om.

Hur samverkar specialläraren?
1. Samverkan tycks fungera bättre mellan specialläraren 

och den vanlige läraren än mellan speciallärarna.
2. Många anser att man samverkar mest varje rast.
3. Samverkan i organiserade former sker både i horisontella 

grupperingar och vertikala .
4. Många speciallärare känner sig ensamma.
5 Samverkan med föräldrar anser de flesta fungerar bra, 

men tiden behöver utökas.

Hur är undervisningsstrategien uppbyggd?
1. Flertalet speciallärare använder sig av beprövad erfarenhet.
2. Om undervisningstratregien behöver förändras är det ett 

fåtal som
gör teoretiska överväganden.

3. SIA-skolor har fler teorianknutna lärare än de 
konventionella

skolorna.

Varför tar läraren aldrig upp elevinitiativ?
1. Vet ej vart det leder.
2. Man orkar inte.
3. Man är fast i den gamla lärarrollen, etc.

Det sista går att lösa med utbildning. Hur ska den se ut?
1. Några- speciellt i den öppna skolan -förordar studiecirkeln.
2. Konventionella studiedagar tycks vara det enda alternativet 

för de flesta.
3. Många anser sig följa debatten och läser mycket, men få

kan ange någon boktitel eller artikel som man läst under de 
sista månaderna

4 Någon påstår sig inte ha tid att diskutera sådana här saker.
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Den avslutande intervjuen pekade mot att 
samverkansproblemet var en kärnfråga. Vi konstaterade att om 
lärarna och klasserna arbetar isolerat från varandra, kommer de 
också att arbeta isolerat från samhället. Det måste vara betydligt 
svårare att förändra något ensam än tillsammans med andra. Problem 
som man tvingas att bära ensam måste kännas betydligt tyngre än om 
de delas av andra.. Vill man att skolan skall utvecklas, så måste 
lärarna hitta forum för att diskutera hur de vill att utvecklingen skall 
ske. De kan inte bara stillatigande vänta att andra ska hitta 
lösningarna på de problem de har. Lärarna måste lära sig att själva 
aktivt angripa svårigheterna ,att själva söka de kunskaper som krävs. 
Här ansåg vi att speciallärarutbildningen utan tvekan hade en av sina 
viktigaste uppgifter: Att lära de studerande att identifiera 
problemorsaker och att utveckla ett förhållningssätt till 
svårigheterna.

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 
genom ökad resurstilldelning, specialundervisning, genom att ta till 
ett läromedel, utan att reflektera närmare varför det är bra. Det 
allmänna intrycket av undervisningen ger också intrycket av spontant 
och oöverlagt arbete. Att elever är sysselsatta är viktigast, men med 
vad är av mindre vikt. Hur inlärning går till reflekterar man inte över.

Mycket av skolverksamheten ansåg vi vara en följd av 
personalens omedvetenhet och denna omedvetenhet kan medföra att 
man mycket lätt kan bli offer för spekulation och manipulation.Om 
man inte sätter in eleven och skolan i ett samhälleligt perspektiv 
riskerar lärarens handlande att bli inkonsekvent och styras av en 
kortsiktig önskan om egen behovstillfredsställelse. Inkonsekvensen i 
undervisningen bedömer jag vara lika riskfylld för eleverna och 
skolan som en konsekvent "låt-gå^metod.

Dessvärre tvingades jag således påstå, att jag under 
undersökningen inom KUSPEL-projektet i mycket ringa grad fick 
uppleva någon påtaglig effekt av speciallärarutbildningen ute i den 
praktiska skolverksamheten. En viss verbal beredskap för ett arbete i 
läroplanens anda tycktes dock många lärare ha, men detta kunde dock 
vara en felbedömning. Det kunde mycket väl vara så att 
utbildningsåret gett sin mest påtagliga effekt på den språkliga sidan 
- man hade lärt sig de rätta orden. Detta att endast marginella 
effekter kunde återfinnas av en speciallärarutbildning skulle 
naturligtvis enklast kunna förklaras med att utbildningen var av 
mycket låg kvalitet. Jag anser att resultatet inte kan förklaras så 
lättsinnigt. Min erfarenhet av speciallärarutbildning är det att jag 
inte anser den på något sätt skiljer sig från andra konventionella 
lärarutbildningar. Den låga effekten vill jag istället härleda till 
endera ett hinder i relationen mellan den studerande och utbildningen
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eller ett hinder mellan den efter utbildningen verksamma 
specialläraren och skolsamhället eller en kombination av dessa båda.

Resultaten från den första enkätundersökningen pekade på 
att många sökte utbildningen i hög grad på grund av yttre motiv.. Man 
kan också tveklöst peka på att speciallärarutbildningen vid denna 
tidpunkt kunde leda till instrumentella vinster som kortare arbetstid, 
högre lön ,lättare tjänst. Sådana faktorer kan givetvis medföra 
hinder i relationen mellan den studerande och utbildningen. Det går 
också att peka på andra orsaker. I enkäterna utsägs att utbildningen 
är för teoretiskt inriktad. Det kan tolkas som att arbetsformerna är 
teoretiska d.v.s 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 anknyter undervisningen till verkligheten. Detta kan också 
leda till att hinder uppstår. Om undervisningen avlägsnar sig från 
verkligheten betyder detta också att den studerande kan uppleva 
samma meningslöshet i utbildningen som dagens grundskoleelev ofta 
säges göra. 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 konfrontation med verklighetens problem under 
den kommande yrkesverksamheten.

Ett hinder i relationen mellan den studerande och 
utbildningen kan på så sätt skapa hinder i relationen mellan den 
yrkesverksamma och skolsamhället. Men dessa senare störningar kan 
förmodligen oftare hänföras till ett motstånd mot eller tröghet inför 
förändringar hos skolsamhället. Alla förändringar kan upplevas 
hotande eftersom man aldrig helt kan överblicka följderna.

Observationerna gav vid handen att läraren i allmänhet 
tycktes vara väl förtrogen med ämnesstoff och läromedel. Lektionerna 
var i almänhet välstrukturerade, och strukturen upplevdes relativt 
ämnesbunden. Det var med en känsla av igenkännande, man under 
observationerna återkom till samma ämne, även om klass och lärare 
var andra. Avvikelser från strukturen motiverades ofta i termer av 
omväxling. Lektionerna var helt enkelt "här och nu situationer", som 
måste lösas på ett tillfredsställande sätt. Effekter av undervisningen 
berördes nästan aldrig vid de spontana samtal som förekom både 
under och efter observationstilfället. Naturligtvis blir då också 
diskussioner om hur man lär sig, om olika slags kunskap, om vad 
skolan syftar till mindre intressanta.

Många i undersökningsgruppen verkade inte vara medvetna 
om varför man arbetade som man gjorde, man var inte medveten om 
vad som i verkligheten styr skolans arbete. Det intrycket gör att jag 
anser att en synnerligen primär uppgift för speciallärarutbildningen 
är att försöka initiera en process av själreflexion hos sina
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studerande . En annan viktig uppgift för speciallärarutbildningen 
måsta vara att hos den studerande utveckla ett ”nytt" 
förhållningssätt inför problem och problemsituationer. Det skulle 
innebära att man söker utveckla en förbättrad - fördjupad 
analysförmåga om vad som är de verkliga orsakerna till problemen, 
och en vilja och förmåga att söka erfordelig kunskap för att utveckla 
strategier för att lösa problemet. Detta skulle innebära att 
ansträngningar skulle sättas in mot problemorsakerna och inte mot 
symtomen. Detta får givetvis inte innebära att att speciallärare 
förfaller till passivitet och allmänt accepterande om orsakerna till 
problemet ligger utanför det möjligas ram. Strävan måste dock alltid 
vara att söka identifiera orsakerna.

Specialläraren måste också skapa en beredskap till 
påverkanshandling hos hemmagruppen, så att utbildningens 
intentioner inte bara blir en angelägenhet för den utbildade 
specialläraren och en personlig egendom för denna.

Vikten av speciallärarens självreflexion återkommer jag 
ofta till i denna rapport därför att detta begrepp idag känns lika 
angeläget. Ett annat viktigt begrepp är lärarens utvecklingsperspektiv 
Under undersökningens gång tyckte jag mig i hög grad iaktta de båda 
motsatta perspektiv på undervisning som citerats på sid 23-24. Dessa 
identifierbara förhållningssätten upplevde jag mig finna hos enskilda 
lärare, men också som genomgående förhållningssätt vid 
”försöksskolorna”. Det jag särskilt frapperades över var att vaiet av 
förhållningssätt i allmänhet tycktes vara omedvetet hos läraren. Man 
hade oreflekterat valt det ena eller det andra sättet. Lika lite tycktes 
man reflektera över andra styrningsmekanismer i skolan.

I den avslutande arbetsrapporten i KUSPEL-projektet, 
”Specialundervisning och speciallärarutbildning från förr till nu ” 
(Edqvist 1986b) uppehåller jag mig i hög grad vid teoretiska 
reflexioner kring utvecklingen av dessa båda undervisningsperspektiv 
och konsekvenserna av det ena eller det andra valet. Att kunna göra 
ett medvetet val av perspektiv för sin undervisning innebär ett så 
konsekvent val av undervisningsstrategi som möjligt, och detta anser 
jag vara en av komponenterna i specialärarens professionalism. I 
likhet med många andra konstaterar jag att "även om läraren som 
grupp 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 kvaliteter av kunskaps- och 
färdighetskaraktär. När jag nu fortsättningsvis använder 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 urskilja både 
kvalitativa och kvantitativa komponenter. De kvalitativa
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komponenterna kan härledas till de två perspektiven. Således kan man 
skilja mellan en teknologisk professionalism med sin förankring i det 
teknologiska utvecklingsperspektivet (jfr vänstra spalten sid 24 - 
teknisk-metodisk handling) , och en ekologisk professionalism, 
vilken har sin förankring i det ekologiska utvecklingsperspektivet 
(jfr sid 24: högra spalten :reflekterande handling)Med detta 
resonemeng följer att det finns kvalitativt skilda slag av 
professionalism, beroende på utifrån vilket övergripande perspektiv, 
man definierar professionalismbegreppet.

Den teknologiskt professionella läraren skiljer sig från den 
ekologiskt professionelle både på abstrakt och på konkret nivå. På 
konkret 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, 
undervisning, kunskap, inlärning och samverkan. För den 
professionelle läraren har de konkreta handlingarna ett samband med 
de antagande som gjorts på abstrakt nivå. När det exempel 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 teknologiskt och och den ekologiskt 
professionella gäller i det här fallet frågorna: Vilka teorier åsyftar 
man? Vilket slags utveckling önskar man? Vilket handlingsutrymme 
vill man identifiera och till vilket ändamål? För att förstå 
skillnaderna måste man göra en återkoppling till de två övergripande 
perspektiven.
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Fig 3. Teknologisk och ekologisk professionalism (a.a. s.235)

På konkret nivå kan professionalism kvantifieras på sådant 
sätt att exempelvis den tid som anslås till samverkan kvantifieras. 
Sålunda finns de kvantitativa nivåerna representerade på en konkret 
handlingsnivå, men kan identifieras både på en abstrakt och konkret 
nivå. Om de enbart identifieras på abstrakt nivå kan de uttrycka 
individens beredskap för handling.

Den professionelle specialläraren är kritiskt medveten om 
vilka uttalade och outtalade mål, som kan påverka undervisningen. Den 
ekologiska professionalismen innebär en kritisk medvetenhet om 
specialundervisningens diskvalificering, och en vilja att förhindra 
och motverka den. Den innebär också en dialektisk syn på 
utvecklingsprocesen, att arbetet i skolan sätts in i den helhet som 
individ och skola utgör samt en strävan mot samhällsförändring.

Även om jag värderar den ekologiska
perspektivtillhörigheten högst, så får ändock inte det främsta 
kännetecknet på den professionelle specialläraren kopplas till en 
definitiv perspektivtillhörighet. Detta är viktigt bl a därför att de 
måldokument, som styr skolans verksamhet inte pekar mot ett klart 
ställningstagade vare sig för eller emot något av perspektiven. Det 
väsentliga måste nu vara för läraren - specialläraren " att han gör sig 
medveten om sina förhandsantaganden och artikulerar dem, för att 
sedan granska dem med avseende på deras konsekvenser för hans egen 
undervisning. Det första steget att upptäcka de egna 
förhandsantagandena och tankemönstren är det svåra i företaget, då
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det innebär att försöka spåra de faktorer som samtidigt formar 
perspektivet och just därför lätt undgår upptäckt.

I min rapport (Edqvist 1986) har jag för denna process 
använt mig av begreppet självreflexion, som jag hämtat från 
Lindström (1972). Just denna speciallärarens fortlöpande 
självreflexion anser jag vara det främsta kännetecknet på den 
professionelle specialläraren. Detta innebär att en professionell 
speciallärare definieras som en speciallärare, som konsekvent väljer 
undervisningssätt i enlighet med intentionerna inom ett visst 
perspektiv med utgångspunkt från sin självreflexion.. Självreflexion 
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.

Hur detta skulle kunna avspegla sig i en 
speciallärarutbildning finns antagande i den denna nämnda rapport. De 
kvaliteter som en utbildning skall tillgodose är enligt mitt 
förmenande dels av generell natur dels av specifik natur. De generella 
kvaliteterna är sådana kunskaper och färdigheter, som är förenade 
med lärarverksamhet i allmänhet medan de specifika är kopplade till 
en specifik lärarverksamhet.

Utgångspunkt för lärarens både generella och specifika 
yrkeskvalifikationer måste vara goda kunskaper om och 
förtrogenhet med den pedagogiska, psykologiska och 
sociologiska teoribildningen, som har betydelse för 
skolverksamheten. Dessa teorier skall sedan vara läraren till 
hjälp, när han/hon skall planera och utforma den pedagogiska 
handlingen. Men teoribildning är i sig inte tillräcklig. Jag har 
tidigare flera gånger använt mig av begreppet synsätt, t ex 
olika synsätt på integrering, olika synsätt på utveckling etc. 
Synsätten kan naturligtvis ha sin grund i teoribildningen, 
men det är synnerligen viktigt att synsätten på olika sätt 
harmonierar. De måste ge en konsekvent uppbyggd 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 uppfattning om människan och om hur 
människan utvecklas, om människans relationer till andra 
människor och till samhället. Det är denna övergripande 
uppfattning som är grunden för lärarens 
undervisningsperspektiv. (a.a. s. 241-242)

Hur en speciallärarutbildning skall kunna utveckla dessa 
kvaliteter återkommer jag till i kapitel 6.
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DEL 4: FRÅN INTENTION TILL FÖRVERKLIGANDE.
SI A-UTREDNINGENS INTENTIONER I SKOLANS 
STYRDOKUMENT.

Den första påtagliga följden av SIA-utredningen blev 
regeringens proposition "Om nytt statsbidragssystem till grundskola 
m.m. (Reg. prop 1977/78:85) Underlaget för propositionen hade 
utarbetas inom utbildningsdeparetementet och förslagspromemorian 
hade presenterats i "Förslag till nytt statsbidragssystem för det 
allmänna skolväsendet" (DsU 1977:8) Där återfanns en 
sammanfattning av det som Sia-utredningen framfört som viktiga 
synpunkter att beakta, om och när en översyn av anslagssystemet till 
skolan skulle ses över. Det nya systemet borde

* bidra till att upprätthålla ett enhetligt skolsystem och en lik
värdig utbildningsstandard-

* beakta skillnader i förutsättningarna, som finns mellan olika
kommuner att bedriva skolverksamheten

* möjliggöra och stimulera till en ökad lokal beslutanderätt i
bl.a ekonomiska och organisatoriska frågor

* stimulera till en effektiv verksamhet
* vara adminstrativt enkelt
* garantera att utgående bidrag blir värdebeständiga på samma 

sätt som för närvarande.

(DsU 1977:8, s 59-60)

Som väntat återfanns i förslaget SIA-utredningens 
uppfattning att ekonomiska resurser skulle utgå utifrån de två 
begreppen ”basresurs" och "förstärkningsresurs" Basresurs blev i 
stort sett synonymt med lärartjänst och avsåg den grundresurs, som 
behövdes att undervisa en grupp elever (25 elever på lågstadiet, 30 
elever på mellan och högstadierna)

En lågstadieskola med 100 elever kunde således påräkna 4 
basresurser=4 lärartjänster=4 klasser.

Förstärkningsresursen utgick från det totala antalet elever 
inom kommunen och för varje elev erhöll kommunen ekonomiska 
resurser motsvarande 0.527 lärarveckotimmar. Av den 
timtilldelningen skulle merparten användas till särskilda 
undervisningsåtgärder och en mindre del till andra för skolan viktiga 
insatser. Skolan/kommunen föreslogs få en stor handlingsfrihet hur 
resurerna skull nyttjas, och dessutom skulle det administrativa 
förfaringssättet vid ansökan om resurser förenklas.

Riksdagen följde i stort sett det förslag, som framlagts i 
propositionen och en förordning om nytt statsbidragssystem förelåg i 
maj 1978 (SFS 1978:345) Denna skulle gälla med omedelbar verkan f o 
m läsåret 1978/79 och således innan några "undervisningsmässiga” 
förämndringar som följd av SIA-utredningen förverkligats. Vi fick 
således ett nytt statsbidragssystem helt isolerat från det
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läroplansarbete, som påbörjats i juni 1976 i och med det uppdrag som 
givits Skolöverstyrelsen. I april 1978 lämnade SÖ sitt förslag till ny 
läroplan och avgav dessutom i februari 1979 en sammanfattning av 
läroplansförslaget till Utbildningsdepartementet.

Efter en överarbetning, där hänsyn tagits till vissa tunga 
instanser, förelåg läroplanen färdig och i förordning (SFS 1980:64 ) 
beslöts att den skulle gälla f o m 1 juli 1980 och då för klasserna 1, 
4 och 7, och helt genomförd skulle den nya läroplanen, som kom att 
kallas LGr1980, vara f.o.m. läsåret 1982/83.

Läroplanen skulle kompletteras med ett material av mer 
konkret och rådgivande karaktär och detta kommentarmaterial 
började utgivas redan under hösten 1980.

SPECIALUNDERVISNINGEN I DEN NYA LÄROPLANEN.

Läroplanens uppgift är ju att förmedla intentionerna i 
riksdagsbeslutet till de som har att förvekliga dessa. De för mig 
väsentligaste ideerna vad gäller specialpedagogiska arbetet var att 
merparten av specialpedagogisk verksamhet skulle flyttas från 
speciella klasser och kliniker in i den vanliga klassundervisningen. 
Resurserna skulle inte längre vara öronmärkta utan skulle kunna 
styras dit där de bäst behövdes. Det specialpedagogiska arbetet skulle 
via arbetsenhetens verksamhet förmedlas till de vanliga klasserna 
och genomsyra verksamheten där. Detta kan ses som en följd av den 
demokratiseringsprocess, som tagit sin början i och med 
skolkomissionens arbete och som kopplats samman med ideerna om 
den jämlika utbildningen.'

Men det finns också en annan förmodad tanke bakom den i 
grunden förändrade specialundervisningen. SIA-utredningen hade 
delat upp skolsvårigheter i tre kategorier nämligen 

*individrelaterade 
*socialt relaterade 
*skolrelaterade.
De skol relaterade problemen hade i viss mån underordnats de 

övriga två begreppen. I LGr-80 påpekas också att skolsvårigheter har 
samband med den sociala situationen i vilken skolan och eleven 
befinner sig i (a.a. s 53).men man hade också konstaterat att skolan i 
hög grad kunde skapa sina egna problem. Specialundervisningen kunde 
genom sin negativa selektion och sina utslagningseffekter vara en 
problemskapare i stället för en problemlösare.

SIA-utredningen hade ju tagit avstånd från 
specialundervisning som ett samlings begrepp för både 
undervisningsåtgärder och organisationsformer. För att inte 
sammanblanda dessa skilda företeelser hade man föreslagit begreppet 
specialundervisning som beteckning för organisationsformen , medan 
de specifika undervisningsåtgärderna i stället skulle täckas av det 
överordnade begreppet specialpedagogiska metoder eller arbetssätt.
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Läroplansförfattarna följde helt utredarnas intentioner. I 
läroplanen är det kapitlet "Elever med särskilda behov", som närmast 
berör de specialpedagogiska frågorna. Det påpekas där, att 
specialpedagogiska metoder måste utnyttjas för att arbetet bland 
elever med svårigheter skall bli effektivt. De specialpedagogiskt 
utbildade lärarna

”får därför inte låsas enbart till någon speciell 
organisationsform t ex särskild grupp eller särskild 
undervisning. Det gäller att istället arbeta i arbetsenheten 
med planering av undervisning, i utformning av 
åtgärdsprogram och med föräldrakontakter” (a.a. s.52)

I samma kapitel påpekas också att skolan måste motverka så 
att elever ej får svårigheter, och det kan man göra genom att utforma 
innehåll, arbetssätt och organisation så att undervisningen snabbt 
skall kunna anpassas efter olika situationer som uppstår

”Om en elev får svårigheter i arbetet är det 
nödvändigt att först pröva om skolans arbetssätt kan 
ändras.” (a.a. s 52),

men skolan får för den skull inte förledas till en total 
anpassning efter elevernas spontana intresse. Då förvandlas deras 
skolsvårigheter till hinder senare i livet. Den grundläggande 
färdighetsträningen betonas och det påpekas att bristande färdigheter 
kan ge upphov till eller förstärka skolsvårigheter. Men det framhålls 
också att "

en alltför verbalt inriktad metodik missgynnar 
många elever.” (a.a. s53).

Det påpekas också att skolstyrelsen måste skaffa sig 
kännedom om varje rektorsområdes arbetsmiljö och elevers 
förutsättningar för att med utgångspunkt därifrån fördela resurserna. 
Detta är viktigt därför att"

om elever har svårigheter skall man vid fördelning av 
skolans förstärkningsresurs främst söka tillgodose dessa 
elevers behov, innan resurser används för andra ändamål.”
(a.a. s 54)

De konkreta åtgärder, som dessa resurser sedan skall 
användas till, är enligt läroplanen framför allt att

* utarbeta åtgärdsprogram
* tillskapa särskilda undervisningsgrupper
* anordna särskild undervisning
* arrangera anpassad studiegång.
Åtgärdsprogrammen skall enligt läroplanen utformas av lärare 

tillsammans med elev och förälder, ta hänsyn till elevens behov och 
utgå från dennes/dennas starka sidor. Skulle åtgärdsprogrammen inte 
nå fram till önskat resultat fins möjligheten till undervisning i den 
särskilda undervisningsgruppen. Placering i en sådan grupp skall ske 
först efter samråd mellan elev , förälder och skola och beslut om 
placering fattas i elevvårdskonferensen.
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Den särskilda undervisningen anordnas främst för elever som 
på grund av sjukdom eller handikapp inte kan följa undervisningen, och 
den kan anordnas på sjukhus eller i elevens hem.

Behöver undervisningen ytterligare anpassas för eleven så 
finns möjligheten till anpassad studiegång. Denna kan innebära att 
timplanen förändras eller att eleven får fullgöra en del av sin 
skolgång på en arbetsplats. Det sista alternativet gäller endast för 
elev på högstadiet.

Läroplanstexten i övrigt var ju givetvis också tillämplig och 
styrande av de specialpedagogiska insatserna. I likhet med de två 
tidigare läroplanerna inleds LGr 80 med skollagens första paragraf:

Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen 
av barn och ungdom har till syfte att meddela eleverna 
kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbetet med 
hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska 
människor och till dugliga och ansvarskännande 
samhällsmedlemmar, (a.a. s. 13)

Riktlinjen för läroplanen och därmed skolans verksamhet 
framgår klart av den text som därefter inleder läroplanen:

"Grundskolan är en del av samhället. Läroplanen speglar 
demokratins samhällssyn och människosyn: Människan är 
aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap 
för att i samverkan med andra förstå och förbättra sina egna 
och sina medmänniskors livsvillkor. Skolans innehåll och 
arbetssätt måsta vara så utformat att det befrämjar denna 
samhälls- och människosyn." (a.a. s. 13)

Rätten till likvärdig utbildning slås fast : Alla oberoende av 
sociala och geografiska förhållanden skall ha lika tillgång till 
utbildning. Utbildningen behöver inte vara lika för alla för det 
konstateras att

"barn är olika när de komer till skolan. Skolan bör 
inte sträva efter att göra dem lika." ( a.a. s14) och "Skolans 
insatser skall planeras och krav ställas utiofrån varje barns 
aktuella förutsättningar."{a.a. s.14)

Skolan kan heller inte ge alla lika mycket hjälp men 
"Den måste speciellt och i samverkan med andra 

stödja dem som av olika anledningar har särskilda 
svårigheter" (a.a. s. 14)

Trots inledningsorden om människans förmåga att själv söka 
kunskap, så överlåtes inte kunskapssökandet helt till den enskilde 
eleven Skolan skall nämligen

"leda elevernas kunskapssökande in på väsentliga 
områden och succesivt under nio år vidga deras perspektiv 
och fördjupa deras kunskaper".(a.a. s.14)
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Uppläggningen av undervisningen måste utgå från att 
kunskapssökandet är en aktiv och skapande process som kräver stort 
arbete, och skolan får inte mekaniskt leda eleverna genom stoffet. 
Samverkan är mycket viktig fastslår läroplanen. Skolan skall 
samverka med hemmen, med omvärld och med näringsliv. Lärarna 
skall samverka med varandra och med eleverna.

