
“DET GÄLLER ATT HITTA NYCKELN” 
Lärares syn på undervisning och di lemman för inkluder ing av elever i  

behov av särski l t  stöd i  specialskolan 
Jar i  L in ikko 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktorsavhandling i specialpedagogik 
Stockholms Universitet 
106 91 Stockholm 
©Jari Linikko, Stockholm 2009 
Omslagsbild: Jari Linikko 
ISBN 978-91-7155-821-3 
Tryck: Universitetsservice US-AB Stockholm 2009 
Kontakt: Jari.Linikko@specped.se 



 

 

”Det gäller att hitta nyckeln…” 
Lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i 

behov av särskilt stöd i specialskolan  

Jari Linikko 

Stockholm University 



 

Till Mats  



 

 Abstract 
 
 “It’s a matter of finding the right key”: Teachers’ perceptions of teaching and the 
dilemmas for inclusion of pupils in special schools who have extra need of special 
support.  
 
The aim of this thesis is to clarify the contradictions in teaching practice that are 
reflected in teachers' statements about the education of pupils in need of special 
support at the government-run special schools in Sweden, especially from the pers-
pective of inclusion. The contradictions are explored using Engeström’s model of 
Activity Systems. 

The following questions are addressed: 1) What aspects are highlighted by teach-
ers as essential in the instruction of pupils in need of special support? 2) What op-
portunities and barriers to inclusive education can be seen in the teachers' state-
ments? 3) How does a teacher of pupils with multiple disabilities collaborate with 
other teachers in the team?  

Sixteen teachers from all five regional special schools for the deaf and hard-of-
hearing were interviewed. The first step of the qualitative data analysis was to ex-
plore themes in the teachers’ statements in the transcribed interviews. This was done 
with the aid of NVivo which is a form of Computer Assisted Qualitative Data Anal-
ysis Software (CAQDAS). The second step utilized the theoretical insights of cul-
tural-historical activity theory to analyze the themes. The concept of an activity 
system was used in defining the contradictions between the nodes in the system. 

The study shows that there are several contradictions in the Activity System 
model derived from how teachers spoke about teaching pupils in need of special 
support. Some specific findings are as follows: Communication with some pupils 
requires teachers to use several modalities and teachers, who do not have every day 
contact with these pupils, feel awkward in interaction and so sometimes choose to 
avoid interaction. A consequence of this will be that teachers do not readily substi-
tute for one another or divide labor equally as much as expected. More time is 
needed for lesson planning in cooperation with other teachers and assistants. It be-
comes necessary to modify materials for teaching which was time consuming. Sche-
dules do not always promote the organizing of teaching in a way desired by teachers. 
Special education groups are sometimes forgotten in plans of common activities by 
other school personnel. Classrooms for the groups could sometimes be located out-
side of the main building. 

Key conclusions are: There needs to be a greater variation and flexibility in 
teaching methods for all students to make it easier for pupils in need of special sup-
port within special schools to be better included. There needs to be more interactions 
with pupils in extra need of special support and with personnel other than their 
teachers in order to decrease exclusion.  Inclusion is a time consuming process, and 
how every school achieves it will be unique to each school. 
 
Keywords: special school, deaf, inclusion, teacher, multiple disabilities, activity 
theory.  
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Förord 

Undervisning av döva elever med ytterligare funktionsnedsättningar är en 
komplex uppgift. Min förståelse för en del av de utmaningar som pedagoger 
i specialskolan möter, har formats dels genom mitt arbete som lärare på Ås-
backaskolan, dels senare som specialpedagog vid resurscenter döv/hörsel. 
Mitt motiv för att skriva en avhandling inom detta område var en förhopp-
ning att kunna genomlysa den komplexitet och visa på de dilemman som 
finns i verksamheten.  

Att skriva en avhandling har för mig inneburit en lång resa med flera 
stickspår men det är också en del av förtjusningen i resandet. Avhandlingen 
skulle inte heller ha varit möjlig utan människor som har stöttat mig under 
arbetet och därför skall jag tacka var och en utan någon inbördes rangord-
ning. 

Allra först ett hjärtligt tack till alla lärare som så generöst delade med sig 
sina tankar och erfarenheter. Utan er skulle det inte ha blivit någon avhand-
ling. 

Ett varmt tack till min handledare professor Jane Brodin som gav mig fri-
heten att pröva egna vägar och alltid uppmuntrade att gå vidare samt såg till 
att avhandlingen blev färdig. Stort tack till min biträdande handledare, uni-
versitetslektor Carin Roos, som med sina frågor utmanade mig att tänka ett 
varv till. Jag är glad att du ville ta handledaruppdraget i senare fasen av mitt 
avhandlingsarbete.  

Tack till prefekt Margareta Ahlström, professor emerita Britta Alin 
Åkerman och professor Rolf Helldin för era kommentarer vid halvtidssemi-
nariet. Vid slutseminariet gavs konstruktiv kritik av professor Sangeeta Bag-
ga-Gupta, docent Kerstin Göransson och professor Inge Johansson, stort tack 
för er hjälp. 

Att jag har fått ingå i två forskningsgrupper har varit stimulerande. Re-
gelbundna DHOPP-möten två gånger per år har varit möjliga tack vare bi-
drag från Tysta Skolan. Diskussionerna vid de mötena har gett mig kraft att 
fortsätta med avhandlingen, stort tack till alla medlemmar. Varmt tack till 
medlemmarna i FunkHa-gruppen och särskilt till Fia Andersson, Anders 
Jansson och Elisabeth Lundström för att ni har gjort resan lättare med ert 
stöd. Särskilt vill jag tacka er Fia och Elisabeth att ni tog er tid under sista 
veckan för att noggrant läsa avhandlingen och kommentera avhandlingens 
språk samt förbättra dess stringens. Tack doktorandkollegan Anna-Lena 
Ljusberg för ditt engagemang och stöd. Tack alla kollegor på gamla IOL och 
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på nuvarande specialpedagogiska institutionen för er uppmuntran. Tack ock-
så till medarbetare på resurscenter döv/hörsel för att ni har haft överseende 
med min frånvaro då och då. Och särskilt tack till enhetschef Anna-Lena 
Stéenson för allt stöd som möjliggjorde avslutandet av avhandlingsarbetet. 

Utöver stöd i svenskan har jag behövt stöd i engelskan. Tack till Margot 
Lundquist för språkgranskningen av engelskan och särskilt stort tack till 
gästprofessor David P. Wilkins för dina kritiska kommentarer både på inne-
hållet och på språket vilket betydligt förbättrade tydligheten i den engelska 
texten. Och tack till designer Emilia Millner för synpunkter på omslagsbil-
den. 

Mitt varmaste tack till min käre Mats, min livskamrat, för allt ditt stöd 
och att du på många olika sätt har underlättat genomförandet av avhand-
lingsarbetet för mig. Och tack till alla vänner och släkt för er uppmuntran 
och omsorg. 

Jag är också mycket tacksam för det ekonomiska stödet som jag har fått 
av Stiftelsen Tysta Skolan, Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond, Ogra-
duerade forskares fond vid Lärarhögskolan i Stockholm och Kulturfonden 
för Sverige och Finland. 

 
Vagnhärad, den 1 februari 2009 
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Inledning 

Bakgrund 
I detta inledande kapitel ska jag först ge en kort beskrivning av min egen 
bakgrund från fältet eftersom det ger läsaren en uppfattning om min förförs-
tåelse och utifrån vilka erfarenheter och värderingar jag närmar mig mitt 
forskningsfält och därefter ger jag en kort beskrivning av specialskolans 
historia. Jag tar också upp olika begrepp som är relevanta för denna studie. 

Mitt senaste arbete med döva elever med ytterligare funktionsnedsätt-
ningar har varit som specialpedagog på ett av Specialpedagogiska skolmyn-
dighetens resurscenter. Detta arbete har huvudsakligen inneburit att utreda 
elevers förmågor och svårigheter samt att handleda skolpersonal. Innan jag 
började arbetet på resurscentret hade jag under tio år undervisat på Åsbacka-
skolan som är en statlig specialskola för döva och hörselskadade elever med 
utvecklingsstörning.  

Under 1990-talet fanns det mer resurser än det gör i dag, till exempel var 
undervisningsgrupperna små med tre till sex elever i varje och medelvärdet 
för lärartätheten var 1,8 elever per lärare under åren 1992-2000 (Skolverket, 
1992-2005).  Det fanns en tradition på skolan att bygga undervisningen ut-
ifrån gemensamma konkreta upplevelser vilka sedan bearbetades tillsam-
mans i klassrummet (Lindqwist, Linikko & Nilsson, 1994). Jag upplevde att 
det fanns en öppenhet för kreativa försök med olika metoder och en tilltro till 
varje enskild elevs förmåga. 

En tillbakablick på undervisningen av döva elever visar att under två se-
kel har elever med dövhet undervisats i särskilda skolor i Sverige. År 1808 
grundades den första skolan av Pär Aron Borg. Den kallades för Allmänna 
institutet för dövstumma och blinda och undervisningen skedde huvudsakli-
gen på teckenspråk även om artikulationsövningar förekom. Målsättningen 
var att utbilda dugliga yrkesmänniskor och därför dominerade de praktiska 
ämnena skoldagens innehåll. Den skolpliktiga undervisningen för elever med 
dövhet lagstiftades 1889 vilket gjorde den till den första lagförda utbildning-
en för elever med funktionsnedsättning. Den obligatoriska skolan för elever 
med grav synnedsättning lagstiftades 1896 (Förhammar, 1991). Utbildning 
för elever med dövhet har fortsatt som en egen skolform med särskild kurs-
plan trots att många andra segregerade utbildningar för elever med funk-
tionsnedsättningar, som till exempel elever med synnedsättning eller med 
rörelsehinder, har upphört som egna skolformer. Det som i dag gör under-
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visningen i specialskolan specifik och skiljer den från alla andra utbildningar 
med tvåspråkighet som målsättning för eleven, är att det andra språket är 
visuellt.  

I de fall individen har en funktionsnedsättning ökar sannolikheten för fö-
rekomsten av ytterligare funktionsnedsättningar hos personen. Bland barn 
och ungdomar med hörselnedsättning har cirka 40 procent ytterligare en eller 
flera funktionsnedsättningar (Gallaudet Research Institute, 2005). Förekoms-
ten av några funktionsnedsättningar tillsammans med en hörselnedsättning 
fördelar sig enligt deras statistik på följande sätt; barn och ungdomar med 
utvecklingsstörning 8,2 procent, autism 1 procent och barn och ungdomar 
med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 6,3 procent. Hörsel-
skadades riksförbund (2007) visar i sin statistik från Sverige att antalet barn 
och ungdomar med hörselnedsättning i ålderspannet 0-20 år är cirka 10 000 
individer och ungefär hälften av dem har ingen hörapparat. En beräkning 
utifrån ovannämnda procenttal innebär att i Sverige skulle det bland barn och 
ungdomar med hörselnedsättning finnas över åtta hundra individer med ut-
vecklingsstörning, ett hundra med autism och över sex hundra barn och ung-
domar med ADHD.  

Statliga skolor för elever med dövhet eller hörselnedsättning benämns i 
Sverige för specialskolor och är sex till antalet. Dessutom finns det en speci-
alskola för elever med grav språkstörning och en för elever med synnedsätt-
ning och ytterligare funktionsnedsättningar. Dessa skolor är nationella. 
Samtliga skolor organiseras från och med 1 juli 2008 under Specialpedago-
giska skolmyndigheten (SPSM) med huvudkontor i Härnösand. Dessförin-
nan ingick de i Specialskolemyndigheten (SPM). Fem av specialskolorna för 
elever med dövhet eller hörselnedsättning är regionala och belägna i Härnö-
sand, Örebro, Stockholm, Vänersborg och Lund. Dessa skolor anses vara 
tvåspråkiga grundskolor med teckenspråk och svenska som undervisnings-
språk. En av de sex specialskolorna är nationell specialskola för elever med 
flerfunktionsnedsättningar såsom dövhet eller hörselnedsättning tillsammans 
med utvecklingsstörning, autism eller dövblindhet. Skolan är belägen i Gne-
sta. 

Enligt Specialskolemyndigheten (2001) fanns 31 elever med diagnosen 
utvecklingsstörning i de regionala skolorna under höstterminen 2000 vilket 
motsvarade cirka fem procent av elevantalet i dessa skolor. År 2001 besluta-
de SPM att erbjuda föräldrar till döva eller hörselskadade elever med lindrig 
utvecklingsstörning möjlighet att välja mellan den regionala specialskolan 
och den riksomfattande Åsbackaskolan. Dessförinnan var Åsbackaskolan det 
formella alternativet inom SPM för ett dövt barn med utvecklingsstörning 
men i praktiken hade det redan tidigare alltid funnits ett mindre antal elever 
med utvecklingsstörning i de regionala specialskolorna. Förändringen inne-
bar att föräldrar till elever i specialskolan fick en utökad valmöjlighet som 
var i paritet med det som föräldrar till barn med utvecklingsstörning inom 
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grund- och särskolan har. Inom dessa skolformer har föräldrarna sedan 1995 
som försöksverksamhet fått välja skolform för sitt barn (SFS, 1995:1249). 

Vid tidpunkten för studien gick de flesta döva elever med utvecklings-
störning i de regionala specialskolorna i särskilda undervisningsgrupper till-
sammans med andra döva elever i behov av särskilt stöd. De andra eleverna i 
dessa undervisningsgrupper har diagnoser som t.ex. DAMP, Dysfunction in 
Attention, Motor Control and Perception. Idag används för denna grupp 
diagnosen ADHD med motorisk klumpighet (Socialstyrelsen, 2004). I grup-
perna fanns också elever med autism. Likaså kunde orsaken till placeringen 
vara att undervisningen inte hade fungerat för eleverna i en vanlig klass på 
specialskolan. Skolpersonalen har misstänkt att det kunde bero på någon 
ytterligare funktionsnedsättning. Denna organisation av undervisningen gav 
anledning till att i avhandlingen fokusera lärarnas syn på undervisning av 
döva elever med ytterligare funktionsnedsättningar i specialskolan och vilka 
dilemman för inkluderande undervisning som finns utifrån deras utsagor. 

Begreppsdefinitioner 
Begreppen som användes i vetenskapliga redovisningar präglas dels av sin 
samtid, dels av vetenskapsfältens diskurs. Här nedan följer en samlad 
genomgång av begreppen som förekommer i avhandlingen, deras definitio-
ner och mitt sätt att se på dem.  

Funktionsnedsättning – funktionshinder 
I avhandlingen används uttrycken funktionsnedsättning och funktionshinder 
i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) klassifikationssystem, 
International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 
(WHO, 2003). I den står funktionshinder som övergripande term dels för 
personens funktionsnedsättning, d.v.s. en betydande avvikelse från den 
kroppsfunktion som anses typisk, dels för möjligheter till aktiviteter och 
delaktighet. Begreppet handikapp har avlägsnats från Socialstyrelsens term-
bank (Socialstyrelsen, 2007) vilken innehåller rekommendationer om an-
vändning av olika begrepp. I deras beskrivning av karaktäristika för begrep-
pet funktionshinder står att:  

Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet 
och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kul-
turaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framför-
allt om bristande tillgänglighet i omgivningen 
(http://app.socialstyrelsen.se/termbank/ViewTerm.aspx?TermID=4182). 
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I regeringens promemoria (Socialdepartementet, 2008) som innehåller för-
slag till översättning av FN:s konvention står det följande om begreppen: 

e) erkänner att ”funktionsnedsättning” och ”funktionshinder” är begrepp un-
der utveckling och att funktionshinder härrör från samspel mellan personer 
med funktionsnedsättningar och hinder som är betingade av attityder och mil-
jön, vilka motverkar deras fulla och verkliga deltagande i samhället på lika 
villkor som andra (s.186). 

 
Jag ansluter mig till detta förhållningssätt och med begreppet funktionsned-
sättning syftar jag enbart till kroppens nedsatta eller saknade förmåga och 
begreppet funktionshinder använder jag relaterat till personens möjligheter 
till delaktighet och tillgänglighet i sin omgivning. 

Dövhet 
Dövhet har definierats olika av olika forskare. Inom medicin diagnostiseras 
dövhet utifrån graden av hörselnedsättning som visas i någon typ av audio-
logisk test med rena toner. Resultatet redovisas i decibel (dB) och gränsen 
för grav hörselnedsättning inkluderande dövhet är satt vid resultat som ligger 
under 80 dB (WHO, 2009). Problematiken i detta har påpekats av flera fors-
kare (Ahlström, 2000; Meadow, 2005). De menar att utifrån testresultat kan 
man inte förutsäga barnens utveckling eftersom deras andra individuella 
förutsättningar i hög grad påverkar deras utveckling. De betonar däremot 
kvaliteten i kommunikation och samspel för individen med hörselnedsätt-
ning. De individuella förutsättningarna blir ytterligare begränsade och på-
verkar samspelet om individen har en utvecklingsstörning (Anderson, 2002; 
Mavilya, 1982).  Söderfelt (1994) menar att dövhet kan, utöver det medi-
cinska perspektivet, beskrivas sociokulturellt nämligen utifrån individens 
möjligheter att utveckla kommunikation via tal och följaktligen definieras 
personer med behov av teckenspråk som döva. Döva själva beskriver sig ofta 
som icke-funktionshindrade i sin egen grupp och menar att funktionshindret 
uppstår först i möten med personer som inte behärskar teckenspråk 
(Marschark, Lang & Albertini, 2001).  

Hörseltekniska hjälpmedel har utvecklats och i dag får många döva barn 
cochleaimplantat (CI) under sina första levnadsår. Cochleaimplantat är att 
hörseltekniskt hjälpmedel som består av flera delar. En del bärs på kroppen 
(processorn) och en annan del (cochleaimplantatet)opereras in i hörselsnäck-
an, cochlean. Hörselceller och hörselnerv stimuleras elektroniskt vilket hjär-
nan sedan omtolkar som ljudupplevelser (Arlinger, 2007). En operation före 
19 månaders ålder har visat sig ge bästa resultat för talutveckling (Nicholas 
& Geers, 2007; Tomblin, Barker, Spencer, Zhang & Gantz, 2005). 
Marschark, Lang och Albertini (2001) anser att barn som fått CI fungerar 
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som gravt hörselskadade och de påpekar att utan stöd av CI är barnen medi-
cinskt döva.  

Utvecklingsstörning 
Helldin (1997) påpekar att redan från mitten av 1600-talet har man i Sverige 
strävat efter att sortera elever utifrån begåvning. En tillbakablick på de olika 
benämningarna som använts för en person med utvecklingsstörning ger en 
bild av hur en benämning konstrueras av sin samtid. Personer med utveck-
lingsstörning beskrevs på 1800-talet som idioter vilket i slutet av seklet er-
sattes med sinnesslöa. Efter andra världskriget byttes benämningen ut först 
mot psykiskt efterblivna och därefter figurerade tre olika benämningar paral-
lellt; förståndshandikappade, begåvningshandikappade och utvecklingsstörda 
(Förhammar, 2004). I dag används uttrycket personer med utvecklingsstör-
ning (Dammert, 2005). 

Ett av kriterierna för att en person skulle bli diagnostiserad att ha utveck-
lingsstörning är ett resultat av psykometriska tester som ger intelligenskvot 
(IQ) under 70. Diagnoskriterier för graden av utvecklingsstörning delas upp i 
fyra olika underkategorier utifrån resultaten vilka enligt både International 
Classification of Diseases (ICD-10) och Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM-IV) är följande: 
 

Tabell 1: Diagnoskriterier för utvecklingsstörning (American Association on Mental 
Retardation, 2002, s. 104) 

Kategori Graden av utveck-
lingsstörning 

Spridning av 
intelligenskvot 

Motsvarande intelli-
gensålder hos vuxna 

F70 Lindrig utvecklings-
störning 

50-69 9>12 år 

F71 Måttlig utvecklings-
störning 

35-49 6>9 år 

F72 Svår utvecklingsstör-
ning 

20-34 3>6 år 

F73 Grav utvecklingsstör-
ning 

> 20 > 3 år 

 
Kartläggningsinstrumenten har kritiserats för att inte vara tillräckligt pålitli-
ga. Särskilt har de olika psykometriska testerna visat sig inte mäta enbart 
intelligensen utan resultaten har blivit olika t.ex. beroende på testpersonens 
etniska bakgrund. Därför tar bland annat American Association on Mental 
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Retardation (AAMR) (2002) i sina kriterier för definition på utvecklings-
störning upp att det andra kriteriet utöver en nedsatt intellektuell förmåga 
(IQ under 70) är att personen skall visa tydliga begränsningar i sin adaptiva 
förmåga på begreppsmässiga, sociala och praktiska områden. De påpekar 
ytterligare att resultaten av kartläggningen skall tolkas utifrån det samman-
hang som personen lever i vad det gäller kulturella, sociala och biologiska 
förutsättningar. För att diagnosen skall kunna bli rättvis krävs att flera pro-
fessioner samarbetar och bidrar med sina kunskaper (a.a.).  

Att ha en utvecklingsstörning är inte i sig en anledning till att eleven skall 
gå i särskolan utan placeringen bestäms utifrån elevens skolprestationer. 
Skollagen (3 kap, 3 §) beskriver att barn som bedöms att inte kunna nå upp 
till grundskolans kunskapsmål på grund av att de har utvecklingsstörning 
skall tas emot i särskolan. I detta finns det ett dilemma inbyggt; elevens 
skolprestationer är inte enbart påverkade av elevens individuella förutsätt-
ningar utan de är resultat av ett samspel med flera faktorer involverade, bl.a. 
omgivningsfaktorer där läraren har en stor inverkan (se en fördjupad diskus-
sion kapitel Didaktiska aspekter). 

Diagnos 
Diagnostisering är en process som används för att urskilja det avvikande hos 
en individ och att kategorisera det. Ordet diagnos får de flesta människor att 
tänka på sjukdom och behandling då ordet länge har använts i ett medicinskt 
sammanhang och fastställandet av en diagnos oftast är grunden för behand-
lingen.  Medicinska diagnoser kan grunda sig på avvikelser i kroppsnivån 
som Downs syndrom, som orsakas av en genetisk avvikelse, eller vara så 
kallade symtomdiagnoser, som definieras utifrån symptom som personen 
uppvisar t.ex. neuropsykiatriska diagnoser.  

I dagens samhälle används diagnoser också administrativt vilket betyder 
att en persons tillgång till samhällets stödinsatser regleras utifrån diagnosen. 
Problemet är att diagnoser skapar sina aktörer och det är den tillhörigheten 
som motiverar åtgärder, inte t.ex. elevens individualitet eller dennes faktiska 
behov (Börjesson, 1997; Hjörne, 2004). Börjesson (2004) anser att sortering 
av elever till särskolan utifrån begåvning med hjälp av intelligenstester är en 
endimensionell tolkning av elevens förutsättningar. Han anser att i diagnoser 
finns en inbyggd risk att personen blir reducerad till det typiska för diagno-
sen och den stora variationen som finns inom diagnosen blir osynlig. Han 
påpekar också att det finns ett dialektiskt förhållande mellan samhällets kul-
tur och de diagnoser som används eller som Albrecht (1992) uttrycker rela-
tionen mellan funktionsnedsättning (impairment) och funktionshinder (disa-
bility): 

…constituted both by impairments and the disabling environments, however, 
forces us to acknowledge that disabilities are physically based but socially 
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constructed. Societies, then, produce disabilities differently from impairments 
(s. 35). 

 

Diagnostisering och undervisning 
Det finns en risk med diagnoser inom undervisning, nämligen att eleven ses 
som sin funktionsnedsättning och att hans/hennes behov generaliseras och 
förenklas. Detta kan leda till en förenklad tanke om att det endast finns en 
specifik undervisning för en specifik grupp. I stället skall en fördjupad ana-
lys av elevens styrkor och svagheter samt slutsatser om vilka hinder det finns 
för lärande, vara vägledande för arbetet med eleven. Analysens slutsatser 
skall leda till åtgärder som är individuella för varje elev (Hautamäki, Lahti-
nen, Moberg & Tuunainen, 1993; Lundström, 2007). Granlund (2003) påpe-
kar att åtgärder utifrån diagnoser fokuserar på individfaktorer och ofta har ett 
begränsat fokus på symptomen vilket i pedagogiska sammanhang begränsar 
framtagandet av andra möjliga åtgärder, till exempel sådana som innebär en 
omdefiniering av elevens svårigheter. Omdefiniering innebär att personerna i 
omgivningen tillägnar sig ett mer konstruktivt sätt att förstå elevens svårig-
heter och därmed kan stödja eleven bättre (Sameroff & Fiese, 2000). 

Göransson (1999) menar att olika tillvägagångssätt att göra bedömningar 
behövs. Utvecklingsbedömningar, ekologiskt funktionella bedömningar eller 
bedömningar utifrån uppnådda resultat kan inte ensamt, enligt henne, ge 
tillräckligt underlag för en individualisering av undervisningen utan tillsam-
mans kompletterar de varandra och de behövs för att kunna skapa en mång-
sidig bild av eleven. Jakobsson (2002) påpekar att kunskaper om eleven är 
en väsentlig del i planering av undervisningen men menar att det handlar 
mer om elevens fungerande i vardagen än vilka orsaker det finns till elevens 
funktionsnedsättning. Kännedom om den medicinska diagnosen ger inte i sig 
några riktlinjer för bemötandet av eleven utan viktigare är en god kommuni-
kation och ett fungerande samarbete såväl mellan skolans personal som mel-
lan skolan och föräldrar (ibid.). 

Daniels (2006) anser att i undervisningssammanhang finns det en risk att 
diagnosen hämmar läraren att lära av sina erfarenheter och istället blir dia-
gnosen en universell förklaring för allt. Han menar att man skall se grunden 
för undervisning i den dialektik som finns mellan lärare och elev och särskilt 
i lärarens lärande utifrån den egna reflektionen på elevens respons på under-
visningen. 
 

Normalisering 
Bemötande av personer med funktionsnedsättning, speciellt med utveck-
lingsstörning, ändrades kraftigt under andra halvan av 1900-talet. De ledande 
personerna var Niels Erik Bank-Mikkelsen från Danmark och Bengt Nirje 
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från Sverige (Tideman, 2000). Ett av Nirjes betydelsefulla arbeten var att 
han definierade normaliseringsprincipen. Normaliseringsprincipen betonade 
att personer med utvecklingsstörning skall ha rätt till ett liv i likhet med 
andra medborgares liv. Nirje (2003) beskrev denna likhet utifrån åtta olika 
aspekter av livet. Första gången han beskrev detta var 1969 och han revide-
rade dem år 2003 för att tydligare lyfta fram den allmängiltiga och interna-
tionella karaktären. Enligt den senaste versionen listar han följande åtta fak-
torer som nödvändiga för det han kallar normalisering: 

1. En normal dagsrytm  
2. En normal veckorytm 
3. En normal årsrytm 
4. En normal livscykel 
5. En normal självbestämmanderätt 
6. De normala sexuella mönstren i sin kultur 
7. De normala ekonomiska mönstren i sitt land 
8. De normala miljökraven i sitt samhälle (a.a. s. 91) 

 
En normal dagsrytm innebär huvudsakligen att man lägger sig och kommer 
upp ur sängen på tider som de flesta människor gör. Man deltar i menings-
fulla aktiviteter och äter ibland i större grupper. En normal veckorytm består 
i att man förflyttar sig från hemmet till skola eller arbete under veckans fem 
dagar och använder helgen för rekreation i hemmet tillsammans med familj 
och vänner. En normal årsrytm innebär att man upplever helger och högtider 
samt har semester. En normal livscykel är att barndom, vuxenåren och ålder-
dom följer med sin specifika karakteristik. Ett exempel är att man går i sko-
lan nära sitt hem. Här undantar Nirje döva barn som behöver en teckensprå-
kig miljö och kan behöva gå i skola långt hemifrån och bo i elevhem under 
veckorna för att kunna få undervisning på teckenspråk. Han påpekar att det 
är lika viktigt för barn och vuxna med utvecklingsstörning, som dessutom är 
gravt hörselskadade, att de får växa upp och leva i en miljö där teckenspråk 
är kommunikationsspråket.  

En normal självbestämmanderätt innebär att man bejakar och respekterar 
de önskemål och behov som personen med funktionsnedsättning uttrycker. 
Därför, anser Nirje, är det viktigt att en person med grav utvecklingsstörning 
har flera människor i sin närhet som kan avläsa och kommunicera med hen-
ne eller honom så att dennes integritet och trygghet kan säkras. De normala 
sexuella mönstren i en kultur uppnås genom att man lever i en tvåkönad 
miljö och att man får ta del av sexualupplysning och tillägnar sig kunskaper 
om samlevnad och förståelsen för att kunna säga ja eller nej till sexuellt um-
gänge. De normala ekonomiska mönstren i ett land innebär att man får del av 
det sociala säkerhetssystem som finns för att klara av sin försörjning och 
livsföring vid de tillfällen när man inte kan ta hand om det själv. Bistånden 
skall täcka behoven upp till en skälig levnadsnivå. Alla skall också ha möj-
lighet att sköta sin ekonomi efter sin kapacitet. De normala miljökraven i 
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samhället skall forma boendeformen för personer med funktionsnedsättning 
vilket innebär att boendet skall vara i likhet med det omgivande samhälle 
och med de tekniska anpassningar som behövs på grund av funktionsned-
sättningens art (Nirje, 2003). Detta synsätt var helt annorlunda jämfört med 
det rådande synsättet på 60-talet som föreskrev placeringar på institutioner.  

En av anledningarna till att man inte talar i termer av normalisering idag 
tror Söder (2003) är att dessa principer utgick från personer med utveck-
lingsstörning och att ordet normalisering tolkades som att personer med 
funktionsnedsättning borde bete sig och agera enligt någon slags normalitet. 
Särskilt döva personer upplevde att normalisering kunde tolkas som en till-
bakagång till synsättet att döva med hjälp av tekniska hjälpmedel och läpp-
avläsning skulle hanka sig fram i samhället istället för att använda tecken-
språk. Söder påpekar att värdegrunden för normaliseringsprincipen kan utlä-
sas i dagens måldokument men begrepp som används idag är delaktighet, 
jämlikhet och självbestämmande (se även Eriksson & Granlund, 2004). 

Normalitetstänkande finns i vårt sätt att kategorisera individer. Men grän-
serna för normaliteter skapas och förhandlas kontinuerligt i olika tider och på 
olika arenor (Sandin, Hydén & Lind, 2006). Tideman (2000) tar upp tre olika 
perspektiv på normalitet; statistisk, individuell eller medicinsk samt norma-
tiv normalitet. Statistisk normalitet utgår enligt honom från standardavvikel-
ser i normalfördelningskurvan och ett normaliseringsarbete utifrån detta 
synsätt, menar han, fokuserar på levnadsvillkoren och på miljön för att kun-
na skapa likvärdiga förhållanden för alla. Individuell eller medicinsk norma-
litet ser avvikandet som något sjukt, icke önskvärt som skall behandlas så att 
individen blir så normal som möjligt. Behandlingen kan bestå av terapi, upp-
fostran, belöning eller straff. Det tredje synsättet som han kallar för normativ 
normalitet bygger på samhällets värderingar om vad som är normalt och 
skapar strävansmål mot detta för att det anses önskvärt eller föredömligt. 

 Synen på det normala skiljer sig även på professionsnivå och kan institu-
tionaliseras utifrån den egna gruppens intressen (Oliver & Barnes, 1998). Ett 
konkret exempel skulle kunna vara ett barn med rörelsehinder som på 60-
talet tränades att använda benproteser för att kunna förflytta sig som alla 
andra (individuell normalitet) (Paulsson, 1995), men som idag får en elrull-
stol för att kunna ta sig fram och i samhällsplaneringen föreskrivs tillgäng-
lighet för alla (statistisk normalitet). Denna elev kan ha samma drömmar om 
framtiden vad gäller t.ex. utbildning och familj som alla andra (normativ 
normalitet). Normalitet i sig är inget fast värde utan är socialt och kulturellt 
definierat och ändras därmed över tid (Börjesson, 1997). Ett exempel på hur 
dessa värden förändras kan ses i olika yrkesgruppers ståndpunkt i frågor 
rörande om det underrepresenterade könet eller homo-, bi- och transsexuella 
personer är lämpade att arbeta inom sin profession. 

I dag finns det flera krafter i samhället som verkar för att förflytta per-
spektivet från en fokusering på det avvikande till en värdesättning av mång-
falden. Och särskilt de personer som arbetar med människor som har blivit 
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marginaliserade, har ett stort ansvar att driva denna diskussion (Helldin, 
1997). Hanson (2000) beskriver att till exempel många funktionsnedsätt-
ningar eller sexuella kategoriseringar har mist sin dominerande status och 
blivit en av flera egenskaper hos individen. Han menar att det gäller särskilt 
sådana egenskaper som betraktas ha en biologisk orsak. Han ser en tendens 
att istället för stigmatisering utifrån begreppsparet normal-avvikande ökar 
användningen av begreppspar som självständig-osjälvständig och tillräkne-
lig-otillräknelig.  

Ibland behöver man i olika sammanhang ändå tala om vad som är vanli-
gast förekommande i en viss ålder till exempel när man vill uttala sig om vad 
kan förväntas av ett barn i ett visst skede i barnets utveckling. I äldre littera-
tur talar man om normal utveckling eller åldersadekvat utveckling. Numera 
ser man oftare begreppet typisk utveckling användas, vilket jag också valt att 
använda i denna text. Likaså kan man använda för åldern typisk för att be-
teckna det som man kanske i äldre litteratur skulle ha benämnt förväntad 
utveckling, åldersadekvat eller normal utveckling.  

 

Integrering – inkludering 
Dagens perspektiv på inkludering kan härledas till normaliserings- och inte-
greringstankar (Tideman, 2000). Officiellt ersattes den engelska termen in-
tegration med termen inclusion i Salamancadeklarationen (UNESCO, 1994). 
Enligt Rosenqvist (2003) skall begreppet integration förstås som en situation 
där någon som har varit utanför blir inplacerad och skall anpassa sig till ma-
joritetens villkor. Ravaud och Stiker (2001) tolkar integreringen på likartat 
sätt när de säger att den vanligaste vägen till integrering har varit normalise-
ring. Men de menar med en normaliseringsprocess att individen inte skall 
avvika för mycket från en medelvärdesmänniska (se även Paulsson, 1995). 
Detta är en motsatt tolkning av normaliseringen jämfört med Nirjes normali-
seringsprinciper (Nirje, 2003) som innebär att alla skall ha rätt att delta. I 
praktiken innebär detta enligt Ravaud och Stiker att t.ex. en elev med ut-
vecklingsstörning måste ha en förutbestämd kompetens för att få gå i en 
vanlig klass. Integration innebär för dem en tanke om likformighet och an-
passning till majoritetens normer.  

Om inkludering skriver Ravaud och Stiker (2001) följande: ”Being in-
cluded may represent a situation in which you are a part, in an organic way, 
without necessarily being forced to conduct yourself according to a rigid 
norm (s.501).” Detta innebär att en elev skall känna sig delaktig och respek-
terad för den som han eller hon är utan att bli tvingad att göra om sig efter 
någon mall. 

 I Salamancadeklarationens svenskspråkiga version (Unescorådet, 1996) 
användes fortfarande ordet integration för den engelska termen inclusion. 
Idag i vetenskapliga texter på svenska ser man dock huvudsakligen olika 
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härledningar av verbet inkludera, både i substantivform (inkludering) och i 
presens participform (inkluderande). Inkludering används för beskrivning av 
läget och inkluderande för aktiviteter att nå eller närma sig inkludering. I 
Sverige får begreppet inkludering betydelsen av fullständig delaktighet och 
jämlika möjligheter att uppnå hög livskvalité (Foster, Mudgett-Decaro, Bag-
ga-Gupta, De Leuw, Domfors, Emerton, Lampropoulou, Ouellette, Van We-
ert & Welch, 2003). 

Avramidis och Norwich (2002) anser att begreppet inclusion har en dju-
pare filosofisk betydelse än vad integration har och de menar att en inklude-
rande skola skall kunna anpassas till varje elevs behov oavsett funktionsned-
sättning (se även Evans & Lunt, 2002; Skidmore, 2004). Rosenqvist (2003) 
delar ovannämndas åsikter och menar att begreppet gäller redan från in-
skrivningsstunden d.v.s. då eleven börjar skolan. Det innebär också att ele-
ven går in i verksamheten på sina egna villkor och att funktionshindret ses 
som relationellt, d.v.s. att funktionsnedsättningen blir ett hinder först i mötet 
med miljön, till exempel skolan, och att skolans uppgift är att reducera eller 
avlägsna hindret.  

Tanken om en fullständig inkludering har problematiserats av forskare 
och några av dem menar att ett sådant perspektiv inte kan vara det enda al-
ternativet. Några kritiska faktorer är till exempel att placeringen inte får ske 
på bekostnad av elevens kognitiva och sociala utveckling. En inkludering 
som sker utan en analys och förståelse av individens och miljöns förutsätt-
ningar såväl kulturella som materiella, och utan ett bemötande därefter, kal-
lar Thomas (2006) för en nominell inkludering, nominal inclusion, och me-
nar att den egentligen är exkluderande. Några forskare väljer att nyansera 
tillvägagångssätten och talar om en varsam inkludering, cautious inclusion 
(Fuchs & Fuchs, 1994) eller en ansvarsfull inkludering, responsible inclu-
sion (Vaughn & Schumm, 1995). En varsam inkludering innebär att innan 
beslutet tas skall information samlas från föräldrar och professionella om 
elevens funktionsnedsättning och om miljöns resurser för att kunna avgöra 
om integrering är det bästa alternativet i den befintliga miljön eller om andra 
alternativ är bättre (Fuchs & Fuchs, 1994). Ansvarsfull inkludering innebär 
att elevens utveckling skall följas upp kontinuerligt och val av undervisning 
skall omprövas regelbundet (Vaughn & Schumm, 1995). Andra menar att 
det krävs ett förändrat synsätt som inte fokuserar på avvikelser utan talar om 
variationer som något positivt (t.ex. Brodin & Lindstrand, 2004). Det finns 
också röster som menar att de existerande skolsystemen inte klarar av att 
upptäcka och tillmötesgå alla individuella skillnader utan behöver exklude-
rande system vid sidan om (2002). Göransson (2006) ser roten till detta i 
skolans traditionella syn på att barn måste lära samma saker, på samma sätt 
och inom samma tid. Hon erkänner att det finns en öppning för elevers olika 
sätt att lära men anser att på grund av att elever skall uppnå samma mål är 
skolan fortfarande fast i det traditionella synsättet vilket inte främjar inklude-
ring.  Om eleven inte kan uppnå målen blir hon/han troligen exkluderad till 
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särskolan. Hon menar att om synsättet skulle ändras till en förståelse för att 
barn utvecklas olika och uppnår olika mål, skulle skolan behöva ändras radi-
kalt.  

Emanuelsson (2004) menar att inkluderingens möjligheter är avhängiga 
av synen på svårigheter. Han skriver att utifrån ett kategoriskt perspektiv (se 
s. 29) ser man på svårigheterna som elevens svårigheter och följdenligt till-
lämpas segregerande lösningar. Däremot menar han att från ett relationellt 
perspektiv, vilket står för en demokratisk människosyn där alla behövs i 
helheten, kan man eventuellt upptäcka att orsaken till svårigheterna kanske 
främst ligger i omgivningsfaktorer. Lösningar skall följaktligen sökas mer i 
undervisningens innehåll och inriktning. Skrtic (1995) anser att inkluderande 
undervisning är nödvändig för att den skapar möjligheter att tillägna sig de-
mokratisk identitet och demokratiska värderingar. 

Flera forskare har påpekat att antalet elever i särskolan har ökat under de 
senaste tio åren. Utifrån den offentliga statistiken (Statistiska centralbyrån, 
2006) är ökningen 60 procent från läsåret 1996/97 till lå 2005/06. Antal sär-
skoleelever som är inkluderade har rapporterats från lå 2001/02. Statistiken 
visar att andelen inkluderade elever har varit nästan oförändrad, ca 22 pro-
cent av grundsärskolans elever och inga träningsskoleelever under perioden 
2001-2006. Slutsatsen blir att skolans behov av att segregera lågpresterande 
elever har ökat under de senaste åren. 

 

Segregering – exkludering 
Ravaud och Striker (2001) använder som ett övergripande begrepp för olika 
former av social segregering, begreppet exkludering och beskriver i sex un-
derkategorier olika sätt att exkludera utifrån målsättningen. De har två kate-
gorier som står enbart för exkludering men de menar att de fyra andra kate-
gorierna kan ses utifrån målsättningen antingen som en exkluderingshand-
ling eller en inkluderingshandling. 

Den ena av de rent exkluderande kategorierna är att exkludera genom att 
eliminera individen som till exempel nazisternas massmord av personer med 
funktionsnedsättningar eller genom en abort utifrån resultat av fosterdia-
gnostik. Det andra är att exkludera genom att överge individen till exempel 
att låta samhället ta hand om ett barn med funktionsnedsättningar. 

 Den tredje kategorin som är en av de fyra kategorier som kan ses anting-
en som exkluderande eller som inkluderande, är att exkludera genom att 
segregera eller att inkludera genom att differentiera (jfr Haug, 1998). Ravaud 
och Striker (2001) anser att den institutionalisering av personer med funk-
tionsnedsättningar som växte fram i början av 1800-talet och fortlevde ända 
till 1970-talet stod för exkludering. I dag har vi en paradox då dylika lös-
ningar tillämpas men som tillfälliga på vägen mot inkludering i framtiden, så 
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kallad medierad inkludering. De påpekar att detta kan stanna på en målnivå 
utan att inkludering bli förverkligad.  

Den fjärde kategorin är att exkludera genom bistånd eller villkorlig inklu-
dering vilket betyder enligt Ravaud och Striker att personen som får bistånd 
hamnar i en social underklass och anses inte som en fullgod resurs i samhäl-
let. Deras femte kategori är exkludering genom marginalisering eller inklu-
dering genom normalisering. Inträdesbiljetten till gemenskap ut ur de margi-
naliserade grupperna innebär att man kan och vill uppnå en viss likformighet 
och att man beter sig och ser ut som alla andra. Den sista kategorin innehål-
ler exkludering genom diskriminering eller en progressiv inkludering. 
Diskriminering innebär ett ojämlikt bemötande av en grupp människor där 
man begränsar deras rättigheter. Områden som pekas ut för en kontroll av 
jämlikt bemötande är rätt till likabehandling, rätt till tillgänglighet, rätt till 
lika möjligheter och rätt till lika livskvalitet. I arbetet att försöka rätta till 
ojämlikheter i samhället används ibland positiv diskriminering vilket står för 
att en undertryckt grupp prioriteras på något sätt till exempel genom förtur 
till arbete, bostad eller utbildning.  

Det gäller att ha två aspekter i åtanke om man använder sig av uppdel-
ningar som dessa. Det första är att det handlar om generaliseringar och det 
andra är att kategorierna kan samexistera. Fördelar med ovan presenterade 
kategoriseringar är att de kan användas som ett verktyg till att bena ut olika 
typer av exkludering och därmed diskutera de olika värderingar och mål som 
ligger bakom dem.  

Emanuelsson och Sonnander (1997) har konstaterat att det inte enbart är 
elever med utvecklingsstörning som placeras i andra typer av undervisning 
utan även ett störande beteende under lektioner har visat sig öka som anled-
ning för omplacering av elever. Detta skulle kunna diskuteras utifrån katego-
rier som Ravaud och Striker tog upp som exkludering genom segregation 
eller genom marginalisering. Ytterligare ett exempel på marginalisering eller 
diskriminering är ett bemötande som exkluderar. Enligt Börjesson (2004) är 
ett typiskt synsätt för social exkludering ”att inte ställa anspråk på individen, 
att betrakta honom som ett intet när det gäller att vara medskapande för att 
upprätta och utveckla det sociala sammanhanget” (s. 319). Omvärldens be-
mötande formar personens självbild och avståndstagande, överbeskyddande 
eller ängsliga tillrättaläggande är bidragande sätt till social exkludering. En 
annan aspekt i social exkludering som påverkar självbilden är när en person 
med funktionsnedsättning mäts utifrån en individuell normalitetsskala vilket 
ofta är situationen i skolan. Detta kan stärka en elevs självbild som oduglig. 
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Specialskolan i ett inkluderingsperspektiv 
Från 1960-talet har utvecklingen gått mot en ökad integration av elever med 
funktionsnedsättning och år 1978 ansåg regeringen att det behövdes en gene-
rell utvärdering av integration av elever med funktionsnedsättning och en 
analys av effekterna vad det gäller specialskolan. Kommittén för översyn 
kallade sig för Integrationsutredningen (SOU, 1980:34). För döva elevers 
del tryckte kommittén på individens tillgång till kommunikation med sin 
omgivning och menade att en fullständig tillgång var en förutsättning för att 
kunna tala om integration. 

Vi anser, att ordet och företeelsen ”integration” får förekomma endast avse-
ende förhållanden, där ömsesidighet, möjligheter till kommunikation och 
gemenskap föreligger./---/ Endast i en grupp, där eleven kan etablera sociala 
relationer, få språklig stimulans, har rika möjligheter till kommunikation, kan 
känna trygghet och bli accepterad, höra till, kan eleven sägas vara integrerad 
(s. 80). 

 
Integrationsutredningen ledde till att riksdagen 1981 beslöt att döva hade rätt 
till tvåspråkighet och att teckenspråk var undervisningsspråket i dövunder-
visningen (Eriksson, 1999). Fredäng (2003) anser att erkännandet av tecken-
språket som dövas första språk undanröjde stigmatiseringen av tecken-
språksanvändare. Hörande personers engagemang i teckenspråket skapade 
ett positivt emotionellt klimat både i hemmet och i skolan. När de äldre ele-
verna i skolan tidigare hade stått som den viktigaste socialisationsmodellen 
fick nu den teckenspråkiga hemmiljön större inflytande i det döva barnets 
socialisationsprocess. Fredäng poängterar också att det inte är de signifikanta 
andras teckenspråksförmåga i sig som påverkar interaktionen utan den på-
verkas i den allra väsentligaste delen av de andras engagemang och känslo-
mässiga relationer.  

Nowell och Innes (1997) diskuterar vilka fördelar och begränsningar det 
finns med inkludering av elever med dövhet i skolor för hörande elever. Som 
fördelar listar de att eleven kan bo hemma och lära sig att kommunicera med 
hörande personer. De menar också att eleven kan bättre ta till sig normerna i 
hörandekultur samt att de har tillgång till flera valmöjligheter vad gäller 
vidare utbildning. Begränsningar är, som de ser det, en risk för isolering på 
grund av att omgivningen inte behärskar det språk som eleven med dövhet 
föredrar och därför finns det inte möjligheter till en direkt kommunikation 
med klasskamrater och undervisningen sker via tolk. De varnar ytterligare 
för att kvalitén hos tolken kan vara bristfällig. 

Nowell och Innes lyfter fram flera aspekter att beakta inför skolval för en 
elev med hörselnedsättning. Det väsentligaste enligt dem är att fundera över 
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dels vilket kommunikationssätt eleven föredrar, dels om elevens sociala, 
emotionella, språkliga och kulturella behov kan tillgodoses i den miljön. En 
grundläggande förutsättning är att det finns möjlighet till kamratkontakter 
och kommunikation. Andra är att det finns utbildad personal och att miljön 
är anpassad för personer med hörselnedsättning. Ahlström (2000) menar att 
personalen måste ha kunskap om det specifika för att kunna stödja den gene-
rella utvecklingen hos eleven (se även Lynas, 2002).  

Flera forskare poängterar att tillgång till en teckenspråkig kommunikation 
direkt med lärare och klasskamrater utan att behöva gå till exempel via en 
assistent, är en förutsättning för att eleven skall kunna utvecklas för åldern så 
typiskt som möjligt (1997). Att kunna kommunicera med andra på likvärdiga 
villkor är en av delaktighetens förutsättningar vilket innebär att man skall ha 
tillgång till de artefakter som används för att kommunicera av andra i om-
givningen (Selander, 2003). Ahlström (2000) visade i sin studie bland för-
skolebarn att farhågor om att barnets talspråksutveckling och den allmänna 
utvecklingen förhindras av den teckenspråkiga miljön, var obefogad. Hon 
fann att i en miljö där det finns möjligheter till horisontella, jämbördiga rela-
tioner befrämjas den sociala, emotionella och kognitiva utvecklingen hos 
barn med hörselnedsättning och barn som hade tillgång till talet fortsatte att 
utveckla det.  En annan studie i specialskolan med elever som hade cochlea-
implantat visade dock att vissa elever hade en negativ attityd mot talspråket 
(Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2005). Om inkludering för döva elever 
poängterar Kyle (1993) att det måste vara möjligt för ett dövt barn dels att 
skapa fungerande relationer, dels att kunna ta del av information. Först när 
dessa båda villkor är uppfyllda kan eleven bli inkluderad. 

Bagga-Gupta (2007) påpekar att existensen av specialskolan idag motive-
ras utifrån två aspekter. Den ena stödjer sig på döva personers rätt till en 
visuellt orienterad utbildning. Den andra motiveringen vilar på det katego-
riska och kompensatoriska synsättet. Hon menar att beskrivningen i skolla-
gen där rätten till utbildning i specialskolan uttrycks med en negation är ett 
uttryck för det.  

 
Barn som inte kan gå i grundskolan eller särskolan därför att 
de är döva eller hörselskadade skall tas emot i specialskolan. 
(Skollagen, 3 kap. 3§) 
 

Samma negation finner vi i skollagen angående elever med utvecklingsstör-
ning. 

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål 
därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan. 
(Skollagen, 3 kap. 3§) 
 

Det andra beviset på ett kompensatoriskt synsätt, menar hon, visar sig i det 
tionde året i utbildningen i specialskolan. Det extra året motiveras med att 
det är nödvändig för att eleverna skall bli tvåspråkiga. Bagga-Gupta påmin-
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ner om att hörande etiska minoriteter inte erbjuds denna möjlighet och hon 
skulle vilja se en specialskola som är öppen för alla som vill bli tvåspråkiga, 
i teckenspråk och svenska. 

I internationella sammanhang har Sverige manifesterat sitt officiella syn-
sätt att bejaka existensen av specialskolan som en förutsättning för en teck-
enspråkig miljö för döva elever. Ett exempel på detta är svaret till UNESCO 
angående måluppfyllelse i handlingsplanen ”Education for All”. I svaret tar 
Sverige upp att andra elever med funktionsnedsättning får sin skolgång i 
hemkommunerna medan döva elever är undantagna därför att de behöver 
undervisning på teckenspråk (Utbildningsdepartement, 2002). 
 

Undervisningens historia före 1981 för elever med 
dövhet 
 
I många andra länder startades undervisningen för döva tidigare än i Sverige 
men skolorna var privata vilket gjorde att endast de välsituerades barn hade 
möjlighet att få ta del av den undervisningen. Den allra första skolan öppna-
des av en munk, Pedro Ponce de León under 1500-talet i ett spanskt kloster 
för spansk aristokrati. Hans metoder är inte beskrivna men man misstänker 
att tecken användes eftersom munkarna i Ponce de Leóns kloster hade avgett 
tystnadslöftet och använde tecken för sin kommunikation (1996). 

Moores skriver vidare att i Frankrike startades den första skolan för döva 
år 1755 i Paris av de l’Epée. De l’Epée ansåg att talundervisningen tog allde-
les för mycket av undervisningstiden som kunde nyttjas till annat om man i 
stället använde teckenspråk i kommunikationen. Den franska metoden spred 
sig bland annat till Österrike som fick sin första dövskola 1789. 