Det slås fast att arbetsenehet skall vara centrum för mycket 
av skolans verksamhet. Där skall planeringen ske inte bara av den 
egentliga undervisningen utan också av speciallärarnas insatser.

"Målet är att de (arbetsenheterna) skall kunna 
utvecklas till en liten skola inom den större skolans ram".
(a.a. s.42)

Eleverna förutsättes få delta i och påverka skolarbetet. 
Utgångspunkt bör vara elevernas egen verklighetsbild och gärna utgå 
från problem.

"Om arbetet i många fall kan utgå från problem, 
som eleverna själva ställer, får skolan goda möjligheter att 
träna dem i problemlösning. De bör inse vikten av att skaffa 
sig goda kunskaper som en förutsättning för att kunna arbeta 
vidare, att välja ut den information som är viktig 
sammanhanget, att dra logiska slutsatser, att pröva 
kamraters argument och till slut föreslå en lösning" (a.a. s.
50)

Individualisering, påpekar läroplanen, måste i hög grad få 
prägla arbetet. "Det finns inget studiesätt som är det bästa för alla 
elever." (a.a. s50) Men skolan har inte bara ett undervisnings och 
utbildningsansvar, utan det fastslås också att "Skolan skall 
fostra".(a.a. s 14). Detta innebär bl a att skolan skall stimulera 
eleverna till att vilja omfatta demokratiens värderingar och att 

"utveckla sådana egenskaper hos eleverna, som kan 
bära upp och förstärka demokratiens principer om tolerans, 
samverkan och likaberättigande mellan människorna." (a.a. 
s1 7)

Skolan har också ett ansvar för att medverka i 
urvalssammanhang till högre utbildningar. Betygen och bedömningen 
av eleven är ur det sammanhanget ett måste för skolan.

NÅGRA REFLEXIONER KRING LÄROPLANSTEXTEN.

Det jag behandlat härovan har i stort sett rört det som 
Lundgren (1979) kallar för den tredje nivån i läroplaner - den som 
berör hur läroplanen ger anvisningar om hur undervisningen skall 
bedrivas, organiseras och hur eleven skall socialiseras. De tre nivåer 
som Lundgren talar om, existerar givetvis inte oberoende av varandra 
utan är i allra högsta grad interagerande.
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Den första nivån - den som "avser hur värderingar, kunskaper 
och erfarenheter väljs ut och organiseras ” (a.a. s 21) måste ha en 
något mer övergripande innebörd. Hur sedan läroplanen får sitt 
slutgiltiga utseende beror givetvis av det historiska perspektivet, 
men också av nulägesbeskrivningen och inte minst av den 
approximation om framtiden, som alltid måste ägnas stor 
uppmärksamhet i ett läroplansarbete. En läroplan skall ju ofta vara 
tilämpbar under ett stort antal år, eventuellt med en del mindre 
justeringar.

Lundgren (1979) anser att LGr 80 är formad i ett 
läroplanstänkande enligt en rationell läroplanskod. Med det avser han 
att den har en pragmatisk grund -skolan skall ge eleven kunskaper 
som både individ och samhälle har nytta av. I den rationella koden är 
dessutom intresset fokuserat kring den enskilde individen.

Det tredje elementet i den rationella läroplanskoden är 
uppfattningen om den rationella länken mellan utbildningspolitik och 
vetenskap. Med det avser tydligen Lundgren att politikernas beslut är 
eller kanske rättare borde vara grundat på den kunskap som 
vetenskapen producerat.

Något slarvigt uttryckt kan man påstå att arbetet med LGr 
80 tog sin början i och med Skolkommissionens arbete i början av 
1940-talet. Trots alla goda intentioner som fördes fram under 
kommissionens arbete och i de läroplaner som blev en följd av det 
arbetet , LGr 62 och LGr 69, så måste reformarbetet gå vidare. Detta 
berodde i hög grad på att de skolförändringar, som i praktiken kom att 
genomföras, stannade vid organisatoriska förändringar. Hur 
undervisningen i praktiken skulle genomföras kom att stanna vid 
teoretiska ideer, som inte fick en praktisk motsvarighet i den 
omfattning man kunde förvänta sig efter det omfattande och 
mångåriga försöksarbetet och efter den livliga skoldebatt som förts 
under denna tidsperiod. I SIA-propositionen konstaterar ju också 
föredraganden att"7"idigare pedagogiska synsätt har dröjt sig kvar i 
dagens skola”. (Reg.prop. 1975/76:39 s. 27)

Skolan har alltså tydligen inte tagit till sig det pedagogiska 
nytänkande som utredarna och läroplansförfattare sökt föra in.. Nu var 
kanske inte de förändrade arbetssätten det primära för 
reformperioden. I stället var det viktigaste målet för hela 
skolreformen att genomföra den jämlika socialisationen och därmed 
skapa bättre förutsättningar för en jämlik utbildning. Jag återkommer 
till detta senare.

Det egentliga förarbetet med LGr 80 ,har jag tidigare 
påpekat, initierades med SIA-utredningen, och jag har också påpekat 
att utredningen tillkom som en följd av den starka debatt som i slutet 
av 1960-talet och början av 1970 förekom i massmedia om den starka 
nedbusningen i skolan.När utredningen under sommaren 1970 startade
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sitt arbete, fanns ju de sista stormiga åren av 1960-talet med 
studentuppror, ett allmänt ifrågasättande, krav på medbestämmande 
och direktdemokrati mycket nära i medvetande hos utredningens 
medlemmar (liksom hos befolkningen i övrigt).

Med utgångspunkt från den erfarenheten är det inte otänkbart 
att en approximation gjordes, om att framtiden skulle komma att 
innebära ett allt större inflytande för medborgarna både på 
arbetsplatsen och i samhällslivet.

På arbetsplatserna hade reaktioner vuxit sig starka mot 
ackordsarbete och arbetsdelning. Löpande bandet skulle ersättas med 
grupparbetsplatser, där grupper av arbetare fullgjorde hela 
arbetsuppgiften - alla skulle kunna vara med och producera helheten, 
kunna följa arbetet mot den färdiga produkten.

Som direkt följd av önskemål och vilja till medinflytande 
kom reaktioner mot expertvälde och elitism. Den som vill den kan 
också. I alla människor finns oanade utvecklingspotentialer, och ingen 
vet egentligen hur långt utvecklingen kan nå. Det man vet är ,att kan 
bara utvecklingen få starthjälp är de mänskliga resurserna oändliga 
eller i varje fall oanade. Uppfattningar liknande dessa kan säkerligen 
ha färgat av sig på utredares och läroplansskrivares approximationer 
om framtiden. Samhället kommer att behöva människor som är aktiva, 
som kan söka kunskap själva, som både kan och vill ta ansvar, som 
vill och kan påverka utvecklingen både på mikro- och makroplan.

Framtidens människa kommer inte att överlämna sin tillvaro 
åt experterna utan de kommer att själva söka lösa sina problem. De 
kommer med all sannolikhet att behöva arbeta tillsammans med allt 
vad det betyder av gott och ont. Konflikterna kommer säkert att vara 
många och det blir viktigt att kunna hantera dem, men också att skapa 
förståelse för att alla inte tycker lika och också att alla inte är lika, 
och att samhället också har nytta av att vi är olika..

Under samma tidsperiod - slutet av 60- och början av 70- 
talet - försköts också synen på handikapp. Från att tidigare ha sett på 
handikapp ur en individualistisk, statisk uppfattning, där begreppet 
handikapp ofta sågs som synonymt till begreppen skada eller 
funktionsnedsättning, förändrades synsättet mot ett socialt- 
relationistiskt . Med detta avses att en person med en skada eller 
funktionsnedsättning inte behöver uppleva detta som ett handikapp 
annat än i vissa situationer. Ett handikapp uppstår när kravet på 
individen överstiger förmågan.

Den nya läroplanen ger uttryck för approximationer och 
uppfattningar, sådana jag beskrivit härovan, och det återstår att 
värdera om de eventuella approximationerna var lyckade eller ej.

Det oaktat, så kommer varje läroplan att ge uttryck för de 
framtidsvisioner, man har om den människa framtiden behöver . Det
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är ungefär detta som Dürkheim beskriver i "Education et sociologi 
(1922) på följande sätt: "

....varje samhälle sätter upp vissa ideal för 
människan, för vad hon ska bli, lika mycket från en fysisk 
som en moralisk utgångspunkt Dessa ideal är till en viss 
grad de samma för alla medborgare; men de differentieras 
också från en specifik punkt beroende på vilka specifika 
miljöer, som varje samhälle innesluter i sin struktur. Det är 
dessa ideal som är både entydiga och mångtydiga, som är 
utbildningens fokus” (Dürkheim: 1975, s.39 egen
översättning).

Men det är också viktigt att erinra sig att sjuttiotalets 
början ju brukar kallas för den fördelnings-politiska perioden. 
Olofsson och Rubensson (1985) konstaterar att reformideologien 
under denna period utgick från

”en syn på jämlikhet, som innebar att vad som 
främst eftersträvades var jämlikhet avseende levnadsnivå. I 
detta perspektiv betonades utbildningens betydelse för 
fördelning av välfärd” (a.a. s. 48).

Naturligtvis var inte alla eniga om vikten av en förändring i 
linje med de något (på sjuttiotalet) hypotetiska övervägande, som 
jag beskrivit härovan, och som kunde tänkas vara approximationer 
gjorda av läroplansutvecklarna vid denna tid. Lena Johansson (1972) 
hade ju konstaterat att målen i ett läroplansarbete kunde vara 

*individorienterande 
*samhällsanpassade 
*samhällsförändrande.
De samhällsförändrande målen fick i en slutprodukt inte vara 

så förändrande att samhällsanpassningen var i fara. Av detta kan 
förstås att läroplansutveckling i allra högsta grad är ett politiskt 
arbete. Skillnaden i åsikter om vad som är en accepterad 
samhällsförändring skiljer sig i allra högsta grad vad gäller våra 
riksdagspartier t.ex vad gäller hur stort inflytande den enskilda 
människan skall få i olika frågor.

Eftersom beslut om läroplaner fattas av riksdagen efter 
vederbörligt utskottsarbete byggs motsättningar in i 
läroplansskrivningen. Emanuelsson (1977) har ju efter analys av LGr- 
69, tyckt sig finna två diametralt motsatta undervisningsperspektiv: 
det organismiska och det mekanistiska perspektivet. Husén talar om 
det progressivistsiska och det intellektualistiska perspektivet 
(Maltén 1985) Dessa perspektivpar har i stort sett samma innebörd, 
som de utvecklingsperspektiv KUSPEL-projektet tyckte sig praktiskt 
kunna identifiera bland de speciallärare som ingick i försöksgruppen. 
(Edqvist 1986) , och som jag utförligt beskrivit i föregående kapitel.. 
Även om utgångspunkten i alla tre fallen var 1969 års läroplan,och 
den verklighet, som den manifesterar, så kan perspektivparen
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återfinnas också i LGr80, och i den verklighet som den manifesterar, 
även om nu denna läroplan kan bedömas som betydligt mindre 
motsägelsefull än dess föregångare.

Fortfarande synes den viktigaste och tydligen helt olösliga 
motsättningen vara den mellan den jämlika socialiseringen och den 
ojämlika kvalificeringen (Isling 1985). Isling påpekar att denna 
motsättning ger upphov till

en målkonflikt, som i allmänhet leder till att man i 
skolans inre arbete - med press inte bara från 
produktionslivet utan även från de mest medvetna och 
påverkade föräldrarna - prioriterar det senare målet, den 
ojämlika kvalificeringen framför det förra målet, den 
jämlika socialiseringen." (a.a. s. 350)

De här motsättningarna, som ju i grunden bygger på 
skillnader mellan kollektivistiska ideal och induvidialistiska, hade 
varit uppenbara för de flesta deltagarna i utrednings- och 
utvecklingsgrupper under skolreformperioden. Enligt Isling blundade 
man för problemen eller överlät lösningen av dem till det praktiskt 
arbetande skolfolket utan att ge några ledtrådar om hur konflikten 
skulle kunna lösas eller ens hanteras i den praktiska verksamheten. Vi 
får enligt Isling på grund av denna grundmotsättning en shizofren 
skolbild.

Intressemotsättningarna mellan de olika 
lärarorganisationerna har också sin grund i perspektivmotsättningen 
på så sätt - och också enligt Isling (1986) att folkskolans lärare 
vinns för den sociala jämlikhetsideen medan läroverkens lärare finner 
tanken om den ojämlika kvalificeringen vara den grundidé, som skolan 
bör stödja. Där grundas förmodligen den konflikt som också idag kan 
vara märkbar mellan högstadieskolor och högstadier å ena sidan och 
lågstadie- och mellanstadieskolor å den andra. Dessa motsättningar 
har ju i hög grad aktualiserats under den fackliga konflikt på 
undervisningsområdet som vi haft under slutet av 1989. Inom skolan 
finns också en skönjbar motsättning mellan företrädare för det 
specialpedagogiska arbetet och företrädare för klass och 
ämnesundervisningen inom alla stadier.

Även om ,som jag härovan påpekat, motsägelserna är färre i 
den nuvarande läroplanen för grundskolan än i tidigare, så återfinns 
de dock. Läroplanen skriver ju på åtskilliga ställen fram elevens 
möjlighet att påverka sin situation, och detta bygger givetvis på 
antagandet om att eleven/människan är aktiv, skapande och 
ansvarskännande. Detta varvas dock med påståenden om att skolan 
skall leda elevens kunskapssökane fram till väsentliga områden. 
Skolan skall också succesivt vidga elevernas perspektiv och vidga 
deras kunskaper etc. etc. Naturligtvis kan frågan ställas: vem avgör 
vad som är väsentliga kunskapsområden, vilket perspektiv skall
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eleven ges.. "Skolan skair-meningarna kan ju mycket lätt tolkas som 
oeftergivliga krav, om inte läroplanen samtidigt ger inskränkningar i 
tolkningsmöjligheterna. I vårt pluralistiska samhällssystem med 
lärare representerande hela det politiska åsiktsspektrat kan 
tolkningarna bli eller kanske rättare måste bli många och differenta.

Jag har tidigare berört läroplanen som ett instrument för att 
nå ett mer jämlikt samhälle. Det var givetvis främst de ojämlika 
utbildningsmöjligheterna som skolkommissionen intresserade sig för. 
Målet var att skapa ett samhälle där vare sig geografiska skillnader, 
könsskillnader eller ekonomiska skillnader skulle spela någon roll vid 
rekrytering till högre utbildning. På så sätt blir skolreformerna och 
läroplanerna instrument i lika hög grad för sociala förändringar som 
för utbildningsförändringar.

Nilsson (1987) påpekar att när utländska källor granskar 
våra skolreformer så är det just den sociala aspekten som dominerar 
intresset. Heidenheimer (1976 ur IN 1987) påpekar t ex att 
jämlikheten främst nås genom den kraftiga utbyggnaden av skolan och 
den sena differentieringen. När differentieringen granskas är det 
givetvis främst högstadieorganisationen som fokuseras. Man får dock 
inte glömma att specialundervisningen också fungerat som ett 
differentieringsinstrument. Inom specialundervinsningen kommer 
jämlikhetssträvandena främst att märkas genom att s.k särskilda 
undervisningsgrupper endast i undantagsfall får inrättas (vilket är 
liktydigt med att specialklassen i det närmaste helt försvinner), att 
elever som tidigare segregerats till specialskolor och särskolor, nu 
hälsas välkomna till grundskolan. Dessutom skall ju ej heller 
specialundervisning få organiseras i form av kliniker Den enda 
selektiva funktionen skolan söker uppehålla blir egentligen den genom 
uppdelningen av elever i de olika kurserna i engelska och matematik 
på grundskolans högstadium.

Detta till trots påstår västtyska forskare (Nilsson 1987) att 
jämlikhetsbegreppet under skolreformperioden kommit att uttunnas 
till sin innebörd allt mer. Eftersom skolpolitikerna funnit att den 
klassmässiga jämlikheten inte varit möjlig att nå inom utbildningen, 
så har målen ändrats till "en strävan at ge lika chans till alla"

Detta mål har dessvärre inte heller varit uppnåeligt och i 
LGr-80 har jämlikhetsmålet begränsats till "lika värderingar av alla 
människor".

"Barn är olika då de kommer till skolan. Skolan skall 
inte heller sträva efter att göra dem lika(LGr-80 s. 14)

Naturligtvis är också detta uttryck tolkningsbart, och 
Willman (Nilsson 1987) menar att det främst måste tolkas som att 
teoretisk och praktisk begåvning skall värderas lika och på 
motsvarande sätt att värderingslikheten också måste gälla 
handikappad - icke handikappad elev.
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Jag har tidigare pekat på den politiska dimensionen i 
läroplanen, och den är naturligtvis i hög grad närvarande, när det 
gäller jämlikhets- och därmed differentieringsfrågorna. Jag vill här 
bara peka på skillnaden i uppfattningen om högstadiets organisation. 
Moderata samlingspartiet påpekar i sitt partiprogram (Idéprogram 
från 1978) att högstadiet skall vara differentierat och att

"i den nionde årskursen skall differentieringen klart 
förbereda för fortsatta teoretiska studier, för 
lärlingsutbildning eller för annan yrkesutbildning". (a.a. s.
63)

I Socialdemokratiska partiprogrammet från år 1975 ( med 
revidering 1984) påpekar man att

"Vid skolans planering, liksom elevernas fördelning 
på skolenheter och undervisningsgrupper, tas hänsyn till att 
en allsidig social elevsammansättning uppnås, "(a.a. s. 67. )

Klara skiljelinjer finns också i betygsfrågan där moderater 
önskar betyg från lågstadiet medan socialdemokrater i sin skrift "En 
skola för alla - förslag till skolpolitiska handlingslinjer” (1980) 
föreslår att reformarbetet inriktas på att avveckla betygen i 
grundskolan . Över tid har dock en åsiktsförskjutning kunnat iakttas 
inom det socialdemokratiska partiet. I sitt förändringsarbete "En 
offensiv för rättvisa" (1987) är man i remissbearbetningen lite 
försiktigare. Man skriver där

”Däremot är meningarna delade om betyg 
överhuvudtaget skall ges i skolan: Ett flertal anser dock att 
att någon form av betyg bör förekomma även framdeles. 
Betygens betydelse som urvalsinstrument bör dock minskas".
(a.a. s.4)

Min avsikt med detta avsnitt har varit att söka belysa 
motsättligheten i läroplanstexten och söka påvisa att detta är en 
naturlig följd av ett pluralistiskt system. Läroplanens möjlighet att 
ge absoluta och konkreta direktiv måste som en följd av skilda 
grunduppfattningar av politisk natur bli uttunnat. Möjligheten till 
tolkningar blir mycket stora. Skolan kan genom detta framstå som en 
både svårtolkad och mångfacetterad verksamhet med ibland helt 
polariserande konkretiseringar. Detta har också belysts på ett 
utmärkt sätt av Hallerström (1989). Hon har bl.a med utgångspunkt i 
Burrell och Morgan (1982)vilka utifrån samhällsbegreppen radikal och 
regulativ sociologi och antagandena om samhällsvetenskapens natur 
med sina begrepp subjektivism och objektivism tillskapat fyra från 
varandra distinkt avgränsade paradigmer. Hallerstam menar t ex att 
skillnad i synen på samhället (egulativ eller radikal)

"hänger också nära samman med vilka konflikter 
man uppfattar och hur de uppfattas.” (a.a. s 14)
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Skillnad i samhällssyn ger också skillnader i synen på olika 
aktörers, individer eller gruppers möjligheter att förändra skolan.

Där kommer också frågan om vilken typ av 
förändring (radikal/regulativ), som olika 
forskningstraditioner fokuserar sitt intresse kring att tas 
upp. Skillnader mellan skolförändringar med syfte att 
påverka samhällets grundvalar och förändringsåtgärder 
begränsade till verksamheten / skolan måste då 
uppmärksammas, (a.a. s.15)

Det stora problemet synes för mig vara att denna naturliga 
möjlighet, som vårt politiska system gör, att utforma 
skolverkligheten på olika sätt utifrån samma styrdokument inte är 
uppenbart för ens de som är verksamma inom skolan. Tveklöst kommer 
möjligheten till olika tolkningar av läroplaner och andra anvisningar 
att tydliggöras i och med att skolan genom beslut i Riksmöte under 
hösten 1989 fått kommunerna som huvudmän.

Utan tvekan är den omedvetenhet, som jag härovan påtalat 
ett utbildningsproblem och som sådant starkt kopplat till begreppet 
självreflexion. Jag återkommer till detta när den kommande 
speciallärarutbildningen tas upp till diskussion. Innan jag fokuserar 
framtiden kommer jag att söka ge min bild av hur SIA-utredningen 
och dess läroplan har emottagits och förverkligats i skolsamhället 
speciellt med hänsyn till de specialpedagogiska intentionerna.

HUR HAR SKOLVERKLIGHETEN FÖRVALTAT 
FÖRÄNDRINGSFÖRSLAGEN.

Redan innan den nya läroplanen för grundskolan hade 
genomförts, hade ju skolverkligheten "drabbats" av SIA-utredningens 
intentioner genom anvisningarna om hur resurser skulle tillföras 
skolan. Odin och Wallin (1983) konstaterar att förändringsbesluten 
tidsmässigt och pedagogiskt kommit i en omvänd ordning.

"Först kom beslut om en fundamental ändring av 
regelbesluten, dvs om ett nytt statsbidragssystem. Detta 
kom därför att inledningsvis gälla tillsammans med den 
föregående läroplanens LGr-69 mål, riktlinjer och 
timplaner. Därefter kom skolförordningens bestämmelse om 
att grundskolor skulle organiseras i arbetsenheter. Först 
läsåret 1982-83 trädde den nya läroplanen i kraft i sin 
helhet. De tre delarna, avseende ekonomi, organisation samt 
verksamhetens innehåll, är egentligen delar av samma SIA- 
beslut. De utgör en helhetssyn på undervisning och fostran, 
där mål och innehåll styr ekonomi och organisation. Besluten 
har emellertid inte bara fattats i bakvänd ordning utan när 
man tidsmässigt särat på de enskilda delbesluten har detta i
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motsats till vad som avsågs bidragit till en segmentering av 
grundskolan... Några vid varje skola sysslar med resursfrågor 
ofta s k resursgruppper. Andra ägnar sin kraft åt att skriva 
arbetsplaner, ofta i s k LGr-80 grupper. Andra försöker få ett 
schema med fria aktiviteter att fungera.'

Uppföljningsprojektets hittills genomförda 
undersökningar visar, att det ännu inte finns särskilt många 
arbetsenheter, som fungerar enligt SIA:s intentioner att 
arbetsenheterna skall ha en pedagogiskt samplanerande 
funktion och fungera som bas för elevvårdsarbetet” ( Odin 
och Wallin, 1983 s. 14-15)

*När det här omnämnda uppföljningsprojektet avgav sin 
rapport "Skolreformer och lolkalt gensvar. Sammanfattning av 
lägesbedömningar i grundskolan 1980-85" (Skolöverstyrelsen R 
87:24) och beskriver den uppföljningsstudie, som man gjort i 35 
kommuner, så är tonen i stort sett lika pessimistisk som i 
ovanstående citat.. Man har granskat beslutsprocessen, elevvården, 
arbetsformer-arbetssätt, hur klassråd-elevråd fungerar, hur 
inställningen till förändringsarbete är inom rektorsområdet. 
Sammanfattningsvis konstaterar man "ätt skolorna har öppnat sig mot 
förändring." (a.a. s. 41) Man konstaterar dock att endast ett fåtal 
skolor använder den lokala arbetsplanen för styrning av det egna 
arbetet. Den används inte heller för utvärdering. Bedömarna 
rapporterar mycket små förändringar i arbetssättet. Elevernas 
inflytande har inte ökat nämnvärt på högstaiet.

Följsamheten mot nya bestämmelser i skolförordningen om 
elevernas inflytande är låg. Efter sju år har man t ex på de flesta 
rektorsområden inte skapat det samråd mellan elever och lärare i 
arbetsenhetskonferensen, som föreskrivits i skolförordningen. I 
många klasser, speciellt på högstadiet, saknas fungerande klassråd. 
Man påpekar också att utvärdering sker mycket ensidigt. Elevernas 
insatser utvärderas fortlöpande i form av mätningar av den 
kortsiktiga kunskapsbehållningen, men de vuxnas arbetsinsatser är 
aldrig föremål för omprövning.

Även i rapporten Granskningen av skola och vuxenutbildning 
1987/88,(SÖ-1987/1988) framhåller man att

"fortfarande finns dock ett visst mostånd mot 
arbetsenheterna. Detta är särskilt vanligt på högstadiet".
(a.a. s. 56-57) .