I Storbritannien bildades den första dövskolan av Thomas Braidwood i 
Edinburgh 1767, skriver Moores. Skolans metoder byggde på tvåhandsalfa-
bet, gester och tecken samt läsning och skrivning. Förhållandet till artikule-
ring låg på en elementär nivå. En av grundarna för dövundervisning i USA, 
Thomas Hopkins Gallaudet, hade velat göra studiebesök både i Storbritanni-
en och i Frankrike men Braidwood vägrade att ta emot honom på grund av 
att undervisningsmetoden var familjens affärshemlighet. De l’Epée var inte 
lika hemlighetsfull eftersom han inte var beroende av inkomsterna från un-
dervisningen och tog emot Gallaudet. Detta ledde till att den första dövsko-
lan som Gallaudet och Laurent Clerc startade i USA 1817 blev starkt influe-
rad av metoder i dövundervisningen i Frankrike (a.a.).  

Vidare redovisar Moores att i de flesta tyskspråkiga länder dominerade 
Samuel Heinickes tankar om att ett talat språk är grunden för all inlärning. 
Heinicke startade en dövskola i Leipzig 1778. Men som tidigare nämnts blev 



 19

den av Heinicke förordade orala metoden härskande i hela dövundervisning-
en efter Milanokonferensen 1880. Först efter 1950-talet började den ifråga-
sättas, först i USA och i Sovjetunionen (Moores, 1996) och därefter bland 
annat i Sverige (Bergman, 1977). 

Under 1800-talet expanderade undervisningen för personer med funk-
tionsnedsättning i Europa och i USA och därmed också undervisning av 
elever med dövhet. Expansionen berodde på ett förändrat synsätt på männi-
skor med funktionsnedsättning. Det nya i detta synsätt var att istället för att 
se personen med funktionsnedsättning som vårdbehövande, trodde man på 
individens förmåga att utvecklas och tillgodogöra sig undervisning trots 
funktionsnedsättningen (Pärsson, 1997). I Sverige var det Pär Aron Borg 
som grundlade undervisningen för elever med dövhet med inrättandet av 
Allmänna Institutet för dövstumma och blinda (ordet dövstumma var den 
tidens benämning för döva, författarens anm.). Institutet startades 1808 i 
Stockholm (Förhammar, 1991). Under det första läsåret gick två blinda och 
sex döva elever i skolan och kommunikation mellan lärarna och de döva 
eleverna skedde på teckenspråk (Eriksson, 1999).  

I undervisningen av elever med dövhet fanns två riktningar som konkur-
rerade med varandra, den ena var teckenmetod eller den franska metoden 
med tal och den andra var oralmetoden också benämnd som den tyska meto-
den. Enligt teckenmetoden skulle undervisningen ske på teckenspråk och 
enligt talmetoden enbart på talat språk (Anderson & Hammar, 1996). Under 
dövlärarkongressen i Milano, år 1880 med 164 delegater, lyckades oralister-
na genomdriva en resolution som förordade talmetoden på nationalspråket 
före teckenmetoden. Användningen av tecken som stöd till talet förbjöds 
också.  

All but the Americans voted for a resolution exalting the dominant oral lan-
guage and disbarring the sign language whatever the nation: 

1. The congress, considering the incontestable superiority of speech 
over signs, for restoring deaf-mutes to social life and for giving 
them greater facility in language, declares that the method of articu-
lation should have preference over that of signs in the instruction 
and education of the deaf and dumb. 

2. Considering that the simultaneous use of signs and speech has the 
disadvantage of injuring speech, lipreading and precision of ideas, 
the congress declares that the pure oral method ought to be preferred 
(Lane, 1989, s.394). 

 
Detta beslut ledde dessutom till att alla döva lärare förlorade sin anställning i 
dövskolorna (Lane, 1989). I Sverige behölls dock teckenmetoden för de 
döva elever som inte klarade av någon annan metod t.ex. på grund av en 
utvecklingsstörning (Eriksson, 1999).  
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Sedan 1889 har dövas undervisning reglerats genom lag (SFS, 1889:27) 
som i mycket utformades efter folkskolans normer (Pärsson, 1997). Pärsson 
menar att samma reformer har gällt för döva som för hörande men med en 
liten fördröjning och först mot slutet av 1960-talet anser hon att specialsko-
lan hade kommit ifatt den allmänna skolan. 

I 1889 års lag föreskrevs också att lärarna på skolorna inte fick ha några 
hörselnedsättningar eller fel i talorganet. Följden av lagen blev att inga döva 
lärare längre fick undervisa i dövskolorna och först på 1970-talet började 
lagen att luckras upp. Uppluckringen berodde på en studie som hade jämfört 
skillnader mellan döva sjuåringars språk beroende på om de hade fått tecken- 
eller talspråk i förskolan och resultaten visade att barnen från en teckensprå-
kig förskola hade betydligt bättre ordförråd och språkförståelse på svenska 
än de från en talande miljö (Eriksson, 1999). 

Talmetoden passade inte för alla elever och redan från 1862 hade elever 
differentierats utifrån vilken undervisningsmetod som fungerade bäst för 
dem. Det fanns tre grupperingar A-klass (talklass), B-klass (skrivklass) där 
undervisningen byggde på skriven svenska och C-klass (teckenklass) där 
undervisningen skedde på teckenspråk (Eriksson, 1999). I skolans styrdo-
kument användes dock inte uttrycket teckenspråk utan benämningen var 
åtbördsspråk fram till mitten av 1900-talet (Domfors, 2000). 

I förslaget till Läroplan för grundskolan för döva och hörselskadade 
(SOU, 1964:62) uppmärksammades att elever i behov av särskilt stöd kunde 
behöva andra kommunikationssätt än tal. Användningen av teckenspråk 
tilläts om andra metoder inte fungerade för att befrämja den enskilda elevens 
utveckling. Ett beslut att teckenspråket skulle användas kunde ske efter sam-
råd med skolans audionom, psykolog och elevens föräldrar. Fortfarande 
ansågs dock att talspråket skulle vara det första alternativet och användning 
av teckenspråk befarades minska elevens vilja att tillägna sig ett talat språk. 
I förslaget (SOU, 1964:62) konstaterades: 

Ett tidigt förvärv av åtbördsspråk kan utgöra ett hinder för tillägnande av ett 
spontant tal främst genom att undantrycka de viktigaste hävstängerna för det-
ta tillägnande: att känna behovet av ett talat språk och att erfara effekten av 
att tala. Den svenska dövskolan har som en av sina främsta uppgifter att ge 
det döva barnet ett talat språk och att därigenom lägga grunden för dess in-
passning i normalmiljö (s. 34). 

 

Döva elever med ytterligare funktionsnedsättningar 
Wessman (1962) redogör för utveckling av undervisningen för elever med 
ytterligare funktionsnedsättningar. Den första vårdanstalten för döva elever 
med ytterligare funktionsnedsättning upprättades 1942. Innan dess hade ele-
ver tillhörande ovannämnda kategorin funnits sedan 1938 i Gävle där det 
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fanns en specialskola för så kallade skriv-teckenelever. Benämningen inne-
bar att eleven inte kunde följa en ren oral undervisning utan behövde under-
visning där läraren använde både skriven svenska och tecken som stöd eller 
teckenspråk. Vårdanstalten fick sina fasta lokaler i Mogård, Finspångs 
kommun från 1947. Senare ändrades namnet på vårdanstalten till skol- och 
arbetshemmet för döva. Lärarna på den regionala upptagningsskolan bedöm-
de om eleven kunde följa undervisningen på skolan eller om en förflyttning 
till Mogård var aktuell. Anledning till oförmågan ansågs oftast vara elevens 
utvecklingsstörning men det fanns flera elever med andra funktionsnedsätt-
ningar som beteendestörningar eller fysiska funktionsnedsättningar. Efter 
avslutad skolgång fortsatte de flesta eleverna i anstaltens arbetshem.  

Kartläggningen från 1961 bland arbetshemmets 81 elever visar följande 
fördelning av elevernas funktionsnedsättningar (diagram 1).  

 

 
Diagram 1: Fördelning av funktionsnedsättningar utöver hörselskadan som regi-
strerats för eleverna på Mogård (gjort av förf. utifrån siffror i Wessman, 1962) 

 
Över hälften av eleverna hade enbart utvecklingsstörning och en tredjedel av 
eleverna hade en kombination av utvecklings- och beteendestörning. Att ha 
både barn och vuxna på samma anstalt ansågs olämpligt och därför föreslog 
utredningen att skolhemmet skulle vara skilt från arbetshemmet, vilket ledde 
till att det inrättades en ny specialskola för döva elever med utvecklingsstör-
ning, Skolhemmet för döva och hörselskadade som sedermera blev Åsbacka-
skolan (Wessman, 1962). 

 För döva elever med utvecklingsstörning som fick sin utbildning i speci-
alskolan förordades att tillämpliga delar av särskolans läroplan skulle följas. 
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I förslaget gavs lärare friare händer att forma undervisningen för elever med 
ytterligare funktionsnedsättningar på bästa möjliga sätt. 
 

Med vissa elever i specialklasser i grundskolan för döva och hörselskadade 
eller vid skolhemmet för döva måste alla tänkbara vägar prövas för att man 
överhuvudtaget skall uppnå språklig kontakt och kunna främja en språklig 
och allmän utveckling. /---/ I dylika klasser måste läraren lämnas friare hän-
der beträffande lärokurs som användning av handalfabet. Skrivning och för-
klarande åtbörder må i större utsträckning komma till användning, då talun-
dervisning ej ger åsyftat resultat (SOU, 1964:62, s. 34). 

 
Med enhetsskolans införande 1962 blev specialundervisningen i skolorna 
mer osynlig och mer använd än tidigare. Det berodde på att elever som tidi-
gare placerades i hjälpklasser nu fick specialundervisning antingen i särskild 
klass, i mera tillfälliga grupper eller individuellt i så kallad klinik. Tillsam-
mans med införandet av Läroplan för grundskolan (Lgr 62) som präglades av 
en skola för alla-tänkandet och den normaliseringsideologi som spred sig, 
började skolan integrera elever med grava funktionsnedsättningar i den van-
liga undervisningen (Ahlström, Emanuelsson & Wallin, 1986; Brodin & 
Lindstrand, 2004).  

Det bildades också externa klasser i vanliga grundskolor för döva elever 
från 1963 men en skolplacering i en extern klass förutsatte att eleven hade 
sådan hörsel att den kunde tänkas klara av undervisningen (Lundström, 
1979). De flesta döva elever fick dock sin utbildning i särskilda skolor för 
döva vilket var dövas eget önskemål. Undervisningen bedrevs på det talade 
språket under nästan hela 1960-talet (Pärsson, 1997). 

Branson och Miller (2002) påpekar att för gravt hörselskadade eller elever 
med flerfunktionsnedsättningar användes teckenspråk parallellt med den 
dominerande orala undervisningen i de engelskspråkiga länderna. Ofta kom-
binerades dock tecken med tal. På 70-talet fick tecken inträde i dövundervis-
ningen i västvärlden i form av en konstgjord variant som i Sverige kallades 
för tecknad svenska (Bergman, 1977) och i Storbritannien för signing exakt 
English (Branson & Miller, 2002). Branson och Miller förklarar att detta 
kommunikationssätt bestod av tecken från teckenspråket samt nyskapade 
tecken för uttryck av pluralformer, verbböjningar, m.a.o. det som finns i det 
skrivna språkets grammatik. Slutligen konstaterar de att ett tecknat språk inte 
var dövas språk utan dövlärarnas språk. 

Dövundervisningens historia efter 1981 
År 1981 blev teckenspråket undervisningsspråk i specialskolan. För de flesta 
lärare var det en omfattande omställning att gå från tecknad svenska till 
teckenspråk och Ahlgren (1990) skrev:  
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We are in fact in the middle of a process where the majority of the teachers 
has come to accept Swedish Sign Language as a true language and therefore 
beneficial to the students but where this same majority still has a long way to 
go before they know sign language well enough to be sufficiently good 
teachers (a.a., 1990, s. 91). 

 
Nästa utredning som påverkade dövundervisningen på flera olika sätt var 
utredningen om funktionshindrade elever i skolan (SOU, 1998:66). Enligt 
kommittédirektiven (Dir., 1995:134) bestod uppdraget i att utreda ansvars-
fördelningen mellan stat, kommun och landsting för elever med funktions-
nedsättningar. I direktiven påpekades att det primära ansvaret för skolan 
successivt och alltmer har förskjutits till kommunerna. Några väsentliga 
förändringar som nämns är att arbetsgivaransvaret för all skolpersonal togs 
över av kommunerna 1991 och driftansvaret för särskolan 1996. Dock fanns 
det några skolområden där staten fortfarande behöll huvudansvaret och ett av 
dessa var specialskolan som då var organiserad på fem regionskolor och tre 
riksomfattande specialskolor. Utredningen föreslog att två av de riksomfat-
tande skolorna skulle läggas ner och endast fungera som resurscenter med 
visstidsplacering. Dessa två skolor var Hällsboskolan i Sigtuna, som dels 
hade hörande elever med grava språkstörningar, dels döva eller hörselskada-
de elever med beteendestörningar, samt Ekeskolan i Örebro som tog emot 
elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsätt-
ningar som dövhet, hörselskada och/eller utvecklingsstörning. Följden av 
detta blev att de båda skolorna lades ned i juli 2001 men återetablerades i juli 
2008 (SFS, 2008:403) .  

Varje specialskola var en självständig myndighet med egen styrelse. I 
kommittédirektiven kritiserades skolorna för att elever med lika behov be-
handlades olika på grund av att styrelserna tillämpade olika kriterier vid 
inskrivning av elever. Kritik riktades också mot det demokratiska inflytandet 
på specialskolorna. Elevers och föräldrars påverkansmöjligheter skulle stär-
kas i specialskolan. Dessutom uppdrogs till kommittén att undersöka ifall 
kommunerna helt kunde ta över ansvaret för specialskolan. 

Kommittén kom fram till nedanstående förslag (SOU, 1998:66). Utbild-
ningen skall regleras i regelverket för grundskolan och särskolan med tanke 
på att detta sätt tydligare markerar att målen och kraven är desamma i speci-
alskolan som i andra delar av den offentliga skolverksamheten. Denna mar-
kering kan ha haft sitt ursprung i skolverkets utvärderingar från 1997 där det 
framkom att elever i specialskolan inte presterade i nivå med elever i mot-
svarande åldersgrupp i grundskolan. Kommittén menade att i praktiken kun-
de de regionala specialskolorna betraktas som teckenspråkiga grundskolor 
men de lyfte ändå fram att elever i behov av kommunikation på teckenspråk 
skall ha tillgång till en utbildning i en fullvärdig teckenspråkig miljö. En 
sådan miljö ansåg de skall bestå av minst 60 – 70 personer bestående av 
elever, lärare och annan personal som kommunicerar på teckenspråk. De tog 
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avstånd från individintegrering av döva elever i talande miljö trots att det för 
några1 elever kunde innebära att de redan vid sex-sju års ålder skulle behöva 
bo borta fyra nätter i veckan. Kommittén menade att den teckenspråkskom-
petens som fanns hos vuxna i de regionala skolorna inte skulle splittras och 
de trodde inte att det skulle vara möjligt att upprätthålla en teckenspråks-
kompetens hos vuxna i flera mindre enheter. Dock föreslogs att värdkom-
munerna skulle få ta över huvudmannaskapet för specialskolan med motiver-
ing att det skulle utöka samverkan med den kommunala skolan. I regering-
ens proposition föreslogs senare att staten skulle behålla huvudmannaskapet 
(Prop., 1998/99:105). 

 

Döva elever med ytterligare funktionsnedsättningar 
I harmoni med synsättet att elever med beteendestörningar redan integrera-
des i grundskolan, föreslog kommittén att döva och hörselskadade elever 
med beteendestörning vid Hällsboskolan skulle få sin utbildning vid regiona-
la specialskolor. För Hällsboskolans fasta skolverksamhet för hörande elever 
med språkstörning föreslogs avveckling och istället skulle korttidsplacering 
vid resurscenter erbjudas. 

För Ekeskolans del föreslogs en förändring från fast skolverksamhet till 
utökad resurscenterverksamhet med en möjlighet till korttidsplacering.  Un-
dantagna var de dövblindfödda barn och ungdomar som föreslogs erhålla sin 
skolgång vid Åsbackaskolan med hänvisning till den teckenspråkiga miljöns 
betydelse också för denna elevgrupp. 

Kommittén manifesterade sin syn på en skola för alla på följande sätt: 

… att skolan skall anordnas så att den är lika ändamålsenlig för alla elever, 
oavsett möjligheter, förutsättningar och behov. Utmärkande är flexibilitet, 
med den enskilde elevens förutsättningar, behov och intressen i centrum. 
Kravet på flexibilitet gäller såväl strukturellt som innehållsmässigt. Det är 
skolans uppgift att erbjuda varje individ en relevant undervisning och optima-
la utvecklingsmöjligheter. 

Skolan för alla är ett sammanhängande differentierat erbjudande. All kunskap 
och erfarenhet om barns utveckling talar för att detta bäst kan ske i en miljö 
där självkänslan och den positiva självuppfattningen är stark, d.v.s. i en miljö 
där man upplever verklig delaktighet och gemenskap (SOU, 1998:66, s. 59). 

 
Regeringen (Prop., 1998/99:105) gick på kommitténs linje och bejakade den 
teckenspråkiga miljöns betydelse för döva barn med stöd i FN:s standardreg-
                               
1 Läsåret 1998-99 innebar det att 24 procent av regionskolornas elever bodde med några andra 
än med sin familj. Men det fanns stora regionala skillnader, endast tre procent av Manillasko-
lans elever jämfört med 87 procent av Kristinaskolans elever hade en annan boendeform. 
Orsaken är de stora avstånden i Norrland. 
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ler (FN, 1993). I dem undantas elever i behov av teckenspråk från den gene-
rella inriktningen att alla barn skall erbjudas utbildning inom den ordinarie 
skolans verksamhet. Under punkt 7 i femte regeln, som handlar om tillgäng-
lighet, behandlas döva personers kommunikation: 

Användandet av teckenspråk i undervisningen av döva barn, inom deras fa-
miljer och i samhället bör övervägas. Teckenspråkstolkar bör också finnas 
tillgängliga för att underlätta kommunikation mellan döva människor och 
andra (s. 18). 

 
Under den sjätte regeln, som handlar om utbildning, undervisning och kom-
munikation för döva och dövblinda personer tas upp att: 

Döva och dövblinda har speciella behov av kommunikation och därför kan 
deras utbildning tillgodoses bättre i specialskolor eller specialklasser eller i 
speciella enheter i vanliga skolor.  

Särskilt i början av utbildningen behöver särskild omsorg ägnas åt undervis-
ningsmetoder som skall resultera i att döva eller dövblinda skall kunna kom-
municera effektivt och bli så självständiga som möjligt (s. 20). 

  
Regeringen ansåg att specialskolan skulle behållas som skolform och staten 
skulle vara huvudman för skolan. Det skulle dock finnas en gemensam sty-
relse för dessa skolor. Förslaget om Hällsboskolans och Ekeskolans avveck-
ling och utökning av deras resurscenterverksamhet godtogs. Men som tidiga-
re nämndes återetablerades dessa skolor 2008.  

I förslaget förordades en försöksverksamhet med inskrivning av elever 
med lindrig utvecklingsstörning till de regionala specialskolorna. Inled-
ningsvis konstaterades att det redan fanns ett mindre antal elever med ut-
vecklingsstörning på de regionala specialskolorna vilket kunde bero på att 
utvecklingsstörning hos dessa elever hade upptäckts först efter några år på 
skolan. Farhågor om en försöksverksamhet fanns på grund av att flera re-
missinstanser hade påpekat behovet av ökade resurser och att specialskolor-
na samtidigt kämpade med problem med en bristande måluppfyllelse. Den 
nya organisationens styrelse fick uppdraget att analysera förutsättningar och 
konsekvenser av en sådan försöksverksamhet.  

Som tidigare nämndes fick den nya organisationen namnet Specialskole-
myndigheten och 2001 lämnade styrelsen för myndigheten en analys och ett 
förslag att från och med läsåret 2001/2002 skriva in elever med lindrig ut-
vecklingsstörning i regionala specialskolor (Specialskolemyndigheten, 
2001). 
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Beskrivning av specialskolan 
Specialskolan har huvudsakligen samma mål som grundskolan men skiljer 
sig i målbeskrivningar när det gäller svenska och engelska. Specialskolans 
ansvar för dessa ämnen innebär enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006c) att eleven 
efter genomgången utbildning ”är tvåspråkig d.v.s. kan avläsa teckenspråk 
och läsa svenska samt uttrycka tankar och idéer på teckenspråk och i skrift 
och kan kommunicera i skrift på engelska”. Eleverna får sin undervisning 
antingen i en teckenspråkig eller i en talspråkig grupp. År 2004 fördelades 
elever i de olika grupperna på följande sätt; 78 procent av eleverna undervi-
sades på teckenspråk och 22 procent på talad svenska (Specialskolemyndig-
heten, 2005). Klasserna är inte helt renodlade utan i de teckenspråkiga grup-
perna finns elever som använder sig av talkommunikation (Bagga-Gupta, 
2002). Andelen elever med anpassad studiegång har under åren 2002-2006 
legat mellan 16-20 procent. Det har varit en ökning i denna elevgrupp om 
man jämför med slutet av 1990-talet och denna ökning beror enligt SPM dels 
på att nästan samtliga elever erhåller en individuell utvecklingsplan vilket 
leder till att elever i behov av andra åtgärder uppmärksammas, dels att sko-
lorna har fått flera elever som först har haft anpassad studiegång innan de har 
gått över till att följa särskolans kursplan (Specialskolemyndigheten, 2005). 
Specialskolornas upptagningsområden är stora vilket leder till att alla elever 
inte kan pendla till skolan dagligen. År 2004 var det 135 (23%) av samtliga 
587 elever som veckopendlade till skolorten och bodde antingen i ett elev-
hem eller i ett veckohem under skoldagarna. 

Skolverkets (2005) statistik för specialskolan redovisas i diagram 2. Anta-
let elever enligt denna statistik sammanfaller i stort med utvecklingen i den 
vanliga grundskolan.  

Diagram 2: Antalet elever med ytterligare funktionsnedsättning av specialskolans 
totala elevantal under 1994-2008 (sammanställningen är gjord av förf. utifrån Skol-
verkets statistik). 
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Barn som har en funktionsnedsättning har ofta ytterligare funktionsnedsätt-
ningar (Brodin, 2008). Över en tredjedel av barn med hörselnedsättning har 
andra funktionsnedsättningar (Admiraal & Huygen, 2000; Gallaudet Rese-
arch Institute, 2005).  Antalet rapporterade elever med ytterligare funktions-
nedsättningar har ökat i skolverkets statistik över specialskolan under de 
senaste åren. Under läsåret 1997/98 hade 3,5 procent av eleverna ytterligare 
funktionsnedsättningar och andelen av dessa elever hade ökat till över 20 
procent fram till läsåret 2007/08 (se diagram 3). Ökningen börjar samtidigt 
med utgivningen av propositionen om elever med funktionsnedsättningar 
(Prop., 1998/99:105) där det föreslogs att döva elever med lindrig utveck-
lingsstörning skulle erbjudas skolplacering vid regionala specialskolor. Det 
är två år innan Specialskolemyndigheten tog det formella beslutet om denna 
möjlighet. Min bedömning är att ökningen beror på skolornas mera medvet-
na rapportering av elevers andra funktionsnedsättningar. Det fanns två möj-
liga orsaker till ökad rapportering dels kritiken att specialskolans elever inte 
når målen dels kan det ha funnits förhoppningar om att få utökade anslag. En 
likartad ökad differentiering tyckte Tideman (2000) sig se i ökningen av 
antalet elever i särskolan. Han menar att elever med lindrig utvecklingsstör-
ning oftare blev diagnostiserade på 90-talet på grund av ekonomiska vinster.  
Fram till 1990-talet var andelen elever i särskolan relativt konstant på 0,8 
procent för att i dag ligga på 1,6 procent. 
 

 
Diagram 3: Procentuellt antal av elever med ytterligare funktionsnedsättning i Spe-
cialskolan under 1994-2007 (sammanställningen är gjord av förf. utifrån Skolver-
kets statistik). 
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Lärartätheten anges i Skolverkets statistik i antal lärare (omräknat till hel-
tidstjänster) per 100 elever. I detta material redovisas lärartätheten i antal 
elever per lärare. I utredningsrapporten (Utbildningsdepartement, 2000) om 
en gemensam specialskolemyndighet konstateras följande om lärartätheten:  

Den höga lärartätheten inom specialskolan beror bl.a. på elevernas särskilda 
behov. Undervisningen sker ofta i små grupper. Vid riksskolorna är lärartät-
heten ännu högre. Detta är en effekt av det mycket speciella pedagogiska be-
hov som dessa skolors elever har, de flesta elever där är elever med flerfunk-
tionshinder (s.39). 

 
År 2003 varierade lärartätheten i specialskolan mellan de regionala skolorna 
från 2,2 till 2,7 elever (Skolverket, 1992-2005) och i grundskolan bland 
kommunerna från 14,7 till 9,3 elever (Skolverket, 2003, s. 44). Bagga-Gupta 
(2002) påpekar att risken med en hög lärartäthet är att eleverna använder de 
vuxna till att lösa sina problem snabbt och därmed går miste om möjligheten 
att hitta lösningar på egen hand. 

Samma år var den procentuella andelen tjänstgörande lärare som saknade 
pedagogisk utbildning i grundskolan 20 procent och i specialskolan 26 pro-
cent. I specialskolan hade 41 procent av de utbildade lärarna specialpedago-
gisk utbildning (Skolverket, 2003). Hälften av lärarna har läst 20 poäng 
teckenspråk vilket är mycket otillfredsställande situation enligt Bagga-Gupta 
(2002). 