Man konstaterar att eftersom man funnit stora fördelar med 
samarbetet, så är det viktigt att man i arbetsenheterna stimuleras 
att börja samverka. Vad gäller arbetsenhetens verksamhet så har 
denna på många håll fått överta elevvårdskonferensens uppgifter och 
bli basen för allt elevvårdsarbete.

Det är givetvis besvärande , när det som skulle vara 
grundskolans kärna - arbetsenheten - inte fungerar. Den skulle ju 
utvecklas till en skola i miniatyr. Arbetsenhetskonferensen är ju
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reglerad genom Skolförordningen och en funktionärstjänst har också 
tillskapats för att leda elevvårdsarbetet inom arbetsenheten (SF kap 
14:3a) När frågan förs på tal med lärare under kurser och under 
speciallärarutbildningen, är uppfattningen den att arbetsenheter är 
organiserade och fungerar. När arbetsenhetskonferensen presenteras 
enligt skolförordningens bestämmelser, så har mycket få lärare 
bejakat frågan om de mött någon fungerande arbetsenhet

Arbetet i arbetsenheten skulle nu inte bara tjäna som 
inskolning i parlamentariskt * demokratiska beslutsprocessen. I 
arbetsenheten skulle också behovet av förstärkningsresursen 
kartläggas, och där skulle också nyttjandet av de erhållna resurserna 
planeras. Arbetsenheten skulle vara basen för speciallärarens arbete, 
och om inte denna verksamhet fungerade kunde detta betyda att det 
specialpedagogiska arbetet var i fara. Det är därför inte särskilt 
anmärkningsvärt att behovet av speciallärare påtagligt sjunkit under 
de senare åren. Tidigare hade ju som jag tidigare påpekat, en fast 
"öronmärkt" resurs om 0.3 lärarveckotimmar per elev i skolkommunen 
fått utnyttjas till specialpedagogiska insatser. I allt högre grad hade 
kommuner sökt utnyttja hela denna resurs. När nu resursutnyttjandet 
blir fritt, dvs kommunerna - skolorna får möjlighet att hitta andra 
vägar att lösa sina skolproblem på, så minskar det specialpdegogiska 
behovet kraftigt. Odin och Åhs (1985) pekar på att den resurs, som 
1982-83 används till specialpedagogiskt arbete sjunkit till ett 
riksgenomsnitt av 0.233.

Egna undersökningar, som tillgått så sätt, att studerande vid 
speciallärarlinjen fått till uppgift att kartlägga resursutnyttjandet 
vid de skolor de haft sina praktiktjänstgöringar, har visat på ett 
mycket ojämnt resursutnyttjande. Vissa högstadieskolor har närmat 
sig 0.1, medan vissa låg- och mellanstadieskolor använt den absolut 
störra delen av resurstillgången till specialpedagogiska insatser.-

På dessa senare skolor har alltså SIA-reformen givit fler 
speciallärartimmar än tidigare, men dessa skolor har också varit i 
klart undantag. I stort tycks det som om skolorna efter SIA-reformen 
och den nya läroplanen sökt andra vägar att lösa sina skolproblem på 
än genom specialpedagogiska insatser.

Vad används då förstärkningsresursen till, när 
specialläraren inte längre tycks lika nödvändig som tidigare?

Odin och Åhs (1985) har i sin undersökning funnit att 
resurserna användes till följande företeelser i nu nämnd ordning.

1. Gruppdelning t ex i s k 20-grupper
2. Utfyllnad av tjänster för behöriga lärare.
3. Sänkt elevtal i klasserna.
4. Speciella åtgärder riktade mot grupper av elever.
5. Individrelaterade åtgärder.

De s k 20-grupperna hade jag mött redan under försöken vid 
de s k SIA-skolorna. Fullständiga försök bedrevs endast i Nybro och
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Emmaboda. Under datainsamlingen för KUSPEL-projektet hade jag 
möjlighet att göra en jämförelse mellan bl a specialundervisningen i 
dessa båda kommuner. I Emmaboda konstaterade både lärare och 
elever att jag där skulle få se SIA i praktiken, och menade att man 
där skulle visa upp ett lyckat försök. Det jag då mötte på 
högstadieskolan var ett generellt 20-gruppssystem. Den påtagliga 
vinsten tycktes vara att lärare nu kunde bedriva en traditionell 
katederundervisning, men utan störningar. Det var tyst och lugnt, 
orosmomenten var tydligen neutraliserade. Läraren kunde arbeta som 
läraren alltid gjort och eleven mötte också en invand 
undervisningssituation. Alla var nöjda, men nytänkandet i SIA- 
förslaget tycktes helt bortglömt. Specialläraren hade inte längre 
några specifika specialpedagogiska uppgifter utan fungerade som 
vilken ämneslärare som helst, men utan ämneslärarens specifika 
kompetens.

Detta var nu inte tanken med den fria resursanvändningen, 
vare sig då eller nu. Det framgår klart av Riksrevisionsverkets 
rapport, Dnr 1985:280. Man anger där att riksdagsbeslutet inte bör 
användas till en generell minskning av undervisningsgruppens storlek.

7 flertalet av de tio kommuner som ingår i denna 
granskning, har det förekommit eller förekommer 20- 
grupper / något eller några rektorsområden. 
Länsskolnämnderna har varit medvetna om förekomsten men 
inte om omfattningen av 20-grupper i länet. I 
tillsynsverksamheten har nämnderna på olika sätt och med 
varierande emfas betonat olämplighteten i en generell 
resursdispostion av förstärkningsresursen”.{a.a. s.71)

Rapporten omnämner också att länsskolnämnden i Kalmar 
minskat på tilldelningen av s k SÅS-medel till bl a Emmaboda på 
grund av att det där förekommer generella 20-grupper i ett 
rektorsområde.

Länsskolnämnden i Västernorrland kan utgöra ett exempel på 
en nämnd som med ”emfas betonat olämpligheten” av gruppdelning. Så 
här skriver nämnden i ett policyuttalande (LnY 1983/84).

Länsskolnämnden anser att det är ett oavvisligt 
krav att skolledningen i sin planering och / sitt 
organisationsarbete skall börja med att tillgodose elever 
med uttalade behov.

Enligt nämndens uppfattning kan man inte 
tillgodose elever med uttalade särskilda behov om man 
tilldelar denna grupp de resurser, som blir över sedan alla 
andra intressenter fått sina behov tillfredsställda. 
Länssskolnämnden anser att skolans sammanlagda resurser 
skall tas i anspråk och fördelas i följande ordning:

1. Till elever med särskilda behov.
Dvs elever med uttalade intellektuella och 

fysiska handikapp samt käslomässiga störningar.
2. .............(a.a. s. 8 )
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Enligt Odin och Åhs(1985) är det sannolikt att anledningen 
till att det fria resursutnyttjandet fick denna utformning i praktiken 
berodde på "svårigheter att uppspåra och analysera utbildningsbehov" 
(a.a. s 149) men också på värderingar hos personalen. Det framgår inte 
vad som avses med begreppet "värderingar”. För mig tycks en viktig 
anledning till att man sökt andra lösningar på problemen än genom 
att nyttja specialpeagogiska insatser vara att speciallärare i 
allmänhet inte haft förmågan att på ett övertygande sätt påvisa sitt 
värde. En betydande svårighet har , som jag tidigare påtalat, funnits i 
det faktum, att arbetsenheten , som skulle vara basen för 
speciallärarens arbete, på de flesta skolor ej alls fungerat. 
Specialläraren har också ställts inför en helt ny yrkesroll . Hon har 
fått lämna den invanda undervisande rollen i specialklassen eller 
kliniken . I stället har hon i stor omfattning tvingats att söka sina 
egna arbetsuppgifter och att genom sin egen verksamhet både i direkt 
undervisning och verbalt i konferenssammanhang visa sin kompetens.

Den specifika speciallärarkompetensen, som jag 
återkommer till i kapitlen 5 och 6, grundas dels genom 
speciallärarutbildningen och dels under den egna yrkesverksamheten. 
Det kan givetvis också vara så att den kompetens som 
speciallärarutbildningen sökt skapa inte varit relevant för skolans 
behov, men det kan också vara så att den kompetens utbildningen sökt 
ge specialläraren hade varit lämplig , om man bara hade lyckats med 
att ge de nödvändiga kunskaperna.

Redan 1980 påpekar Stig Fred i skriften "Åt var och en efter 
behov" att många kommuner använt sig av en s k social kvot för att få 
en rättvisare fördelning av förstärkningsresursen. I den sociala 
kvoten kunde olika variabler ingå. I Malmö ingick t ex

1. Andel individer men inkomst under ett visst belopp.
2. Antalet barn i ålder 0-15 år i relation till 

totalpopulationen.
3. Antalet utländska medborgare i relation till totalen.'
4. Antalet socialhjälpsbehövande i relation till totalen.
5. Antal flyttningar för barn i skolåldern.
6. Antal barn till ensamstående, förvärvsarbetande mödrar.
Förmodligen blev försöket med sociala variabler alltför

omständigt. Det omnäms nu ytterligt sällan i 
resursfördelningsdiskussioner.

I den tidigare nämnda revisionsrapporten (Dnr 1985:280), 
kritiseras Helsingborg, därför att man där använt sig av diagnostiska 
test för fördelning av förstärkningsresursen. Utgångspunkt för 
anmärkningen är att en lärargrupp vänt sig till Skolöverstyrelsen och 
klagat på detta förfaringssätt. SÖ svarar att resursfördelningen skall 
styras av socioekonomiska, demografiska och kulturella förhållanden. 
Riksrevisionsverket konstaterar att
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"Skolstyrelsen i Helsingborg har formellt inte tagit 
ställning till SÖ:s beslut. Reellt har man emellertid gjort 
det genom att de diagnostiska proven fortfarande 
används”.(a.a. s 70)

Riksrevisionsverket konstaterar också att
”fler nämnder har i likhet med länskolnämnden i 

Malmöhus län en annan uppfattning än den SÖ gav uttryck för 
beträffande provverksamhet”.{a.a. s.70)

Monica Åhs (1984) hade tidigare mycket skarpt gått till angrepp mot 
den växande användningen av diagnostiska prov och intelligenstest 
som utgångspunkt för resursfördelningen. Åhs sammanfattar i 
slutorden sina uppfattningar på följande sätt:

" Motiven för resursfördelning på kommunal nivå är 
att kommunen genom differenterade resurser skall 
kompensera ogynnsamt lottade skolenheter i syfte att 
garantera likvärdiga skolmiljöer. Som underlag för detta 
ligger sociala, ekonomiska faktorer i upptagningsområdena, 
personalomsättning samt beläggningsgrad. Testen mäter inte 
dessa bakgrundsfaktorer. Testen mäter inte heller 
skolsvårigheter, eftersom skolsvårigheter inte kan mätas 
med absoluta kunskapstest, då de är att betrakta som 
relativa och inte absoluta och enbart individorienterade. Som 
grund för detta ligger det förhållandet att vi har en skola för 
alla, med allsidigt sammansatta grupper, inga årskursbundna 
kurser och en syn på människans sätt att lära som en 
utvecklingsprocess, där var och en ska få stöd och stimulans 
att utvecklas optimalt i sin egen takt”.(a.a. s.49-50)

Enligt Läroplanen ålåg det ju skolstyrelsen
”att på basis av en ingående kännedom om varje 

rektorsområdes arbetsmiljö och elevernas förutsättningar 
fördela förstärkningsresursen och de kommunala insatserna 
så att skolor som har ett svårare utgångsläge får större 
personella resurser”{a.a. s53)

Tyvärr har väl ofta s k objektiva mätmetoder givits ett 
större bevisvärde även där subjektiva upplevelser borde vara ett 
betydligt bättre mått. Sven Lindqvist skriver i Dagens Nyheter 1988 
03 28 på följande sätt:

”Siffror suggererar exakthet. Siffror suggererar 
objektivitet. Kalla siffror, som det brukar heta, anses ha en 
sorts högre realitet än orden, när det gäller att beskriva 
faktiska förhållanden. Än i dag är det effektivt att suggerera 
precision med kalkyler byggda på tvivelaktiga 
utgångssiffror och fem, sex obevisade och vanligen 
oformulerade antaganden”
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Skolstyrelser har tveklöst gjort det både lätt och svårt för 
sig , när det gäller resursfördelningensfrågorna.

För att mildra "orättvisan" vid fördelningen har flertalet 
kommuner uppenbarligen valt att styra den fria resursfördelningen 
efter antalet elever på respektive område och låtit endast en del, som 
oftast varit mindre än 50% få styras av "särskilda behov". Effekten av 
detta förfaringssätt har blivit en alltmer ökande segregation. 
Resursfördelningen skulle utjämna olikheter mellan skolor. Nu får 
istället olikheter i samhällsuppbyggnaden tillåtas slå klarare igenom 
i skoluppbyggnaden. Vi får fina skolor i fina bostadsområden, små 
problem får en relativt starkare tilldelning än vad som borde vara 
relevant med utgångspunkt från problembilden (Arnmann och Jönsson 
1983)

Enligt mitt sätt att betrakta hur resursutnyttjandet kom att 
fungera i den praktiska situationen, fick den en felaktig inriktning. 
Grundfelet, enligt mitt förmenande, var i första hand, att inte den 
absolut största delen av förstärkningsresursen kom att användas i ett 
utjämnande syfte, som enligt min uppfattning ursprungligen var tänkt. 
Givetvis innebar resurförändringsberäkningen en viss förbättring. 
Tidigare hade ju i stort sett 0.3-talet utnyttjats maximalt av 
samtliga kommuner. I realiteten innebar detta att alla kommuner i 
stort sett borde ha samma problemtäthet oavsett om kommunen 
tillhörde en stortadsregion eller fanns inom en lugn, stabil 
landsbygdsregion.

Även om skillnaderna efter de nya resursberäkningarna 
kunde förmärkas mellan skilda kommuner så slog differenserna inte 
fram i särskilt hög grad mellan olika skolområden inom 
kommunerna.Arnman och Jönsson tar upp detta i sin avhandling med 
titeln "Segregation och svensk skola" (Lund 1983). Slutorden i deras 
avhandling är följande:

"Resultatet av efterkrigstidens skolreformer har 
dock inte blivit odelat positiva, och för att anknyta till et av 
våra tidigare citat, har vi en pessimistisk syn på att man 
enbart med utbildningsreformer kan åstadkomma ökad 
jämlikhet i samhället.

I vår studie har vi velat visa, hur 
bostadsmarknaden, genom att återspegla människors 
materiella villkor, skapar förutsättningar för mycket olika 
skolområden. Vi har visat, vad som händer i skolan alltifrån 
inplaceringen i klassavdelningar i årskurs 1 till 
genomgången grundskola i årskurs 9, som gör att målet om 
likvärdig utbildning för alla elever oavsett social bakgrund 
inte nås. Vi har studerat, hurelever med olika social 
bakgrund åtskiljs i skolor, klasser och undervisningsgrupper, 
och hur detta försvårar möjligheterna till likvärdighet, eller 
snarare hur det underlättar bibehållandet av olika utbildning 
för olika sociala skikt i amhället." (a.a. s.153)
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Amman och Jönsson menar att redan gynnade elever hela 
tiden gynnas ännu mer under hela skoltiden. Ett sätt att kompensera 
missgynnade grupper vore givetvis att ge dessa grupper extra 
resurser. Men eftersom resurser inte är oändliga, måste en ökning av 
resurser på ett ställe medföra en minskning av resurser på ett annat. 
Man hänvisar till en intervju med skolledare, som är överens om, att 
vissa områden måste få mer resurser, eftersom de var 
arbetskrävande, men att det inte skulle ges så mvcket att andra 
rektorsområden fick reducerade anslag, (min understrykning) Det är 
detta som också Odin och Åhs (1985) noterar på följande sätt: " 

SIA-utredningen grundläggande principer om en 
kompensatorisk omfördelning av resurser till svagare 
grupper och individer i skolan har fått stå tillbaka för krav 
på rättvisa(a.a. s139)

Den inbyggda konflikt, som skolan har att leva med 
formulerar Arnman och Jönsson på följande sätt:

"Grundskolan inrymmer dels en tvångsmässig 
inskolning av barn i samhället, dels en möjlighet för andra, 
att meritera sig till högre utbildning. Detta innebär att ett 
flertal elever - företrädesvis från lägre sociala skikt - 
passivt accepterar att inordnas i de underordnade 
positionerna i skolan, sedermera i samhället, medan andra 
sociala skikt utnyttjar skolan för den egna meriteringen".
(a.a. s132)

Specialundervisningen kan fungera efter båda dessa system; 
Den kan endera ses som bestraffning och vara ett led i en 
utslagningsprocess, men den kan också fungera på ”tvären" och hjälpa 
elever till större framgång i skolan eller påverka lärares attityder. 
Det officiella syftet med specialundervisning och specialpedagogiskt 
arbete är ju att ge hjälp åt elever, som av olika skäl inte klarar 
undervisningen. Enligt den nya läroplanen skall hjälpen vara tillfällig 
och ges inom ramen för den vanliga undervisningen. Insatserna skall 
också utvärderas och om så anses nödvändigt omstruktureras. Arnman 
och Jönsson (1983) konstaterar att LGr-80 inte medfört någon 
påtaglig förändring i deras undersökningsskolor. 
Specialundervisningen ägnas huvudsakligen åt enskilda elever, som 
vållar skolan problem, och som på olika sätt stör dess ordning och 
normer. Den binds till stor del upp av samma elever, ofta flera läsår i 
följd.

Klinikundervisningen var fortfarande den förhärskande 
formen för specialundervisning. Endast i ett fåtal skolor var 
huvuddelen av specialundervisningen integrerad i klassen genom 
kompanjonlärarskap. Utvärdering inskränkte sig oftast till en 
bedömning om eleven kunde återgå till klassundervisning eller ej. 
Utvärdering av syfte, metoder och resultat var sällsynt
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Det är en allvarlig kritik som Arnman och Jönsson riktar mot 
skolan och specialundervisningen. Det är givet att den enskilde 
specialläraren har en viktig roll i hur skolan hanterar 
resursfördelningsfrågorna, men det mesta av det författarna tar upp, 
ligger på en högre nivå i beslutshierarkien.Låt oss för ett ögonblick gå 
tillbaka till den enskilde speciallärarens funktion. Jag nämnde 
tidigare att det nu inte längre var självklart att skolproblem löstes 
med special-pedagogiska insatser. Resurserna för att lösa 
skolproblem kunde i lika hög grad nyttjas genom att ge lärare full 
tjänstgöring t ex genom gruppdelning, eller genom ett mer eller 
mindre konsekvent utnyttjande av 20-gruppssystem. Många 
speciallärare "lät sig utnyttjas" genom att inom sin arbetsenhet 
ikläda sig ansvaret för en sådan grupp, i varje fall inom vissa ämnen.

Ekman (1982) påpekar också att det nu inte längre var 
självklart att elevers svårigheter skulle åtgärdas av en särskild 
lärare, en specialist. Specialläraren kunde lika gärna göra förslag på 
åtgärdsprogram, som sedan kunde utföras i den vanliga klassen. 
Kriteriet för om en elev skulle få specialundervisning eller ej, var i 
allmänhet oförmåga att följa "kursen" eller läroboken, som ju ofta var 
synonymt med kurs.

Holmberg (1983) tar i sin avhandling upp en annan dimension 
inom samma sfär. Hon önskar att krafttag görs för att elever med 
svårigheter skall få större möjlighet att lyckas i den ordinarie 
klassen, bl a genom att lärostoff och läromedel anpassades, så att 
alla elever hade en ärlig chans att få utbyte av dem, och att de inte 
som nu medverkade till att skolsvårigheter uppstod.

De här två sista exemplen kan visa på specialläraruppgifter, 
som på sikt kan göra specialläraren onödig, men detta sett ur en 
positiv mening.

Av hävd har speciallärarna haft ett antal olika roller att 
ikläda sig. De som utbildats fram till 60-talets mitt hade skolats in i 
rollen som testare. Det är därför inte egendomligt att 
resursfördelning med test som utgångspunkt kunde få stöd hos många 
speciallärare. En annan, mer självklar roll, var den som undervisare 
av en grupp utslagna elever - utslagna kanske på grund av ett fysiskt 
handikapp, kanske på grund att man inte klarade skolans undervisning 
eller reagerade mot den med bus och bråk. En tredje, lika självklar 
roll, hade den speciallärare, som i sin undervisning huvudsakligen 
sökte reparera elevers bristande läs- och skrivförmåga. Eftersom det 
enda sätt som en elev , enligt skolans synsätt, kan skaffa sig kunskap 
på är genom att läsa sig till den, så var ju läsning en absolut kunskap, 
och därmed det viktigaste en speciallärare kunde ägna sig åt. Denna 
lärarroll utfördes främst i en liten grupp och oftast som 
klnikundervisning.
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Jag har tidigare refererat till rapporten Granskningen av 
skola och vuxenutbildning 1987/88, (SÖ R89:1).l sin sammanfattning 
påpekar man att speciallärarna idag är mycket osäkra på sin roll.

"Å ena sidan ställs krav på att de skall vara som 
en i arbetslaget, vilken som helst, som skall kunna byta 
roll med klassläraren, finnas med i klassrummet och 
arbeta flexibelt allt efter klasslärarens önskemål och 
elevens behov.”

Å andra sidan ställs krav på specialläraren som
specialist.........Detta senare krav kan ibland leda till att
specialläraren i sin iver att bevisa sina fördjupade 
kunskaper söker efter mycket ”speciella” metoder , gärna 
testar och utreder” (a.a. s 56)

I samma rapport påpekas också att åtgärdsprogram 
fortfarande inte skrivs ned. Man konstarerar också att åtgärder som 
specialläraren företar, sällan kombineras med insatser i den vanliga 
undervisningen på ett sådant sätt att arbetssättet förändras. Detta 
sista tycks mig särskilt anmärkningsvärt eftersom tidigare i 
rapporten konstaterats att undervisningstakten ofta upplevts alltför 
forcerad och att läromedlen för många elever är alltför abstrakta.

Jag har tidigare pekat på Islings (1980) uppfatttning att 
skolreformatörena blundat för den, enligt honom, olösliga konflikten 
mellan jämlik socialisering och ojämlik kvalificering, och det tycks 
mig som specialläraren, genom den nya läroplanen, LGr-80 i än högre 
grad drabbats av denna konflikt. Skolan har alltid sett som sin 
viktigaste uppgift att sörja för kvalificering och sortering till högre 
skolor. Specialläraren har oftast inte reflekterat över sin roll i detta 
sammanhang, men genom specialklasser och fasta grupper i hög grad, 
men oftast omedvetet, anammat sin roll i den ojämlika 
kvalificeringens tjänst. När den nya läroplanen kom fördes den 
jämlika socialiseringen fram som en viktig målsättning i skolarbetet. 
Nivågrupperingar , specialklasser, fasta grupper skulle inte längre 
finnas kvar. Specialläraren blev den viktigaste funktionären för att 
tillgodose denna jämlika socialisering. Om en elev fick problem i sitt 
skolarbete skulle i första hand arbetsssätten omprövas och 
förändras. Men skolan ändrade vare sig kvalificeringskrav eller 
arbetssätt. De som inte klarade kursen - inte klarade läroboken,måste 
få specialundervisning.

Specialläraren måste således lämna de gamla, självklara 
rollerna. Samma elever slogs ut, men de skulle nu finnas kvar i 
klassen, och inom klassens ram skulle nu specialläraren tillgodose 
att de här eleverna fick sina baskunskaper. Specialläraren blev 
assistenten, som avlastade klass-och ämnesläraren problemen kring 
de svaga eleverna. Han blev klart underordnad klass- och 
ämmnesläraren, han blev också underordnad kursen. Det kunde 
naturligtvis upplevas underligt att den underordnade läraren hade
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behov av längre utbildning, hade lägre undervisningsskyldighet och 
ibland dessutom högre lön. Många speciallärare fann sig tydligen väl 
tillrätta i den underordnade situationen,och många fick allt svårare 
att vare sig i ord eller handlingar uttrycka sin eventuella 
professionalism. Med detta i åtanke är det kanske lättare att förstå 
att skolan , när möjligheterna gavs, började söka andra lösningar på 
sina problem än att utnyttja speciallärare

Naturligtvis fanns och finns många speciallärare, som sökte 
arbeta efter läroplanens intentioner, som tog upp diskussioner med 
klass-och ämneslärarna, om att vid elevers svårigheter söka ändra 
arbetssätt, om det t ex inte finns andra sätt att lära sig på än genom 
att läsa och skriva. Det är dock viktigt att påpeka, att när jag i 
utbildningen tagit upp den speciallärarrollen till beskådande, så 
uttalar sig det stora flertalet studerande en mycket stor tvekan 
inför att ikäda sig den rollen - rollen som oroaren, som det dåliga 
samvetet. Kanske inte heller den rollen är gångbar i dagens skola och 
i så fall blir av två möjliga speciallärarroller båda lika omöjliga. 
Kvarstår att arbeta som förut, ta sin lilla grupp, gå vid sidan om och 
arbeta med läs- och skrivsvårigheter eller fungera som kurator.

Om man skall försöka se skola och specialundervisning i ett 
utvecklingsperspektiv, så är den bild jag målat upp härovan mycket 
pessimistisk. Samma pessimistiska bild hittar vi också i 
inledningsavsnittet i skriften "En skola för alla" (Rask, Svensson, 
Wennbo,1985). De redogör där för en intervjuundersökning, som de 
utfört i några rektorsområden i och i närheten av Stockholm. Även om 
informationen om hur undersökningen lagts upp är mycket 
knapphändiga, så kan jag inte underlåta att göra några citat.

"Likaså uttrycktes ofta att det var första gången, 
som de pratade om hur det egentligen var i skolan och hur 
olika man såg på barn. Det var tydligen att många av de 
intervjuade hade ett stort behov av ett meningsfullt utbyte 
av tankar kring mål och riktlinjer för sin verksamhet.....

Vilka problem upplever du inom arbetsenheten/ klassen?
De flesta beskrev elevernas problem ( Eleverna är oroliga, 

splittrade, pratiga, skolkar, missbrukar,. Föräldrarna missbrukar, är 
arbetslösa, skilda, är kravlösa."

Ytterst få gav svar, som hade anknytning till 
skolans verksamhet och personalens arbete” ..”På en direkt 
fråga om det kan finnas arbetssätt och arbetsformer, som 
gör att vissa elever får svårigheter, svarar några ja, andra 
att man aldrig tänkt så”

När man diskuterar vilka förändringar, som kan göras, för att 
motverka att elever får problem så påpekar man att detta var en svår 
ock känslig fråga.
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"Det finns lärare ,som aldrig ifrågasätter sitt 
arbetssätt. Det har gåt bra hittills upplever man” " Jag 
klarar inte av säga till klass-och ämnesläraren att han/hon 
måste ändra på sitt arbetssätt”.

Angående åtgärdsprogram konstaterar författarna att man 
inte i någon skola arbetade med åtgärdsprogram som läroplanen anger.

"Några av de intervjuade ansåg att det fanns 
åtgärdsprogram utifrån elevernas behov i och med att eleven 
fick sina tre timmar på kliniken”

Apropå resurser visste många lärare inte, varför de 
tilldelats ett visst antal timmmar till arbetsenheten/kliniken. Många 
speciallärare upplevde att det var svårt att hävda behovet av insatser 
för elever med svårigheter. "De kommer sist - först går resurserna till 
grupptimmar."

Riktigt intressant blir redogörelsen, när man ställer frågor 
omkring specialundervisningen, om skillnader, om syfte, om 
speciallärarens kunskaper och hur man borde använda dem. Så här 
skriver författarna:

”Många uttryckte att dessa frågor hade man inte 
direkt funderat på. Efter en stunds tystnad blir svaret att 
skillnaden mellan specialundervisning och vanlig 
undervisning oftast är ”att det är den lilla gruppen, som är 
den enda skillnaden”, ”liten grupp med ett bestämt mål med 
undervisningen t ex nu skall de lära sig ng-ljudet eller 
presensformer i engelska”. Andra uttryckte att ”det är någon 
som bryr sig om eleverna, de får en chans att bli trygga”,
”lära sig läsa hänger ihop med utveckling av hela 
personen”,”man tar tid att hjälpa de svaga i den lilla 
gruppen” ” det finns individuella åtgärdsprogram i t ex 
svenska och matematik”

Syftet med specialundervisning uttrycks ofta i termer av" 
hinna med klassen”, ”ta ikapp”, ”en del stör så att 

de andra blir lidande och då får bråkiga flyttas till 
obsen”.........

När klassläraren tillfrågas vilka kunskaper en speciallärare 
har eller borde ha och som de själva saknar, svarar man så här:

”De borde ju bättre förstå varför barn fungerar 
dåligt och inte lär sig”. ” Jag hoppas de har bättre tålamod, 
större förmåga att hjälpa de svaga - jag är inte så insatt”
”De borde ha större människokännedom, men det har ju jag 
också efter alla år i skolan.”

Författarna påpekar, att det fanns en stor förvirring och 
okunnighet om syftet med specialpedagogiska åtgärder, och vad 
specialläraren skulle kunna bidra med.

När specialläraren får samma fråga, så menar många
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”det är ingen skillnad”. ”Andra svarar, att det är 
den lilla gruppen och därigenom skapas trygghet för eleven
Man upplever sig ha mer tid.......... De förväntningar, som
speciallärarna kände att andra lärare hade på dem var, att 
de skulle ta hand om bråkiga, stökiga och svaga barn. När 
det gällde den specifika kompetensen så svarar flera 
speciallärare, att de inte har någon kompetens utöver 
klassläraren, andra åter menar, att de kan analysera orsaker 
till svårigheter, och att de har fördjupade kunskaper i 
utvecklingspsykologi, och om hur barn lär sig.”( Rask, 
Svensson och Wennbo, 1985, sidorna 12-21).

Det är kanske inte så konstigt att Utbildningsdepartementet 
tar fasta på detta och i sin skrift "Specialpedagogik i skola och 
lärarutbildning (DsU 1986:13) konstaterar att

”De analyser, som vi tidigare redovisat, pekar på 
att ungefär hälften av den undervisning , som förmedlas av 
speciallärare egentligen inte är att betrakta som uppgifter 
för lärare med fördjupad specialpedagogisk utbildning.” (a.a. 
s.60)

Man exemplifierar också sådana situationer, då 
specialpedagogiskt utbildade lärare ej borde behöva utnyttjas:

*Några elever från varje klass bildar en grupp i vissa
moment

t ex läsgrupper eller matematikgrupper
* Elever som är sämst i klassen
* Elever som behöver mer tid för att de är långsamma
* Elever som varit sjuka och kommit efter
* Elever som har svårt att klara skolarbetet på grund av att

undervisningen planerats efter genomsnittet i klassen
* Elever som stör för att de inte förstår undervisningen
* Ett mindre antal elever i t ex engelska, svenska eller

matematik på högstadiet, (a.a. s. 35)

I DsU 1986:13 avges också ett förslag till ny 
speciallärarutbildning. Detta återkommer jag till i nästa kapitel, som 
kommer att behandla lärarutbildningsfrågor. Innan vi börjar betrakta 
den specialpedagogiska utbildningen, är det ett par frågor som 
tränger på: "Varför har skolreformerna inte kunnat realiseras på ett 
bättre sätt i grundskolan?" "Är de aktuella skolreformerna över huvud 
taget möjliga att genomföra?" Med tanke på den tveksamhet, som 
kommit fram flera gånger i denna rapport, om speciallärarens 
yrkeskunnande är det också viktigt att ställa frågan: "Vad skall 
egentligen en professionell speciallärare kunna?"

I boken "Politisk styrning och utbildningsreformer" betraktar 
författarna Lindensjö och Lundgren (1987) 
genomförandeproblematiken som en relation mellan vad de kallar 
formuleringsarenan och realiseringsarenan. En läroplan är , som jag
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flera gånger tidigare framfört, ett arbete, som i sin slutpunkt 
genomförs på hög politisk nivå.

" / beslutfattningsspelet - på formuleringsarenan - 
deltar förvisso, som ovan sagts,många aktörer med skilda 
intressen. Men de har spelat sittt spel med varandra många 
gånger, och noga sett, tenderar spelets regler, och ganska 
lätt insedda styrkeförhållanden mellan aktörerna att
förutbestämma resultatet...... De har formulerats under
kontakter, formella och informella - mellan företrädare för 
regering, regeringsparti, opposition, organiserade intressen 
och centrala myndigheter. Här kan tillräcklig enighet nås 
genom kompromisser, som betraktar de centralt
dominerande ideerna, attityderna och styrkeförhållandena".
(a.a. s.58)

På så sätt kommer motsatta budskap och även urvattnade 
kompromisser att med nödvändighet byggas in i läroplanen. När så 
dokumentet flyttas ned på realiseringsarenan, där besluten skall 
genomföras, så är läget ett helt annat. Här är det nya aktörer, som 
styrs av andra regler. "

De många och allmänt hållna mål, som uppställts
centralt framstår på den lokala nivån som bara en ytlig
enighet........ Följaktligen gör man på den lokala nivån en
tolkning, som anpassar mål och resurser, får dem att 
stämma överens med redan pågående eller planerad 
verksamhet" (a.a. s.58)

På den lokala nivån finns ju olika intressenter. De har det 
gemensamt, att de befinner sig långt från formuleringsarenan. Det 
viktiga för dem är ju att söka genomföra en skola inom de 
resursramar, som finns tillgängliga, med den personal, som finns 
tillgänglig. Elever och vårdnadshavare har ju också en uppfattning om 
hur en skola "ska se ut". Det är emellertid till sist läraren som har att 
förverkliga de intentioner som läroplanen påbjuder. Eftersom 
läroplanen i ett pluralistiskt samhälle med nödvändighet måste bli 
tolkningsbar, och tolkningen anpassas till realiseringsarenans 
möjligheter,kommer skolverkligheten att skifta från skola till skola 
kanske från klass till klass. I realiteten kommer det att finnas en 
utvecklings-och förändringspotential, men det kommer också att 
finnas möjligheter för skolan och läraren att lugnt stanna kvar i 
vindskyddet till stormen bedarrat.

Men de centrala skolmyndigheterna då - kommer de inte att 
tillse att förändrings- och utvecklingspotentialen utnyttjas, att 
skolreformernas intentioner förverkligas. I det sammanhanget är det 
viktigt att erinra sig att skolreformerna från slutet av 70-talet är, 
om inte produkter av, så i varje fall samtida med de starka 
decentraliseringssträvanden, som förts fram bl a i betänkandet 
Kommunal demokrati, avgivet 1975, och Ökad kommunal
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självstyrelse, avgivet 1980. I Reg. Prop, om den statliga 
skoladministrationen (Reg.Prop 1980/81:107) framfördes att 
Skolöverstyrelsen hade som sin viktigaste uppgift att tillse att de 
fastställda målen och strategierna förverkligades. Tillsynsfunktinen 
skulle ske på så sätt, att skolverksamheten studerades till sina 
verkningar och diskuteras med de direktberörda. Rietz m fl (1987) 
framhåller

" att en sådan tillsyn blev enligt propositionen 
främst en rådgivningsverksamhet med den statliga 
skoladministrationen mer som en samtalspartner än som en 
kontrollant. Något nytt Sanktionssystem var regeringen inte 
beredd att föreslå.”(a.a. s.68)

I samma proposition behandlades också Länskolnämndernas 
uppgift. Det påpekades att dessa skulle ha en mer stödjande och 
initiativskapande verksamhet än kontrollerande. Utveckling skulle 
stödjas, men utan att nya uppgifter lades på skolans huvudman. Utan 
tvekan har detta bidragit till att avståndet uytterligare ökat mellan 
formuleringsarena och realiseringsarenan. Det har mer och mer blivit 
en fråga för aktörerna att avgöra vad som som skall genomföras , men 
det kan givetvis också vara så att skolan och lärarna tagit vara på det 
som varit möjligt att genomföra och genomfört det.

Som jag tidigare påpekat har ju påpekanden till kommuner 
gjorts av både Skolöverstyrelse och Riksrevisionsverk, att 
skolkommuner inte följt läroplansanvisningars intentioner. Det har 
också då framkommit att kommunerna inte nödvändigtvis behövt 
beakta dessa propåer. Detta skulle kunna tolkas så, att några centrala 
myndigheter knappast kommer att kunna tvinga enskilda kommuner 
att i högre grad än nu använda sig av specialpedagogiska åtgärder för 
att lösa sina skolproblem. Anser skolan att andra lösningar som t ex 
20-grupps system för dem är angelägnare , så kan påpekande komma 
att göras, men tydligen utan tvingande åtgärder. Länsskolnämnderna 
har visserligen en påverkansmöjlighet såsom fördelare avv vissa SIS- 
medel. Men om skolan kommer att använda förstärkningsresurserna 
till specialpedagogiskt arbete eller ej beror i hög grad på om 
specialläraren med sin kompetens och professionalism kan visa sin 
arbetsenhet, sin skola, att det kunnande denne besitter är av större 
vikt för skolan, när det gäller problemhanteringen än att minska 
gruppstorlek, att dela klass etc.

Vad är det då som en speciallärare skall kunna tillföra 
arbetsenhet och skola av professionellt kunnande? Isling (1980) gav i 
sin avhandling några utbildningsråd i ett kapitel kallat "Några punkter 
i en framstegsstrategi". De 10 punkterna gavs till skolarbetare i 
allmänhet, men innan de blivit allmän egendom hos skolans folk, kan 
de få gälla som en grund för speciallärarens professionalism..

Islings första punkt (och också min) innebär att skolans 
motsättning i de dubbla målen att ge en jämlik socialisering och en
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ojämlik kvalificering måste bearbetas. Första steget i denna 
bearbetning innebär analys och medvetandegörande. Skolans roll i 
samhället måste göras klarare. De samhälleliga problemen måste 
skjutas i förgrunden. En ökad förståelse måste skapas av att 
skolproblemen är långt mer ett samhällsproblem än ett 
individproblem.

Isling menar också , skolans innehåll måste radikait 
omprövas på så sätt att de kommunikativa färdigheterna prioriteras 
och att manuellt arbete ges ökat utrymme. Arbetsformerna måste 
också förändras.

Till de Islingska punkterna skulle kunna tilläggas att 
eftersom den nuvarande lärarutbildningen ger alltför ringa kunskaper 
i utvecklings- och inlärningsproblem, måste en speciallärare få 
betydligt mer kunskap på de områdena.

Teorier om inlärning och utveckling måste kunna sättas i 
relation till ett övergripande synsätt, vilken människa vi vill ha i 
vilket samhälle och därefter kopplas till en pedagogisk handling. Det 
är detta sammantaget, som jag tidigare i denna rapport benämt som 
lärarens självreflexion

Kunskaper om handikapp, både av fysisk och psykisk natur är 
viktig.En fast kunskapsmassa på de här områdena är nödvändigt för 
specialläraren, men det är dessutom viktigt att specialläraren har ett 
förhållningssätt till kunskap och inlärning, som skall kunna 
karakteriseras som en positiv inställning till det livslånga lärandet. 
Varje nytt problem som läraren möter, kan kräva produktion av ny 
kunskap.

Specialläraren skall också kunna utforma åtgärdsprogram d v 
s kunna analysera skolproblem, försöka finna orsaker till problemen 
och om lösningar är möjliga, föreslå adekvata handlingar, utvärdera 
dessa och eventuellt ompröva handlingsförslaget.

Eftersom åtgärdsprogram skall utformas tillsammans med 
kollegor, vårdnadshavare och elev, så måste specialläraren kunna 
samarbeta

Samarbete sker inte konfliktlöst, vilket medför att 
specialläraren måste besitta vissa kunskaper om hur konflikter kan 
och bör hanteras.

Listan är inte fullständig, utan skulle kunna göras betydligt 
längre. Vad som är viktigt att siå fast är, att somt av detta är 
utbildningsbart, annat är det i mindre grad. En viktig del i 
speciallärarens professionalism, och som är utbildningsbart i ringa 
grad ,är ett allmänt positivt förhållningssätt till människor och i en 
stor fond av erfarenhet av nära möten av människor från alla tänkbara 
miljöer.

Det är den utbildningsbara delen av speciallärarens 
professionalism, som lärarutbildningen i allmänhet och 
speciallärarutbildningen i synnerhet skall söka utveckla hos den
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studerande. Hur man sökt lösa detta och om möjligheterna att lyckas 
skall nästa kapitel handla..

DEL 5: HUR LÄRARUTBILDNINGEN SÖKT UTVECKLA 
SPECIALLÄRARENS PROFESSIONALISM.

1974-ÅRS LÄRARUTBILDNINGSUTREDNING OCH 
SPECIALPEDAGOGIKEN.

1978 framlade 1974-års lärarutbildningsutredning (LUT-74) 
sitt betänkande. Utredningen hade inte haft något direkt uppdrag att 
utreda en kommande, ny speciallärarutbildning på annat sätt än som 
en följdverkan av det förslag till ny lärarutbildning, som utredningen 
skulle komma att avge.

"Vidare bör de sakkunnniga kunna överväga ,vilka 
förändringar i speciallärarutbildningens uppläggning och 
omfattning, som kan behöva göras till följd av ändringar i 
klass-och ämneslärarutbildningen (a.a. s 473,bil.1)

Lite längre fram i direktiven framförs.
"Som utskottet vidare anfört finns också anledning 

att också pröva frågan om en fortbildning i specialpedagogik 
för aktiva lärare (UbU1974;17 s.13). Denna fråga bör tas upp 
i utredningsarbetet" (a.a. s.475) Några rader längre ner 
skriver man:"Den andra frågan gäller möjligheten att öka 
inslaget av specialpedagogik i all lärarutbildning för att 
därigenom göra läraren bättre rustad att i ökad utsträckning 
ta sig an specialpedagogiska uppgifter. Utredningen om 
Skolans inre arbete kan komma att lägga förslag, som 
belyser detta problem. Även utbildningsutskottet har i sitt 
tidigare nämnda betänkande aktualiserat omfattningen av 
speciallärarutbildningen. De sakkunniga bör mot denna 
bakgrund förutsättninslöst pröva frågan om 
special lärarutbildningens organisation och
dimensionering”.(a.a. s.475)

I det förslag, som LUT-74 avlämnade, hade man sökt att i den 
ordinarie utbildningen få inskrivet specialpedagogiska moment både i 
de pedagogiska blocken och i ämnesblocken. Det är svårt att göra en 
uppskattning av poängtalen, men oavsett omfattningen, var det 
givetvis ett framsteg i jämförelse med den utbildningsplan för 
lärararutbildning, som vid denna tidpunkt gällde.Det var främst i 
anslutning till det avslutande praktisk-pedagogiska blocket, som 
specialpedagogiska moment skrevs in. I inledningsblocket fanns dock 
också moment, som utan att vara öronmärkta specialpedagogiska 
avsnitt, alltid haft en framstående plats inom 
speciallärarutbildningen som utvecklingspsykologi och barns 
uppväxtmiljöer.
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I det tidigare nämnda avslutningsblocket fanns rubriker som 
”Specialpedagogiska åtgärder” och ”Elevvård". I 
momentet”Kommunikation" hade också specialpedagogiska avsnitt 
tagits upp. I betänkandet fanns också "Temastudier” exemplifierade 
och som ett förslag nr 4 noterades "Kommunikationsstörningar och 
handikapp"

I det tionde kapitlet ger utredarna ett förslag till ny 
speciallärarutbildning. Utgångspunkt är givetvis SIA-utredarnas 
betänkande, men LUT-74 hade också egna utgångspunkter för det 
förslag, som lämnades. Man påpekar bl a att de som tidigare 
genomgått speciallärarutbildningen hade svårt att kunna få tillämpa 
de ideer, som utbildningen givit dem. Man påpekar också att 
utbildningen dessvärre ofta varit helt avskiljd från den egna skolan, 
att deltagarna sökt sig till utbildningen på eget initiativ och ofta med 
egna motiv, som inte varit kopplade till skolans problem. Utan att 
ange hur problemet skall lösas så menar utredarna att

"upptakten till studierna måste vara skolans egna 
problem och försöken att finna lösningar på dem. På samma 
sätt måste ett återkommande tema vara frågan om, hur nya 
kunskaper ska föra den egna skolans utveckling framåt och 
vara till nytta för de elever ,som läraren själv eller genom 
arbetskamrater känner." (a.a. s.285)

Man påpekar också att man observerat risken i att 
förstärkningsresursen inte kommer att användas till att söka lösa 
problem, som är kopplade till elever med särskilda behov, och detta 
gör det särskilt viktigt att , speciallärarutbildningen

”utformas så att dess deltagare blir förmedlare av 
synsätt och metoder till det egna kollektivet, ej enbart 
specialister, som kollektivet restlöst överlämnar sina 
specialpedagogiska problem till.” (a.a. s.286)

Det var också viktigt att alla speciallärare gavs en 
gemensam start på utbildningen, en start som tog upp helhetssyn, 
analyserade problem till skolsvårigheter och dessutom tog upp om 
förändringsarbete i skolan.

Förslaget till den nya speciallärarutbildningen blev i stort 
uppbyggt i 20p:s moduler. Den första var en basmodul, med just de 
inslag som nämnts härovan. Modul 2 kallades fördjupningsmodul och 
var en specialisering inriktad mot olika problemtyper, medan den 
tredje modulen - tilläggsmodulen, som i de flesta fall också 
omfattade 20 p, (frånsett hörsels 40p) specialiserade läraren mot 
skoltyp, elevålder eller problemart. Uppläggningen framgår av figur 4 
härnedan.
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Fig. 4 : Speciallärarutbildning enligt förslag av LUT-74.

Utbildningen skulle givetvis innehålla en praktikdel, och 
LUT-utredarna föreslår, att denna till största delen skall fullgöras på 
den egna skolan och huvudsakligen i den egna 
klassen/undervisningsgruppen. Praktikens omfattning säger man inget 
om och inte heller hur praktiken skall integreras med den teoretiska 
utbildningen. Att LUT-utredarna inte genomarbetar förslaget beror 
givetvis i grad på ovissheten inför följderna av SIA-utredningen. I den 
hade man ju bl a föreslagit en treveckors utbildning i 
specialpedagogik för samtliga lärare och hade det förslaget 
realiserats , hade ju detta i hög grad påverkat både innehåll och 
dimensionering. Det fanns ju också en koppling till LUT-utredarnas 
förslag till uppläggning av lärarutbildning. Eftersom denna i deras 
förslag hade relativt stora inslag av specialpedagogik, hade ju 
speciallärarutbildningen också kommit att påverkas innehållsmässigt. 
Under remissarbetet utsattes LUT-förslaget för stor kritik. Förslaget 
kom att uppdelas i två delar, dels den som avsåg lärares fortbildning, 
dels den som avsåg den egentliga lärarutbildningen. Förslaget om 
lärares fortbildnings sammanvävdes med förslagen från 
Skolforskningskommitten (SFK) och Skoladministrativa kommittén 
till ett förslag som avgavs i Reg. Propl980/81:97, som jag har 
tillfälle att i någon mån återkomma till i kapitel 6.

Förslaget till ny lärarutbildning kom att överarbetas och 
fick sedermera bilda underlag till förslaget om ny 
grundskollärarutbildning (Reg.Prop 1984/85:122), som också 
behandlas längre fram i detta kapitel.

LUT:s arbete var för mig mycket betydelsefullt. Även om jag 
inte till alla delar ställde upp bakom det slutgiltiga förslaget till 
speciallärarutbildning, så fanns det många inslag som jag bedömde 
som mycket värdefulla. Det viktigaste var kanske att
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specialpedagogiken lyftes fram som en viktig företeelse i skolan, så 
viktig att väsentliga inslag av specialpedagogik skulle tillföras 
grundskollärarutbildningen.

Betoningen av samspelet mellan hemmaskola och utbildning 
poänterades ju också, och för första gången påpekas speciallärarens 
roll som överförare av ideer till hemmaskolan. Speciallärarens nya 
roll som konsult och förändringsagent hade börjat ta form. Man 
påpekar vikten av specialläraren som generalist mer än som 
specialist, och ur det perspektivet kommer helt följdriktigt de 
allmänna gemensamma inslagen i speciallärarrollen att fokuseras på 
så sätt att alla studerande ges en gemensam första termin för att 
därefter få en specialiserande utbildning. Många av de här inslagen 
kommer att återfinnas både i det nu aktuella förslaget till ny 
speciallärarutbildning, men kanske framför allt i det förslag som 
avgavs i samband med KUSPEL-projektets arbete. Det är värt att 
påpeka att mycket utbyte skedde mellan den förste utredaren och 
förslagsställaren av LUT-s speciallärarutbildning, Lars Elam, och 
KUSPEL-projektet och det kan förmodas att här skedde en ömsesidig 
påverkan.

SPECIALLÄRARUTBILDNINGEN UNDER UHÄ:S ÖVERINSEENDE.

Som jag tidigare påpekat överfördes f o m 1 juli 1976 all 
lärarutbildning från Skolöverstyrelsen till Universitets och 
Högskoleämbetet (UHÄ) För speciallärarutbildningens del innebar 
detta att en ny Utbildningsplan infördes (1977 04 18), och dessutom 
decentraliserades en stor del av beslutsfattandet till den lokala 
verksamheten. Utbildningsplanen blev som en följd av 
decentraliseringen mycket allmängiltigt hållen - den detaljreglerade 
planen skulle ju verksamheten själv formulera. I Utbildningsplanen 
hade dock vissa honnörsord markerats: Utbildningen skulle stimulera 
till en kritisk och konstruktiv analys av människans livsvillkor i 
samhället

"De studerande skall få insikt i betydelsen av 
arbeta förebyggande samt att delta i lagarbete (a.a. s.3)

När det gällde uppläggningen så skulle denna 
"främja en aktiv kunskapssökande inställning".......

Studierna kunde
7 viss utsträckning vara probiemorienterade." ...

"Sådana studier kan med fördel anordnas som 
ämnesövergripande projekt" "Planeringen skall ske 
samverkan med de studerande "...."Planeringen och 
genomförandet av utbildningen skall i huvudsak ske i form av 
lagarbetet" (a.a. s.7-8)
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Jag har tidigare berört den s k RUS-gruppens förslag till ny 
speciallärarutbildning. De ideer, som nu fördes fram i den nya 
utbildningsplanen, kunde återfinnas i RUS-gruppens förslag. Det är 
säkerligen förmätet att påstå att det var denna arbetsgrupp som 
påverkat UHÄ. Riktigare är förmodligen,att de här ideerna var 
tidstypiska och kunde återfinnas i flertalet dokument av denna typ 
vid denna tid.