Stöd för elever och personal ges bland annat av elevhälsan och resurscent-
ren. Enligt Sveriges officiella statistik från 2005 (Skolverket, 2006b) var 
genomsnittliga kostnader för elevhälsan i specialskolan 25 080 kr per elev 
och i kommunernas grundskolor var det 1 610 kr per elev. Inom Specialpe-
dagogiska skolmyndigheten finns resurscenter döv/hörsel som i sitt uppdrag 
bland annat har ansvar för att ge råd och stöd till personalen som arbetar med 
döva/hörselskadade elever med utvecklingsstörning eller autism. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att andelen elever med flera yt-
terligare funktionsnedsättningar i specialskolan är procentuellt större än ele-
ver med någon funktionsnedsättning i grundskolan. Men specialskolan bör-
jade först i slutet av 1990-talet att noggrannare rapportera dessa elever till 
skolverket. En tänkbar orsak kan vara övergången till målstyrda betyg och 
elevernas sämre betyg i specialskolan i jämförelse med nationella resultat.  

Lärartätheten är betydligt högre i specialskolan jämfört med grundskolan 
och antal lärare med pedagogisk grundutbildning ligger ungefär i paritet med 
grundskolan. Andelen lärare med specialpedagogisk påbyggnadsutbildning i 
specialskolan (Skolverket, 2008) varierar stort mellan skolor men visar en 
sjunkande trend i samtliga skolor under perioden läsår 00/01-07/08(se dia-
gram 4). 
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Diagram 4: Andelen av lärare med en specialpedagogisk utbildning i specialskolan. 
(sammanställningen är gjord av förf. utifrån Skolverkets statistik) 

Sammanfattning 
Undervisning av elever med grav hörselskada började i Sverige med etable-
ringen av Allmänna institutet för dövstumma och blinda år 1808 (Förham-
mar, 1991). Beroende på den dominerande diskursen har olika undervis-
ningsspråk använts i skolor för elever med dövhet. Dessa har varit talad 
svenska, talad svenska med tecken som stöd och svenskt teckenspråk (Eriks-
son, 1999). I dag är undervisningen i specialskolor tvåspråkig (Specialsko-
lemyndigheten, 2005).  

Inkluderingsbegreppet har sin grund i normaliseringsprincipen från 1960-
talet som förordar att alla skall ha rätt till ett normalt liv utanför institutioner 
(Nirje, 2003; Tideman, 2000). Därefter började arbetet med integration av 
personer från institutionerna till övriga samhället. Integrationsbegreppet fick 
med tiden en negativ klang dels för att integrationsarbetet många gånger 
endast innebär en fysisk integration, dels för att begreppet uppfattades stå för 
ett synsätt som glömmer bort individens rätt att tillhöra en gemenskap redan 
från början (Rosenqvist, 2003). Bemötandet av eleven påverkas av perspek-
tivet på elevens svårigheter (Emanuelsson, 2004). 

En skola för alla – devisen står för att alla elever skall kunna få sin un-
dervisning i en gemensam skola (Brodin & Lindstrand, 2004). Elever med 
andra funktionsnedsättningar än dövhet har integrerats i den kommunala 
skolan men specialskolan för döva elever har kvarstått på grund av kommu-
nikationsspråket har varit annat än den som används i kommunala skolan. 
Detta kan ses som medierad inkludering (Ravaud & Stiker, 2001) för att 
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syftet är att under skoltiden ska eleven tillägna sig kunskaper tillsammans 
med andra elever i en gemensam språkmiljö. Målet är att utöver kunskaper 
ge eleven en god självkänsla vilket underlättar elevens delaktighet i samhäl-
let senare vid vuxen ålder (Jenkinson, 1997). 

  Det har alltid funnits döva elever med ytterligare funktionsnedsättningar 
i skolsystemet men de har oftast hänvisats till andra skolor än den regionala 
specialskolan. Efter FUNKIS-betänkandet, under de senaste tio åren, har 
antalet elever med flerfunktionsnedsättningar ökat i de regionala specialsko-
lorna. Under samma period har antalet lärare med specialpedagogisk på-
byggnadsutbildning minskat.  

Elever i behov av särskilt stöd kan ha olika diagnoser men som stöd för 
undervisning räcker inte den generaliserade bilden av funktionsnedsättning 
som förmedlas genom diagnosen. Istället behöver läraren själv reflektera 
över en enskild elevs respons på undervisningen och utifrån det anpassa 
undervisningen (Daniels, 2006; Hautamäki m.fl., 1993). 



 31

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna avhandling är att tydliggöra motsättningar i verksamheten 
så som de visar sig i lärarnas utsagor om undervisning av elever i behov av 
särskilt stöd i de statliga specialskolorna i Sverige, särskilt utifrån ett inklu-
deringsperspektiv. 
 
Frågeställningarna är: 
• Vilka aspekter lyfter lärarna fram som väsentliga i undervisningen av 

elever i behov av särskilt stöd? 
• Vilka möjligheter respektive hinder för en inkluderande undervisning kan 

utläsas utifrån lärarnas utsagor?  
• Hur ser lärare till elever med flera funktionsnedsättningar på samverkan 

med andra lärare i arbetslaget? 
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Undervisning av elever med 
funktionsnedsättning 

Tre perspektiv på specialpedagogik 
Det första och hittills dominerande perspektivet på specialpedagogik har 
varit det kategoriska perspektivet (Persson, 1998; 2001), även kallat kom-
pensatoriskt perspektiv (Nilholm, 2003) eller psykologisk-medicinskt para-
digm (Skidmore, 2004). Detta perspektiv fokuserar på individen och indivi-
dens funktionsnedsättning som orsak till svårigheter. Åtgärder syftar till att 
förbättra eller kompensera individens förmåga. Utifrån de kategorier som 
används i samhället kan man utläsa vilka politiska prioriteter som är aktuella 
(Daniels, 2006). 

Persson (1998; 2001) benämner det andra perspektivet för ett relationellt 
perspektiv. I det fokuseras samspelet eller interaktionen mellan eleven och 
andra aktörer i skolan. Utifrån det synsättet är elevens förutsättningar på-
verkbara genom förändringar i omgivningen. Specialpedagogiska åtgärder 
riktas inte enbart mot eleven utan också mot läraren och mot lärandemiljön 
och stöd ges till lärare att differentiera i undervisningen och stoffet. Persson 
menar att i det relationella perspektivet ligger ansvaret för specialpedagogisk 
verksamhet hos arbetsenheter och lärare vilka aktivt stöds av rektor. I det 
kategoriska perspektivet ses specialläraren, specialpedagogen och elevhälsan 
som ägare av specialpedagogiska frågeställningar och de förväntas att arbeta 
direkt med elevers svårigheter. Skidmore (2004) för fram ett sociologiskt 
paradigm utifrån vilket specialpedagogik fungerar som utsorteringsmeka-
nism och reproducerar samhällets ojämlikheter genom att flytta över några 
elever i andra former av undervisning. Detta har kritiserats för en allt för 
mekanisk syn på sortering av elever och ansetts vara ett deterministiskt per-
spektiv. Nilholm (2003) lyfter fram det kritiska perspektivet som växte fram 
ur kritiken på det kompensatoriska perspektivet. För mig förefaller detta 
perspektiv vara en utveckling av det relationella synsättet genom en mer 
kritisk granskning av bakomliggande krafter för specialpedagogiska lösning-
ar. Nilholm (2003) pekar ut tre olika krafter: strukturellt förtryck av avvi-
kande grupper, kategorisering utifrån olika professionella intressen och insti-
tutioners egna tillkortakommanden. 

Det tredje perspektivet är ett organisatoriskt paradigm (Skidmore, 2004) 
eller ett dilemmaperspektiv (Clark, Dyson & Millward, 1998; Nilholm, 
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2003) som betonar komplexiteten och inbyggda motsättningar i skolan som 
organisation. Å ena sidan skall skolan individanpassa sin undervisning och å 
andra sidan finns det en begränsad tid för elever att tillägna sig en bestämd 
mängd kunskaper. Olika lösningar på dessa dilemman har både för- och 
nackdelar. Clark m.fl. (1998) har i sina studier funnit att ett dialektiskt analy-
tiskt perspektiv har varit användbart för att analysera dilemman i verksamhe-
ter. De anser att perspektivets styrkor har varit att det utgår ifrån att dilem-
mat är skapat av flera krafter och processer. De menar att det kritiska per-
spektivets vision om att specialpedagogiken skulle försvinna om man lyckas 
bli av med de krafter som skapar behovet är osannolikt. Enligt deras sätt att 
se blir åtgärder för att minska behovet alltid temporära därför att det finns en 
inbyggd dynamik i lösningen som leder till nya motsättningar i systemet och 
därmed till nya utmaningar. 

Styrdokument 
Under studiens genomförande gällde följande styrande dokument: skollagen 
(SFS, 1985:1100), specialskoleförordningen (SFS, 1995:401), 1994 års läro-
plan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo 94) (SFS, 1994:1) och kursplaner för specialskolan. Redan i skollagen 
föreskrivs att undervisningen i specialskolan skall anpassas efter elevens 
förutsättningar. 

Utbildningen i specialskolan skall syfta till att ge barn och ungdomar med 
dövhet eller hörselskada en till varje elevs förutsättningar anpassad utbild-
ning som så långt som möjligt motsvarar den utbildning som ges i grundsko-
lan (Lag 1999:886, (SFS, 1985:1100), 7 kap 1§) 

 
I specialskoleförordningen tas upp att elever med utvecklingsstörning skall 
följa särskolans kursplaner (3 kap. 4§). Ämnen som teckenspråk, svenska, 
engelska och drama har i specialskolan egna kursplaner men det finns inte 
några särskilda kursplaner som är anpassade för döva elever med utveck-
lingsstörning. Ämnena svenska och engelska finns i särskolans kursplaner 
och där börjar varje beskrivning av målen som eleven skall ha uppnått med 
meningen ”Eleven skall efter sina förutsättningar” vilket innebär att döva 
elever med utvecklingsstörning i dessa ämnen kan följa särskolans kurspla-
ner. Ämnena teckenspråk och drama finns inte alls i särskolans kursplaner 
utan i dessa ämnen måste läraren och skolan skapa sina egna riktlinjer. 
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Didaktiska aspekter 
Didaktik betyder undervisningslära och behandlar frågor som gäller under-
visningens innehåll och hur den genomförs (Ahlström & Wallin, 2000). Ahl-
ström och Wallin påminner om att didaktiken också har en moral-filosofisk 
aspekt i och med ställningstagandet angående frågan om vad som är värt att 
veta. Till exempel kan vi i religionsundervisning se hur samhällets syn har 
ändrats över tid från mekanisk inlärning av katekesen till ett reflekterande 
förhållningssätt till olika religiösa perspektiv. Innehållet under de första 
skolåren tillåts att styras mera av elevernas intressen än av några förutbe-
stämda kunskaper. 

De kunskaper som eleverna skall utveckla under de första skolåren är inte av 
en sådan karaktär, att de behöver organiseras som tillhörande olika skoläm-
nen. För att grundlägga en lust att lära och ta tillvara barnens nyfikenhet, kan 
kunskaperna istället organiseras med utgångspunkt i barnens frågor (SOU, 
1992:94, s. 79). 

 
Kunskapen om att en bra undervisning bygger på elevers intressen och erfa-
renheter samt är individuellt anpassad är ingen ny kunskap. Inte heller att 
lärarens relation till eleven skall vara personlig och att inpräntandet av kun-
skaper utan motivation anses som bortkastad (Dewey, 1897; Pestalozzi, 
1780/1902; Rousseau, 1762/1978). Dessa aspekter är ännu vikigare i under-
visning av elever i behov av särskilt stöd. Slagstaskolan som var en fortsätt-
ning på Skolan för sinneslöa barn, vilket var den första skolan för elever med 
utvecklingsstörning, var tongivande i synen på undervisning för denna elev-
grupp under 1900-talets första halva (Brockstedt, 2000). Brockstedt beskri-
ver att arbetet kännetecknades av åskådlighet, utgick från verkligheten och 
var relaterad till det som eleven redan kände till eller kunde uppleva konkret. 
Undervisningen kallades helhetsundervisning och som jag ser det liknade 
den mycket dagens temaarbeten. 

Ytterligare aspekter lyfts fram som nödvändiga i undervisningen av elever 
med utvecklingsstörning (Algozzine & Ysseldyke, 2006; Hallberg, Veger-
fors & Hendar, 2008). Det gäller att erbjuda varierande och konkreta exem-
pel vid presentation av nytt stoft och vid lärande av komplexa färdigheter 
skall lektioner delas upp i mindre enheter. Det krävs flera möjligheter att 
praktisera sina kunskaper utanför klassrummet för att kunna generalisera 
dem. Eleverna kan behöva mer feedback och fler repetitioner än elever utan 
utvecklingsstörning. Mavilya (1982) påpekar att lärarna själva ofta måste 
tillverka mycket av materialet för elever med flerfunktionsnedsättningar och 
att det handlar om att pröva sig fram för att det inte finns några metoder med 
säkra garantier på dess lämplighet till den enskilda eleven. Göransson (1999) 
påminner om att betydelsen av utformningen av enskilda undervisningsvari-
abler så som material, lärarkompetens alltid skall ses i kontexten av helhet 
m.a.o. vilket sammanhang skapas av andra undervisningsvariabler i situatio-
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nen och i andra undervisningssituationer för eleven. Ainscow (2000) anser 
att undervisning där elevers samlärande stimuleras med hjälp av frågor, där 
deras utveckling bedöms kontinuerligt i det dagliga arbetet och där lärarna 
reflekterar över sin egen och varandras undervisning, är faktorer som gör 
undervisningen av elever i behov av särskilt stöd framgångsrik. 

 Engeström (2008) menar att det finns tre faktorer som styr en undervis-
ningssituation. Den ena är det formella skolsystem som påverkas av lagar, 
läroplaner och budget, den andra det praktiska arbete i klassrummet som 
formas utifrån innehåll och undervisningsmetoder. Den tredje faktorn består 
av bedömning, schemauppläggning, användning av utrymmen, gruppering 
av elever, rutiner för disciplinåtgärder och interaktion mellan lärare samt 
mellan lärare och föräldrar. Den tredje faktorn, menar Engeström är den som 
benämns som den dolda läroplanen (se även Broady, 2007). 

Differentiering  
I samband med införandet av Lpo 94 och Lpf 94 infördes det mål- och kun-
skapsrelaterade betygssystemet i gymnasieskolan 1994/1995 och i grundsko-
lan ett år senare (Andersson, 2002). Eriksson (2007) anser att skolans mål-
sättning, eller med andra ord verksamhetens motiv, har förskjutits från att 
erbjuda en bra undervisning till att stötta elever så att de uppnår godkänd 
nivå i ämnena. Bytet till det nya bedömningssystemet, från betygsystem till 
mål- och kunskapsrelaterat system, påverkade kraftigt skolans syn på vilka 
elever som betraktades vara i behov av särskilt stöd. I det tidigare relativa 
betygsystemet ingick att det fanns en viss andel ettor, tvåor osv. men i da-
gens system blir dessa elever utan betyg för att de inte har uppnått målen och 
kan därför inte godkännas. Det specialpedagogiska arbetet i skolan styrs av 
målet att hjälpa elever att bli godkända (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 
Ranagården & Jacobsson, 2004). Emanuelsson (2002) påpekar att valet av 
begreppet godkänd som relaterar till personen i stället för godkänt som rela-
terar till resultatet var ett medvetet val av beredningsgruppen och av riksda-
gen. Han menar att det är ett uttryck av ”väl etablerade upplevelser och upp-
fattningar av elevers olika ’värde’ i utbildningssammanhangen” (Emanuels-
son, 2002, s. 27) .  

Pedagogiskt arbete kännetecknas av komplexitet och Andersson (2007) 
menar att pedagogen arbetar i ett spänningsfält mellan verksamhetens ramar 
och den enskilde elevens behov. Den enskilda läraren gör flera val både vid 
planering av undervisning och i själva undervisningssituationen. Hans eller 
hennes erfarenhetsbaserade kunskaper om hur det brukar fungera under rå-
dande förutsättningar blir ledande för beslut. Förutsättningarna som påverkar 
valen är elevernas kognitiva och emotionella situation i samspel med omgiv-
ningsfaktorer som utgörs både av den fysiska och sociala miljön samt av 
målet med undervisningssituationen (Imsen, 1999). 
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Kommunikation 
Andersson (2002) har i sin studie fokuserat elever med såväl hörselnedsätt-
ning som utvecklingsstörning och deras lärare utifrån ett kommunikativt 
perspektiv. Undersökningen gällde endast de miljöer där det användes visu-
ell-gestuell kommunikation i form av teckenspråk eller tecken och samtidigt 
tal. Andersson anser att utgångspunkten för pedagogiska handlingar skall 
vara barnets aktuella intressen, utvecklingsålder och kommunikativa förmå-
gor.  Men i hennes material visade det sig ofta att barnet blev en svarande 
part i ett vertikalt samtal där de vuxna inte anpassade sin kommunikation 
tillräckligt till barnets behov. De saknade många gånger förmågan att anpas-
sa sig till barnets intresse, kommunikationsförmåga och kommunikations-
strategier. För att kunna stötta barnets språkutveckling krävs av den vuxne 
att denne kan ge ord för de upplevelser som upptar barnets uppmärksamhet 
och för att den vuxne skall kunna uppmärksamma detta måste han/hon kunna 
inta barnets perspektiv (Lahey & Bloom, 1988). 

Att ge tidsutrymme för eleven att svara på frågor har visat sig vara stöd-
jande för många minoritetsgrupper i undervisningssituationer men det anses 
särskilt betydelsefullt för elever med funktionsnedsättning (Brodin, 1991; 
Rowe, 1986; Valcante, Roberson, Reid & Wolking, 1989). 

Tidigare studier om lärares upplevelser av att 
undervisa elever i behov av särskilt stöd 
Granlund, Roll-Pettersson, Steénsson och Sundin (1994) kartlade upplevda 
behov dels i familjer som hade förskolebarn med funktionsnedsättning, dels 
hos förskole- och skolpersonal. Sammanlagt 24 klasslärare som arbetade i år 
2 med barn mottagna i särskolan och som hade flera funktionsnedsättningar, 
svarade, vilket var samtliga lärare i undersökningsgruppen. Det fanns sju 
utsagor där flera än hälften av lärarna ansåg sig ha hjälpbehov. Utsagorna 
tog upp följande: 
 

• mer information om min elevs handikapp/funktionsnedsättning 
• mer information om hur jag skall bemöta min elevs beteende 
• mer information om hur jag skall undervisa min elev 
• mer information hur jag skall leka och kommunicera med min elev 
• flera tillfällen att träffa och tala med andra i min egen yrkesgrupp 
• träffa en rådgivare/konsult mer regelbundet 
• läsa litteratur om andras erfarenheter (s. 65) 

 
Forskarna hade haft en hypotes om att skolpersonalens hjälpbehov skulle 
vara mindre än förskolepersonalens på grund av att de arbetade i för elev-
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gruppen särskilda skolor och för att de hade en speciallärarutbildning. Hypo-
tesen bekräftades inte. Resultaten visade istället att skolpersonalens behovs-
upplevelser var desamma som hos förskolepersonalen som arbetade med 
elever med liknande funktionsnedsättningar. Granlund och Roll-Pettersson 
(2001) undersökte varianter av stödbehov hos lärarna i specialklasser. De 
mest prioriterade stödbehoven var dels att få tillgång till andra lärares erfa-
renheter genom möten eller texter, dels att få stöd i arbetet med individuella 
utvecklingsplaner. Andra områden med relativt hög prioritering var att lära 
sig mer om hur man skall bemöta elevens beteende. Direkt relaterad till gra-
den av elevens kommunikativa förmåga var behovet av information om hur 
man skall kommunicera med eleven. Studien visade också att lärarna som 
undervisade enligt grundsärskolans kursplan visade större behov av stöd än 
de som undervisade enligt träningsskolans kursplan.  

Westling Allodi och Fischbein (2000) hade i sin studie jämfört vanliga 
och särskilda undervisningsklasser och fann som karakteristiskt för under-
visningen att i särskilda undervisningsgrupper gavs det mer tid för elever och 
att tempot var lugnare. Eleverna behövde inte heller ta eget ansvar i samma 
utsträckning som det förväntades av elever i vanliga klasser. Enligt författar-
na betonar lärare i särskilda undervisningsklasser mer vikten av att skapa 
förtroendefulla relationer med föräldrarna. Dessa relationer kännetecknas av 
samarbete och respekt. Lärarnas samarbete sinsemellan i de olika typerna av 
klasser var bristfälligt men det fanns en kvalitetsskillnad i relationer som 
hade fått växa spontant och i sin egen takt jämfört med dem som var styrda 
uppifrån. Långsamt tempo och mindre variationer kännetecknar specialun-
dervisningen enligt flera forskare (Ahlström m.fl., 1986; Brodin & Ljusberg, 
2008; Haug, Persson, Nilsson & Egelund, 2006; Persson, 1995). Det förhåll-
ningssätt som finns i särskolan har också kritiserats för att fragmentera kun-
skaper, sakna progression i undervisningen och därmed försvåra elevernas 
lärande (Berthén, 2007). 
 

Tidigare studier om lärares uppfattningar om 
inkludering 
Länge har man sett lärares undervisning som något fast planerat och starkt 
relaterat till lärares personlighet. Detta synsätt försvårar möjligheten att ge 
lärare konstruktiv kritik. En annan styrande kraft ligger hos läromedelspro-
ducenter som genom sina produkter påverkade lärares uppläggning av sin 
undervisning.  Den elev som inte passade in i dessa ramar var en ”elev med 
särskilda behov”. En manifestation av ett ändrat synsätt på elevens behov 
kan ses i omformuleringen av uttrycket ”elev med särskilda behov” till ”elev 
i behov av särskilt stöd” (SOU, 1998:66, s. 16) vilket visar en förskjutning 



 38 

från att betrakta problemet som ett individuellt problem till ett relationellt 
problem. Det perspektivet betyder i praktiken att i en analys av elevens till-
kortakommanden skall fokus riktas mot undervisningen och vilka föränd-
ringar som behövs för att kunna ge det stöd som eleven behöver. Orsaken till 
uppkomsten av specialpedagogiska behov kan ses som omgivningens och 
undervisningens tillkortakommande att bemöta mångfalden av elevers olika 
förutsättningar (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist, 2001). Två huvudsak-
liga hinder för inkludering är, enligt Mittler (2004), negativa attityder och 
låga förväntningar hos beslutsfattare, föräldrar, lärare och ibland även hos 
eleven själv. En norsk studie visar att trots regeringens föreskrifter, är an-
passningen av undervisningen efter den enskilda/enskilde elevens behov 
mycket begränsad i Norge (1993). Pihl (2001) som har analyserat norska 
regeringens diskurs angående inkludering och exkludering menar att den 
officiella diskussionen om utbildningsreformer för inkludering skapar en 
myt om en inkluderande skola vilket förblindar oss från att se hur exklude-
ringen fortlever i en skepnad av inkluderingsreformer.  

Giangrecos, Dennis, Cloningers, Edelmans och Schattmans (1993) artikel 
”I’ve counted Jon”: Transformational Experiences of Teachers Educating 
Students with Disabilities är en av de mest citerade studierna, 78 träffar i ISI 
Web of knowledge i oktober 2008. Artikeln handlar om lärarnas uppfatt-
ningar och upplevelser av att undervisa elever med funktionsnedsättning. 
Forskarna fann att trots lärarnas negativa inställning i början, på grund av 
osäkerhet och rädsla, blev 17 av 19 lärare positivt inställda efter erfarenheten 
av att ha haft en elev med funktionsnedsättning i klassrummet en tid. Till 
följd av denna attitydförändring kunde de se fördelar med inkluderingen och 
se eleven i stället för funktionsnedsättningen. Detta genererade en positiv 
spiral med en ökad interaktion med eleven och ökad uppfinningsrikedom hos 
lärarna om sätten att undervisa. Innan dess hade lärarna upplevt att det hade 
varit elevassistentens eller specialpedagogens angelägenhet. De undervis-
ningsmetoder som användes byggde på arbetssätt som grupparbete generellt 
eller kooperativt lärande. Med kooperativt lärande menas lärande i grupper 
där elever arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål men där uppgif-
terna är medvetet anpassade och riktade efter varje enskild elevs förmågor. 

Karakteristiskt för ett fungerande stöd från andra var att upplägget och 
målen var gemensamma, att specialpedagogen eller annan specialist var när-
varande i klassrummet, att de samarbetade med läraren och att läraren fick 
bekräftelse på sina insatser.  

Giangreco m.fl. (1993) tror att en förändring mot en mer positiv inställ-
ning till inkludering ibland kan bero mer på lärarens egenskaper än på yttre 
faktorer i skolan eller hos eleven. Att se det enbart på detta sätt kan bedömas 
som förenklat utifrån en transaktionistisk modell som betonar orsakssam-
manhangets komplexitet vilket uttrycks av Llewellyn och Hogan (2000) på 
följande sätt: “/---/ many behaviours do not have a single or unique cause 
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and draws attention to the large number of variables interacting and, indeed, 
multiplying their effects as a result of the interactions taking place” (s. 162).  

Två litteraturgenomgångar om lärares attityder till inkludering är dels en 
meta-analys av Scruggs och Mastropieri (1996) av 28 amerikanska studier 
gjorda under 1958-1995, dels en översikt av Avramidis och Norwich (2002) 
som täcker artiklar från mitten av 1980-talet till 2000, sammanlagt 55 artik-
lar varav flera internationella studier. Resultaten av dessa två litteratur-
genomgångar redovisas nedan, sorterade efter lärar-, elev- och omgivnings-
faktorer på mikronivå och därefter faktorer som fanns på meso- och makro-
nivån. 

Scruggs och Mastropieris analys visade att sammanlagt två tredjedelar av 
lärarna sade sig vara positiva till tanken om inkludering men en knapp majo-
ritet var villiga att inkludera elever med funktionsnedsättning i sin egen 
klass. Trots att de analyserade studierna sträckte sig över fyra decennier 
kunde de inte finna något samband när i tiden undersökningen var gjord och 
lärarnas villighet att inkludera elever med funktionsnedsättning. Att det inte 
fanns någon tydlig ökning över tid i lärarnas beredskap att inkludera elever 
med funktionsnedsättning ansåg Scruggs och Mastropieri som ett misslyck-
ande för lärarutbildning för att den inte hade kunnat förbereda lärare att be-
driva inkluderande undervisning. 