Det viktigaste bidraget från RUS-gruppen till 
speciallärarutbildningen var förmodligen den oenighet som uppstått 
inom arbetsgruppen och som nu via de lokala 
arbetsgruppsrepresentanterna fördes ut till de lokala 
utbildningsorterna. Det, denna motsättning i praktiken kom att 
omfatta, var om utbildningsplanens intentioner skulle följas till dess 
yttersta spets eller om förändringarna skulle få stanna vid modesta 
förslag och helst så nära den tidigare utbildningen som möjligt. Jag 
har tidigare beskrivit (Edqvist 1986) hur motsättningarna kom att 
gestalta sig vid speciallärarutbildningen i Umeå. Konflikten på de 
lokala utbildningsorterna kom att uppstå i mötet mellan två skilda 
sätt att se på utbildning och undervisning, att se på hur kunskap 
erövras etc. Dessvärre förytligades den till att i stället för en 
idékonflikt bli en personkonflikt, och detta var naturligtvis beroeende 
av att många inblandade inte hade tillräckliga insikter om det ,som 
konflikten ursprungligen gällde. Vad de kraftiga motsättningarna dock 
visade var, att skolan inte hade beredskap för ett praktiskt 
genomförande av SIA-utredningens intentioner. Naturligtvis 
förstärktes konflikten av att några genomgripnade sakdiskussioner 
om mål och medel inte fördes eller kunde föras . Konflikterna hade 
inte kunnat lösas på så sätt, men grupperna hade måhända kunnat få 
en ökad förståelse för varandras olika övergripande synsätt, så att de 
hade kunnat arbeta sida vid sida med respekt för varandras skilda 
uppfattningar.

SIA-UTREDNINGENS DIREKTA PÅVERKAN PÅ 
SPECIALLÄRARUTBILDNINGEN.

SIA-utredningen hade ju i sitt slutbetänkande framhållit 
nödvändigheten av att vidga det specialpedagogiska kunnandet och det 
hade också fastlagts i Regeringens proposition. Beslutet inebar att 
dels skulle den reguljära linjeutbildningen utökas så att fler platser 
skulle stå till förfogande för den ett-åriga utbildningen, dels skulle 
samtliga lärare på grundskolans låg-och mellanstadium erhålla en 
treveckors specialpedagogisk utbildning. Av olika skäl realiserades 
inte något av dessa beslut enligt förslagen. I stället genomförde UHÄ 
en kompromiss på så sätt att speciallärarutbildningen enligt gren 1 
avkortades till en termin och dessutom inrättades utbildningen på 
fyra nya studieorter : i Uppsala Linköping, Gävle och Jönköping. På 
detta sätt hade mer än dubbelt så många studerande kunnat utbildas i
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specialpedagogik än tidigare, om inte UHÄ valt att krympa antalet 
utbildningsplatser på de redan etablerade utbildningsorterna. I 
regleringsbrevet från 1978 finns upptaget 684 årsstudieplatser vid 
Gren 1, medan det enligt de nya intagnings bestämmelserna fanns 
792,som efter hand minskats till 502

Efter en termins utbildning fick de studerande behörighet 
som speciallärare på grundskolan. Efter denna genomgångna 20p:s kurs 
kunde ett antal studerande få möjlighet till en vidareutbildning (21- 
40p)och denna kurs gav behörighet till undervisning inom 
grundsärskola och ungdomsvårdsskola. Denna vidareutbildning gavs 
endast på de ursprungliga studieorterna, Göteborg, Stockholm , Malmö 
och Umeå .och det var cirka 1/3 av de studerande på 20p:s kursen som 
kunde erbjudas fortsätta vidareutbildningen. De övriga grenarna inom 
speciallärarutbildningarna fortsatte som tidigare.

UHÄ:s något överraskande strategi för att söka förverkliga 
SIA-utredningens intentioner, har inte gått att få förklaringar till. 
Det som skedde på de etablerade orterna genom nedskärning av 
studerandeantalet , var att många av lärarna måste omplaceras på 
grund av arbetsbrist vid speciallärarlinjerna. Det är inte otänkbart 
att UHÄ medvetet valde denna omstrukturering för att söka komma ut 
ur det konfliktfyllda läge, som fortfarande rådde inom grenl- 
utbildningarna. Detta var emellertid inte det enda försöket att få 
bukt på problemen som gjordes.-

Det visade sig nämligen att i den utbildningsplan som UHÄ 
fastställt 1981 04 27 fanns mycket ringa kvar av de
decentraliseringssträvanden, som präglat tidigare utbildningsplan. 
Där hade ju endast övergripande riktningsangivelser gjorts, och 
ansvaret för detaljutformningen hade helt överlåtits till den lokala 
verksamheten. Nu övertog UHÄ en del av ansvaret för den mer 
detaljerade planläggningen. Man namnger och poängsätter de olika 
kurserna, som skall ingå i utbildningen och ger också smärre 
anvisningar om innehållet, visserligen under formuleringen; 
Innehållet kan schematiskt beskrivas så..."

Utbildningsplanernas formuleringar kom givetvis att 
påverka utformningen av Lokala planer och Kursplaner , som ju 
upprättas på varje studieort. Ordvalet är inte så skilt från tidigare 
Lokala planer, de studerande skall fortfarande delta i planeringen av 
delmomenteten, men med utgångspunkt från av lärargruppen gjord 
långtidsplanering. I Lokala planen för Speciallärarlinjen har t ex det 
för Umeå tidigare så viktiga projketorganiserade arbetssättet helt 
försvunnit. Visserligen kan det försvara sin plats genom meningen:

"Den studerande skall pröva de arbetsformer och de 
arbetssätt, som rekommenderas i LGr-80 i basdelen", (a.a. 
s.5).
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Den viktigaste skillnaden mellan "förr” och "nu1' återfinnes i 
Kursplanerna och de lokala planerna, som alla är ytterligt 
specifiserade både vad gäller vilka moment som skall tas upp under 
utbildningen och vad momentet skall innehålla.

Konkret torde förändringarna ha medfört att lärarens roll, 
som under den projektorganiserade perioden fick en övervägande 
inriktning mot handledarrollen , återgick till en traditionell 
föreläsarroll. De studerandes möjligheter att påverka utbildningen 
blev åter mer marginell. Om nu detta kan upplevas som negativt, så 
torde flertalet studerande uppleva frånvaron av de långdragna och 
segslitna planeringsdiskussionerna som en positiv förändring. 
Utbildningen återgick således i hög grad än tidigare till den 
traditionella undervisningsmodellen med läraren i katedern, som den 
aktive, undervisande experten och med eleven som den aktivt 
lyssnande, men passivt deltagande mottagaren. Detta behöver inte 
nödvändigtvis kopplas till den förändrade utbildningsplanen, annat än 
möjligen på så sätt, att den förkortade utbildningen måste medföra 
en ekonomisering av tiden. Under den korta utbildningstiden måste den 
studerande få ut mesta möjliga, helst lika mycket som under den 
tidigare ett-årsutbildningen. Detta medförde att läraren, för att tala 
med LGr-80:s ord (sid 14) ,måste leda eleverna in mot väsentliga 
kunskapsområden. Detta har också medfört att de studerandes 
självstudietid krympts och att en tendens funnnits att allt mer fylla 
de studerandes veckoschema med lärarledd undervisning. En 
krympande budgetram har dock mot senare år påtvingat en återgång 
till "ett luftigare schema", men detta har således varit mer betingat 
av ekonomi än av ideer av inlärningspsykologisk natur.

I min framställning har utgångspunkten för den hårdare 
styrda utbildningen varit UHÄ:s önskan att lösa konflikterna på vissa 
studieorter och ge mindre utrymme för lokala avvikelser och 
"snedsprång". Naturligtvis kan den fasta strukturen också tolkas som 
ett ökat ansvarstagande från UHÄ:s sida och en hjälp till de lokala 
verksamheterna att snabbt finna ett sätt, att inom de krympta 
ramarna ge en så väl avvägd utbildning som möjligt. Tveklöst är det 
så, att den fastare strukturen, den mer traditionella uppläggningen, 
den stora omfattningen av lärarledd undervisning haft stor betydelse 
för att den nya speciallärarutbildningen i huvudsak fått positiva 
utvärderingar. Detta kan emellertid också vara en parallell företeelse 
till den låga efterlevnadsgraden av Läroplanen för grundskolan.

De utbildningsplaner för speciallärarutbildningen som 
tillkom under 1970-talet ,hade ju framfört uppfattningar om 
utbildning, som kunde återfinnas i SIA-utredningen och dess 
följdproposition. Om detta var direktpåverkan eller om samtliga är 
tidstypiska dokument är svårt att påvisa. När så den nya läroplanen 
för grundskolan införs, där man ska praktiskt tillämpa dessa 
intentioner om elevmedverkan i planering, projektarbete,
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arbetsenheter och lagarbete så har tydligen UHÄ helt glömt att 
speciallärarutbildningen skall producera speciallärare, som har att 
under ett antal år undervisa efter just LGr-80.

Det som nu blev en realitet för speciallärarutbildningen var 
en förkortad utbildning. Dett var emellertid inte det enda, som kom 
att förändra speciallärarutbildningen under 1980-talet. En mycket 
stark påverkansfaktor blev också statsmakternas beslut att överföra 
fortbildningsansvaret för lärare till kommunerna. F o m 1982 07 01 
(Reg. Prop. 1980/81:97) beslutade nämligen kommunerna själva, hur 
det fortbildningsanslag de erhöll, skulle fördelas. Mycket snabbt 
märktes tendensen att kortare kurser prioriterades framför längre, 
det var bättre för kommunerna att utbilda många under kort tid än att 
ge en en längre utbildning. Kommunens ansvar för 
utbildningskostnaderna i form av lönebidrag under utbildningstid 
gällde endast 0-20 p:s kursen. Studerande vid kursen 21-40p. erhöll 
efter långvariga fackliga förhandlingar s k utbildningsbidrag. De 
fackliga organisationerna hade krävt full lön, eftersom denna 
utbildning inte påverkade lönesättningen för de utbildade. 21-40p:s 
utbildningen levde den första tiden under bojkotthot från de fackliga 
organisationeras sida, och det var därför endast ett fåtal lärare, som 
vågade motsätta sig fackens hot om eventuell uteslutning . Till en 
början gavs lärare, som friställts från arbetet på grund av 
arbetsbrist också möjlighet till utbildningsbidrag, men detta 
upphörde redan efter några år. De här två besluten fick en förödande 
effekt på speciallärarutbildningen enligt gren 1. Endast en mycket 
ringa del av utbildningsplatserna kunde besättas. En klar tendens har 
under åren utvecklats nämligen att under höstterminen har den 
grundläggande utbildningsterminen haft ett förhållandevis stort antal 
deltagare, dvs omkring halva antalet utbildningsplatser eller något 
mer har besatts. Vårterminens grundläggande utbildning har däremot 
haft betydligt lägre deltagarantal. Detta har gjort att 21-40p:s 
utbildningen fått en motsatt tendens: Vårens kurs har haft ett gott 
rekryteringsunderlag och kurserna har mestadels varit fyllda, medan 
däremot höstens kurser, med de små 0-20p:s kurserna under våren , 
inte alls kunnat fyllas, utan på vissa håll t ex i Umeå måst leva under 
nedläggningshot.

VART ÄR SPECIALLÄRARUTBILDNINGEN PÅ VÄG?

1980-talet kan karakteriseras som ett krisdecennium för 
speciallärarutbildningen, men det tycks som om om en väg ur krisen 
börjar bli skönjbar. Grundskolans problemtäthet har ju trots alla 
försök fortsatte att tillväxa, något som uppmärksammats i bl.a 
Reg.Prop 1980/81:97. Föredragande skriver där bl a:

Bristen på speciallärare är fortfarande stor i 
skolväsendet Behovet av personal med någon form av 
specialpedagogisk kompetens visar relativt ringa tecken till



82

att minska. Enligt min uppfattning utgör därför det 
specialpedagogiska området alltjämt ett område som bör 
prioriteras". (a.a. s 45)

. Han påpekar visserligen att den reguljära utbildningen är 
alltför dyr för att flertalet lärare skall kunna genomgå den, och han 
förordar att kommunerna etablerar samarbete med högskolan för att 
kunna erbjuda kortare kurser i specialpedagogik.

Under 80-talets första år tillsattes också ett antal 
utredningar för att ge förslag till lösningar på skolans problem. Som 
resultat fick vi t.ex rapporterna Andersson: Elevers skolmiljö, SÖ, 
Stockholm 1983 och SOU 1983:63: Utslagningen i grundskolan, 
författad av Fernström, Wallin och Teveborg. Under våren 1983 gav 
dessutom regeringen SÖ och UHÄ ett delvis gemensamt uppdrag 
nämligen att analysera behoven av insatser för elever med särskilda 
behov och utifrån denna föreslå en förändring av 
speciallärarutbildn ingen.

SÖ utformade sin del av uppdraget som en 
intervjuundersökning av Svensson, Rask och Wennbo, tidigare 
behandlad i denna rapport, och en s k kunskapsöversikt av Ingemar 
Emanuelsson (1984). Med utgångspunkt från detta material 
presenterade den arbetsgrupp, som UHÄ tllsatt, ett förslag till ny 
speciallärarutbildning, och detta överlämnades till 
utbildningsdepartementet i september 1984.

Inledningsvis påpekar förslagsställarna att man
"ställer sig kritisk till olika förhållanden i 

hittillsvarande specialundervisning i klassen, liksom också 
syftet att få upp de svaga eleverna till genomsnittsnivå så 
att de kan följa undervisningen i klassen, liksom också 
syftet att särundervisa svaga eller störande elever, som 
bromsar inlärningstakten för de andra i klassen".(a.a. s.2)

Man tar åter upp vikten av att arbetsenheten blir kärnan i 
skolan och att samverkan där sker kring arbetsplaner, resurser, 
åtgärdsprogram etc. Man menar att det är viktigt att alla lärare får 
tillräckliga kunskaper om orsaker till att elever får svårigheter och 
menar att det krävs att alla lärare i sin grundutbildning får kunskaper 

"så att de kan anpassa arbetssätt och innehåll 
efter elevernas olika förutsättningar."(a.a. s.7)

Men därutöver behöver också en specialpedagogisk 
kompetens utvecklas hos personalen. Man anger som viktiga 
specialpedagogiska inslag att kunna påverka undervisningen så den 
blir utvecklingsbefrämjande för alla elever, att bevaka 
resursfördelning, utveckla och genomföra åtgärdsprogram.
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För detta krävs, anser förslagsställarna, en utbildning om 
40-80p, och till denna utbildning bör inte bara lärare hälsas välkomna 
utan också all annan elevvårdspersonal. Utbildningsvarianterna, som 
inom linjen tidigare funnits fördelade på tre grenar med därutöver 
grenspecifika varianter, föreslås nu bli sju till antalet nämligen:

1. 40p med inriktning mot grundskola, gymnasium och vuxen
undervisning.

2. 40p för personal inom omsorgerna (barn och vuxna)
3. 60p med inriktning mot utvecklingsstörda
4. 60p med inriktning mot synskadade
5. 60p med inriktning mot språk, röst och talrubbningar.
6. 80p med inriktning mot tal-och hörselskadade
7. 80p med inriktning mot döva-och hörselskadade.

Man påpekar vikten av att alla utbildningsvarianterna under 
sina första 40p får gemensamma utbildningsinslag, då bl a vikten av 
en specialpedagogisk grundsyn skall betonas och dessutom skall då 
betonas samhälleliga insatser och resurser. Utredarna gör dock inget 
försök att definiera begreppet specialpedagogisk grundsyn. För 
tidigare utbildade speciallärare föreslås fortbildningsinsatser.

Man ger ett dimensioneringsförslag, vilket innebär 593 
utbildningsplatser i landet med lokalisering till de "gamla" 
special lärarutbildningarna i Stockholm, Göteborg/Mölndal, 
Lund/Malmö och Umeå. Under utbildningstiden föreslås de studerande 
erhålla B-avdrag eller oavkortad lön. Man föreslår också att 
utbildningarna får ta sin början hösten 1985.

Därav blev nu intet I stället tillsatte regeringen 1985 två 
särskilda utredare för att göra en bearbetning av SÖ:s rapport och 
UHÄ:s förslag. Detta resulterade i ett nytt förslag daterat oktober 
1986 (DsU 1986:13). Det förslag som nu presenteras, skiljer sig på 
åtskilliga punkter från det ursprungliga. Schematiskt ser det ut som 
på figur 5 härnedan:
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Figur 5: Schematisk bild av speciallärarutbildningen enl DsU
1986:13.

i

Organisatoriskt skiljer sig förslaget främst genom att den
tidigare talpedagogutbildningen, som i det "ursprungliga" förslaget 
breddats till en röst-tal- och språkvariant nu helt försvinner som
egen linje. Moment föreslås ingå i de andra varianterna och
specialistutbildningen ersättes med en vidareutbildningsvariant efter 
genomgången speciallärarutbildning.Man bibehåller grenuppdelningen 
och föreslår 4 grenar med tillsammans 19 olika varianter, 
vidareutbildningsalternativen oräknade. Man begänsar utbildningen att 
enbart gälla samma kategorier som i tidigare utbildning, alltså i 
huvudsak lärarpersonal.

Innehållsmässigt försöker förslagsställarna att ge ett mer
preciserat förslag. De kunskaper som behöver tillföras skolan är 
enligt utredarna följande:

*fördjupade kunskaper om förutsättningar för barns 
utveckling och och inlärning, där social, emotionell, 
kognitiv och fysisk utveckling ses som delar av en helhet och 
hur de är beroende och samspelar med varandra.
*fördjupade kunskaper om barns behov och vad 
otillfredsställda behov betyder för barns 
identitetsutveckling både vad beträffar social, emotionell, 
kognitiv och fysisk utveckling.

Poäng: 10
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*fördjupade kunskaper om förutsättningar för barns 
språkutveckling i socialisations- och 
kommunikationsprocessen och därmed för barns 
idetitetsutveckling
*fördjupade kunskaper om inlärningsprocessen
* fördjupade kunskaper om hur ett handikapp kan påverka 
barns identitetsutveckling
* fördjupade kunskaper om möjligheter och hinder i skolans 

organisation för att arbeta med elevers svårigheter.
*kunskaper om vad fördjupade och integrerade 
specialpedagogiska kunskaper leder till vad beträffar 
bemötande och förhållningssätt i relation till elevens 
identitetsutveckling.
*pedagogiska konsekvenser för samarbete inom 
arbetsenheten med ett långsiktigt, målmedvetet arbete med 
kvalitet, kontinuitet ,framförhållning, djup och bredd i 
insatser utifrån enskilda elevers behov, som leder till 
konsekvenser för planering i den grupp som individen tillhör
* fördjupade kunskaper om gruppmeknismer, kommunikation 
och samspel
*fördjupade kunskaper om att leva i ett mångkulturellt och 
föränderligt samhälle
*fördjupade kunskaper om komplexiteten att ha en 
komplicerad inlärningssituation med annat hemspråk än 
svenska."
(a.a. s 47-48)

Dessutom påpekar man att SÖ i en tidigare omnämnd rapport 
betonat att den specialpedagogiskt utbildade läraren borde kunna 
påverka skolan, så att inlärning befrämjades för alla elever och att 
vederbörande borde kunna tillföra arbetslaget kunskaper om t ex 
arbetsformers och arbetssätts betydelse för inlärning. Samarbetet 
var särskilt viktigt speciellt vid analys av elevers svårigheter, och 
den behovsbeskrivning, som analysen skulle leda fram till. 
Åtgärdsprogrammen hade också där betonats liksom rådgivningen till 
andra lärare på icke undervisningsbunden tid. Resursbevakningen hade 
också poängterats, liksom bevakningen av stadieövergångar. Den 
förebyggande verksamheten för att motverka svårigheter var också 
viktig, och detta inte bara när det gällde undervisningen , utan också 
när det gällde skolmiljö och hjälpmedel.

Liksom i ursprungsförslaget föreslås också här att redan 
utbildade speciallärare fortbildas. Man föreslår desutom att en ny 
befattning införas - arbetsenhetsledare och man föreslår också en 
speciell fortbildning för denna kategori. Man motiverar denna nya 
befattning med att denna efordras för att få till stånd verksamhet 
inom arbetsenhetens ram.

Dimensionering och lokalisering föreslås enligt tabell 1
härnedan.
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Specialisering: Inrikt- Poäng Lokalisering o nybörjarplatser

HLS Gbg M-ö Umeå Total
Elever med en gy- 40 10 10 10 10 • 40
komplicerad in- grsk. 60 20 20 20 20 - 80
lärning33itua- hemspråk 60 12 12 - - 24
tion: förskola 40 10 10 10 10 40

vux. 40 6 6 6 6 24 1).

Hörselskadade gy- 60 6 6’)
Döva grsk. 60 6 61)

spec.sk. 60 6 61>
förskola 60 6 6’)
vux. 40 8 8 1)

Synskadade gy. obi.
skolf. 60 6 61>
förskola 60 4 4*>
vux. 40 4 4l)

Utvecklings- yrkessär. 40 8 8 8 8 32
störda verks.tr. 60 5 5 *3 5 20

grundsär. 60 8 8 8 8 32
träningssk..60 14 14 14 14 56
förskola 60 5 5 5 5 20
vux. 40 5 5 *3 6 20 1 >
yrkesvalsi,.20 8 4

Kompletterande
påbyggnadsutb. 20-40 14 14 14 14 56

^ Antagning vartannat Sr (ger dubbla antalet deltagare)

Tabell 1: Förslag till lokalisering och dimensionering av 
speciallärarutbildning enligt DsU 1986:13.

Av tabellen framgår att dimensioneringen i detta förslag är 
lägre än i ursprungsförslaget. Detta kan ha sin grund i utredarnas 
uppfattning att 50% av speciallärarna borde på sikt kunna ersättas. 
Utgångspunkt för detta ansåg man sig kunna finna i SÖ:s analys av de 
specialpedagogiska insatserna i grundskolan. Utredarna hade, som jag 
tidigare påpekat, gjort den bedömningen att cirka 50% av 
speciallärarnas nuvarande arbetsuppgifter inte var adekvata med 
tanke på deras utbildning.

Hur adekvata kunskaper och färdigheter nu ska erövras av de 
studerande under de 1-1.5 studieåren har man i förslaget vissa 
synpunkter på. Man skriver bl a att teori och praktik måste

”gå hand i hand under den specialpedagogiska 
utbildningen. Erfarenheter från fältstudier måste bearbetas 
i den teoretiska delen så att kunskaperna integreras. ” (a.a. s 
67)

Man inför ett nytt begrepp "översättningsarbete”. Begreppet 
får ingen klar definition, utan läsaren ges intrycket, att den 
studerande skall erhålla en handlingsberedskap inför det kommande 
yrket bl a genom att under utbildningen tränas att överföra 
teoretiska reflexioner till praktisk handling. Fältstudierna skall 
främst ske på det egna rektorsområdet och omfattningen av den 
praktiska verksamheten föreslås bli 12 veckor under 60p:s utbildning.
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Special lärarens verksamhet efter den nya 
speciallärarutbildning,avser utredarna, skall bli mer konsulterande 
och mindre undervisande. Utgångspunkt för den förändrade yrkesrollen 
var givetvis det förslag till ny grundskollärarutbildning, som vid 
denna tid arbetades fram. LUT-förslaget, som jag tidigare berört, 
hade delvis lagts på is. Visserligen hade delar av LUT-förslaget, det 
som gällde lärares fortbildning tagits av riksdagen vid 1980-81 års 
riksmöte. Avsnitten om lärarutbildningen hade efter remissbehandling 
fått ligga till grund för en promemoria , som utarbetades av 
utbildningsdepartemenet, och denna fick sedan ligga till grund för 
diskussioner med berörda myndigheter och organisationer. I slutet av 
1984 ansågs frågan vara så väl förberedd att en proposition om ny 
lärarutbildning kunde presenteras 1984/85 -års riksmöte. (Reg prop 
1984/85:122). Det långa beredningsarbetet hade bl.a berott på en 
nödvändig strävan att anpassa lärarutbildningen till den föreliggande 
läroplanen för grundskolan,LGr-80 .

I propositionen betonar man vikten av de specialpedagogiska 
inslagen på det här sättet:

”Vi vet att en del elever redan på lågstadiet får 
problem i skolan. För dem inleds på så sätt ofta en process, 
som skolan inte förmår bryta, och som leder till olika 
former av ofullständig skolgång och under de senare 
årskurserna till skolavbrott / förtid. En förändrad 
lärarutbildning, som ökar lärarnas specialpedagogiska 
kunskaper och ger dem insikt om de grundläggande sociala 
förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 
inlärning, är enligt min uppfattning ett viktigt bidrag till 
att söka minska utslagningen.”(a.a. s.6)

I den utbildningsplan, som i sitt preliminära utförande 
förelåg 1987 12 07 (Reg nr 411 -1489-87) hade noterats, att de 
specialpedagogiska momenten särskilt skulle beaktas, och de skulle 
ingå med minst 10 p i de olika kurserna. Men det noterades också att 
en sammanhållen kurs kunde vara ett alternativ,och denna skulle då 
omfatta minst 10p. Man noterar att

”De blivande lärarna skall om möjligt ges tillfälle 
att i såväl fältstudier som praktik studera elever med olika 
skolsvårigheter och lära sig hur skolan skall behandla , men 
framför allt förebygga svårigheter. Praktik skall därför om 
möjligt förläggas till skolor i områden med olika social 
struktur...”(a.a. s.8)

Det har under arbetet med lokala planer och kursplaner visat 
sig mycket svårt att genomdriva förslaget om en sammanhållen kurs i 
specialpedagogik. Det har dessutom visat sig svårt att i 
ämneskurserna få utrymme för specialpedagogiska moment. När detta 
skrives är visserligen inte kursplaner för hela utbildningstiden
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färdigskrivna. Det kan dock visa sig svårt att också under t ex de 
sista avsnitten av det praktisk-pedagogiska blocket finna utrymme 
för specialpedagogik, då ju de i det blocket ingående ämnena 
pedagogik och metodik fått sina sammanlagda undervisningtimtal 
nedskurna jämfört med tidigare utbildning. Även om inte intentioner i 
utbildningsplaner kan förverkligas,kommer de ändock att få betydelse 
vid utformningen av förslaget till ny speciallärarutbildning, och denna 
påverkan kan vara både på gott och ont. Utgångspunkt vid planeringen 
för den nya speciallärarutbildningen måste givetvis vara det som 
finns uttryckt om omfattningen av de specialpedagogiska inslagen i 
utbildningsplanerna för den nya grundskollärarutbildningen.

Teoretiskt medför omfattningen av specialpedagogik i 
grundskollärarutbildningen dels en förmodan att den nya 
grundskolläraren har möjlighet att genomföra en stor del av det 
specialpedagogiska arbete, som tidigare varit tänkta arbetsuppgifter 
för specialläraren, dels en förmodan att den nya 
speciallärarutbildningen kan ta sin utgångspunkt från en högre 
kunskapsnivå än tidigare. Problemet uppstår om utbildningsplanernas 
skrivningar på det här området inte får sin praktiska tillämpning. Som 
jag påpekat härovan är det idag ännu oklart hur intentionerna kan 
förverkligas, men om man i någon utsträckning kan göra det, så bör 
utgångsläget för den nya grundskolläraren ,vad det gäller det 
specialpedagogiska kunnandet, vara bättre än tidigare. Det borde 
därför vara möjligt att förvänta sig att den nye specialläraren på sikt 
kan erhålla mer kvalificerade uppgifter, ungefär i den omfattning som 
framgår av det förslag till ny speciallärarutbildning, som lagts.

Även om nu effekten av den nya grundskollärarutbildningen 
inte motsvarar de förväntningar, som propositionstext och 
Utbildningsplaner givit, så tycks ändå det specialpedagogiska 
kunnandet kunna öka bland lärarna i grundskolan. De är två insatser, 
som kan göra detta möjligt. Den första av dessa är de 
utbildningsinsatser bland låg-och mellanstadiets lärare,som sker 
under temat"En skola för allaM. Detta tema fördes fram som en 
övergripande inriktning för regeringens politik inom skolområdet i 
budgetpropositionen 1984/85. (Reg.prop .bil 100:10 s.8) Ambitionen i 
skolan skulle enligt denna prop, vara att inte bara flertalet elever, 
utan även de elever som mötte de största svårigheterna skulle lyckas. 
För att kunna genomföra dessa ambitioner, måste lärarna utbildas, 
och medel anslogs för ett treårigt utbildningsprojekt med just 
beteckningen "En skola för alla". Givetvis har olika kommuner valt 
olika ambitionsnivåer vid genomförandet, men ett genomgående tema 
har synbarligen varit av special-pedagogisk inriktning. När detta 
projekt i det närmaste genomförts har Riksmötet genom förslag i 
Reg.prop 1987/88 bil 100:10 beslutat genomföra en s k 
kompletterande fortbildning för alla lärare. Omfattningen av denna 
beräknas bli 2-3 veckor varav en del skall vara s k allmän fortbildning 
också med i huvudsak special-pedagogiskt innehåll. Avsikten med
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denna kompletteringsfortbildning är, att ge alla i grundskolan 
verksamma lärare i stort sett samma kompetens, som de lärare, som 
utbildas enligt de nya grundskollärarutbildningen, erhåller.

Vad har då hänt med den nya speciallärarutbildningen? 
Enligt beslut i Riksdagen 1989 02 08 antogs förslaget i Reg.prop 
1988/89:4 , den s k skolproppen. Beslutet skiljer sig något från
förslaget. Den viktigaste skillnaden torde vara att andra 
verksamhetsföreträdare än lärare ges möjlighet att genomgå 
utbildningen. Utbildningen kommer att förläggas till de fyra"gamla" 
speciallärarutbildningsorterna och starta hösten 1990. 
Dimensioneringen är ännu inte fastställd. Under läsåret 1989-90 
kommer speciallärarlinjerna att förbereda sig för den nya 
utbildningen. Dessutom har det i budgetpropositionen (Reg.prop 
1988/89:100) utsagts att förutom planeringsarbete skall 
utbildningarna medverka i fortbildning för arbetsenhetsledare, som 
kan komma att anordnas av Fortbildningsnämnderna inom 
Högskoleregionerna.

Det är alltså fullt klart att statsmakterna valt att göra en 
samlad insats för att i realiteten söka genomföra "Den nya skolan". 
Om möjligheterna att lyckas kommer jag att diskutera i nästa 
avsnitt, med utgångspunkt från hur man tidigare sökt initiera 
skolutveckling.

Del ®: KAN SPEGIALLÄRARUTBILDNINGEN UTBILDA 
SPECIALLÄRARE ?

SPECIALLÄRAREN I EN FÖRÄNDRANDE SKOLA.

Av det jag tidigare framhållt bör det stå klart, att det inte är ett 
självändamål att förändra speciallärarutbildningen, utan att 
förlängningen av utbildningen har föreslagits som en följd av 
upprepade larmsignaler från grundskolan att problemen blivit 
alltför stora. Det är alltså i stort sett en upprepning av den debatt 
som föregick SIA-utredningen. I debatten har det ibland påståtts 
att det är de ständigt förändrade läroplanerna, som är skulden till 
den växande problemanhopningen. Enda sättet för skolan att komma 
ur denna situation skulle vara att låta den vara ifred för 
förändringsideer. Utvärderingar, som gjorts, och som jag tidigare 
refererat, pekar mer mot att skolan har en mycket låg följsamhet 
till gällande läroplaner, och att det skulle vara rimligare att tänka 
sig det motsatta: att problemen uppstått därför att läroplanerna i 
realiteten ej genomförts. Jag har också tidigare framfört den



90

reflexionen, att skolan måhända genomfört, det i gällande 
läroplaner, som varit möjligt att genomföra.

Isling söker i sin artikel "Reformering och demokrati, 
publicerad i ett extranummer av Att undervisa 1987/88, att 
besvara frågan: Varför har inte skolan utvecklats enligt 
läroplanernas inriktning. Han pekar på att det är farligt att söka 
syndabockar och ytterligare belasta lärarna med skuldkänslor för 
att utvecklingen inte blivit den tänkta. Isling vill istället påstå att 
skolans problem är starkt kopplade dels till samhällets problem, 
dels till den mycket starka skoltraditionen. Samhällsproblemen kan 
givetvis inte skolan ensam klara av. Traditionens starka makt 
måste emellertid skolan själv bryta ned. Isling ger i uppsatsen 
några råd, som om de följs, skulle, enligt Isling, leda till 
förändring och utveckling. Så här ser råden ut i korthet:

‘Arbetssätten bör förändras mot en högre grad av 
elevaktivitet.

‘Undervisningens innehåll bör förändras mot större inslag av 
praktisk-estetiska ämnen.

‘Ökad fostran mot jämlikhet 
‘Betygen bör slopas
‘Enhetlig struktur genom hela skolsystemet 
‘Samverkan sättes före konkurrens 
‘Elevinflytandet måste öka 
‘Likaså föräldrainflytandet.
Om speciallärarens arbete skriver Isling: "Specialläraren i 

dagens skola används alldeles för mycket som nödhjälpsarbetare. 
De skulle i stället vara resurser i planeringsarbetet. De skulle 
ständigt vara de svaga elevernas advokater. De skulle ständigt 
bevaka denna elevgrupps intressen. När man planerar utbildning ska 
de vara med redan / planeringen och ständigt hissa 
varningssignaler. När man lägger upp undervisningen, blir den ofta 
för svår och invecklad för somliga elever. De ska kunna vara 
resurser i de mindre grupperna i stället för att man nu lyfter ut 
elever från klassrummet ".(a.a. s.15)

Det som Isling för fram är ju inga som helst nyheter. Det är ju 
i huvudsak samma ideer, som framförfdes av Skolkommissionen 
1948. Problemet har ju istället varit att förverkliga intentionerna, 
och om hur Islings intentioner skall förverkligas ger han dessvärre 
bara följande råd: ”Vi har så mycket kampanjer mot saker. Tänk om 
vi kunde få en kampanj för något någon gång. Just för någonting 
sådant här. (a.a. s. 16)

Under de föreläsningar som hölls i Stockholm i mitten av 
december 1987 i samband med firandet av grundskolans 
tjugofemåriga tillvaro konstaterade Stellan Arvidson att skulden 
till den låga följsamheten och den stora problemanhopningen 
berodde till stor del på att lärarna missförstått intentionerna med 
den jämlika utbildningen. Detta begrepp innebar inte på något sätt 
att alla elever skulle ha samma utbildning. Eftersom eleverna i en 
sammanhållen klass måste vara mycket olika varandra, ha olika
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intressen, ha olika förutsättningar, så måste utbildningsutbudet 
inom klassens ram vara flerfaldigt. Nu tycktes det som om lärarna 
sökt finna någon medelproportional för sin undervisning, och detta 
måste medföra, att det blev för enkelt för de duktiga och för svårt 
för de svaga.

Kanske är skolans kärnproblem detta, att inte kunna anpassa 
undervisningen efter olika typer av elever. I stället har skolan i 
allt för hög grad sökt anpassa eleven till skolans krav. Det är ju 
enligt Emanuelsson (1984), när kravet överstiger förmågan som 
handikappet uppstår. Det är ju också så att en del elever börjar sin 
skolgång med ett utbildningshandikapp, och detta kan vara av social 
eller begåvningsmässig natur. Skolans roll enligt Emanuelsson 
(1977) kan vara någon av följande fyra tänkbara strategier: 
Antingen kan skolan kompensera eleven för hans/hennes handikapp 
och därigenom bryta den onda cirkeln eleven annars är på väg in i. 
Det är ju den strategi som Läroplanen i huvudsak anvisar.En annan 
möjlighet är att skolan inte förmår kompensera eleven och då 
inträffar ingen förändring. En tredje möjlighet kan vara att skolan 
tvärtemot sina syften förstärker handikappet. Den fjärde skulle 
kunna vara att skolan skapar nya handikapp - pålagringar av t ex 
socio-emotionell natur.

Om nu skolan inte lyckats i sina kompenseringssträvanden 
(eller kanske inte ens försökt) utan i stället strävat efter att 
anpassa eleven till en statisk skolmiljö och bjudit ut en 
undervisning på medelnivå så befästs gamla problem och nya 
skapas. För att lösa de här problemen har skolan i huvudsak haft 
specialundervisningen att tillgå. I ett tidsperspektiv, har 
specialundervisningen använt sig av någon av dessa 
problemlösningsstrategier:

1. Differentierinqsstrategien: Eftersom eleven inte klarar av 
skolsituationen avskiljs han till en specialklass, oftast en 
hjälpklass. Har eleven haft svårt med läsning eller skrivning, men i 
övrigt vid intelligenstestning visat normala värden, har placering 
kunnat ske i en läsklass. Har eleven svarat mot 
anpassningsförsöken med trots eller dåligt uppträdande i övrigt, 
har observationsklassen varit den mest adekvata placeringen. 
Dessutom har varje fysiskt handikapp haft sina egna typer av 
specialklasser. Speciellt för hjälp- och observationsklassen har 
det funnits tendenser att verksamhetens huvudinriktning varit 
förvaring.

2. Undervisningsstrategien: Den har inneburit att eleven under 
några lektionstillfällen per vecka fått speciell "gnuggning" för att 
komma på samma nivå som sina kamrater. Det har alltså gällt att 
genom extra undervisning kompensera för svårigheter - svagheter. 
Genom att få mer tid till undervisning i det eller de ämnen eleven 
har de största svårigheterna med ,så kan svårigheterna så att säga 
undervisas bort.

3. Förtätninastrateaien: Här har det effektivaste hjälpmedlet 
mot skolsvårigheter ansetts vara att öka lärartätheten. I huvudsak



92

har två olika inriktningar kunnat särskiljas: den ena innebär att 
varje lärare fått färre elever i sina undervisningsgrupper /klasser 
genom t ex 20-gruppssystemet , den andra att 
undervisningsgruppens/klassens storlek behållits, men att en extra 
lärare- ofta en speciallärare - placerats i gruppen.

I stort sett har de här strategierna avlöst varandra i ett 
tidsperspektiv, men den tidigare strategien har inte helt lämnats 
för den senare, utan funnits kvar parallellt med den eller de senare 
strategierna. De olika strategierna har haft sina speciella 
speciallärarroller, dvs haft olika krav på yrkeskunnande. Genom 
att olika strategier levt kvar har en ökande valmöjlighet uppstått, 
men valet har inte enbart varit speciallärarens. I och med ökad 
decentralisering har det lokala rektorsområdet, den lokala skolan 
kunnat välja strategi, men givetvis har också den enskilde 
specialläraren haft stor påverkansgrad. Som jag påpekade härovan 
innebär de olika strategierna olika former av yrkeskunnande och 
genom att flera möjliga roller funnits har också kraven på 
specialläraren ökat.

Naturligtvis har dessa olika strategier med olika 
kravspecifikationer också påverkat speciallärarutbildningen. 
Differentieringsstrategien medförde krav på kunskaper om hur 
skilda handikapp skulle mötas i undervisningssituationer. Helt 
följdriktigt var också speciallärarutbildningen ända fram till 
slutet av 1970-talet i hög grad handikapp- och 
differentialpsykolgiskt inriktad. Efterhand som den särskilda 
specialundervisningen blev vanligare ökade också kravet på 
specialläraren som undervisare. Genom att arrangera särskilda 
undervisningssituationer inom kliniken skulle eleven genom denna 
kompensatoriska undervisning kunna finnas kvar i den vanliga 
klassen. Skolproblemen skulle undervisas bort. När den nya 
förkortade speciallärarutbildningen genomförs i början av 1980- 
talet är inriktningen helt klar. Nu skall tyngdpunkten vara 
kompensatorisk undervisning i läsning och skrivning samt 
matematik.'

Det stora problemet för specialläraren och 
speciallärarutbildningen infann sig egentligen, när 
förtätningsstrategien började vinna insteg. Den innebar ju att 
individen med svårigheter skulle åtgärdas inom klassens ram, och 
några sidoorganisationer i form av undervisningskliniker eller 
specialklasser ej längre var önskvärda. Kraven på specialläraren 
blev helt plötsligt oerhört stora och ofta kolliderande. I första 
hand uppstod problemet vid valet av strategi inom arbetsenheten; 
Skulle specialläraren nyttjas som en resurs inom klassens ram 
eller skulle man dela upp antalet elever i lika stora grupper,och 
låta specialläraren ta hand om en sådan grupp. På så sätt fick alla 
lärare i arbetsenheten likvärdiga uppgifter. Speciallärarens 
kunskaper kunde ju nyttjas vid arbetslagsträffar. Det är inte 
otänkbart att nyttovärdet av specialläraren kunde upplevas större 
av arbetslaget vid en jämlik gruppdelning, men större nytta kanske
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man ändå i det läget skulle ha av ytterligare en klass- eller 
ämmneslärare. Om speciallärare blev en resurs inom klasssens ram 
- vilken roll skulle han där ikäda sig? Blev det assistentens , eller 
polisens, eller försökte han bli den specielle undervisaren, som tog 
en liten grupp med sig vid sidan om. Vad ville arbetslaget, 
klassläraren , han själv? Sedan fanns ju den nya läroplanens krav:
Om en elev får svårigheter skall i första hand arbetssättet ändras.
Nu var det ju inte längre den enskilde eleven , som skulle belastas, 
skolproblemet var i första hand ett relationsproblem. Ställde 
specialläraren upp på arbetslagets krav kunde följden bli att 
speciallärarrollen blev helt utslätad, ställde han upp på på 
läroplanens krav kunde han bli oroaren, konfliktskaparen. Det är 
lätt att inse att det ofta blev arbetslagets intentioner som segrade 
över läroplanens.

Jag har tidigare omnämnt mina besök i en skolkommun, där 
man ansåg sig utnyttjat SIA-möjligheterna på ett positivt sätt genom 
att använda förstärkningsresursen till konsekvent gruppdelning. Som 
besökare kunde jag inte uppleva någon "SIA-anda". På samma sätt 
upplevde Gustafsson och Stigebrand (1972) arbetet i den lilla 
specialklassen som en direkt kopia av den stora klassens arbetssätt 
och arbetsformer. Här kan finnas en orsak till den bristande 
följsamheten av läroplanens intentioner. Om svårigheterna i 
klassrumssituationen kan elimineras genom mindre grupper, varför 
skall jag då som lärare riskera att skapa nya svårigheter genom att 
pröva nya arbetssätt?

Det är i det perspektivet som kravet på speciallärarens 
yrkeskompetens, men också speciallärarutbildningens mål och 
möjligheter måste betraktas.

HUR VI FÖRSÖKT INITIERA SKOLUTVECKLING.

Både i den nu aktuella förändringen av 
speciallärarutbildningen och också i LUT-förslaget har 
speciallärarens roll som förändringsagent om inte fokuserats så 
ändock poängterats. Speciallärarutbildningens roll som 
skolutvecklingspotential har också förstärkts genom försöket med 
arbetsenhetsledarutbildning, som beslutats i den s k 
skolpropopsitionen (Reg.Prop 1988/89:4) från februari 1989. Genom 
detta utbildningsförsök skall alltså arbetsenhetsverksamheten på 
allvar initieras. Genom utbildning av enskilda individer under några 
veckor skall nu en verksamhet, som funnits beslutad i snart tio år, 
fås att fungera.

Det är naturligtvis ett stort ansvar, som läggs på 
lärarutbildning, men lärarutbildningen kan inte ensam förändra skolan. 
Visserligen vill Stellan Arvidsson lasta lärarutbildningen för att 
grundskolan inte blivit vad "reformatorerna" avsåg. Dessa hade under
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skolkommissionens arbete utdömt frontalundervisning och 
klassundervisning till förmån för eleverna självverksamhet (se sid 
17), vilket i sig kunde betyda en total individualisering. Men så blev 
det nu inte.

" Ansvaret måste därför läggas på 
lärarutbildningen. Under trettio långa år har 
lärarhögskolorna systematiskt iärt ut klassundervisningens 
metodik. Varför blev det så? Jag vill inte ge lärarhögskolma 
hela skulden. De tog klassundervisningen i arv och förmådde 
inte förnya utbildningen.” (Arvidsson,1988).

Skolförändring och skolutveckling är inte någon ny fråga. 
Trots allt har ändå frågan om hur skolutveckling skall initieras och 
fås att fortleva dryftats under lång tid och olika ideer har prövats. 
Under de senaste trettio åren har man i vårt land försökt genomföra 
förändringar bl a genom över tid varierande utbildningsinsatser, som 
något informellt skulle kunna beskrivas på följande sätt:

1. Idén om det goda exemplet: När U-55 (undervisningsplan 
av år 1955) skulle genomföras och sedermera LGr-62 »utnyttjade SÖ 
s k stjärnpedagoger. Vi fick en kår av kringresande lärare, som visade 
upp sin eminenta skicklighet inför en beundrande lyssnarskara. Ur den 
verksamheten utvecklades konsulenttjänsteorganisationen först inom 
SÖ, sedan även inom Länsskolnämnderna

Trots den låga påverkansgraden lever tanken om det goda 
exemplets makt fortfarande kvar. Större delen av kommunernas 
fortbildningsverksamhet inom skolan används fortfarande till att låta 
inbjudna föreläsare berätta om sitt sätt att arbeta. Givetvis 
stimuleras några av lyssnarna att pröva ideerna, men för flertalet är 
det tveklöst fråga om pedagogisk underhållning.

2.Tvåstegshvpotesen - pilotutbildnina.
a) Studiedagsledarutbildning.. Lärare utbildades på ett 

speciellt tema eller på ett speciellt material. De utbildade lärarna 
fick sedan som uppgift att leda studiedagar på hemorten. Detta sätt 
användes speciellt under slutet av 60-talet. Mest konsekvent 
användes metoden under genomförande av det s k SOS-materialet 
(Självverksamhet och samverkan), ett treårsprojekt på låg-och 
mellanstadiet. Trots materialets konkreta innehåll hade flertalet 
piloter stora svårigheter att föra ideerna vidare.

b) StudielsdarutbildaiQCL Liknar ovanstående, men 
kopplingen till enstaka eller serier av konkreta specifika uppgifter ej 
så stark. Utbildningen skedde ofta på ferietid, och tanken var att 
studieledaren på ett direkt sätt skulle kunna ge sina kollegor råd och 
hjälp i vardagsarbetet speciellt på de avsnitt, som studieledaren fått 
utbildning på. Det var också tänkt att studieledaren skulle kunna vara 
en resurs vid studiedagar och annan lärarfortbildning. Det tycks som 
om skolledaren ”glömde” att utnyttja studieledaren och studieledaren 
hade också synbarligen lätt att "glömma” sina studieledaruppgifter.

c) Personallaasutbildning.fPLAG. start våren 1978) För att 
öka påverkansmöjligheten lät man utbilda grupper av olika storlek och
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sammansättning - från mindre arbetslag till personallag om 10-15 
personer från samma skolenhet. Helst skulle någon skolledare ingå i 
personallaget. Resultat av utbildningen har inte förmärkts i någon 
högre grad.

ö) ResursoersonsutbildnincL Inom Fortbildningsavdelningen 
- Fortbildningsnämnden inom norra regionen har denna typ av 
verksamhet bedrivits sedan 80-talets början. I flertalet av kurser 
som anornas av Fortbildningsnämnden skall inslag av skolutveckling 
ingå. I varje fall finns den noteringen i flertalets kursers 
innehållsbeskrivning. Eftersom denna notering görs av 
Fortbildningsnämnden mer eller mindre schablonartat, även om 
kursmanus inte innehållit något om skolutveckling, finns ingen 
absolut garanti att kursen i verkligheten kommer att innehålla 
momentet.

Den s k resurspersonutbildningen erbjuder kursdeltagare 
(skolenhet) en två dagar uppföljning ett år efter kursens genomgång. 
Kursdeltagarna förväntas att efter genomgången kurs fungera som 
resursperson inom kursens innehållsområde. Några krav riktas dock 
inte på kursdeltagarna, och resurspersonsuyppgiften löses på 
deltagarens egna villkor. Detta innebär att i allmänhet fortgår allt 
som förut, frånsett att kursdeltagarna själva kan ha fått någon 
stimulans till egen utveckling och förnyelse (eller förnöjelse)

e) Skolledarutbildnina, (SLUG, start 1976, efter en 
försöksutbildning benämnd PLUS) Fortlöpande utbildning under fyra 
terminer), där skolledare utbildas i bl a skolutvecklingsfrågor. 
Eftersom kollegor tydligen inte kan utbilda varandra, har tanken 
tänkts, att cheferna skall ha större möjlighet att påverka sina 
underordnade. Även här tycks resultaten i stort sett uteblivit. 
(Hultman 1986).Skolledarna tycks åter ha sugits upp av de 
adminstrativa uppgifterna och inte räckt till för det pedagogiska 
innovationsarbetet.

Sett i detta ovanstående perspektiv förefaller försöken att 
initiera skolutveckling ytliga och oöverlagda. Det är istället så att 
statsmakter och skolmyndigheterna lagt ner ett oerhört stort arbete 
och ekonomiska resurser för att försöka genomföra 
förändringsideerna. Den konsulentverksamhet, som jag omnämner 
under " ideen om den goda förebilden " var kopplad till Byrå S inom 
Skolöverstyrelsen (Undervisningsavdelning för skolan), och dessa 
tjänstemän skulle fungera som idésprutor till skolverkligheten. De 
hade treåriga förordnanden, som maximalt kunde förlängas med 
ytterligare en treårsperiod, men de skulle sedan tillbaka till 
skolverkligheten. Efter hand sögs de upp av administrativa uppgifter 
och fick handläggningsuppgifter inom sina speciella ämnesområden. 
Tjänsterna upphörde vid Skolöverstyrelsens omorganisation i början 
av 1980-talet.