Avramidis och Norwich däremot hade funnit en studie, gjord i Storbritan-
nien 1991, där man konstaterade att lärarnas attityder hade blivit mer positi-
va under perioden 1980-1990. Resultatet kan vara en konsekvens av att be-
greppet en skola för alla hade blivit politiskt korrekt, vilket kan ha lett till att 
lärarna ville skatta sina attityder mer mot det positiva hållet på bekostnad av 
överensstämmelse med deras dagliga beteende. Scruggs och Mastropieri 
noterade dessutom att frågan om eleverna drar nytta av inkluderingen besva-
rades mer positivt ju mer svepande frågan var. Det visade sig också att om 
frågan krävde ett tydligare ställningstagande blev svaren mer försiktiga. Yt-
terligare ett samband fanns mellan lärares syn på funktionsnedsättning och 
attityd till inkludering. Det visade sig att de lärare som hade en miljörelate-
rad (jfr relationell) syn på funktionsnedsättningar var mer positiva än de med 
en medicinsk (jfr kategorisk) syn (Avramidis & Norwich, 2002). 

Lärare med en specialpedagogisk utbildning var mer positiva till inklude-
ring än lärare med endast grundutbildning (a.a.) då de upplevde att de inte 
hade tillräcklig utbildning för att undervisa dessa elever (Scruggs & Mastro-
pieri, 1996). I många studier lyfts fram att utbildning och fortbildning ökar 
den positiva inställningen till inkludering (Scruggs & Mastropieri, 1996). Ett 
annat positivt samband visade sig mellan undervisningserfarenhet av elever 
med funktionsnedsättning och attityd, ju längre erfarenhet desto mer positiv 
attityd. I några studier fanns det också ett samband mellan en generell un-
dervisningserfarenhet och attityd vilket pekade på att lärare med kortare 
erfarenhet (under 14 år) var mer positivt inställda men det fanns också studi-
er där man inte hade kunnat finna ett sådant samband (Avramidis & Nor-
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wich, 2002). I några studier framkom att kvinnliga lärare var mer positiva till 
inkludering än manliga. 

Det är inte överraskande att både typ och grad av funktionsnedsättning 
hos eleven hade en markant relevans till attityder hos lärare. Det fanns en 
tydlig skiljelinje i acceptansen av elever med fysiska eller sensoriska funk-
tionsnedsättningar och elever med beteendestörningar eller utvecklingsstör-
ning (Avramidis & Norwich, 2002; Scruggs & Mastropieri, 1996). Allra 
svårast att inkludera ansågs elever med beteendestörningar eller med flera 
funktionsnedsättningar vara (Avramidis & Norwich, 2002). 

Faktorer i den psykosociala miljön som påverkade attityder mot det nega-
tiva var dels ökat ansvar och arbetsbelastning (Scruggs & Mastropieri, 
1996), dels bristande stöd (Avramidis & Norwich, 2002; Scruggs & Mastro-
pieri, 1996). Stödet som efterfrågades var en elevassistent i klassen och re-
gelbunden kontakt med en specialpedagog. Forskning visar att klasslärarens 
upplevelse av minskat ansvar för eleven ökade den positiva inställningen 
(Scruggs & Mastropieri, 1996). Avramidis och Norwich (2002) fann att t.ex. 
elever med sensoriska funktionsnedsättningar lättare kunde inkluderas om 
det fanns stöd från en ambulerande lärare. De noterade också att samarbete 
med en specialpedagog befrämjade en positiv attityd till inkludering men att 
det behövdes tid för att en samplanering skulle kunna ske. I flera studier 
lyfte lärarna fram att de saknade planeringstid till undervisning av elever 
med funktionsnedsättning (Avramidis & Norwich, 2002; Scruggs & Mastro-
pieri, 1996). Minst en timme mer per dag för planering ansågs vara nödvän-
digt (Scruggs & Mastropieri, 1996). 

Den fysiska miljön måste vara anpassad och i studierna rapporterades en 
brist på anpassat undervisningsmaterial. Klasstorleken menade lärarna skall 
vara mindre när elever med funktionsnedsättning finns i klassen. 

Studierna visade ett samband mellan kontexten och lärares attityder och 
ett sådant samband var till exempel om skolan hade specialklasser var lärar-
na mera benägna att exkludera eleverna från de reguljära klasserna. M.a.o. 
kan det ses som att inrättandet av speciallösningar leder till kategorisering av 
elever utifrån dessa (jfr Baggens, 2006). Ett annat samband var rektors in-
ställning till inkludering. Om rektorn visade en positiv inställning till inklu-
dering fick detta effekter på enskilda lärares attityder till inkludering och på 
skolkulturen (Avramidis & Norwich, 2002; Scruggs & Mastropieri, 1996). 

I en senare litteraturstudie (Linikko, 2006) framkom följande faktorer som 
påverkar möjligheter till inkludering. Faktorer som låg hos läraren var om 
läraren var elevorienterad eller kursplansorienterad. De elevorienterade lä-
rarna var mer positiva till inkludering. Om läraren hade fått specialpedago-
gisk fortbildning var hon eller han mer positiv till inkludering. Ytterligare en 
faktor som påverkade lärares attityder till det positiva var naturligtvis om 
han eller hon tidigare hade haft positiva erfarenheter av inkluderande under-
visning. Däremot visade det sig att längden av undervisningserfarenhet i en 
vanlig klass var utan betydelse när det gällde attityder till inkludering.  
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I många studier hade ett kategoriskt perspektiv använts och detta visade 
att elevens funktionsnedsättning spelade in på så sätt att elever med socio-
emotionella svårigheter eller med utvecklingsstörning upplevdes svårare att 
inkludera än elever med andra funktionsnedsättningar. Ju svagare elevens 
kommunikativa förmåga var desto större var lärarens behov av kunskaper 
om hur man skall kommunicera med eleven. 

Organisatoriska faktorer som påverkade var flera. Klasstorleken verkade 
vara avhängig av den rådande klasstorleken på skolan på så sätt att lärare 
med elever med funktionsnedsättning i klassen ville ha några färre elever i 
sin klass jämfört med de andra klasserna. Utrymme för planeringstid befräm-
jade inkludering medan däremot resurser i form av extra personer som elev-
assistent eller specialpedagog kunde ha motsatt effekt och leda till att klass-
läraren lämnade ansvaret till den andra personen och som följd av detta kun-
de eleven bli mer exkluderad. För inkluderande effekter krävdes ett gott 
samarbete mellan involverade personer.  

Sammanfattning 
Specialpedagogiska handlingar kan ses utifrån flera olika perspektiv och 
forskarna benämner dem lite olika. Fokus på individens funktionsnedsättning 
som orsak för individens tillkortakommanden benämns som kategoriskt, 
kompensatoriskt eller psykologisk-medicinskt perspektiv. Ett sociologiskt 
paradigm lyfter fram fall där personer med funktionsnedsättning utsorteras 
ur en gemenskap och hänvisas till andra alternativ. När utgångspunkt tas i 
interaktionen mellan individen och dennes omgivning, där åtgärder riktas 
både mot eleven och mot omgivningen, kallas det för ett relationellt perspek-
tiv. Utifrån att organisationer har sina kulturer och regler och individen sina 
behov kan motsättningar uppstå. Ett sådant perspektiv som utgår från denna 
dynamik kallas dilemmaperspektiv eller organisatoriskt paradigm.  

En bra undervisning bygger på elevers intressen och erfarenheter. Läraren 
har en betydelsefull roll i skapandet av lärandemiljöer utifrån den enskilda 
elevens behov inom befintliga regler och resurser. Införandet av Lpo 94 har 
ökat lärarnas fokusering på uppnåendemålen och målet för specialpedago-
giskt arbete har blivit att hjälpa elever att bli godkända. I undervisning för 
elever med funktionsnedsättning betonas bland annat mer tid för elever, lug-
nare tempo, varierande och konkreta exempel vid presentation. Men flera 
forskare har funnit att specialundervisningen kännetecknas av mindre varia-
tion. 

Behoven som framkommer hos lärarna som arbetar med elever med funk-
tionsnedsättningar är att de behöver mer kunskaper om funktionsnedsätt-
ningens konsekvenser för eleven och undervisningen. Dessa kunskaper kan 
nås genom reflektioner med andra lärare, med en handledare eller genom 
skrivna berättelser om andras erfarenheter. Mer planeringstid behövs för att 
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kunna skapa en bra undervisningssituation för elever med funktionsnedsätt-
ning. 

Lärares syn på inkludering varierar. Från redovisade studier framkommer 
att lärare med specialpedagogiska kunskaper är mer positiva till inkludering 
än övriga. Ett relationellt perspektiv hos läraren ledde till mer positiv syn på 
inkludering.  Kvinnliga lärare är också mer positiva till inkludering än man-
liga. Det framkommer även att det finns en diskrepans mellan verklighet och 
ideologi och att det är fler som är positiva om de inte själva är berörda. Lika-
så att den positiva inställningen ökar med egen erfarenhet av att ta emot ele-
ver med funktionsnedsättningar. Elevens funktionsnedsättning påverkade 
lärarens attityd till inkludering och elever med beteendestörningar eller med 
flerfunktionsnedsättningar ansågs svårast att inkludera. Rektors positiva 
attityd och stöd för inkludering hade en stark påverkan på lärarnas syn på 
inkludering. 
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Pilotstudie 

Bakgrund 
Det saknas studier om hur lärarna i specialskolan upplever inkludering av 
döva elever med ytterligare funktionsnedsättningar och därför genomfördes 
under hösten 2001 en pilotstudie för att få en inblick i områden som lärare 
och annan personal upplevde som problematiska i arbete med elever med 
lindrig utvecklingsstörning utifrån ett inkluderingsperspektiv. Informationen 
och inbjudan till studien distribuerades genom rektorerna på de fem regiona-
la skolorna och på fyra skolor i Finland. Rektorerna delade ut ett informa-
tionsbrev till samtliga lärare, assistenter och elevvårdspersonal. Brevets syfte 
var att inspirera personalen att skriva ett svarsbrev där de helt fritt kunde 
berätta om sina erfarenheter och förväntningar om inkludering av elever med 
lindrig utvecklingsstörning. I brevet (bil. 1) uppmanades personalen att skri-
va ett brev där de fritt berättade om vad som var mest angeläget för dem med 
tanke på inkludering av döva elever med lindrig utvecklingsstörning. Tänk-
bara områden som nämndes i brevet var deras egna erfarenheter, arbetssätt 
och kamratrelationer för eleven med lindrig utvecklingsstörning. En liknande 
metod hade använts av Berg (1999) i en studie om skolkultur för att kunna 
fånga lärarnas egna röster. 

Pilotstudien avslutades våren 2002. En innehållsanalys genomfördes vil-
ken innebar att de områden som brevsvaren tog upp kategoriserades för att få 
en inblick i de ämnen som respondenterna ansåg som väsentliga. Studiens 
syfte var att fånga och beskriva skolpersonalens uppfattningar och erfarenhe-
ter av undervisning av döva elever med lindrig utvecklingsstörning, både i 
Sverige och i Finland.  

Resultat  
Endast nio svarsbrev från fyra olika specialskolor i Sverige och ett brev från 
en specialskola i Finland erhölls. På grund av det faktum att endast ett svar 
från Finland inkom, togs det finska brevet ut ur den fortsatta analysen.  

Längden på svaren varierade från 61 till 438 ord och samtliga responden-
ter var lärare. Alla hade en pedagogisk utbildning och åtta av nio hade dess-
utom en speciallärar- eller specialpedagogutbildning med inriktning mot 
döv/hörsel. Lärarnas sammanlagda yrkeserfarenhet varierade från 10 till 38 
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år med en median på 25 år och undervisningserfarenheten på specialskolan 
hade en median på 23 med en variation mellan 1 och 28 år.  
 
Tabell 2:Antal år som lärarna hade undervisat 

Yrkeserfarenhet ≤ 2 år 2-5 år 6-19 år ≥ 20 år Antal svar 

I specialskolan 2 1 1 5 9 

I andra skolformer 2 0 3 3 8 

Sammanlagt 0 0 1 8 9 
 
Sex pedagoger undervisade år 7-10 och två av dem arbetade också som stu-
dierektorer. Två pedagoger undervisade år 1-4 och en av pedagogerna var 
verksam i förskolan. 

De teman som oftast lyftes fram handlade om elevrelationer, samt anpas-
sat respektive konkret arbetssätt. Andra områden som berördes i breven var 
organisation, elev, föräldrar, kamrater, personal och styrning. Nedan ges en 
sammanställning av de tre mest frekventa och de tre mest sällsynta temana.  
 
Tabell 3: Teman i brevsvaren. 

Vanligaste teman Antal brev Mest sällsynta teman Antal brev 

Elevrelationer  7 Föräldrar 2 

Anpassat arbetssätt 7 Skolledning 2 

Konkret arbetssätt 5 Läroplan 2 
 

Lärares tal om elevrelationer 
Tre sätt att se på elevrelationer kunde urskiljas. Jag kallar dem tolererande, 
humanitära och aktivt inkluderande. Det tolererande synsättet handlar om att 
eleven fick vara i klassen men att kamraterna i stort inte räknade med henne 
eller honom utan hade ett neutralt bemötande av eleven. ”De är ’artiga’ mot 
henne men hon har svårt att hänga med i deras samtal så fort de blir lite ab-
strakta. Så de har inte något stort utbyte av varandra (brev 4).” Det förekom 
ingen regelrätt mobbning men de andra eleverna upplevde att det var svårt 
att kommunicera med elever med utvecklingsstörning och därför blev de 
exkluderade. Social exkludering har tidigare beskrivits i avhandlingen under 
rubriken Normalisering, integrering och inkludering.  
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De andra eleverna märkte naturligtvis att de var annorlunda men enligt dem 
förekom ingen mobbing men man hade heller inte så nära kontakt med dem. 
Två av eleverna från den stora gruppen arbetar nu som lärare och jag har dis-
kuterat situationen med dem. De tyckte att det inte gick att kommunicera med 
dessa tre elever De förstod att de tre var annorlunda så de ”lät dem var” (brev 
9). 

 
Bemötandet kunde bli avvisande i handling utan att det uttrycktes i ord eller 
eleven med funktionsnedsättning kunde aktivt själv leta sig till andra kamra-
ter. ”I praktiskt arbete, laborationer har de ofta lämnats ensam av tilldelad 
kompis eller sökt sig till en ’likadan’ klasskompis (brev 6).” 

Det humanitära synsättet varierar från att man är mån om att eleven har 
kontakter med andra elever med utvecklingsstörning till att man accepterar 
eller aktivt medverkar bildning av grupper med enbart elever med ytterligare 
funktionsnedsättning.  

De hade inte utflykter och studiebesök tillsammans med oss utan hade kon-
takt med en klass på Åsbackaskolan som de träffade och hade lägerskola 
m.m. tillsammans med. Vid avslutningsresan i år 10 var alla elever med men 
de lätt utvecklingsstörda umgicks mest med varandra (brev 9).  

 
Synen att lika barn leker bäst framkom i uttalande som ”Eleven behöver 
’vänner’ där de duger som de är (brev 1)”. Skapandet av särskilda undervis-
ningsgrupper kunde ses som den bästa lösningen. 

Av de sex arbetslagen som då bildades ansvarade två arbetslag för elever med 
specifika inlärningssvårigheter. Dessa elever kom från olika klasser och 
skiljdes ganska drastiskt från sina kamrater som de gått i samma klass med i 
många år. Detta upplevdes mycket negativt till en början och flera föräldrar 
var mycket missnöjda. Men vad jag har förstått är de flesta elever och även 
deras föräldrar i dag nöjda (brev 5). 

 
Brevskrivaren kommenterar att de flesta elever är nöjda men inte alla. Det 
tredje synsättet, aktivt inkluderande nöjer sig inte med att eleven får vistas i 
klassen utan strävar mot elevens delaktighet. 

En viktig del för mig är att alla i en grupp ska känna sig accepterade och vara 
en del av gemenskapen, men det var ibland svårt att få gehör för det hos alla 
elever. Det uppstod mycket konflikter och irritation från alla håll. Ibland 
kunde dock samarbetet och samvaron flyta ganska bra, och vid sådana stun-
der kände jag mig väldigt nöjd (brev 2). 

 
Lärartätheten är hög i specialskolan och elevgrupperna små vilket ledde till 
att lärare såg möjligheter att berika elevernas kontakter med att slå ihop 
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grupper. ”Eftersom specialskolorna har få elever i varje årskurs är det posi-
tivt att arbetslaget kan samarbeta i vissa situationer så eleverna får möjlighet 
att vara med flera barn (brev 5).” Den aktivt inkluderande läraren menar att 
trots aktiva insatser kan känslan av utanförskap uppstå men menar att ännu 
större utanförskap blir följden i en segregerad miljö. 

Ett visst mått av utanförskap finns det nog alltid risk för, men frågan är om 
den risken inte är större om man går på en helt annan skola. Då får man ju 
aldrig chansen att komma med i gemenskapen (brev 2).  

 

Arbetssätt 
Flera brevskrivare lyfter fram att det behövs ett konkret verklighetsanknutet 
arbetssätt. 

När det gäller arbetssätt så är det så att många av våra elever kräver ett mera 
praktiskt inriktat arbetssätt, en koppling mellan det teoretiska och praktiska 
på ett mycket konkret sätt (brev 2). 

 
Undervisningen formas utifrån den enskilda elevens behov och intressen i 
största möjliga mån men skolschemat och lokaler kan sätta hinder. 

Vi har fem elever tillsammans men dom är ej en grupp utan dom behöver oli-
ka saker för att lära sig. Men jag tycker att alla behöver en mer samlad skol-
dag och där vi gör "riktiga" saker också ex. lagar lunch handlar m.m. En del 
dagar drömmer jag om ett eget hus. Idag är det svårt att nappa på elevernas 
egna initiativ vill någon baka är hemkunskapen upptagen, vill någon kolla in 
grodor är NO-salen upptagen o.s.v. (brev 4). 

 
Några ämnen kunde uppfattas mer lämpliga att ha tillsammans med alla ele-
ver än andra. Dessa ämnen eller aktiviteter var idrott, tema med praktiskt 
arbete och friluftsaktiviteter. 

De flesta påpekar att all personal behöver fortbildning med ett generellt 
innehåll om hur personer med utvecklingstörning tänker och uppfattar sin 
omgivning och specifikt om hur man kan anpassa undervisningen. Den ut-
bildningen skall inte enbart vara för lärare utan för all personal. 

Jag anser också att det måste ordnas vidareutbildning till personalen på speci-
alskolorna så vi får kunskap i vad det innebär att vara utvecklingsstörd. Hur 
ska vi bemöta eleverna och vilka krav är rimliga. Med personal menar jag 
pedagoger i skolan och på fritidshemmet, personalen i matsal och på elevhem 
samt rastverksamheten (brev 5). 

 
Några brev lyfte fram att det behövs ytterligare resurser men det fanns också 
ett brev där en lärare menade att resurserna på specialskolan borde räcka till 
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att ta hand om elever med ytterligare funktionsnedsättning. Intressant var att 
denna person endast hade arbetat en kort period på specialskolan. Utsagor 
om mer eller mindre segregerade grupper och om full inkludering var jämnt 
fördelade.  

Elevers sociala situation var ofta kommenterad och relationernas kvalitet 
med klasskamrater varierade. Lärarna kunde konstatera att relationerna fun-
gerade bra under de tidigare åren men genom skolgången blev elever med 
utvecklingsstörning mer och mer isolerade. Endast lärare som regelbundet 
arbetade för acceptans och diskuterade värdefrågor med sina elever, ansåg 
att de lyckades motarbeta den successiva bortstötningen. Det fanns en be-
skrivning om ett passivt förhållningssätt där läraren enbart konstaterar att 
eleven utestängs. ”I praktiskt arbete, laborationer har de ofta lämnats ensam 
av tilldelad kompis eller sökt sig till en ’likadan’ klasskompis.”  

Undervisningen beskrevs ofta som mycket individanpassad. Eleverna 
kunde t.ex. ha proven enskilt eller arbetade i små grupper med nivåanpassat 
material. Följande citat beskriver tydligt ambitionen hos lärare. 

Individualisering innebär också att man får delta i socialt samspel på den nivå 
men har behov av, lär sig uttrycka sina åsikter inför en större grupp och lär 
sig motivera sina ställningstaganden inför andra. Detta kräver större elev-
grupper. Elever som har behov av en långsammare studietakt med tydlig och 
upprepad handledning ska ha rätt till det. Individualisering innebär också att 
den som blir orolig av en miljö med mycket folk inte ska tvingas in i ett så-
dant sammanhang och den som behöver en "ren miljö" utan en massa bilder, 
teckningar och skriven information på väggarna ska slippa det, medan den 
som inspireras av sådan information ska ha rätt att få det (brev 9). 

 
Kursplanen lyftes fram av två brevskrivare när de talade om undervisning.  
De upplevde att undervisningen av elever med utvecklingsstörning som följ-
de särskolans kursplan kändes mer motiverad eftersom de hade möjligheter 
att nå målen i den. Skolledningens uppgift var att möjliggöra inkludering 
genom att se till att det fanns resurser för eleverna och utbildning för perso-
nalen. Föräldrar nämndes i två av breven och de beskrevs antingen som att 
de hade svårt att acceptera elevens funktionsnedsättning eller att de måste få 
tydligare information om vad som gäller i skolan.   

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis verkar det som att några av lärarna arbetar aktivt för 

inkludering men andra ser det som en omöjlighet i nuvarande situation. Sär-
skilt tydligt var osäkerheten om vilka svårigheter elever med utvecklings-
störning har och hur man skall bemöta dessa. Lärarna hoppades på mer ut-
bildning och större möjligheter att variera undervisningen utifrån elevens 
behov. Anmärkningsvärt var att ingen tog upp föräldrar som resurs och kun-
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skapskälla fast man i interventionsforskning lyfter samarbetet med föräldrar 
som en förutsättning för lyckade åtgärder (se t.ex. Bronfenbrenner, 1974). 
Som helhet verkade brevskrivarna oftast se inkludering som en uppgift för 
läraren att förverkliga. 

Denna pilotstudie låg som grund för definiering av frågeområden inför in-
tervjuguidens utformning till den följande studien som utgör grunden för 
denna avhandling. Områden som fokuserades var: arbetssätt, planering, stöd, 
utbildningsbehov, arbetslag, skolledning, arbete med individuella arbetspla-
ner, inkludering och bemötande. 
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Teoretiska perspektiv 

Detta kapitel tar upp utvecklingen av verksamhetsteorin och dess centrala 
begrepp. Den ger också en inblick i inom vilka forskningsområden teorin har 
använts och hur den kommer att användas i denna studie. Initialt kodade jag 
intervjumaterialet genom att sätta etiketter för mindre enheter utifrån vad det 
handlade om och förde in dem i kategorier (se metodavsnittet). I lärarnas 
beskrivningar av sin undervisningssituation med elever i behov av särskilt 
stöd handlade det mycket om aktiviteter, om hur de hade agerat utifrån de 
krav som undervisningen av elever i behov av särskilt stöd ställde. Verk-
samhetsteorin (cultural-historical activity theory) utgår från handlingar i ett 
verksamhetssystem och valdes därför som teoretisk referensram. Särskilt har 
Engeströms (2002) utveckling av verksamhetsteorin, så som den använts 
t.ex. vid arbets- och organisationsforskning varit inspirerande. Hans modell 
beskriver relationen mellan individens handlingar och kollektivets verksam-
het.  

                                                                                                        
Verksamhetsteori – Activity theory 
Intresset för en sociokulturell och en verksamhetsteoretisk ansats har ökat 
sedan 1990-talet (Daniels, 2004; Roth & Lee, 2007) Båda teorierna har sina 
filosofiska rötter i Hegel och Marx (se t.ex. Chaiklin, 2006; Eilam, 2003; 
Leontiev, 1986; Vygotsky, 1978). I sin kritik av Feuerbach tog Marx 
(1857/2003) upp att en begränsning i det materialistiska synsättet var att 
verkligheten betraktades som objekt. Marx menar att man hade förbisett 
verklighetens subjektiva sida som praktisk mänsklig-sinnlig verksamhet, 
som praxis. Han påpekar att det mänskliga väsendet inte enbart är den en-
skilda människans egenskaper utan summan av dessa och de samhälleliga 
förhållandena. Han konstaterar att ”/…/ människorna, som förändrar sin 
materiella produktion och sin materiella kommunikation, dvs. sin verklighet, 
förändrar därmed också sitt tänkande och sina tankeprodukter. Det är inte 
medvetandet som bestämmer livet, utan livet som bestämmer medvetandet” 
(s. 112).  

 Med praxis i verksamhetsteorin menas, enligt Daniels och Cole (2002), 
förståelsen av praktisk social verksamhet. De lägger till att fokus är ”on the 
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psychological impacts of organised activity and the social conditions and 
systems that are produced in and trough such activity” (s. 311). Detta inne-
bär att verksamhet (activity) inte skall förstås som en individuell verksamhet 
i sig utan verksamhetsteorin tar sin utgångspunkt utifrån samhället och ut-
ifrån individen som medlem i kollektivet (Lomov, 1982). Fast individens 
handlingar är grunden för verksamhet blir handlingarnas mening synlig först 
i relation till verksamheten och verksamhetens produkter kan inte skapas av 
en enskild handling (Chaiklin, 2006). 