Men skolutvecklingsfrågorna hade varit centrala långt 
tidigare och utvecklingsarbetet hade egentligen sin upprinnelse i
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1940- och 1950-talen skolutredningar. Så hade t ex 1940 års 
Skolutredning anlitad de fyra dåvarande pedagogik-professorerna för 
att få differentieringsfrågan belyst. Forskningskontakterna fortsatte 
sedan under Skolkommissionens arbete och i stort sett alla 
utredningar utnyttjade i hög grad forskningsinsatser för 
beslutsunderlag, och vi fick ett begrepp - kommitteforskning - 
kopplat till denna typ av forskningsuppdrag (SOU 1980:2) Under 
1950-talets försöksverksamhet, som fick en mycket stor omfattning, 
utvecklades en särskild avdelning för försöksverksamhet inom 
Skolöverstyrelsen . Denna upphörde 1962 och ersattes av ny byrå- 
Byrå L - som skulle handlägga fortbildning och pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Beslut om denna avdelning hade tagits i Riksdagen 
genom Reg.prop 1962:54, där föredragande hade konstaterat att

"Inget arbetsområde, och allra minst skolans, kan i 
dagens samhälle med dess snabba föränderlighet avstå från 
att ägna utvecklingsfrågorna stor uppmärksamhet." (a.a. s 
412).

Till SÖ skulle också enlig samma proposition anslutas en 
särskild nämnd, som skulle bestå av verksamma forskare främst från 
beteendevetenskapliga områden, men där skulle också finnas

"aktiva framstående skolmän med stort intresse 
för och god överblick över utvecklingsarbete på skolans 
område, "(a.a. s.774).

I sin pepita för 1964/65 framhöll SÖ
natt forskningen åtminstone till till en början borde 

inriktas på näraliggande problem och koncenteras till sådana 
problem, som är av principiell vikt dels för den fortsatta 
skolutvecklingen, dels för förverkligandet av intentionerna 
bakom riksdagens beslut ifråga om skolans målsättning och 
arbetsformer(SOU 1980:2 s.20)

I och med detta hade ett nytt viktigt begrepp ,FoU, 
Forskning och utvecklingsarbete, myntats i skolans begreppsvärld.

Det finns inte utrymme att här gå in på hur FoU- 
verksamheten bedrevs, men jag vill innan jag helt lämnar denna fråga 
erinnra om att den praktiska försöksverksamhet, som bedrevs under 
försöksperioden för enhetsskolan, tydligen bedömdes som viktig och 
nödvändig. I början av 1960-talet gjordes framställningar från bl a 
Malmö och Kalmar om att få medel till motsvarande verksamhet. 
Framställningarna bemöttes positivt och från 1964/65 inrättades de 
första s k utvecklingsblocken just i Malmö och Kalmar,Dessa fick 
efterföljare t ex Skellefteå f o m 1967/67 och också andra 
skolformer än grundskolan fick sina utvecklingsblock. Som mest 
fanns 17 utvecklingsblock representerande samtliga skolformer.

I och med en tilltagande decentralisering avlägsnade sig 
utvecklingsblocken alltmer från av SÖ angivna centrala temata och 
fick en mer lokal anknytning. 1976 påbörjades vid de större
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lärarhögskolorna vissa försök med lokala utvecklingsarbeten med 
tyngdpunkt mot informationsspridning och uppbyggnad av kontaktnät . 
Försöken bedömdes positiva och i Reg.prop 1980/81:97 beslöts att 
utveckla en statsbidragskonstruktion för lokala utvecklingsarbeten, 
något som fastställdes i SFS 1982:608. Vi hade därmed fått 
ytterligare ett begrepp kopplat till skolutveckling LUVA.,Lokala 
utvecklingsarbeten.

Trots alla insatser, som gjorts, alla försök, som bedrivits, 
så rullar ändå skolverksamheten på ungefär som den alltid har gjort. 
Kallos (1987) framhåller att

”När nu undersökning efter undersökning visat att de 
fastlagda samhälleliga målen för skolan trots 
ansträngningar ej uppfylls, tycks det mig allt mindre 
meningsfullt att leta efter hinder och svårigheter eller 
efter nya metoder. I stället måste vi betrakta skolans 
verksamhet och skolans resultat som just skolans 
verksamhet och skolans resultat. Den faktiska verksamheten 
och resultaten är i ett sådant perspektiv inte främst 
uttryck för ”misslyckandenn, ”glapp” eller ”brister” utan i 
stället just för vad skolan är . I ett sådant sammanhang blir 
det mindre meningsfullt att främst betrakta det som sker i 
klassrummet som försök att under givna betingelser så 
optimalt som möjligt uppfylla målsättningen”.

( Kallos; Hur kan skolan förbättras genom lokalt 
utvecklingsarbete, Ur Andrae och Thelin et al. (red.) 1987 s.
272)

Kallos citerar också Callawaert och Lundgren (1976, s. 86) som 
kritiserar traditionell utbildningsforskning, speciellt då forskarna 
tolkar sina observationer, som om läraren i alla sammanhang söker 
utveckla utbildningssituationerna för optimalt inlärande och också 
tolkar dessa situationer som resultat av ett försök att nå läroplaners 
målsättning. Det är i stället så, menar författarna, att skolans inre 
arbete, såsom det verkställes av läraren, samtidigt svarar mot en 
lång rad ömsesidigt beroende objektiva funktioner. Dessa funktioner 
kan bara kombineras med varandra så att de begränsar och styr 
varandra innifrån. Detta sker i praktiken på ett sätt, som i praktiken 
undandrar sig de direkt inblandades påverkan, men också undandrar sig 
den övergripande administrationens påverkan, (a.a. s 272)

Detta skulle kunna tolkas, så att allt förändringsarbete 
skulle vara omöjligt eller kanske till och med onödigt, men Callos 
framhåller, att han inte uppmanar till resignation. Det han främst 
vänder sig mot är, vad han kallar, den målstyrda utvecklingen. Det är 
givetvis så som Callawaert och Lundgren framhåller, att en mängd 
samvarierande faktorer utanför lärarens kontroll starkt påverkar 
skolsituationen och försvårar situationen för läraren, men det är ju 
då viktigt, att läraren medvetandegörs om sådana styrningsfaktorer
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för att om möjligt kunna vidga sitt kontrollutrymme. Därmed skulle 
förmodligen riskerna minska för resignation och också stagnation.

Såväl Callos som Lundgren och Callawaert tycks förutsätta 
att skolan och dess lärare liksom elever och vårdnadshavare ändock 
är positiva för en skolverksamhet i enlighet med myndigheters 
direktiv och läroplaners anvisningar. I det perspektivet måste 
resultaten av alla utvecklingsinsatser som gjorts vara förvånande 
små. Kanske finns det andra dimensioner av detta problemkomplex, 
som i allt för ringa grad beaktats. Det kanske helt enkelt är så att 
flertalet lärare (och också vårdnadshavare) är anhängare till det 
tekniskt-metodiska perspektivet (se sid 24) och inte ser någon 
anledning till att lämna frontalundervisningen,. lärarauktoriteten . 
inpräglingen och reproduktionen av fasta kunskaper ( se sid 20) Tror 
man inte att Mmänniskan är aktiv skapande, kan och måste ta ansvar 
Och söka kunskap för att i samverkan med andra förstå och förbättra 
sina egna och sina medmänniskors livsvillkor. "(LGr -80 s.13), då kan 
ingen försöksverksamhet eller utvecklingsarbete förändra vare sig 
arbetssätt eller metod. Så lätt förändras inte en människas 
värdering.

SPECIALLÄRARUTBILDNINGEN SOM FÖRÄNDRINGSPOTENTIAL.

I den tidigare texten i denna rapport har jag åtskilliga gåger 
berört de omfattande krav, som riktats och riktas mot specialläraren. 
Jag har försökt peka på att olika speciallärarroller uppstått under 
olika tidsperioder och hur dessa olika roller har medfört olika 
kravspecifikationer. I de nya utbildningsförslagen har också kraven 
riktats mot specialläraren att vara förändringsagent och konsult i 
skolproblem.

Den för mig stora och avgörande frågan är om specialläraren 
skall inrikta sin verksamhet i första hand mot de skolproblem som 
finns, mot de elever som har problem av ett eller annat slag, mot 
eller för de elever som har särskilda behov av stöd och 
stimulans.Skall han /hon acceptera skolan som den är och acceptera 
att ett relativt stort antal elever har problem av ett eller annat slag 
och försöka hjälpa dessa igenom sin skoltid utan alltför bestående 
men. Skall han/hon "behandla” symtomen - skolket, det dåliga 
beteendet, skolledan med kompensatorisk undervisning, med kurativ 
förståelse och empati eller med differentierande åtgärder av typen 
skoldaghem eller kanske t o m med totala differentieringsåtgärder, 
som det våren 1989 aktuella förslaget från en gävleskola.

När man nu i förslaget till ny speciallärarutbildning talar 
om specialläraren som konsult och som förändringsagent, vem eller 
vad är det han skall förändra? Är det kanske eleven som skall 
förändras att bättre passa i vårt skolsystem? Min uppfattning är den 
att specialundervisningen och också den konventionella
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speciallärarutbildningen i hög grad varit symtominriktad. Att skolan i 
allmänhet och specialundervisningen i synnerhet inte lyckats 
bemästra skolproblemen visar ett stort antal utredningar.

Den andra huvudinriktninhgen för specialläraren skulle i 
stället vara att i högre grad än tidigare söka efter skolproblemens 
orsaker och bearbeta dem. Säkerligen kommer man då att finna att de 
flesta och svåraste problemen beror på familjeproblem som t ex
missbruk, ensamstående vårdnadshavare, samhällsproblem som 
arbetslöshet. Hur skall skolan då lösa de problemen? Det är ju inte 
skolans bord... Eller annars kanske man finner att det är
individrelaterade problem som begåvningshandikapp eller någon form 
av hjärnskada eller kanske en allergi, som är orsaken. Då är det väl 
ändå bäst med differentiering och kurativ empati parat med en
tillrättalagd eller kompensatorisk undervisningssituation.

En obligatorisk skolas dilemma är ju just att den är
obligatorisk. Detta innebär ju att i en obligatorisk skola måste finnas 
elever med uppenbara inlärningsproblem t ex på grund av föräldrars 
missbruk, på grund av andra sociala problem, på grund av individuella 
insufficienser. Också de eleverna finns i skolan jämsides med alla 
andra elever och de har samma rätt till undervisning som alla andra. 
Vi skall ju ha "En skola för alla". Detta är ett problem som skolan 
brottats med under i stort sett hela detta sekel. En av de bärande 
ideerna i vår skolpolitik har ju varit idén om den likvärdiga 
utbildningen. Även om också denna idé urvattnats, något som jag 
tidigare berört, så kvarstår ändå ett klart motstånd mot att 
differentiera och segregera elever. I stället har skolmyndigheter 
anvisat olika arbetssätt och metoder som skall om möjligt motverka 
utslagning och underlätta inlärningen även för elever med 
inlärningsproblem. Redan i 1919 års utbildningsplan slår man t ex 
fast att barn lär sig bättre om undervisningen utgår från deras eget 
intresse:

” Talövningarnas huvudinnehåll är att uppöva 
barnens förmåga att finna ord och uttryck för vad de vilja
säga.............Då i allmänhet talövningarnas ändamål lättare vinnes
ju mer intresserade lärjungarna äro för det ämne som 
behandlas , bör övningens innehåll för dem framstå som det 
väsentliga och språkets vård närmast som ett medel att rätt 
fatta innehållet" (a.a. s 51)

I samma undervisningsplan talas också om vikten av att 
undervisningen är laborativt inriktad, detta med utgångspunkt från 
John Dewey och dennes lärjunge, den österrikiske rektorn 
Kerschensteiner.

Jag har tidigare berört skolkommissionens förslag i 
avsendet att förändra skolans inriktning från frontalundervisning 
mot högre grad av gruppaktivitet, från lärarstyrning till elevpåverkan 
etc. SIA-utredningen upprepar samma önskningar och gör antagandet
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att orsaken till problemen beror på ett kvardröjande av gamla 
pedagogiska synsätt. På 1980-talet dyker begreppet "En skola för 
alla” upp som konkretiseras med samma pedagogiska inriktningar som 
förekommit i skolkommissionen och SIA-utredningen. Det är ju också 
detta att skolan kvarstannat vid "frontalundervisningen" och också 
gjort en felaktig tolkning av begreppet likvärdig undervisning som 
"gamla reformatorer" som Stellan Arvidsson pekar på som 
orsakskälla till dagens skolproblem. Skolan och lärargruppen har 
missförstått begreppet jämlik utbildning. Det innebär inte att alla 
måste få samma utbildning - skolan måste kunna differentiera, men 
inom klassens och arbetsenhetens ram.

Det är på denna nivå, som specialläraren har kanske sitt 
viktigaste konsult- och förändringsarbete . Om elevens handikapp 
uppstått på grund av att kraven överstigit förmågan, om 
tilläggshandikapp skapats på grund av att skolan misslyckats att 
kompensera det ursprungliga utbildningshandikappet (Emanuelsson 
1974 och 1977) så måste specialläraren

"kunna analysera de verkliga problemorsakerna och vara 
beredd att angripa dessa , även om det innebär ett kritiskt 
förhållningssätt till skolsystemet" (Edqvist 1986 s. 262)

. Läroplanen talar ju också om att om en elev får problem 
skall i första hand arbetssätten förändras.

Men förändringsagentens arbete är svårare än så. Eftersom 
orsaken till ett stort antal skolproblem bedöms bero av alltför låg 
följsamhet till läroplanens övergripande målsättningar och 
anvisningar, så kommer det nu tydligen an på specialläraren och 
speciallärarutbildningen att tillse att det förverkligas, som 
skolmyndigheter misslyckats med under ett helt sekel.

Som jag tidigare påpekat infördes ju begreppet 
arbetsenhet genom SIA-utredningen., och det fastslog såväl i 
efterföljande proposition och läroplan att arbetsenheten skulle vara 
grunden för skolans arbete. Jag har också påpekat att utvärderingar 
visat att egentlig verksamhet i arbetsenheter förekommer i en 
påfallande liten utsträckning t.o.m sedd ur anvisningarnas låga 
kravnivå: att arbetsenhetskonferens avhålles en gång per termin. Det 
kan krasst konstateras att skolmyndigheterna misslyckats att 
förverkliga denna grundläggande intention. Försök gjordes att 
tillskapa en ledningsfunktionär, studieledaren, som skulle ha till 
uppgift att initiera och leda verksamheten. Kallos (1985) menar att 

Inrättandet av studieledarbefattningar kan i detta 
sammanhang innebära en ansvarsfördelning som missgynnar 
att effektivt samverkande arbetslag uppstår." (a.a. s33) "Jag 
har också påpekat att studieledarna kan komma att fungera 
som ett slags minirektorer inom en arbetsenhet"(a.a. s37)
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I stallet menar Kallos att om förutsättningar bara på allvar 
skapas för fungerande arbetsenheter, så kommer dessa att börja 
fungera.

Att <jag nu tar upp denna fråga är beroende av att i förslaget 
till ny speciallärarutbildning (DsU 1986:13) föreslås att vid 
speciallärarlinjerna bör utbildas arbetsenhetsledare. I samband med 
den s k skolproppen 1988/89 togs beslut om en treårig 
försöksverksamhet med en sådan befattningsutbildning. Även om jag 
anser arbetsenhetens verksamhet eller kanske ännu hellre 
arbetslagets är mycket betydelsefull känner jag en stor tveksamhet 
inför tanken att utbildning av en individ under 4-5 veckor skall leda 
fram till en önskvärd verksamhet. Som utbildare gläds man givetvis 
över den positiva tilltro som tycks finnas om utbildningens 
möjligheter. Risken är fortfarande stor att ,,minirektorer,, utbildas 
och att förutsättningar inte har givits för arbetsenhetens verksamhet 
bara genom denna utbildningsinsats. (Kallos 1985) Jag tycker det här 
är av synnerligen stor vikt att man börjar överväga vad som är 
möjligt att uppnå genom en utbildning. Är all det man vill ha ut av en 
utbildning - är alla dessa variabler utbildningsbara eller inte?

När nu den nya speciallärarutbildningen skall förberedas är 
detta viktiga frågor ,som måste ställas. Förväntningarna verkar 
påfallande stora, och främst är det två viktiga uppgifter, som den 
kommande specialläraren tydligen förväntas ikläda sig, dels 
konsultens, dels förändringsagentens. Det synes som om den nya 
specialläraren skall garantera att målstyrningen blir en realitet.

Den tidigare utbildningen har ju utsatts för en stark kritik i 
varje fall på så sätt att specialläraren inte utfört det arbete som 
förväntats av honom/henne. 50% av arbetsuppgifterna har direkt varit 
felaktiga eller ej adekvata. Det tycks mig som om denna kritik i 
många fall är obefogad. Varje termin har ett stort antal nyutbildade 
speciallärare lämnat utbildning med allvarliga föresatser att söka 
förverkliga det som utbildningen sökt påverka vederbörande till. Det 
stora problemet har varit att skolsamhället inte tagit emot ideerna.

Om den nya specialläraren överhuvud taget skall få 
möjlighet att göra bruk av det han förvärvat under utbildningen måste 
en vilja och beredskap finnas hos skolsamhället att tillåta 
vederbörande att bruka sina nya kunskaper och färdigheter. Om man 
ser till tidigare utbildningar tycks det mig som om man i tämligen 
hög grad lyckats överföra både kunskaper och färdigheter till sina 
studerande,men man har misslyckats med att skapa 
innovatörerna.Visserligen har många försökt att göra bruk av sina nya 
kunskaper, men de har snart tvingats återgå till "beprövad 
e rf are n h et". S kol^amh^^ vaTitTlrro^^överge s> n
traditionella verksamhet, i stället har avvikaren normaliserats eller 
låtit sig normaTiséras. Alla olika strategier för innovationer till
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trots har skolverksamheten fortgått som den i stort sett alltid har 
gjort. /

När vi nu står inför den nya speciallärarutbildningen med 
dess höga målsättning,kommer givetvis frågan, hur den skall 
utformas för att bli den förändringspotential , som tidigare 
utbildningar misslyckats med. Här är det en sak som skrämmer mig 
och det är tanken att det stora kravet på kunskaper och fördjupade 
kunskaper, som framförs i utbildningsförslaget (DsU 1986:13) skall 
leda till tron att bara den blivande specialläraren matas full med 
adekvata kunskaper, så löser sig resten av sig själv.Om den blivande 
specialläraren skall kunna fungera som innovator och konsult kräver 
det givetvis goda kunskaper, men dessutom måste förutsättningar 
skapas inom skolsamhället för ett mottagande och utnyttjande av 
dessa kunskaper. I annat fall kommer också dessa välutbildade 
speciallärare att fångas in av traditionens oskrivna regler och snabbt 
normaliseras - oskadliggöras. Att skapa denna beredskap hos 
skolsamhället kan givetvis inte endast vara utbildningsinstitutionens 
uppgift, men denna kan tveklöst genom sitt sätt att arrangera 
utbildningssituationer medverka till att beredskapen 
skapas.Dessutom dristar jag mig att påstå att viktigare än ett stort 
mått fasta kunskaper är måhända ett förhållningssätt till problem 
och problemsituationer, där den viktigaste insikten är att varje nytt 
problem kräver nya kunskaper för att kunna lösas eller hanteras. 
Utbildningen måste initiera det livslånga lärandet - en av det 
viktigaste delarna i en verklig professionalism. Det är viktigt att 
konstatera att detta sista absolut inte står i ett motsatsförhållande 
till kravet på en god kunskapsbas

Några av dessa tankar var riktmärke när jag som en följd av 
KUSPEL-projektet, som jag tidigare beskrivit i denna rapport, 
lämnade ett förslag till UHÄ angående en ny speciallärarutbildning 
våren 1980. Fortsättningsvis kommer jag att med utgångspunkt från 
de erfarenheter jag gjorde under KUSPEL-arbetet relatera mitt 
förslag till det nya förslag, som vi nu planerar för att genomföra.

I det beslut, som tagits till nya speciallärarutbildning har 
inskrivits, att för att antas måste vederbörande ha minst fem års 
yrkesverksamhet som lärare eller från annan likvärdig verksamhet. 
Viktigare enligt mitt förmenande är förslaget att högst 50% av 
studerandeplatserna är öppna för individuella ansökningar, övriga 
50% tilldelas skolor, som har uttalat behov av utbildade 
speciallärare. I KUSPEL-projektets förslag hade jag framfört 
förslaget, att utbildningen inte alls skulle stå öppen för individuella 
ansökningar, utan att skolor skulle ansöka om utbildningsplatser. 
Orsaken till det förslaget var att det för mig var viktigt att 
eliminera möjligheten att använda studietiden för en flykt från en 
egen problemsituation, eller att använda utbildningen till ett trevligt 
avbrott från arbetslivet. Även om sådana studerande var i klar
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minoritet så var det viktigt att ytterligare minimera den gruppen. 
Dessa hade ju förverkligat sitt mål enbart genom att bli antagna. 
Utbildningen i sig kunde få förbli det nödvändigt onda, som man inte 
alls behövde engagera sig i. Dessutom var det viktigt att så mycket 
som möjligt eliminera de instrumentella fördelarna av utbildningen 
som högre lön , kortare undervisningstid, lindrigare tjänst etc. Det 
tycks mig här som om det nya förslaget har sökt verka i samma 
riktning, men man skulle enligt min uppfattning kunnat gå ett steg 
längre.

Det var också viktigt för mig att om möjligt få fler 
studerande från varje skola eller rektorsområde. Anledningen till 
detta var, att det kunde vara lättare att tillsammans verka för 
förändringar »samtidigt som det var betydligt svårare att överge den 
uppfattning , som man eventuellt förvärvat under studietiden. Man 
hade på så sätt en press på sig på nära håll, att försöka leva upp till 
de mål, som man tagit med sig från utbildningen. 
Antagningsbestämmelser kan genom inriktningar av detta slag ( 
utesluta individuella ansökningar, kräva vissa studerandeantal från 
varje skolenhet etc.) i högre grad kopplas samman med utbildningen 
och bli en del av utbildningen som helhet.

Kopplingen mellan utbildningsinstitution och hemmaskola 
förstärktes i mitt förslag genom att speciallärarutbildningen, som 
motkrav för att man utbildade skolans lärare, skulle få möjlighet att 
förlägga vissa utbildningsaktiviteter på skolenheten. Ett kontrakt 
skulle upprättas mellan skola och utbildning. Vad dessa aktiviteter 
kunde bestå av vill jag återkomma till.

Av det jag tidigare citerat från förslaget till ny 
speciallärarutbildning framgår den höga ambitionsnivån. 
Innehållsmässigt ser förslaget mycket tilltalande ut, men jag vill 
göra några kommentarer. Under de observationer och intervjuer, som 
gjordes under KUSPEL-projektet, tyckte jag mig finna ,att många 
speciallärare - kanske för att målmedvetna planeringar fått överges 
- i allt för hög grad arbetade helt spontant och utan överväganden,om 
varför man arbetade på det ena eller det andra sättet. Metoder och 
läromedel användes, för att man hört att de skulle vara bra. Däremot 
relaterades de aldrig till överväganden om varför de var så bra. Trots 
att speciallärarens arbete i så hög grad borde vara probleminriktat, 
begränsade sig många speciallärares problemanalys till att det var 
eleven som var bärare av alla problem ( eller möjligtvis 
vårdnadshavarna). Det som sedermera i LGr-80 kom att 
rekommenderas som arbetssätt för eleverna, var inte då, lika lite 
som idag, tillämpligt för läraren: Jag tänker på följande avsnitt ur 
Lgr-80, som jag tidigare i rapporten citerat en del av:

De bör inse vikten av att skaffa sig goda kunskaper 
som en förutsättning för att kunna arbeta vidare, att välja ut
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den information, som är viktig i sammanhanget, att dra 
logiska slutsatser, att pröva kamraters argument och
slutligen föreslå en lösning.

Att iakttagelser, teori och tillämpning varvas, kan 
ofta vara det värdefullaste arbetssättet. Eleverna får då 
tillägna sig kunskaper genom att själva undersöka, observera 
och erfara, de får lära sig att kritiskt sovra sina 
iakttagelser, disponera och ordna dem i större sammanhang,
De får söka dra slutsatser ur dem och lära sig inse samband 
i samhälle och natur. De blir därigenom bekanta med hur 
teorier formas. De kan sedan få tillfälle att pröva sina
teorier, tillämpa vad de lärt sign (a.a. s43)

Detta ovanstående skulle lika gärna ha kunnat vara ett 
utdrag från en utbildningsplan för speciallärarutbildningen. 
Problemorienteringen är för mig den grund, som en
speciallärarutbildning bör vila på och den borde också vara 
utgångspunkt för speciallärarnas fortbildning.