 Grunden för både verksamhetsteori och sociokulturell teori lades av Vy-
gotsky i sin förklaring av människans mentala funktioner. Utifrån ett verk-
samhetsteoretiskt perspektiv refereras detta som första generationens verk-
samhetsteori. Hans kollegor Leontiev och Lurin utvecklade den genom att 
lyfta fram de sociala, kulturella och historiska aspekterna. I Europa har den 
kulturhistoriska verksamhetsteorin utvecklats bland annat av Engeström och 
Cole (Roth & Lee, 2007). Skillnaden i begreppen kulturhistorisk och socio-
kulturell menar Wertsch, del Rio och Alvarez (1995) är att den första syftar 
till det ursprungliga sovjetiska arvet och den andra till den västerländska 
tillämpningen av begreppet. Roth och Lee (2007) anser att de som bygger 
sina studier på Vygotskys tankar benämner sin ansats som sociokulturell och 
de som har Leontiev som grund anser sig ha ett kulturhistoriskt perspektiv.  
Engeström (2004) finner att den sociokulturella teorin kan sägas fokusera 
mera på språket och lägger åt sidan verksamhetens motiv och historicitet. 
Verksamhetsteorin analyserar verksamheten som en helhet med en innebo-
ende dynamik. 

I utvecklingen av verksamhetsteorin som jag ser den, är den största skill-
naden mellan Leontievs och Engeströms teorier deras kunskapsintressen. 
Leontievs kunskapsintresse riktades mot utveckling av personlighet och 
medvetenhet medan Engeströms är verksamheters förändringar och institu-
tionalisering. Hos båda finns ett dialektiskt förhållande mellan individen och 
samhället. Med andra ord skulle man kunna säga att i en figur-bakgrund 
relation har Leontiev individen som figur medan Engeström har kollektivet 
(jmf Kaptelinin, 2005). 

Verksamhetsteorin utgår ifrån att det finns en verklighet som påverkar oss 
och som vi kan påverka med våra handlingar. Vår bild av verkligheten for-
mas utifrån den kontext vi lever i och har levt i samt utifrån våra biologiska 
förutsättningar. Engeström (2002) menar att verksamhetsbegreppet ger ett 
fruktsamt perspektiv i analyser av förändringar och utveckling med sina 
begrepp som kännetecknas av målinriktning, förmedling, flerstämmighet, 
historiskt perspektiv och av inre konflikter. 

Utveckling av verksamhetsteorin 
Nedan följer en närmare beskrivning av de olika stadierna i utvecklingen av 
verksamhetsteorin. Verksamhetsteorin har sin start i Vygotskys kritik av den 
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tidigare beskrivningen av beteende. Tidigare beskrevs beteende som någon-
ting som byggde på en direkt reaktion på en stimulus och symboliserades 
med hjälp av den enkla formeln S → R där S står för en stimulus och R för 
en respons. Vygotsky kritiserade detta synsätt och menade att biologiska, 
elementära reflexer på stimuli utvecklas hos barnet på ett specifikt, endast 
för människan, typiskt sätt. Den mänskliga förmågan att t.ex. tillägna och 
använda sig av ett språk, leder till att språket blir andra gradens stimuli. Det-
ta ger oss i stället en mer komplex formel (Figur 1) där x är verktyg, symbol 
(kallas gemensamt för artefakt) som förmedlar stimuli. Själva akten kallar 
Vygotsky för mediated act, medierad handling. Vygotsky anser att det är 
människans användning av artefakter som skapar nya kulturellt baserade 
psykologiska processer hos individen (Vygotsky, 1978, s. 40). Ett barns 
tillägnande av dessa artefakter kallar han internalisering. Barnet internalise-
rar människans sätt att använda artefakter och betydelsen av ord i ett socialt 
sammanhang (Vygotsky, 1989) . Med begreppet mediering kunde Vygotsky 
lyfta fram att individen påverkar och påverkas av sociala, kulturella och hi-
storiska faktorer (Daniels & Cole, 2002). Men modellen har individen som 
utgångspunkt och beskriver kulturellt medierade handlingar på individnivå 
(Engeström, 2002).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leontievs verksamhetsteori 
Leontiev (1986) har arbetat med att analysera tänkandet utifrån en marxistisk 
grund. Han använder begreppet verksamhet och lyfter fram begreppen motiv, 
handling och operation i samband med verksamheten (se figur 2). Leontiev 
framhåller att tänkandet är en levande mänsklig verksamhet med samma 
principer som en praktisk verksamhet. I likhet med Vygotsky menar han att 
”Det är ju processerna i subjektets verksamhet, som alltid först är yttre och 
praktiskt och därefter också får formen av inre verksamhet, medvetandets 
verksamhet” (s. 33). Inre tankeprocesser är en internalisering av yttre prak-

Figur 1: Struktur av en medierad handling ( Vygotsky, 1978,  s. 40, 
översättning av förf.). 
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tiska verksamheter och det sker en växelverkan mellan dessa. Detta är möj-
ligt på grund av att de har samma generella struktur.  

Den praktiska verksamheten delar Leontiev in i tre olika nivåer med tre 
olika drivkrafter. Han menar att en verksamhet styrs av ett motiv och får sin 
energi från behovet som skall tillfredställas. Detta motiv är samma som sub-
jektets avbildning av objektet som den skulle transformeras till. Avbildning-
en är alltså inte identisk med det objektivt existerade tinget utan den är i en 
dialektisk relation till det. Han påpekar att det inte kan finnas någon verk-
samhet utan motiv men att motivet kan vara dolt, både medvetet och omed-
vetet.  

Verksamheten består av en eller flera handlingar som i sin tur är målin-
riktade. De mest enkla, rutinmässiga utföranden kallas operationer vilka 
styrs av rådande betingelser. Leontiev (1977) ger som ett exempel jaktverk-
samheten där motivet är att fälla bytet. Men om vi tittar på de olika rollerna i 
ett jaktlag kan vi se att drevkarlarnas mål är att jaga bytet ifrån sig. En hand-
ling som ensam inte skulle leda till ett fällande av djuret. Men i ett arbetskol-
lektiv som jaktlaget är det en framgångsrik handling för att den driver fram 
bytet till en jägare som kan fälla det.  Om vi skulle se på drevkarlarnas akti-
vitet som en egen verksamhet skulle det inte harmoniera med motivet att 
fälla bytet men mycket väl med något annat. Nedan en illustration av hur de 
olika nivåerna förhåller sig till varandra och vad de är relaterade till. 
 

Nivå  Styrs av 

Verksamhet  Motiv 

   

Handling  Mål 

   

Operation  Betingelser 

Figur 2: Verksamhetsstruktur (Leontiev, 1986) 

 
Pilarna i figuren visar verksamhetens processegenskaper där ytligt sett hän-
delser kan se lika ut men tillhöra olika nivåer eller ha olika riktningar. Leon-
tiev påpekar att verksamhet skall förstås som en ständig rörelse mellan dessa 
nivåer. Han konkretiserar detta med en beskrivning av när vi lär oss att köra 
bil och särskilt när det gäller att växla. Under en inlärningstid är nedväxling 
en handling och målet är att utföra det rätt. När vi har lärt oss det och t.ex. 
vill vända bilen på vägen, då säger han att själva växlingen har förflyttats till 



 53

en operationsnivå, den har automatiserats och att vända på bilen är på hand-
lingsnivå. Och båda procedurerna är operationer hos en van förare. Men 
Leontiev menar att det viktigaste för en analys av verksamhet är att kunna 
definiera de olika nivåerna i en verksamhet. Däremot kan man inte frigöra de 
olika enheterna ur sitt verksamhetssystem utan de skall ses i relation till var-
andra, i en process som har lett till omvandlingar under verksamhetens ut-
vecklingsprocess. Denna dialektiska förklaringsmodell mellan det individu-
ella och det kollektiva är andra generationens kulturhistoriska verksamhets-
teori. 

Engeströms verksamhetsteori 
Engeströms (1987) visar att hans modell över den mänskliga verksamhetens 
struktur bygger in människans utveckling från apa till människa. Han menar 
att den heldragna triangeln visar strukturen av djurens verksamhet (Figur 3). 
Dessa heldragna linjer bröts under evolutionen (den streckade triangeln) 
genom att vi började använda verktyg, att vi fördelade arbete och att vi ska-
pade kollektiva traditioner och regler för vårt gemensamma liv. 

 

 

 
 
 
 
Engeström sätter ihop de två trianglarna i figur tre till en triangel och får en 
ny figur (figur 4) där den översta triangeln motsvarar Vygotskys modell av 

Figur 3: Structure of activity in transition from animal to man [Verksamhetsbygg-
nad vid övergången från djur till människa (förf. översättning)] (Engeström, 1987, 
s. 76). 
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medierad handling. Han menar att Vygotskys triangel inte fångar den sociala 
aspekten och samarbetskaraktären i en verksamhet. Den beskriver verksam-
heten alldeles för begränsat och situationsbundet. Hans egen modell syftar 
till att vidga kontexten genom att ta in flera faktorer för att möjliggöra en 
bättre analys av handlingar (Engeström, 1987; 1999a). Modellen formas av 
sex olika knutar eller noder. Men dessa knutar skall inte tas som fasta enhe-
ter utan de förändras som resultat av motsättningar i verksamheten (Roth, 
Tobin, Elmesky, Carambo, McKnight & Beers, 2004). Engeström (1987) 
lånar också terminologin från ekonomiska teorier och menar att varje liten 
triangel i den stora står för fyra olika aspekter i likhet med nationalekono-
miska tankegångar, nämligen produktion (A), distribution (B), utbyte (C) 
och konsumtion (D).  
Marx (1857/2003) säger om de olika aspekterna följande: 

I produktionen tillägnar sig (frambringar, gestaltar) samhällsmedlemmarna 
naturprodukterna i enlighet med de mänskliga behoven; distributionen be-
stämmer det förhållande, vari den enskilde har del av dessa produkter; utbytet 
tillför honom de särskilda produkter i vilka han vill omsätta de honom genom 
distributionen tillfallna kvoterna; slutligen förtärs produkterna i konsumtio-
nen och blir föremål för den individuella tillägnelsen (s. 205).  

 
I skolsammanhang kan detta förstås som att i produktionsfältet (A) finns 
undervisningen och målet för undervisningen. Distributionsfältet (B) består 
av den arbetsfördelning som arbetslaget tillämpar och i utbytesfält (C) finns 
regler och skolans kultur som styr det gemensamma agerandet. I konsum-
tionsfältet (D) lyfts undervisningsmålets roll för subjektet och för gemenska-
pen fram. 
 
 

Figur 4: The structure of human activity [Strukturen för den mänskliga verksamhe-
ten](Engeström, 1987, s. 65) Modifierad och översatt av författaren. 

A 

B
D 

C 
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Engeström (1987) konstaterar att individer som deltar i en verksamhet pro-
ducerar inte endast resultat utan de producerar och reproducerar sig själva 
som medlemmar i en gemenskap och därmed också själva strukturen för den 
gemenskapen. De olika knutarna i modellen står för följande: Subjektet är 
individer eller grupper i den undersökta verksamheten. Det är deras hand-
lingar som förverkligar verksamheten och deras inverkan är analysens ut-
gångsläge. Det är utifrån undersökningens fokus som subjektet definieras 
och med en annan fokus kan detta subjekt definieras som ett objekt. Objektet 
är verksamhets råmaterial eller problemområde som skall förändras eller 
transformeras. Det har subjektets intentionalitet. Objektet uppträder på ett 
dubbelt sätt 

 
/…/ primärt – i sin oberoende existens som något som underkastar sig 

subjektets verksamhet och ombildar den, sekundärt – som föremålets avbild-
ning, som produkten av den psykiska återspeglingen av dess egenskaper, vil-
ken sker som ett resultat av subjektets verksamhet och inte kan ske på något 
annat sätt (Leontiev, 1986, s. 130). 

 
Detta skapar ett dialektiskt förhållande mellan subjektet och objektet efter-
som det finns en föreställning hos subjektet hur objektet kan transformeras 
så att motivet kan realiseras. Med andra ord motivet finns inbäddat i objektet 
(Engeström, 2000). En elev är det generella objektet för skolverksamhet för 
utan elever skulle det inte finnas någon skolverksamhet. Men varje enskild 
elev förkroppsligar motivet på sitt sätt vilket leder till specifika handlingar 
(jfr Engeström, 2000). En elev i en särskild undervisningsgrupp skulle kunna 
ses som en icketypisk elev, en som beter sig avvikande och den transforme-
rade bilden skulle vara den normala eleven, för åldern typiske eleven.  

Objektet konstitueras av subjektets handlingar via artefakter och vice ver-
sa. Enligt min uppfattning kan det ske på flera nivåer. Till exempel kan dia-
gnostisering och kategorisering av elever påverka lärarens uppfattning av en 
enskild elev till en stereotypisk bild. Därmed blir lärares handlingar och val 
av artefakter andra än om den enskilda elevens specifika och unika behov 
skulle vara i fokus. 

Artefakter är de medel som subjektet använder för att kunna omforma ob-
jektet. Verktyg och språk är grundläggande medel för människan. Med hjälp 
av verktyg formar vi naturen och med hjälp av språk begreppsliggör vi våra 
erfarenheter och upplevelser och för vidare våra kunskaper (Vygotsky, 
1978). Wartofsky (1979) menar att dessa grundläggande artefakter är grun-
den för representationer i en mänsklig verksamhet: 

The two fundamental forms of our activity are the making of things, and so-
cial interaction. These activities, especially in their integral relation to each 
other, are the requisites for our existence, day-to-day, and from one genera-
tion to the next. The making of things is essentially related to the production 
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and use of tools, as social interaction is essentially related to the production 
and use of language. Tools and language, then, become the basic artifacts by 
means of which the human species differentiates itself from its animal fore-
bears; and it is therefore in analysis of these basic artifacts that a theory of the 
genesis of representation needs to be developed (s. xvi). 

 
Wartofsky delar dessutom in artefakterna i tre olika nivåer. Den första ni-
våns artefakter, primära artefakter, syftar till artefakter som används i kon-
kreta handlingar. Begreppet sekundära artefakter täcker sådant som represen-
terar det konkreta som till exempel kartor och diagram. Den tredje nivåns 
artefakter är abstraktioner som till exempel vetenskapliga teorier.  Om arte-
fakter säger Engeström (2002) att verktyg, symboler och kulturella föremål i 
vid bemärkelse både styr och formar människan men ger henne också möj-
lighet att påverka sin omgivning.  

Lindstrand och Brodin (2006) understryker att det är genom användandet 
som artefaktens natur kan upptäckas. De menar att forskaren skall analysera 
artefakters roll och syfte i ett aktivitetssammanhang samt vara medveten om 
deras historiska utveckling.  

Definitionen av artefakter i avhandlingen skall förstås i vid bemärkelse. 
Utöver verktygen som i skolsammanhang består av allt undervisningsmateri-
al såsom pennor, papper, böcker, bilder osv., inkluderar jag också de miljöer 
som besöks i undervisningssyfte eller miljöer som har skapats utifrån ele-
vens behov, i begreppet artefakter. 

De nya begrepp som Engeström tog med i sin modell (figur 4) var regler, 
gemenskap och arbetsfördelning. Längst ner till vänster i modellen finns 
regler. Engeström menar att den mänskliga verksamhetens handlingar på-
verkas och styrs av regler som är explicita och implicita bestämmelser, nor-
mer och konventioner i systemet. Sedan finns gemenskapen vilket syftar på 
de personer vars verksamhet är inriktad mot samma objekt. Och längst till 
höger står arbetsfördelningen som omfattar såväl fördelning av arbetsuppgif-
ter inom gruppen som fördelning av makt och status i systemet. Till exempel 
har elevassistent, resurslärare, klasslärare och rektor helt olika status och 
möjligheter att påverka. 

 

Motsättningar som verksamhetens drivkrafter 
Engeström (2000) menar att samtidigt som objekt och motiv tillsammans 
skapar sammanhållning och kontinuitet för handlingar, gör de verksamheten 
instabil på grund av den inbyggda motsättningen mellan dem. Med andra ord 
innebär själva processen i sig en motsättning då man med hjälp av en kraft 
(handling) transformera en annan kraft (objekt). Den drivande kraften för 
förändringar i en verksamhet är dess motsättningar (Engeström, 1999b). 
Motsättningar definieras som kollision mellan två motsatta men ömsesidigt 
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beroende krafter (Engeström & Kallinen, 1988). Engeström (2001) konstate-
rar att det är strukturella spänningar som har vuxit fram över tid vilka inte 
skall blandas ihop med problem eller konflikter. (Engeström, 1987; 2002) 
delar upp dessa motsättningar på fyra nivåer. Primära motsättningar betrak-
tas som inre konflikter mellan bytes- och bruksvärde inom de olika enheter-
na i verksamheten. De sekundära motsättningarna finns mellan några enhe-
ter. Ett exempel skulle kunna vara att anställning av flera obehöriga lärare 
kan leda till en omstrukturering av arbetsfördelningen i en skola. Om det 
leder till en ny planering av verksamheten kallas denna spänning mellan det 
nya och gamla sättet för en tertiär motsättning. Detta uppstår med andra ord 
när ett mer avancerat objekt/motiv introduceras istället för den dominanta 
formen av aktivitet. Ett historiskt exempel skulle kunna vara förändringen av 
synen på vilken typ av elever skolan skulle producera, från 1800-talets elev 
som skulle kunna sin katekes till 2000-talets elev som skall vara kreativ och 
kunna kritiskt granska all information. Denna rörelse har skett genom flera 
omformuleringar av verksamheten. Den sista, kvartära nivån innebär mot-
sättningar mellan en ursprunglig och en närliggande verksamhet. 

Fem grundstenar för verksamhetsteorin 
Verksamhetsteorin har utvecklats fram till tredje generationens verksamhets-
teori, enligt Engeström (1999b; 2001). Vygotskys teori om mediering står 
för den första generationens teori och den andra generationens verksamhets-
teori är Leontievs utveckling av den. Han tillförde skillnaden mellan indivi-
duell handling och kollektiv verksamhet. Detta utvecklades ytterligare av 
Engeström genom en modell (fig. 4), i vilken han tillförde Ilienkovs teori om 
motsättningar som en drivande kraft för utveckling.  Den tredje generatio-
nens verksamhetsteori (fig. 5) utvecklades för att kunna fånga in nätverks-
formationen av interagerande verksamhetssystem och deras multipla per-
spektiv. I modellen förvandlas objekt 1, råmaterialet genom verksamheten 
till ett transformerat objekt 2. Till exempel en generell elev blir en elev i 
behov av särskilt stöd. Det tredje objektet är ett gemensamt objekt av minst 
två med varandra interagerande verksamheter där det tredje objektet kan bli 
gemensamt och tillsammans konstruerat objekt. 

Figur 5: Modell för den tredje generationens verksamhetsteori. Översättning av 
förf. (Engeström, 2001, s. 136) 
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Engeström (2001) sammanfattar fem grundsatser för den tredje generatio-
nens verksamhetsteori på följande sätt: 

Den första grundsatsen stipulerar att den minsta enheten för analysen är 
ett kollektivt, artefaktmedierat och objektorienterat verksamhetssystem som 
skall ses i relation till andra verksamhetssystem. Målinriktade handlingar 
och operationer kan inte förstås individuellt utan skall sättas i förhållande till 
hela verksamhetssystem och det är genom dessa handlingar som verksam-
hetssystem förverkligar och reproducerar sig själva. 

Den andra grundsatsen poängterar verksamhetssystemets flerstämmighet 
(multi-voicedness) vilket betyder att i ett verksamhetssystem alltid finns en 
mångfald av synsätt, traditioner och intressen. Denna mångfald skapas av att 
personer har olika positioner i verksamhetssystemet genom arbetsfördelning. 
De bär med sig sina personliga historier och verksamheten själv har sin hi-
storia inbyggd i artefakter, regler och konventioner. 

Den tredje grundsatsen är historiciteten vilken betonar att verksamhetssy-
stemens svårigheter och möjligheter skall förstås i belysning av sin historia 
både på lokal nivå som historia av verksamheten och dess objekt och på mer 
övergripande nivå som utvecklingen av de teoretiska idéer och verktyg som 
har format verksamheten. 

Den fjärde grundsatsen består av motsättningarnas centrala roll som en 
förutsättning för all utveckling och förändring. Den femte grundsatsen lyfter 
fram verksamhetssystemens dynamik och deras möjlighet till expansiva för-
vandlingar (transformation). Dessa förvandlingar sker utifrån några enskilda 
individers ifrågasättande av det nuvarande verksamhetssystemet och dess 
normer vilket växer till en mer kollektiv röst och leder till en rekonceptuali-
sering av objektet och verksamhetens motiv. Detta beskriver Engeström som 
en kollektiv resa genom den proximala utvecklingszonen. 

Några nedslag i forskning utifrån ett verksamhetsteoretiskt 
perspektiv 
Vid Helsingfors universitet finns Centret för verksamhetsteori och utveck-
lande arbetsforskning där Engeström och hans kollegor bedriver forskning 
av förändringar och lärande på arbetsplatser utifrån verksamhetsteorin. Det 
har hunnit bli ett flertal rapporter och avhandlingar och här nedan nämner 
jag endast några för att läsaren skall få en inblick i fältet. Ett av de första 
arbetena var Engeströms och Engeströms (i Engeström, 2002) undersökning 
av lokalvårdares arbete där de analyserade arbetet utifrån tre aspekter; en 
historisk beskrivning av städarbetet, utveckling av forskningen på området 
och arbetets nuläge utifrån en analys av lokalvårdarnas arbetssätt och med-
vetenhet om det. Problemområdet var en kraftig omsättning bland persona-
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len och kvalitetsproblem på grund av personalbyten. Empiri samlades via 
intervjuer och videoinspelningar av arbetsmomenten som diskuterades med 
lokalvårdarna med hjälp stimulated recall-metod vilket i denna studie inne-
bar att lokalvårdare samtidigt tittade på bandet och kommenterade sina hand-
lingar. De förklarade vad de gjorde och varför. I dag finns det studier av 
många olika verksamhetssystem; utvecklandet av samarbete mellan vårdcen-
tralen och barnsjukhuset (Engeström, 2000), analys av teaterarbete (Enge-
ström & Kallinen, 1988), domstolsarbete (Engeström, Brown, Christopher & 
Gregory, 1991), utbildningsverksamheter (Berthén, 2007; Eriksson, 2007; 
Leadbetter, Daniels, Edwards, Martin, Middleton, Popova, Warmington, 
Apostolov & Brown, 2007; Miettinen, 1993). Verksamhetsteorin har också 
använts flitigt inom forskning om möten mellan människan och it-tekniken 
(Hasu, 2001; Nardi, 1996b). 

Typiskt för material som samlas in utifrån kulturhistorisk verksamhetsteo-
ri är dess mångsidighet men det finns några studier som enbart bygger på 
intervjumaterial. Ett exempel är Sanninos (2008) studie om implementering 
av en ny metod i en skolmiljö. Ett annat är en studie om implementering av 
ett nytt dataprogram  (Coupland & Crawford, 2002). I ytterligare en studie 
där man undersökte hur personalen på en vårdavdelning hade upplevt för-
ändringarna under tiden och hur de såg på konsekvenserna av förändringsar-
betet (Kerosuo, Kajamaa & Engeström, 2005). Nardi (1996a) påpekar att hur 
väl operationer fångas in vid intervjun är beroende av intervjuarens skicklig-
het. 

Verksamhetsteorin i denna studie 
Hur man avgränsar en verksamhet är en empirisk fråga eftersom det finns 
flera olika möjligheter att avgränsa den. Skolverksamheten har en stark poli-
tisk koppling och förändringar i samhället påverkar både mål och handlingar 
i skolan. Ett av skolverksamhetens motiv är reproduktion med andra ord att 
utbilda dugliga samhällsmedborgare som möjliggör samhällets existens och 
utveckling. Därför skulle skolverksamhet kunna studeras till exempel utifrån 
ett läroplansperspektiv genom granskning av handlingar och beslut på den 
politiska arenan. Avgränsningen skulle också kunna vara enskilda skolors 
verksamhet för att det är där som läraren realiserar samhällets motiv, utifrån 
sin tolkning av det, genom handlingar och operationer. 

Verksamhet skall ses som en process som egentligen kan fastställas först 
efter ett analysarbete. Det är utifrån operationer, verktyg och handlingar som 
vi kan komma åt den bakomliggande strukturen som utgör verksamheten 
(Leontiev, 1986). Men för att kunna påbörja ett analysarbete krävs en tenta-
tiv avgränsning. Arbete för inkludering i skolan skulle kunna ses avgränsat 
som en egen verksamhet, en inkluderingsverksamhet på motivnivå. Eller det 
skulle också kunna ses på handlingsnivå vilket innebär att handlingar som 
syftar till att inkludera alla elever i skolan ses som ett av de mål som driver 
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skolverksamhet. Strävan efter inkludering skulle ytterligare kunna ses som 
en institutionaliserad verksamhet. Ett exempel på detta är det numera ned-
lagda Integrationsverket som hade inkludering som sitt styrande motiv och 
hade ansvar för att dels aktivt stimulera integrationsprocesser, dels imple-
mentera de integrationspolitiska målen i samhället (Prop., 1997/98:16). Ma-
nifestet en skola för alla har, som jag ser det, till exempel strävan att interna-
lisera de demokratiska värderingarna hos alla medborgare och i dagsläge är 
det genom handlingar som detta mål förverkligas. Men någon gång i framti-
den är det troligt att vi finner många av de handlingar som behövs för inklu-
deringen på operationsnivå som betingelser för skolverksamhet. 

I denna studie är den hypotetiska verksamheten (fig.6) undervisning av 
elever med flera funktionsnedsättningar i specialskolan. Skolorna behandlas 
inte som separata verksamheter eftersom en sådan bearbetning skulle ha 
pekat ut den enskilda skolan. Subjektet är lärarna i specialskolan. Objektet 
kan antas vara elevens kunskaper, förmågor och beteende som skall trans-
formeras till ökade kunskaper och förmågor samt mer socialt accepterat be-
teende. I analysen uppmärksammar jag särskilt de aspekter som innebär en 
motsättning dels mellan olika knutpunkter dels inom de olika knutpunkterna. 
Enligt Engeström (2002) är motsättningar avvikelser från det normala, från 
det befästa manuskriptet. Han menar att dessa motsättningar leder, efter att 
ha blivit tillräckligt kraftiga, till förändringar i verksamheten med andra ord 
den gamla verksamheten omvandlas till en ny form av verksamhet eller till 
en helt annan verksamhet. 