En annan grundsten är för mig lärarutbildningens uppgift att 
påverka den studerande till självreflexion d v s få till stånd en
reflexion över vederbörandes pedagogiska grundsyn (Svingby DsU 
1977:2 s.49-50) och koppla dessa teoretiska, abstrakta överväganden 
samman med den pedagogiska handlingen. "Om jag ser på en människas 
utveckling och inlärning på det här sättet - vilka konsekvenser får 
detta för mitt praktiska arbete" Enligt min uppfattning har utredarna 
i hög grad övervägt den innehållsliga delen av utbildningen,men i allt 
för liten utsträckning övervägt hur utbildningsinnehållet, dels skall 
förvärvas av de studerande, och dels hur det skall kunna tillämpas och 
då inte bara under praktisk verksamhet under utbildningstiden utan 
främst under tiden efter denna.

Utbildningen vid speciallärarlinjerna borde enligt min 
uppfattning kunna beskrivas enligt följande:

Utbildningen skall sträva mot
* att initiera en process av självreflexion, som innebär, att 

den studerande blir medveten om styrningsmekanismer i skolan, hur 
teorier om utveckling och inlärning kan relateras till övergripande 
ideer, men också till pedagogiska handlingar, och att den studerande 
blir medveten om sin egen syn på människan och människans 
utveckling.

* att ge ett aktivt förhållningssätt till elevproblem, som 
innebär förmåga att analysera de reella skolproblemen, att utarbeta 
problemlösningsstrategier, att inhämta nödvändiga kunskaper för att 
kunna ge adekvata problemlösningsförslag, att aktivt medverka till 
lösning av problem även om detta kommer att innebära ett 
systemkritiskt förhållningssätt

* att vänja den studerande att arbeta tillsammans med 
kollegor ,om att lösa problem och konflikter, som är en följd av att 
arbeta i grupp.
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* att i handling sträva efter att omsätta övergripande mål 
med utgångspunkt i det (eller de) synsätt om människa och 
människans utveckling som företräds av gällande läroplaner,

* att aktivt söka medverka till att kollegor och skola 
utformar sitt arbete enligt ovanstående punkt.

* att under sin yrkesverksamhet utveckla sin yrkespecifika 
kompetens (vilket egentligen redan är sagt i punkt nr 2 härovan)

Av ovanstående framgår att speciallärarutbildningen bör 
utveckla ett reflekterande och probleminriktat förhållningssätt och 
också vara en startpunkt för (eller en fortsättning på) ett livslångt 
lärande. Jag vill kalla detta för utbildningens utvecklande av e n
generell__speciallärarkompetens. Utbildningen skall givetvis också
utveckla en specifik, befattningsrelevant kompetens. Den sistnämnda 
kompetensen kan endast grundläggas under utbildningen, men den kan 
aldrig få en godtagbar utveckling på annat sätt än i den egna 
yrkesverksamheten.

I linje med det jag sagt härovan, så måste utbildningen ses 
som en helhet. Detta innebär att praktiskt och teoretiskt vunna 
erfarenheter integreras. Jag anser att detta göres bäst i s k 
projektorganiserade studier. Projekten måste ha sin utgångspunkt i 
problem ,som upplevts i den verkliga skolsituationen. Det är dock 
viktigt att utbildningen inleds med väsentliga teoriavsnitt, och att 
projekten också varvas med teoriavsnitt, gärna med en 
befattningsspecifik anknytning.

Det är i detta sammanhang som kontraktet med 
"hemmaskolan" blir viktigt. I det antagna förslaget har man starkt 
tryckt på det, som man kallat för översättningsarbete. Detta kan i 
stort sett förmodligen vara synonymt med det jag kallat för ett 
reflekterande-probleminriktat arbetssätt. Man har också tryckt på 
vikten av fältarbetet, som huvudsakligen bör göras på hemmaskolan. 
Det finns en påtaglig risk med fältarbetet på det föreslagna sättet. 
På de flesta skolor har utvecklats ett förhållningssätt till skola, 
undervisning och inte minst till problem. Varje skola har sina 
oskrivna regler, som är lika giltiga som skrivna, och dessa 
sammantagna skapar en normaliserad situation. De här regelsystemen 
gör att deltagaren i detta skolsamhälle vant sig vid att betrakta 
tillvaron ur det för den specifika skolan ,normala perspektivet. Även 
om en studerande under en inledningsperiod vid 
speciallärarutbildningen, påverkats att se tillvaron på ett något 
annorlunda sätt, torde det vara oerhört svårt att inte påverkas av 
sina gamla kollegor att åter ta på sig sina normaliserande glasögon 
och betrakta tillvaron så som man alltid gjort på den här skolan. Även 
om handledare från utbildningen besöker vederbörande under 
fältarbetsperioderna blir besöken oftast både korta och få och råden 
kan lätt karakteriseras av den studerande och av representanter för 
hemmaskolan som omöjliga , världsfrånvända teorier.
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I mitt förslag kommer kontraktet med hemmaskolan in här 
som en viktig ingrediens. Dessutom är studerandegruppen viktig. 
Fältarbetet måste, om utveckling mot förändring skall ske, göras i 
grupp. 4-6 studerande bildar grupp och varvar sin praktik och 
projektverksamhet mellan sina hemmaskolor. Om fler studerande 
finns från varje skola minskas antalet praktikskolor. Till gruppen 
knyts en högskolelärare -handledare. Om flera samtidigt betraktar 
samma företeelse kan förmodligen olika tolkningar göras både av det 
man iakttagit, om orsaker, om åtgärdsförslag och detta skapar 
diskussioner och förhoppningsvis möjligheter till nya angreppssätt. 
På detta sätt kan "hemmablindheten" undvikas.

Fältarbetsperioderna skulle eventuellt kunna börja med att 
de studerande får göra en verklighetsbeskrivning av praktikskolorna 
och söka identifiera övergripande problem. För hemmaskolornas del 
skulle en sådan verklighetsbeskrivning innebära att verksamheten 
problematiseras. Man identifierar problem, sätter upp hypoteser om 
orsaker till problem och man initierar tillsammans med lärargruppen 
på skolan försök till lösningar, som sedan utvärderas, omprövas, 
förändras etc. Hela tiden tvingar en sådan verksamhet till att nya 
kunskaper måste införlivas. Lärarens - handledarens roll blir i ett 
arbete som detta inte bara att förmedla kunskaper ,utan han skall 
vara igångsättare, inspiratör, ramgivare och konsult. Han måste vaka 
över att problemanalysen inte stannar vid enbart 
symtombeskrivningar, att handlingsförslagen är realistiska och 
följer läroplanens anda. En annan viktig uppgift blir också att tillse 
att arbetet inte försiggår på ett ytplan, utan att arbetet fördjupas i 
så hög grad som möjligt. Sker inte detta är risken stor att detta 
arbetssätt medför en antiintellektualisering av utbildningen. Om 
kontakten med hemmaskolan fördjupas borde högskoleläraren kunna 
medverka i skolans fortbildningsverksamhet, och tanken är att skolan 
på detta sätt ska kunna göras mottaglig för ett utvecklingsarbete, 
som inte bara kommer att bestå av metod-materialutveckling. 
Kopplingen mellan speciallärarutbildning och LUVA-projekt är 
uppenbar och blir på detta sätt naturlig.

Nedanstående figur 6 visar hur en projektarbetsmodell, som 
prövades vid speciallärarlinjen i Umeå i slutet av 1970-talet, 
schematiskt kan beskrivas.
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Problem ur 
verkligheten Process och Produktgruppe:
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verkligheten

Proj ekt avslutning

Figur 6: Modell för projektarbete. ( Edqvist 1986 s. 281 )

KUSPEL-projektets förslag (Edqvist 1981 och 1986) 
påminner i hög grad om den modell för lärarutbildning, som 
presenterades i en bok betitlad "Läroplan tjugohundra" (Strandler 
1988) Under rubriken "Varför inte action learning?" skriver Strandler 
så här:

"Action learning innebär alltid lärande genom arbete 
med verkliga problem. Det centrala är, som namnet antyder, 
handlingen eller handlingarna, det parallella arbetet med att 
utforma, genomföra och lära genom handlingen

Grundläggande i alla action learning program är i stort 
sett följande:

- Det centrala är givetvis handlingen (handlingarna) det 
parallella arbetet att utforma, genomföra och lära av och 
genom handlingen. Handlingen skall vara viktig för 
aktörerna, innebära ansvarstagande och företas i en 
situation, som präglas av risk och osäkerhet. Handlingen 
skall avse problem, som det är väsentligt att komma 
tillrätta med och som inte kan klaras enbart med 
specialister. Problemen skall vara så omfattande att de 
kräver projektarbete under cirka ett halvår eller längre tid.

- De organisatoriska kärnorna i action learning program 
är grupper på tre till sex personer, som samarbetar för att 
komma tillrätta med problemen. Gruppmedlemmarna skall 
vara "kamrater i svårigheterna", de skall ge varandra stöd 
och ömsesidig kritik. De kan endera arbeta med var sina 
projekt eller med ett gemensamt.

-Det skall finnas en kund, som är beroende av 
projektarbetets resultat och som skall leva vidare med de
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genomförda problemlösningarna, när programmet avslutats.
Det skall också finnas en sponsor, som kan ge stöd åt 
programmet och sörja för dettas finansiering. Rollerna som 
gruppmedlem, kund och sponsor kan ibland kombineras aå att 
någon svarar för två av eller alla tre rollerna.

- Det skall eftersträvas att alla som berörs av 
handlingar och problemlösningar på något sätt involveras i 
projektarbete och lärande.

- Det krävs en fast och effektiv styrning inte minst 
genom välplanerad programstruktur och/eller väl 
genomtänkta visioner., "(a.a.s 6:20)

Strandler påpekar också att detta sätt att organisera 
undervisning borde vara viktigt i skolan.

"Lärarna skulle då bättre än nu få möjlighet att
medverka i skolans utveckling......... Skolledare skulle lära
mycket om praktiskt ledarskap, åtskilligt mer än genom 
diskussioner och övningar i skyddad kursmiljö. "(a.a. s.6:20).

Hur nu än förslaget till ny speciallärarutbildning slutgiltigt 
utformas, så är lärarutbildarna nyckelpersoner. I mitt förslag till ny 
speciallärarutbildning framhöll jag detta på följande sätt:

"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 olika utvecklingsperspektiv 
representerade bland lärarutbildarna. En förutsättning för en 
förändring av speciallärarutbildn ingen är att en 
utvecklingsprocess kan initieras så att lärargruppen, som 
verkar där får en ökad medvetenhet om 
specialundervisningens styrningsmekanismer och dess 
diskvalificerande karaktär. Utvecklingsprocessen måste 
också innebära, att man enas om såväl 
specialundervisningens och speciallärarutbildningens mål 
och vägarna att nå dessa mål.

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 fattats om förändringen är inte 
realistiskt. Förutsättningar måste först skapas för att en 
förändring skall kunna genomföras. En förändring har 
genomförts först sedan bakomliggande ideer, som 
förändringen grundas på blivit
manifesterade. "(Edqvist,1981 .s.71-72).

När man inför den kommande förändringen av 
speciallärarutbildningen, gör en tillbakablick, sådan den jag gjort i 
denna rapport är det givetvis lätt att gripas av pessimism och ge
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slaget förlorat innan det ens börjat. Det blir väl som förut, en 
förändring som stannar på papperet. Det är då viktigt att återigen 
erinnra sig att skolans verksamhet bygger på 
decentraliseingsprincipen. Detta innebär att det är skolans aktörer, 
som har att tolka och genomföra de övergripande besluten. 
Decentraliseringen bygger således på en positiv syn på aktörens 
möjligheter och vilja i lika hög grad på som hans/hennes kunskaper 
och förmåga att genomföra beslutens intentioner. Detta försvåras 
givetvis av att det finns faktiska skillnader av politisk och 
pedagogisk natur hur skolverkligheten skall praktiskt gestaltas. Det 
är viktigt att att dessa skillnader klargöres, om man skall förstå hur 
skolan i ett givet samhälle fungerar. Lika viktigt är att inse att 
bakom varje förändringsförslag måst finnas grundläggande 
uppfattningar om vad man vill uppnå. Dessa bakomliggande ideer 
måste om möjligt analyseras - synliggöras. Detta ingår också i 
medvetandegörelsen- i självreflexionen. Som lärarutbildare tror jag 
också att det är viktigt att ha en optimistisk syn på möjligheten 
att medvetandegjorda lärare kan verka för en bra skola i ett bra 
samhälle. Det största problemet blir att hitta en definition på den 
goda skola i det goda samhället.

Det finns dock en risk om optimismen blir orealistisk. 
KUSPEL-projektets arbete,liksom flera andra studier har visat klart 
på de svårigheter som fanns och fortfarande finns att bedriva ett 
specialpedagogiskt arbete. Detta innebär konkret att också 
speciallärarutbildningen haft synnerligen svårt att få 
genomslagskraft för sina utbildningsintentioner. De 
fortbildningsinsatser som riktats mot enskilda lärare eller grupper 
av skolpersonal har också i hög grad visat på en mycket låga 
utbildningfsresultat.

Inom KUSPEL-projektet diskuterades internt om de resurser 
som gavs till speciallärarutbildningen skulle kunna bättre förvaltas 
av skolsamhället om de gavs en annan inriktning. När denna fråga togs 
upp med personer högre upp i skolhierarkien, blev reaktionerna 
sådana, att vi förstod att dessa överväganden inte var lämpliga att 
framföra. Vi valde då istället att söka en annan väg ,som vi bedömde 
skulle kunna ge ett förbättrtat utbildningsresultat och utarbetade 
KUSPEL-projektets förslag till ny speciallärarutbildning. Detta 
innebar en förlängning och en något förändrad inriktning av 
utbildningen. Det emottogs i och för sig också som helt orealistiskt, 
och ansågs tydligen av UHÄ inte ens ha diskussionsvärde.

Under de 10 år som gått sedan KUSPEL-projektet avslutades, 
har en ny Läroplan för grundskolan införts, som följd av den största 
skolutredningen, som genomförts i vårt land. Skolan har tillförts sk 
LUVA-medel för att initiera lokala utvecklingsarbeten. 
Fortbildningsverksamheten har intensifierats. Trota alla insatser 
tycks det specialpedagogiska arbetet inte kunna förändras helt i 
riktning mot de tankar som framförs i anvisningstexter.
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Därför kommer reflexioner från Kuspel-projektets dagar 
tillbaka. Tveklöst behövs en speciallärarutbildning för lärare som har 
att undervisa elever med fysiska handikapp och med grava 
begåvningshandikapp. Men de tankar jag inte kan befria mig från är att 
det borde varit både angeläget och aktuellt, att ha fört en diskussion 
om alternativ till en speciallärarutbildning för grund-och 
gymnasieskola. Den diskussionen borde givetvis ha förts innan 
besluten tagits.

. Finns några oprövade vägar att gå för att kunna ett bättre 
utbildningsresultat. Med bättre utbildningsresultat avser jag då 
resultat, som kan förmärkas i skolvardagen i t ex form av utvidgad 
arbetsenhetsverksamhet, ett specialpedagogiskt arbete, som inte 
bara är individinriktat, ett arbete som kompenserar ett handikapp 
etc.etc. Skulle det vara bättre att lämna över de resurser, som nu får 
användas till speciallärarutbildningens gren 1 till 
Fortbildningsnämnderna för att nyttjas till specifika mer 
målinriktade korta kurser? Eller borde resurserna nyttjas till 
utbildning av hela rektorsområden och då kopplade till krav på 
utvecklingsarbeten i mellanperioder av teoriutbildningar.. (Det är 
viktigt att återigen slå fast är att det jag här talar om är således ett 
ersättande av speciallärarutbildningen för grundskolan och 
gymnasieskolan, motsvarande det som idag kallas för gren 1. 
Speciallärarutbildning för fysisikt handikappade och för elever med 
grava inlärningsproblem är fortfarande nödvändig, men i behov av den 
revidering, som nu är föreslagen.)

Även om nu en ny speciallärarutbildning har beslutats och 
kommer att påbörja sin utbildning hösten 1990, är det viktigt att 
diskussionen om den utbildningen liksom om alla övriga 
lärarutbildningar får leva vidare.Samma regler som för 
åtgärdsprogram för elever inom specialundervisningen borde gälla för 
speciallärarutbildningen nämligen att inte arbeta med i tid för 
långtgående program utan ompröva verksamheten ofta och inte vara 
rädda för att ändra en påbörjad verksamhet. Men allt är givetvis 
beroende av vilka mål, som sätts upp för en verksamhet.
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och kommunala kontaktpersoners verksamhet och arbetssätt samt att belysa möjligheter och 
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att samarbete över kommungränserna föreföll kunna ge fördelar i kontakterna med högskolan; 
att en utbildningstradition för högre utbildning saknades inom större delen av länet. Resulta
ten från studie III visade att kontaktpersonernas utbildningsbehov kunde grupperas i föl- 
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under läsåret 1985/86 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
30. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. En beskrivning av ett samordingsför- 
sök mellan gymnasieskola och KomVux i Ånge kommun.
Christer Jonsson.
31. DEN SVENSKA SAMESKOLANS HISTORIA.
Sten Henrysson.
32. THE LIFE-HISTORY APPROACH - A TOOL IN ESTABLISHING NORTH- 
SOUTH EDUCATION RESEARCH COOPERATION?
Inga Elgqvist-Saltzman, Annika Forsslund, Keiko Sampei och Margareta Sjöström.
33. ARBETSLIVET I LÄROMEDEL. En studie av hur arbetslivet skildras i 
läroböcker i samhällskunskap.
Edmund Edholm.
34. NÅGRA DRAG I ÖVRE NORRLANDS HISTORIA. En lekmannaskiss.
Sten Henrysson.
35. UTBILDNINGSPLANERING OCH RESURSFÖRDELNING PÅ REGIO
NAL OCH KOMMUNAL NIVÅ. Gymnasium och kommunal vuxenutbildning.
Joel Wikström.
36. SAMISK KYRKO- OCH UNDERVISNINGSLITTERATUR I SVERIGE 
1619-1850.

Tuuli Forsgren.



37. KVINNORS VÄGAR I UTBILDNINGSSYSTEMET. Om kvinnors val av 
utbildning, karriär och familjemönster.
Inga Elgqvist-Saltzman.
38. LÄGSTADIESATSNINGEN 1986-87. En kartläggning av lokala projekt. 
Ragnhild Nitzler.
39. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet 
under läsåret 1986/87 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
40. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING. Lärarreaktioner på ett anordningsför- 
sök mellan gymnasieskola och KomVux.
Christer Jonsson.
41. KOSTVANOR OCH SKOLLUNCEN.
Inger Veisseh.
42. ELEVERNAS MATSITUATION VID ÅLIDHEMSSKOLAN.
Hans Nilsson, Roger Nilsson och Håkan Strandberg.
43. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ KOMMUN. 
Peter Hoxell, Ulf Pethö och Christer Steen.
44. ELEVERNAS MATSITUATION VID HAGASKOLAN I UMEÅ.
Anders Erkers, Ulf Pethö och Christer Steen.
45. ORIENTERINGSÄMNETS NATURORIENTERANDE DEL - VAD SKA 
UTVÄRDERAS? Rapport från en konferens med låg- och mellanstadielärare samt 
lärarutbildare.
Widar Henriksson, Kjell Gisselberg, Staffan Karp, Tommy Lyxell och Ingemar 
Wedman.
46. ROSTADSLÄRARINNORS LIVSMÖNSTER OCH KULTURMÖTEN. 
Utbildningshistoria ur ett tvärvetenskapligt kvinnoperspektiv.
Inga Elgqvist-Saltzman och Tordis Dahllöf.
47. SIDE BY SIDE IN CLASSROOMS AND AT WORK...? Ideology and reality 
in Swedish Educational Policy and Practice.
Annika Andrae-Thelin och Inga Elgqvist-Saltzman.
48. IDROTTEN, FRISKVÅRDEN OCH SKOLGYMNASTIKEN. Ett försök till 
analys av en världskonferens.
Martin Johansson.
49. KOMMUNERNAS MÅLSÄTTNING FÖR SKOLMÅLTIDSVERKSAM- 
HETEN. En studie om målsättningarnas omfattning och innehåll.
Thomas Schumann.
50. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Skellefteå kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
51. PEDAGOGIKLÄRAREN PÅ U-SEKTORN. Ett diskussionsunderlag om 
förutsättningar, ämnesprofilering och forskningsanknytning.
Britt-Marie Berge, Maj-Lise Bohlin och Ulla Wall.
52. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Umeå kommun.
Berit Halling, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.
53. UTBUD OCH HANTERING AV MÅLTIDSDRYCKER I SKOLMÅL
TIDERNA.
Kerstin Lindberg.
54. LÅGSTADIESATSNINGEN. Hur tänker projektdeltagare om problem - 
projekt - utveckling?
Karin Rönnerman.
55. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Göteborgs kommun.
Berit Hailing, Ulrica Larsson, Tommy Jacobsson och Gerhard Nordlund.



56. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Tierps kommun.
Désirée Hansson och Margaretha Sundström,
57. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Vilhelmina kommun.
Maria Hömqvist, Catharina Johansson och Mari-Helen Älgamo.
58. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning om skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Överkalix kommun.
Helene Fridh och Anette Olsson.
59. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR, VAR, HUR 1987/88. En kart
läggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
60. ELEVER SOM INTE ÄTER SKOLLUNCHEN. En kartläggning och analys 
av 228 högstadieelever från 8 kommuner i Sverige.
Ulrika Larsson och Lars-Åke Pennlert.
61. BARNSÄKERHETSFRÅGOR I SAMHÄLLE OCH BARNHÄLSOVÅRD. 
Barnhälsovårdsöverläkare och samordnande sjuksköterskor och barnolycks- 
profylax.
Ulla Johansson.
62. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Karlstads kommun.
Berit Halling.
63. SAKKUNNIGUTLÅTANDEN VID TILLSÄTTNINGAR AV PROFESSU
RER I PEDAGOGIK 1910-1982.
Leif Lindberg.
64. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Helsingborgs kommun.
Ulrika Larsson och Tommy Jacobsson.
65. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Svalövs kommun.
Berit Halling.
66. SKOLLUNCH - RAST ELLER LEKTION?
Pia Risån.
67. SKOLLUNCHEN - ETT LÄROMEDEL.
Pia Risån.
68. GYMNASIESKOLA I UTVECKLING - Försöks- och utvecklingsarbetet 
under läsåret 1987/88 vid tre fallstudieskolor i den norra högskoleregionen.
Inger Andersson och Carl Åsemar.
68. SCHEMALAD SKOLLUNCH - En redovisning av förekomst, erfarenheter 
och möjligheter.
Mats Andersson.
69. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Uppsala kommun.
Gerhard Nordlund.
70. ÄR DEN NYA BIBELÖVERSÄTTNINGEN MERA "BEGRIPLIG',. 
jojj Backman
71. UNDERSTRYKNINGAR SOM DUBBELPROCESSANDE VID TEXT
LÄSNING.
Jarl Backman.
72. TEXTFÖRSTÅELSE OCH TIDIGARE KUNSKAPER.
Jarl Backman.
73. MAKROSTRATEGIER OCH MÄTNINGAR AV TEXTFÖRSTÅELSE.
Jarl Backman.



74. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKSIDROTTSFÖR- 
BUNDETS SÄRSKILDA SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 1: Specialförbundens utvecklingsprojekt.
Staffan Karp.
75. SKOLAN OCH KOSTEN. En kartläggning av skolmåltidsverksamheten i 11 
kommuner. Faluns kommun.
Tommy Jacobson.
76. LEVER SAMVERKAN VIDARE? En uppföljningsstudie av lokalt initierade 
projekt inom lågstadiesatsningen.
Karin Rönnerman.
77. MELLANSTADIESATSNINGENS NÄR? VAR? HUR? 1988-1989.
En kartläggning av lokala projekt.
Ragnhild Nitzler.
78. KVINNLIG IDROTT ELLER JÄMSTÄLLD IDROTT. RIKS IDROTTSFÖR
BUNDETS SÄRSKILDA SATSNING UNDER 1980-TALET.
Delrapport 2. Specialförbundens och Distriktsförbundens satsningar, åtgärder, 
ekonomiska satsningar och upplevda effekter.
P G Fahlström.
79. BARNHÄLSOVÅRDEN OCH BARNSÄKERHETSARBETE. BVC-sjuk- 
sköterskor och föräldrar om barnolycksprofylax.
Boel Henckel.
80. SLÖJDLÄRARNA SOM SPJUTSPETSAR FÖR JÄMLIKT SAMHÄLLE? 
Del 1. VEM ÄR SLÖJDLÄRAREN? - en grupp blivande textil- och en grupp 
blivande trä- och metallslöjdlärares utbildningsval i ett livs- och generations- 
perspektiv.
81. EN STRATEGI FÖR UTVÄRDERING OCH LOKAL UTVECKLING AV 
UTBILDNINGSKVALITET.
Sigbrit Franke-Wikberg.
82. LOKALA KONTAKTPERSONER I NORRBOTTEN OCH HÖGSKOLAN. 
Studier av verksamhet, arbetssätt och utbildningsbehov. Leif Lindberg (red.).
83. VAD LÄR MAN SIG I GYMNASIESKOLAN? En intervjuundersökning på 
gymnasieskolans studieförbeedande och yrkesinriktade linjer efter lärarstrejken 13 
november - 14 december 1989.
Göran Nerhardt.