 
 

 

 

Figur 6: En hypotetisk verksamhetsstruktur med beskrivningar 
utifrån studiens verksamhet (gjort av författaren) 
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Jag menar att dylika motsättningar i skolans verksamhet inte har synliggjorts 
tillräckligt. En förutsättning för att kunna utveckla en inkluderande skola är, 
enligt min mening, en medvetenhet om dessa spänningar. Jag finner verk-
samhetsteorin som en hanterbar modell för att kunna fokusera på de mest 
väsentliga aspekterna i specialskolans verksamhet och beskriva de motsätt-
ningar som visar sig i lärarnas beskrivningar om sin verksamhet. 

Sammanfattning 
Verksamhetsteorin har sina rötter i Hegel och Marx filosofi. Den har utveck-
lats till en tredje generationens verksamhetsteori från Vygotskys insatser 
som utvecklades vidare av Leontiev och slutligen formades till den tredje 
generationens modell av Engeström. Modellen har använts av flera forskare i 
analyser av organisationsändringar och för implementering av ändringar. 
Den lyfter fram lärandet i organisationer och utgår från att mänsklig aktivitet 
skapar olika verksamhetssystem. Dessa verksamhetssystem drivs av motiv 
och verkställs genom individers handlingar och operationer som är riktade 
mot objektet. Detta är en kollektivistiskt och dynamisk process som sker i en 
ömsesidig påverkan av artefakter, objekt, subjekt, regler, gemenskap och 
arbetsfördelning. Den förankrar nutidens verksamhet i ett historiskt perspek-
tiv och ser motsättningar i verksamheten som potentialitet till förändringar 
och eventuell utveckling. I denna studie används modellen till att tydliggöra 
motsättningar i lärarnas utsagor om specialskolans undervisning av elever i 
behov av särskilt stöd utifrån ett inkluderingsperspektiv.  
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Metod 

Avhandlingen bygger på kvalitativa studier. Kvalitativa studier kännetecknas 
enligt Denzin och Lincoln (2000) av att de är situerade aktiviteter där forska-
ren är en observatör i världen och använder sig av tolkande, materiella sätt 
för att synliggöra världen. Dessa sätt transformerar världen till representatio-
ner så som intervjuer, konversationer, fotografier, fältanteckningar osv. 
Forskarens uppgift är att göra fenomen begripliga utifrån betydelser som 
människor har tilldelat fenomen. 

Tre steg 
Efter det att forskningsfrågan är formulerad kan man se det fortsatta forsk-
ningsarbetet i tre steg, insamling, analys och tolkning. Alla datainsamlings-
metoder har sina specifika egenskaper som forskaren måste ta hänsyn till vid 
bearbetning av sitt material. Lankshear och Knobel (2004) nämner tre vä-
sentliga egenskaper för kvalitativa forskningsdata. Det första är att data alltid 
konstrueras under forskningsprocessen. Den andra egenskapen är att insam-
lingen är selektiv vilket betyder att forskaren väljer vilka frågor som ställs, 
vilket material som tas med och vad som utesluts. Sist nämner de att det 
insamlade materialet inte är neutralt utan påverkas t.ex. av forskarens för-
förståelse och av vilka personer som intervjuas. Under intervjuerna har med-
vetenhet om detta gjort mig uppmärksam på att jag med hjälp av följdfrågor 
kan konkretisera respondenternas uttryckta erfarenheter och svar. 

Det andra steget i kvalitativ forskning består av en analys. Forskaren läg-
ger märke till olika regelbundenheter, tendenser, mönster i materialet men 
också intressanta eller markanta avvikelser från dessa regelbundenheter. 
Under analysen skapar forskaren ordning i kaoset påverkad av hans/hennes 
egen förförståelsehorisont.  Clough (1995) påpekar att denna förförståelse 
finns med hela tiden i kvalitativ forskning.  

Research demands that we make sense of the chaos of experience; what it has 
not yet allowed for is that this chaos is not a datum but is already organized 
by consciousness as the condition of insight, and the research finding is an 
identity arrested in a way of seeing, a way of putting it (s. 141). 
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Engeström och Miettinen (1999) varnar för en analys av konstruerade texter 
som något fristående eftersom den kan leda till en missuppfattning att kun-
skap, artefakter och institutioner kan förändras av en enskild människa. Kon-
struerandet av verksamheter sker, utifrån verksamhetsteorin, med hjälp av 
artefakter och diskursiva, objektorienterade handlingar och därför skall fors-
karen betrakta texter mera som stämmor och uttryck i en pågående dialog 
mellan och inom kollektiva verksamhetssystem.  

Det tredje och slutliga steget, tolkningen handlar om att höja sig över det 
beskrivande (Patton, 2002). Det innebär att forskaren utifrån sin forsknings-
fråga beskriver vad de funna analysresultaten betyder, försöker förstå inne-
börden och förklarar dem (Lankshear & Knobel, 2004; Patton, 2002). De två 
sistnämnda stegen bildar tillsammans en bearbetningsfas som är en process. 
Det innebär att steg två och tre är teoretiska konstruktioner och i en forsk-
ningsprocess upprepas dessa steg flera gånger om. Den hermeneutiska spira-
len eller cirkeln är den teoretiska konstruktion som motsvarar detta. 

Intervju som metod 
Först vill jag ta upp skillnaden mellan begreppen informant och respondent 
eftersom dessa två begrepp kan stå för olika perspektiv på intervjupersoner 
och på deras utsagor. I de fall då intervjupersoner kallas för informanter, ses 
de som vittnen med upplysningar om något (Kvale, 1997; Moss, Prosser, 
Ibbotson & Goldberg, 1996; Repstad & Nilsson, 1999). Det andra perspekti-
vet syftar till att intervjupersoner ses som föremål för analys och benämns 
respondent. Kvale använder uttrycket representant och Moss använder ut-
trycket respondent för detta. Kvale tar vidare upp att om forskaren betraktar 
den intervjuade som informant betyder det att tolkningen av utsagorna riktar 
sig mot sanningssökande och fokus ligger på innehållet. Men det finns ingen 
konsensus om dessa två begrepp.  Powney och Watts (1987) definierar be-
greppen dels utifrån vem som har kontrollen i intervjusituationen, vem som 
styr teman som diskuteras, dels utifrån graden av struktur. De menar att re-
spondentintervjuer alltid är mer eller mindre strukturerade och det är inter-
vjuaren som tydligt styr diskussionen. De ostrukturerade djupintervjuerna 
kallar de för informantintervjuer. I dem har intervjupersonen större möjlig-
heter att påverka innehållet i intervjun. Jag kallar intervjupersonerna för 
respondenter därför att den analysen fokuserar på tolkningar av deras utsagor 
om deras egna erfarenheter och på de möjliga bakomliggande faktorerna 
samt att jag ser intervjusvaren utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv där 
både intervjuaren och intervjupersonen skapar kunskapen tillsammans. 

Dagens samhälle har kallats för intervjusamhälle av Atkinson och Silver-
man (1997) på grund av att intervjuer har blivit ett dominerande sätt att skaf-
fa information som till exempel intervjuer i massmedia. Men den används 
också i stor utsträckning i kvalitativa studier inom samhällsvetenskaplig 
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forskning. Briggs (1986) uppskattar att intervjuer används i 90 procent av 
undersökningarna. De ses som en gemensam skapelse av både respondenten 
och intervjuaren och påverkas av både kontexten och situationen (Fontana & 
Frey, 2000; Lapadat & Lindsay, 1999). Men det är intervjuaren som skapar 
ramarna för innehållet i intervjun och respondenten fyller denna ram med 
innehåll. Eller som Miller och Dingwall (1997)  uttrycker det: “The inter-
view is a turntaking system that requires that the interviewer propose topics 
and that the respondent seeks to produce locally acceptable answers” (s. 58-
59). Enligt Mishler (1986) skapar intervjuaren tillsammans med responden-
ten en diskurs. Denna diskurs innehåller regler för vad som kan tas upp, hur 
ingående berättelserna kan vara etc. De specifika faktorer som påverkar in-
tervjumetoden är hur frågorna ligger i skalan strukturerade – ostrukturerade. 
Ju mer strukturerade frågorna är desto mindre blir utrymmet för forskaren att 
utveckla frågorna utifrån respondentens svar och för respondenten att ut-
veckla sina svar (Lankshear & Knobel, 2004). 

Intervju som informationskälla har sina begränsningar. Dels måste forska-
ren alltid värdera informationens sanningshalt, dels sin egen påverkan på hur 
data konstrueras i intervjusituationen.  Ehn och Löfgren (1996) tar upp att 
människor kan ha olika anledningar att framställa sig själva på något särskilt 
sätt och de kan till exempel mer eller mindre tydligt anpassa sig till rådande 
normer i sina utsagor. I analysarbetet måste intervjumaterialet betraktas som 
en social konstruktion där meningsfulla erfarenheter beskrivs utifrån respon-
dentens kulturella identitet. Jag anser i likhet med Pramling (1994) att män-
niskor lyfter fram det mest betydelsefulla från sina upplevelser i en intervju. 
”Det som i den intervjuades medvetande ter sig som relevant är det som 
personen ger uttryck för, relaterar sig till, ser etc.” (s.32). Min studies forsk-
ningsobjekt är lärarnas uppfattningar vilket gör intervjun till en metod, som 
när den inte är hårt strukturerad, kan fånga detta. 

Bowler (1997) som i Storbritannien undersökte sydasiatiska kvinnors syn 
på moderskap, erfor att hennes forskningsämne upplevdes som känsligt av 
respondenterna vilket ledde till att de inte ville bidra med information. Det är 
därför väsentligt för forskaren att ha kunskap om respondenternas kultur och 
respektera den. I denna studie bedömer jag att respondenterna i stort inte 
uppfattade ämnet som känsligt utan såg mig som kollega, men självklart 
finns det alltid en risk att någon av respondenterna kunde känna intervjun 
som en utvärdering av sina arbetsinsatser och av skolans verksamhet.  

En annan viktig aspekt är om meningen med utsagan är ordagrann, det 
explicita, eller om det finns en implicit mening eller kanske både och. An-
dersson och Furberg (1991) kallar detta meningen hos och meningen med 
utsagan och ger följande exempel: 

”Min diskande hustru säger till mig: ’Diskhandduken ligger på bordet’. Hen-
nes mening med yttrandet är att få mig att hjälpa henne. Samma poäng skulle 
hon ha kunnat göra genom att säga: ’Torka disken!’ ” (s..90). 
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Kvale (1997) benämner dessa nivåer det faktiska planet och meningsplanet. 
Enligt honom handlar en kvalitativ forskningsintervju om att fånga de båda 
nivåerna fast det sist nämnda är svårare. Han menar att intervjuforskning är 
som ett hantverk och kan väl utfört bli en konst. Detta betyder enligt honom 
att analysarbetet börjar redan på plats och intervjuaren tvingas simultant till 
olika metodologiska avgöranden. För att komma åt meningen med utsagan 
kan intervjuaren använda sig av följdfrågor som t.ex. ”Hur menar du?”, 
”Kan du ge exempel?” för att få den intervjuade att ytterligare beskriva fe-
nomenet med andra ord. Om intervjuaren är osäker om meningen i utsagan 
rekommenderar Kvale (a.a.) att denne med egna ord beskriver hur han/hon 
har uppfattat t.ex. ”Menar du att…?” för att få det bekräftat av den intervjua-
de. 

Det insamlade intervjumaterialet kan betraktas på två sätt enligt Seale an-
tingen som tillgång (resource) eller som tema (topic). Han menar att inter-
vjumaterial som tillgång innebär att materialet ses mer eller mindre kunna 
återge respondentens verklighet utanför intervjutillfället. Intervjumaterial 
som tema innebär att den anses beskriva verkligheten som intervjuaren och 
respondenten har konstruerat tillsammans (Seale, 2004). 

Denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer utifrån en samman-
satt intervjuguide med temaområden som jag ville diskutera med responden-
ten. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att de är tematiskt eller 
ämnesriktade utan att utgå från ett komplett frågebatteri och det skall finnas 
öppenhet för att utveckla oförväntade tankegångar (Mason, 2002; Morse & 
Richards, 2002). Om lämplighet att använda semistrukturerade intervjuer 
säger Morse och Richards att om forskaren redan har tillräckliga kunskaper 
om ämnet, möjliggör det en avgränsning av ämnet och därmed användandet 
av semistrukturerade intervjuer.  

Tolkens påverkan vid intervjuer 
Ett grundantagande i verksamhetsteorin är att vår förståelse av världen är 
medierad bland annat via språket (Engeström, 1987; Säljö, 2000; Vygotskij, 
2001). Ovan har jag argumenterat för att forskaren skapar sin förståelse av 
respondentens värld, i en kvalitativ analys av intervjuerna, genom dennes 
utsagor. Dessa två aspekter leder till en viktig fråga angående användandet 
av tolkar vid intervjuer. En översättning av texter innebär att översättaren 
måste göra flera val. Det finns många exempel på hur några centrala begrepp 
kan vara omöjliga att översätta till ett annat språk för att i det språket kanske 
inte finns motsvarande uttryck. Några sådana exempel utifrån verksamhets-
teorin är t.ex. att en bättre översättning för det ryska ordet dejatelnost på 
tyska är Tätigkeit hellre än Aktivität men på engelska finns det endast ordet 
activity och på svenska har vi verksamhet och aktivitet. Ett annat exempel är 
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att i ryska finns både begreppen objekt och predmet men de båda översätts 
till engelska som object (Kaptelinin, 2005). Att översätta texter i lugn och ro 
med möjligheter att reflektera över olika alternativ gör att översättningar kan 
bli nära det ursprungliga men i en simultan tolkning finns inte ett sådant 
utrymme.  

Flera forskare (Kapborg & Berterö, 2002; Temple & Edwards, 2002; 
Temple & Young, 2004) uppmärksammar att i studier där tolkar har anlitats 
vid insamling av materialet har detta sällan problematiserats. Detta trots att 
det påverkar både intervjusituationen och analysfasen utifrån forskningens 
epistemologiska och ontologiska perspektiv. I artiklar som diskuterar pro-
blematiken lyfts flera olika aspekter fram för forskaren att beakta. En av 
dessa är, vem tolken är. I artiklarna påpekas att endast den språkliga kompe-
tensen inte är tillräcklig utan menar att tolken utöver det skall ha kunskaper 
om forskningsfältet och om intervjumetoder (Freed, 1988; Kapborg & Berte-
rö, 2002). De menar också att den kulturella kompetensen är viktig. Beroen-
de av forskningsfrågan kan även tolkens kön och ålder ha betydelse. I denna 
studie handlar den kulturella kompetensen både om dövkultur och om skol-
kultur. 

Ytterligare aspekter som diskuteras av Temple och Young (2004) är hur 
involverad tolken skall vara vid analysarbetet samt när under bearbetningsfa-
sen materialet skall översättas till det språk som studien redovisas på. De 
menar att här finns inga enkla svar utan besluten påverkas av de ekonomiska 
resurserna och de involverade personernas kompetens. Roos (2004) spelade 
in sina intervjuer på video vilket möjliggjorde att flera aktörer kunde vara 
behjälpliga i tolkandet av barnets teckenspråk. Hon anlitade personal som 
arbetade med barnet, barnets föräldrar och barnet själv för att kunna nå så 
bra överensstämmelse mellan utsagor och översättningar som möjligt. 

Hur alla är placerade i rummet och i förhållande till varandra påverkar 
också intervjun. När man anlitar teckenspråkstolkar är det brukligt att tolken 
sitter nära den talande personen vilket möjliggör för den teckenspråkiga per-
sonen att se både tolken och talaren samtidigt. På detta sätt kan den tecken-
språkiga personen ta till sig både tolkens teckenspråk och talaren kropps-
språk och mimik. 

Transkriptioner 
Nästa steg i forskningsprocessen är frågan hur intervjuerna skall bearbe-

tas. Lapadat och Lindsay (1999) menar att forskaren skall besvara tre frågor 
angående intervjuer. Skall intervjuerna transkriberas? Hur mycket skall tran-
skriberas? Hur skall intervjun presenteras i text? Det vanligaste sättet inför 
analysarbetet är dock att transkribera intervjuerna till text. Övergången från 
tal till text menar Kvale (1997; 2007) är ett översättningsarbete och början 
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på analysen. Tolkningen sker redan vid transkriberingen när skriftspråkets 
regler används för talet t.ex. vid bestämmandet av var en mening slutar. 

Nästa beslut blir om forskaren själv eller någon annan skall transkribera. 
Detaljrikedomens nivå i avskrifter är beroende av undersökningens te-
origrund och syfte (Kvale, 1997; 2007; Lapadat, 2000; Poland, 1995). 
Många forskare anser att transkribering är en del av analysarbetet och genom 
att forskaren själv transkriberar är det ett sätt att hålla sig nära materialet 
(Lapadat, 2000). Det finns forskare som förordar en ordagrann transkribering 
där felaktiga uttal, harklande, hummande, skratt och dylikt finns markerade 
och där pausernas längd återges exakt (McLellan, MacQueen & Neidig, 
2003). Kvale (1997) anser att om transkriptionen skall användas som materi-
al för sociolingvistisk eller psykologisk analys är ordagranna utskrifter 
ofrånkomliga men annars är en viss redigering önskvärd.  

Jag valde att göra en viss redigering för att underlätta läsningen . Ifall 
andra personer skulle ha transkriberat intervjuerna, skulle mer detaljerade 
transkriptionerna varit nödvändiga. I mitt fall var det jag själv som skrev ut 
samtliga intervjuer och hade under hela analysperioden tillgång till det audi-
tiva materialet i min dator. Därmed kunde jag om och om igen lyssna av 
utsagorna i de situationer när det uppstod tveksamheter eller andra funder-
ingar. Detta möjliggjorde att jag behöll en närhet till materialet. För att tyd-
ligöra skillnaden ger jag ett kort utdrag av en intervju där jag visar både en 
ordagrann och en version med skiljetecknen. 

 
 

alltså det är ju jättesvårt det här 
just med .. att vara integrerad i en 
i en vanlig skola … ska man vara 
med eller ska man inte vara med 
på friluftsdagar gemensamma 
temaveckor eller temadagar vi 
hade en friluftsdag här i (hark-
ling) höstas OS … OS-dag … hm 
alltså det var ju jättebra tänkt 
samarbetet med bilden vi gjorde 
OS-flaggor alla klasser i skolan 
då  

Alltså det är ju jättesvårt. Det här just 
med att vara integrerad i en vanlig sko-
la. Ska man vara med eller ska man inte 
vara med på friluftsdagar, gemensamma 
temaveckor eller temadagar. Vi hade en 
friluftsdag här i höstas. OS-dag. … 
Alltså det var ju jättebra tänkt. Samar-
betet med bilden. Vi gjorde OS-flaggor. 
Alla klasser i skolan då.  
 

 
Utdraget visar hur transkription med skiljetecken innebär en högre grad av 
tolkning.  
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Genomförandet 
Under kalenderåret 2004 intervjuades lärare som undervisar elever i be-

hov av särskilt stöd vid de fem statliga, regionala specialskolorna. Samman-
lagt har sexton lärare, två till fyra från varje skola intervjuats. Namnen på 
lärarna erhölls från rektorn vid respektive skola efter det att rektorn först 
hade tillfrågat dem om de var positiva till att delta. Intervjupersonerna kon-
taktades via e-post där syftet med intervjun och de etiska reglerna angående 
konfidentialitet, anonymitet och möjlighet att avbryta medverkan, förklara-
des. Efter överenskommelse intervjuades lärarna på sina arbetsplatser. Två 
lärare som hade teckenspråk som sitt första språk intervjuades med hjälp av 
tolk. Fjorton av intervjuerna lagrades med hjälp av en digital inspelare och 
vid två fördes minnesanteckningar. Efter transkriberingen skickades de ut-
skrivna intervjuerna till respondenterna för granskning för att undvika miss-
förstånd. Intervjuerna tog mellan 50 min och 1 timme och 13 min och resul-
terade i 275 sidor med ett radavstånd på en och en halv rad. Intervjuerna var 
semistrukturerade med en öppenhet för följdfrågor. Intervjuguiden fokusera-
de på följande områden: arbetssätt, planering, stöd, utbildningsbehov, arbets-
lag, skolledning, arbete med individuella arbetsplaner, inkludering och be-
mötande. 

Analysmetod 
Analysarbetet har huvudsakligen genomförts utifrån Engeströms modell som 
är en utveckling av den kulturhistoriska verksamhetsteorin (Engeström, 
1987). I tolkningsarbetet har jag också inspirerats av andra kvalitativa fors-
kare. Charmaz (2000) rekommenderar att i analysarbetet sätts intervjun i sin 
kontext och forskaren skall, utöver respondentens utsagor om sina upplevel-
ser, vara uppmärksam också på respondentens implicit uttryckta föreställ-
ningar (se även Briggs, 1986). Min grundinställning är i enlighet med Tho-
mas teorem: ”If men define situations as real, they are real in their conse-
quences.” (Thomas & Thomas, 1928, s. 572). Detta betyder att våra hand-
lingar styrs av hur vi uppfattar vår värld. I detta sammanhang påverkas 
handlandet inte enbart av en objektiv verklighet utan av den handlande per-
sonens uppfattning av verkligheten. Detta leder till att till och med missupp-
fattningar eller fantasier, om respondenten uppfattar dem som reella, påver-
kar dennes handlingar. Omsatt till respondenternas situation betyder det att 
den enskilda lärarens uppfattning av undervisningssituationen är styrande för 
hans eller hennes agerande. En annan lärare skulle kunna uppfatta situatio-
nen på ett annat sätt, vilket skulle kunna få andra konsekvenser. 

Kvale (2007) jämför en intervjuakt med schackspel där varje drag ändrar 
spelplanen och spelaren har tankarna öppna för flera olika drag och dess 
möjliga konsekvenser. Därför anser jag att analysarbetet börjar redan vid 
intervjun eftersom intervjuaren hela tiden värderar respondentens svar.  Om 
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det uppstår luckor, otydligheter eller motsägelser i svaret formulerar inter-
vjuaren följdfrågor som skall ytterligare belysa svaret och skapa en så kom-
plett bild som möjligt.  

Bearbetningen av materialet var kvalitativt där olika teman vaskades 
fram. Engeström (1987) beskriver att:  

The first step of expansive developmental research consists of (a) gaining a 
preliminary phenomenological insight into the nature of its discourse and 
problems as experienced by those involved in the activity and (b) of delineat-
ing the activity system under investigation (s. 324). 

 
Enligt honom är det inte meningen att utföra en regelrätt fenomenologisk 
analys utan att skapa sig en förståelse om fenomen som visar sig i materialet. 
Kvale (1997; 2007) tar upp att bricolage är det vanligaste sättet att utföra 
intervjuanalyser vilket innebär att forskaren växlar fritt mellan olika tekni-
ker. Miles och Huberman (1994) lyfter fram tretton olika metoder för analys 
av intervjuer. Jag har använt mig av att uppmärksamma teman, se rimlighe-
ten och foga samman till större enheter. Jag har också räknat förekomster av 
olika kategorier och jämfört dessa med varandra. Val av teman är ett tolk-
ningsarbete. Jag anser att pendlandet mellan helhet och del samt att herme-
neutikens kontextbundenhet, både historiskt och kulturellt, hjälper mig att 
undvika och samtidigt få syn på mina egna förutfattade meningar. 

 För att underlätta bearbetning av intervjuer har ett kvalitativt dataanalys-
program, NVivo, använts. I engelskspråkiga texter syftar förkortningen 
CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software) till den-
na typ av program. Några andra program som finns på marknaden är till 
exempel ATLAS.ti, Maxqda, Ethnograph (MacMillan & Koenig, 2004). 
Gemensamt för alla CAQDAS-program är att de består av olika verktyg för 
bearbetning av materialet. Materialet kan organiseras, kodas och omkodas 
inne i programmet. Man kan med ett enkelt kommando återgå till källmateri-
alet där utsagan kan ses i sin kontext. Materialet kan ges attribut som till 
exempel respondenters ålder, längden på arbetslivserfarenhet osv. och ut-
ifrån attributen kan man jämföra utsagor. 

Mitt val föll för NVivo på grund av att till detta finns det en tydlig hand-
bok (Richards, 2002). Dessutom gavs just vid tiden för mitt analysarbete en 
två dagars introduktionskurs med ledning av programmets utvecklare Lyn 
och Tom Richards på Karolinska institutet. Med utökad förståelse för pro-
grammets funktioner beslöt jag att använda det.  

Dessa program är verktyg så som andra dataprogram och deras nytta är 
beroende av användarens förmåga att analysera sitt material och att använda 
sig av programmet (Gilbert, 2002; MacMillan & Koenig, 2004). Gilbert 
(2002) har problematiserat frågan ifall forskaren förlorar närheten till mate-
rialet. Hon fann tre aspekter i relationen närhet-distans. Den första är frågan 
om taktilt-digitalt material där hon menar att vanan att hantera digitalt mate-
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rial är en generationsfråga (se även Mangabeira, Lee & Fielding, 2004). I 
Gilberts undersökning var det många erfarna forskare som med jämna mel-
lanrum också ville arbeta i pappersformat. Den andra aspekten handlade om 
en innehållsmässig närhet till materialet. Hon fann att programmen kan ska-
pa för stark närhet till materialet (se även Johnston, 2006) på grund av möj-
ligheterna att hoppa ut och in i ursprungstexter. Detta kan leda till något som 
hon kallar för kodningsfälla. Hon menar att det gäller att finna en balans 
mellan närhet-distans och att regelbundet distansera sig från materialet till 
exempel genom att reflektera över koderna utifrån frågeställningarna.  Den 
tredje aspekten tar upp förmågan att tänka på arbetsprocessen med pro-
grammet mera på metakognitiv nivå. Det innebär att reflektera över hur man 
arbetar, att tänka över vilken påverkan verktyget har på arbetet, att fundera 
över om något inte stämmer och upptäcka felaktigheterna. Enligt Gilbert 
krävs för att uppnå expertis, att man är medveten om verktygets kapacitet, att 
man kan hantera verktyget, att man har sina syften och behov klart för sig 
och att allt detta genomsyras av ett reflektivt förhållningssätt.  

Fördelar som forskarna lyfter fram angående kvalitativa dataanalyspro-
gram är att de, efter en inlärningsperiod, är tidsbesparande (Mangabeira 
m.fl., 2004; Ozkan, 2004). Omfattningen av den tidsbesparande effekten har 
också ifrågasatts med argument att besparingar endast kan ske under de me-
kaniska delarna av arbetet medan själva tankearbetet kvarstår (Moilanen, 
2001). Det krävs också uppmärksamhet på vilken påverkan verktyget har för 
själva analysarbetet så att det inte, istället för att stödja analysen, formar den 
(Crowley, Harré & Tagg, 2002) . 

Några exempel om arbetet med NVivo 
Nedan kommer jag att visa några skärmbilder på hur mitt material såg ut i 
NVivo. Allra först en bild (bild 1) av hur samtliga transkriberade intervjuer 
hade sparats under sources. En senare version av NVivo möjliggör också 
lagring av ljudfiler vilket inte var möjligt i den tidigare versionen som jag 
började med och därför har inspelade intervjuer lagrats i ett annat program. 
På bilden syns antalet noder (antalet utsagor med en egen kod) i varje inter-
vju samt antal referenser som noden är knuten till i den enskilda intervjun. 
Intervjuerna kodades och kategoriserades.  
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I bild 2 ges ett exempel på kodningen i en hierarkisk trädstruktur. Nere i 
vänstra hörnet syns det sammanlagda antalet olika kategorier men man skall 
vara uppmärksam på att benämningar för huvudkategorier inte innehåller 
några koder. Till exempel huvudkategorin Anpassningar för en elev i behov 
av särskilt stöd innehåller inga koder utan koderna finns i underkategorier. 
Det blev sammanlagt sjutton underkategorier och några av dessa kunde ha 
ytterligare underkategorier. Flest koder fanns under kategorier som under-
visningsinnehåll, undervisningsmaterial, tempo, tid, konkretisering, språken 
och kompetent partner. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 1:Lagring av intervjuerna i NVivo. Respondenterna är omdöpta. 
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Sammanlagt 82 olika benämningar i elva olika huvudkategorier skapades. 
Därefter bearbetade och analyserade jag intervjuerna utifrån verksamhetsteo-
rins kategorier; subjekt, artefakt, objekt, regler, gemenskap, arbetsfördelning 
och handlingar. 

Kvalité i kvalitativa studier 
I kvantitativ forskning används begreppen reliabilitet, validitet och objekti-
vet för bestämning av studiens kvalitet men de granskningskriterier som 
dessa begrepp står för har sin grund i naturvetenskaplig forskning och är inte 
tillämpliga på kvalitativa studier. Frågan hur man kan bedöma kvalitén på 
kvalitativa studier har belysts av flera forskare (Flick, 2007; Kvale, 2007; 
Lankshear & Knobel, 2004; Patton, 2002). Lankshear och Knobels (2004) 
lyfter fram två kriterier för bedömning av kvalitén. Den ena är kommunikativ 
validitet vilket betyder att analys- och tolkningsprocessen har redovisats med 
sådan tydlighet att läsare kan bedöma tolkningens rimlighet. För att det skall 
vara möjligt för läsaren att bedöma tolkningarnas rimlighet redovisas en stor 
mängd direkta citat ur intervjuutsagorna.  

Det andra är trovärdighet vilket utvärderas genom mängden av data vilket 
betyder att forskaren skall ha samlat in tillräckligt med data för att kunna 
svara på forskningsfrågan. Kriteriet för tillräcklighet är att det vid datainsam-

Bild 2: Kodning och utsagor. 
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ling inte längre kommer fram något nytt utan att mättnad har uppstått. Dess-
utom påverkas trovärdigheten av hur sammanhållen studien är, vilket bety-
der att de olika delarna skall vara följdriktiga för studien. 

Etiska överväganden 
Forskning om och i en liten, avgränsad miljö som specialskolan, ställer stör-
re noggrannhet på etiska frågeställningar än i större och mera anonyma 
grupper. I avhandlingsarbetet har Vetenskapsrådets (2007) riktlinjer för 
forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
följts. Informationskravet fylldes dels genom brevet till rektorer, dels genom 
den muntliga informationen innan intervjun. Samtliga deltagare hade förstått 
att deltagandet var frivilligt och att de hade rätt att när som helst under arbe-
tes gång avbryta sin medverkan utan några negativa följder för dem. En del-
tagare utnyttjade detta några dagar efter en genomförd intervju. En respon-
dent förbjöd användandet av direkta citat efter det att personen hade tagit del 
av utskriften. Jag bad respondenterna om tillåtelse att spela in intervjun vid 
varje intervjutillfälle. Vid ett tillfälle tilläts inte detta utan intervjun nerteck-
nades av intervjuaren. 

Respondenternas anonymitet säkerställdes genom att deras, elevernas och 
skolornas namn kodifierades. Dock kan det hända att några enstaka citat kan 
identifieras av respondenten eller av någon medarbetare i närmiljön på grund 
av kännedom om händelsen som citatet syftar till. I de fall som jag har kun-
nat misstänka att sådant skulle kunna ske har ytterligare ansträngningar 
gjorts för att avidentifiera händelser med hjälp av omskrivningar utan att 
med det förstöra andemeningen i utsagorna. Om inte det var möjligt har in-
nehållet för utsagan i stället beskrivits i löpande text med författarens ord.  

En intervju som består av frågor om lärares arbete kan få en utvärderande 
funktion hos respondenten där hon eller han kan uppleva att något kanske 
inte har blivit så bra utfört som denne hade önskat. Som intervjuare måste 
man förhålla sig neutral för att inte bidra till en eventuell värdeladdad bild 
hos respondenten på dennes arbetsprestation. Ytterligare en aspekt vid inter-
vjuer som forskaren måste ta ställning till är vilka frågor man kan ställa till 
respondenten. Lankshears och Knobels (2004) riktmärke är att forskaren 
skall tänka efter om han eller hon själv skulle vilja få frågan (s. 206). Detta 
har varit ett av mina rättessnören vid intervjuerna. 

Metoddiskussion 
Genom mitt arbete inom specialskolan delar jag delvis respondenternas 

kultur. Morse och Richards (2002) påpekar att det finns en risk med att fors-
karen är så hemma i respondenternas kultur att denne kan få svårt att upp-
täcka underliggande värden, föreställningar och vanor. För att få upp ögonen 
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för min egen förförståelse och förgivettaganden har diskussioner med andra 
forskare och deras granskning varit nödvändiga. 

Respondenterna intervjuades enbart en gång. Sådant förfaringssätt har kri-
tiserats av några forskare (t.ex. Polkinghorne, 2005; Seidman, 2006) som 
menar att upp till tre intervjuer krävs med samma personer för att kunna få 
en trovärdig och rik information. Men dessa forskare syftar till djupintervju-
er vilket inte var metoden i denna studie. De menar också att genom uppre-
pade intervjuer skapar man en förtroendefull relation. I mina intervjuer främ-
jades relationen av mitt arbete på Åsbackaskolan och på resurscentret. Ut-
skrifterna skickades efter transkribering till respondenterna, vilket gav dem 
en möjlighet att en gång till tänka över sina utsagor och stryka text om de 
hade ångrat sig. 

Jag anlitade tolkar vid två av intervjuerna. Dels på grund av att jag bedö-
mer mina teckenspråkskunskaper som otillräckliga för att kunna genomföra 
en intervju med bra kvalitet, dels för att kunna få allt intervjumaterial inspe-
lat på ljudband. Jag hade inga förberedelser innan intervjun med tolken och 
jag hade aldrig tidigare träffa dem. Båda gångerna satt tolken nära mig. Jag 
hade ögonkontakt med respondenten och lyssnade på tolkens översättning. 
På grund av att jag kunde avläsa kommunikationen på teckenspråk och hade 
direkt kontakt med respondenten när hon eller han besvarade min fråga blev 
det en förvirrande paus för respondenten efter att denne hade avslutat sin 
utsaga och förväntade sig en ny fråga samtidigt som jag väntade att tolken 
skulle avsluta sin tolkning av utsagan. Efter det att jag hade påpekat för re-
spondenten att jag avvaktar så att tolken hinner bli färdig flöt intervjuerna 
med tolk smidigt. En brist i kvalitén i bearbetning av dessa intervjuer är att 
de inte var videoinspelade vilket skulle ha gett mig möjlighet att värdera 
tolkning i relation till dessa två respondenters utsagor på teckenspråk. 
Jag transkriberade intervjuerna själv och skrev ner dem ordagrant. Pauserna 
markerade jag med (…) och avbrutna meningar med (-) men längden på 
pauser räknades inte. Citaten i texten har lätt korrigerats grammatiskt. Punk-
ter och komman har lagts till utifrån min tolkning av utsagan. I citaten bety-
der förkortningarna I intervjuare och R respondent. Parallellt har jag under 
analysarbetet lyssnat om och om igen på de olika utsagorna för att komma 
närmare materialet.  

Sammanfattning 
 
Forskningsprocessen omfattar datainsamling, analys, tolkning och rapporte-
ring av resultat. Jag har valt en kvalitativ forskningsansats som baseras på 
intervjuer eftersom denna teknik enligt min mening kan tillföra ny kunskap 
utifrån studiens frågeställning. Till min hjälp har jag använt ett analyspro-
gram. NVivo valdes efter det att jag tagit del av ett flertal andra program och 
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ansåg att det passade bäst för denna studie. I efterhand kan jag konstatera att 
valet var gott. Att pröva ut ett databaserat analysprogram har dock varit 
mycket tidskrävande och arbetsamt. Jag kan inte heller påstå att jag ännu har 
lyckats lära mig att använda alla programmets fördelar till fullo. 
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Resultat 

Presentation av respondenter och elevgrupper 
Här nedan presenteras först i några tabeller och diagram följande informa-
tion: lärarnas utbildning (tabell 4) och undervisningserfarenhet i antal år 
(diagram 5), i vilket år de undervisade (diagram 6) och funktionsnedsätt-
ningar som nämndes av lärarna (tabell 5). 
 
 Tabell 4: Lärarnas utbildning 

Utbildning Antal Med påbyggnadsutb. 
Förskollärare 4 4 
Fritidspedagog 1 0 
Grundskollärare 5 4 
Ämneslärare 2 2 
Socialpedagog 1 1 
Utan högskoleutbildning 3 - 
Sammanlagt 16 11 
 
Inom gruppen grundskollärare redovisas lärare med småskollärar-, folkskol-
lärar-, lågstadie- och grundskollärarutbildning. Många av lärarna hade på-
byggnadsutbildning men den var olika beroende på när i tiden lärarna hade 
gått utbildningen. De tidigast utbildade lärarna (3 personer) hade gått dövlä-
rarutbildningen på Manillaseminariet, två hade erhållit speciallärarexamen 
och sex personer hade gått specialpedagogutbildningen med inriktning mot 
döv/hörsel. 
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Mer än hälften av lärarna hade arbetat mindre än tio år på specialskolan 
och nästan hälften av respondenterna fanns i kategorin 1-5 år. 

 
 

Diagram 6 visar vilka år som ingick i de olika klasserna. I de särskilda un-
dervisningsgrupperna fanns elever i flera olika årsgrupper. I inkluderande 
klasser (3 st.) gick alla elever i samma årsgrupp men de redovisas också i 
kategorier 1-4, 5-7 och 8-10. Det fanns en grupp som hade så stor spridning 
som 4-9 och har därför bildat en egen kategori. 
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Diagram 5: Antal år som respondenterna hade arbetat i specialskolan 
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Diagram 6: Fördelning av årsgrupper som respondenten arbetade i 
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Diagram 6 visar att respondenterna fördelade sig jämnt på de olika årsgrup-
perna. Däremot fick undervisningsformen en övervikt av särskilda undervis-
ningsgrupper. Undervisningsformen fördelade sig på följande sätt: tio av 
sexton respondenter arbetade i en särskild undervisningsgrupp, sammanlagt i 
nio grupper. Tre lärare av sexton arbetade i tre klasser där elever i behov av 
särskilt stöd delvis undervisades med de andra eleverna, i regel i praktiskt 
estetiska ämnen och tre respondenter av sexton hade var sin klass där elever i 
behov av särskilt stöd undervisades tillsammans med de andra  

Lärarna hade sammanlagt kontakt med 52 elever. Nästan alla elever hade 
någon eller några ytterligare funktionsnedsättningar utöver hörselnedsätt-
ning. I tabell 5 redovisas förekomsten av de andra funktionsnedsättningarna 
men bland kategorin utvecklingsstörning fanns det tre elever som inte hade 
fått någon diagnos men där personerna i omgivningen misstänkte att det 
förelåg en utvecklingsstörning. I gruppen DAMP (Deficits in Attention, Mo-
tor control, and Perception) fanns det en sådan elev. Jag använder beteck-
ningen DAMP på grund av att eleverna hade fått den diagnosen men jag är 
medveten om att idag används den internationella beteckningen ADHD (At-
tention Deficit/Hyperactivity Disorder). I årskurs 5-7 och 8-10 fanns det 
några enstaka elever som nyligen hade flyttat till Sverige från utomeuropeis-
ka länder och gick i dessa grupper på grund av att de inte hade tillägnat sig 
något språk och man var samtidigt osäker på deras begåvningsnivå. 
 
Tabell 5: Förekomsten av olika funktionsnedsättningar (n=61) 

Funktionsnedsättning Antal 
Autism 4 
Utvecklingsstörning 22 
DAMP 4 
Beteendestörning 11 
Komplicerad inlärning 7 
CHARGE 3 
CP 1 
Rörelsehinder 1 
Låg prestationsnivå 3 
Övriga* 6 
* I gruppen övriga ingår elever med annat etniskt ursprung med icke-diagnostiserade svårigheter 
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Sammanlagt hade de 52 eleverna 61 funktionsnedsättningar. Detta innebär 
att några elever hade flera ytterligare funktionsnedsättningar utöver hörsel-
nedsättningen. 

Intervjuresultat 
I resultatdelen analyseras lärarnas uppfattningar om undervisningen utifrån 
områden i Engeströms modell. I min tolkning blir noderna följande dvs. 
subjekt som här är lärare, objekt är här elev i behov av särskilt stöd, artefak-
ter såsom till exempel språk eller undervisningsmaterial samt utifrån tre 
andra områden vilka är regler, gemenskap och arbetsfördelning. För att tyd-
liggöra de motsättningar/dilemman som finns i verksamheten utifrån de olika 
aspekterna använder jag mig av Engeströms modell. Symbolen   bred-
vid den lite tjockare pilen  står för att det finns motsättningar i den. 
Axlar som är lite tunnare betyder att jag inte har funnit några motsättningar i 
dem.  
 

Lärares tal om eleven och om elevens behov 
Talet om eleven ger en inblick i hur läraren ser på eleven.  Bilden av eleven i 
sin tur styr lärarens bemötande av eleven och vilka arbetssätt han eller hon 
väljer. Respondenternas syn på eleven varierar från en som har resurser men 
inte använder dem till en som behöver mycket hjälp. Lärare som beskriver 
eleven som någon som inte utnyttjar hela sin kapacitet anser att orsaken är 
rädsla att göra bort sig, göra fel. I de fallen uttalar lärarna att de arbetar för 
att stärka elevens självkänsla. De säger att deras ambition är att höja elevens 
självkänsla till exempel genom att lyfta fram något som eleven kan bättre än 
de flesta andra elever för att han eller hon skall kunna känna sig duktig.  Den 
andra vinsten med det är att på så sätt ändra andra elevers och lärares bild av 
eleven. 

 
Och sen så försöker jag också diskutera ”vad är du bra på?” De kanske är 

duktiga att rita eller kanske är duktiga på att springa eller det kan vara alla 
möjliga. ”Du är bra på det.” Det är också en viktig bit tycker jag. 

I: Har de alla fyra något som de känner att de är stolta över att de är dukti-
ga på? 

R: Intressemässigt finns det något som de är duktiga på. En kanske är duk-
tig på bilspelet. Kanske duktig på dator. Det behöver inte vara just i skoläm-
nena utan det kan vara andra saker. För det är också en viktig del framför allt 
på raster. (Gustav)  

 
Några lärare beskriver att man måste finna vägen till elevens värld. Enligt 
dem är förutsättningen för undervisning att läraren kommer underfund med 
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och förstår hur eleven uppfattar sin värld. De menar att döva elever med 
ytterligare funktionsnedsättningar har mindre kapacitet att anpassa sin kom-
munikation utifrån mottagaren. Färdigheter som krävs av läraren för att kun-
na ”knäcka koden” och kommunicera på ett sätt som når eleven, är enligt 
respondenterna uthållighet och flexibilitet. Uthållighet innebär att läraren 
inte ger upp och därmed inte låter ett kommunikationsuttryck från eleven 
som läraren själv inte förstår, enbart passera som något obegripligt. Läraren 
skall istället fråga vidare och pröva olika tolkningar tills han eller hon träffar 
rätt. Först efter att den vuxne har fått förståelse för elevens begreppsvärld 
och uppnått en fungerande kommunikation kan lärandet starta.  
 

Och det kändes att jag hade en förståelse för dem, jag fick en förståelse för 
dem. Och det gäller att ha väldigt stort tålamod och det gäller ju hitta nyckeln 
så att säga … så att man knäcker deras kod och förstår dem.[ --- ]Och jag 
som barn kan anpassa mig till vuxna, jag har den kompetensen, den förmå-
gan. Men barn med speciella behov, speciella handikapp de har inte den för-
mågan de fastnar i sin tankestruktur, det blir samma, samma fråga ”de blir 
envisa” inom citationstecken. Och det blir min skyldighet som vuxen att 
säga: ”Vänta lite, jag förstår inte dig. Menar du det här?” Jag måste ändra 
mig. Jag måste knäcka koden. (Adam) 

Jag gick mycket in på det och försökte hitta hennes nivå, utgår från henne och 
hela tiden så. Så lossnade det upp alltså. Jag kan inte … Det var naturligtvis 
en process va. Och till sist så fick jag en … till sist så kom jag henne in på li-
vet och fick kontakt med henne och hon öppnade upp. (Filip)  

 
I några andra beskrivningar av eleven tas avstamp i elevernas svårigheter 
och oftast beskrivs kognitiva eller beteendemässiga svårigheter. Lärarna 
upplever att elevens svårigheter styr mycket av undervisningen och det finns 
en frustration i att så mycket av tiden går åt till att arbeta med annat än skol-
ämnen. 

Och sen att dom inte… alltså dom klarar inte av att utreda konflikter heller 
för att dom har svårt att förstå hur dom andra tänkte eller ja … att det blev 
som det blev. Så mycket av tiden tar ju att ägna sig åt det också och reda ut 
hur var det här. Vad var det som hände? (Bertil) 

De har väldiga koncentrationssvårigheter allihopa, väldigt lättstörda. (Johan) 
 

Som följd av att elevens tillkortakommanden påverkar undervisningen riktar 
läraren in sig på att minimera dessa svårigheter och om eleven är lättstörd, 
ändrar läraren på omgivningsfaktorer för att reducera störande moment. 
Ostrukturerade stunder beskrivs av några lärare som riskabla för att sådana 
stunder ger utrymme till agerande som kan leda till bråk. Därför placerar sig 
läraren strategiskt för att kunna förhindra utbrottet eller försöker förebygga 
situationen. 
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Och sen behöver de ständigt att man ser till dem allihopa. Man kan inte läm-
na nån att sitta och jobba själv en längre stund utan man måste hela tiden 
övervaka dem. När vi var två stycken som hade fyra elever så kunde man sit-
ta bredvid dem. Också det här att man ser på nån elev att nu kommer det snart 
att hända någonting så att man i god tid sätter sig med eleven och kanske kan 
hjälpa till att det inte händer nånting, nåt utbrott eller så. (Ludvig) 

 
Många elever i behov av särskilt stöd beskrevs av lärarna som personer som 
lever i nuet och att de har behov av omedelbar tillfredsställelse. Detta påver-
kar lektionernas genomförande. Till exempel om eleven är känslomässigt 
engagerad i något annat måste det bearbetas först innan eleven klarar av att 
inrikta sig på lärandet. Andra elever klarar av att vänta med bearbetningen 
till lämpligare tidpunkt. 

Om det har hänt något tråkigt under rasten eller så då måste man ta itu med 
det, det påverkar dem. Man kan inte släppa det. Det finns med hela tiden. 
Annars kan man säga … med andra barn kan man säga ”Vi kan prata om det 
sen.”  Men det är här och nu. De lever här och nu. (Gustav) 

 

Lärares uppfattning om sin egen kompetens 
De flesta av respondenterna hade både en pedagogutbildning och en på-
byggnadsutbildning mot döv/hörsel men trots det kunde de uppleva att deras 
kompetens inte räckte till vad det gällde döva elever med ytterligare funk-
tionsnedsättningar. Den upplevda bristen på kompetens gjorde att de kunde 
uppleva osäkerhet angående lämpligheten av deras arbetssätt eller bemötan-
de. 

Och sen skulle det väl kanske behövas lite utbildning, kompetens på det här 
med utvecklingsstörning. Kanske att man hade kontakt med särskolan så att 
man fick höra hur jobbar ni. Om vi jobbar helt rätt vet jag inte för jag har 
bara normala barn att jämföra med. (Ivar) 

 
Den mest återkommande uppfattningen om hur man kan fördjupa sin kom-
petens var önskan om att få gå på fortbildning. Samtidigt kunde läraren upp-
leva att skolledningen inte uppmuntrade till vidareutbildning på grund av 
kostnader och problem med att skaffa vikarier. 

…sen det här med kunskaper om elever med inlärningssvårigheter. Det är 
egentligen så stort. Så det skulle jag vilja. Just hur man lär ut matte och 
svenska på ett bra sätt. Kanske olika metoder. Man vill ha nya rön. Det kän-
ner man att man skulle behöva ha mycket mera. Men det är mycket hemma-
gjort och... skulle behöva att utveckla det. Det finns ju kurser om elever med 
inlärningssvårigheter. Men man måste få tid att gå på dem och det kostar 
pengar. Jag tycker att det ska var krav på att vi gick sådana utbildningar istäl-



 82 

let för att det är nästan svårt att få gå. Om jag är borta vem tar hand om ele-
verna. (Martin) 

 
Flera av de lärare som hade svenska som sitt första språk och undervisade i 
en särskild undervisningsgrupp tyckte att de skulle behöva få möjligheter att 
utveckla sitt teckenspråk. 

Undervisning av elever i behov av särskilt stöd utifrån 
motsättningar 

Artefakter 
Artefakter som tas upp nedan är språk och undervisningsmaterial. 

Språket 
De flesta elever som gick på specialskolan hade teckenspråk som sitt första 
språk. Lärarna däremot kunde ha teckenspråk eller svenska som sitt första 
språk. Därför blev kunskaper i teckenspråk varierande bland lärarna och det 
kunde leda till att läraren kände sig osäker inför eleverna. 

Det inte är riktigt allomgivet att det här med dialogen att den ska fungera för 
det ställer vissa krav. Dels så måste jag kunna teckna och så måste jag kunna 
avläsa den personen och den måste kunna avläsa mig osv. Det handlar lite 
grand om det också, tror jag. De här är döva allihopa. (Erik) 

 
Det kunde hända att när resursläraren, som var bättre på teckenspråk än 
klassläraren, tog om klasslärarens anförande för en elev i behov av särskilt 
stöd, blev följden att också de andra eleverna i klassen tittade på resurslära-
ren i stället för klassläraren. Läraren måste kunna anpassa sitt språk till ele-
vens förmåga vilket visar sig vara svårt för dem som inte arbetar dagligen 
med eleven. Anpassningen gäller såväl språkets syntax, tempo som lexikon. 

Nu är vi alltid ute någon från oss som känner barnen men visst det händer att 
man kanske inte står precis bredvid och då tar andra tag i det men att … det 
är det här med språknivån. Man får ta det på jättelåg nivå och har du en fem-
tonåring framför dig så kanske du inte tänker på att du ska bemöta den som 
ett dagisbarn, språkmässigt. Du får ta det så långsamt och så lätt när det gäller 
teckenspråk då. Och så få tecken. (Bertil) 

  
Om inte språket fungerar kan man inte skapa en klassrumsmiljö där delak-
tighet och dialog är viktiga. Man får svårt att utgå från elevernas intressen 
som en av lärarna gav uttryck för. Men språket är inte det enda avgörande 
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utan det handlar om bemötandet till exempel att läraren lyssnar och är enga-
gerad i samspelet med eleven. 

En viktig bit också att det är de som oftast ställer frågorna. Det är inte jag 
som ställer frågorna och det känns skönt. Det har utvecklats allt eftersom. 
Annars så brukar man, allt som har med vuxna att göra - ryck med axlarna. 
Här har de vänt på nån sätt och då tror jag att det har med det här att göra … 
att man faktiskt lyssnar på vad de säger. Helt enkelt att lyssna. (Erik) 

 
Elevens språkliga förmåga påverkar hur han eller hon kan ta till sig kommu-
nikationen i klassen. I en undervisningssituation är en av förutsättningarna 
att läraren anpassar sitt språk efter elevens behov men eleverna tar inte hän-
syn till ifall klasskamrater inte hänger med. 

Dom har svårt och hänga med i teckenspråket så som man måste hinna i en 
vanlig dövklass så att säga. Där hänger de inte med i teckenspråket för de har 
inte de kunskaperna. Det går för snabbt. Kommunikationen behöver gå lång-
samt och vara mera tillrättalagd, kanske repeteras, tas om, förenklas. Korta 
instruktioner. (Martin) 

 
Ibland måste läraren ta sin utsaga flera gånger om. Eller fråga på flera olika 
sätt för att erhålla ett svar från eleven eftersom en elev i behov av särskilt 
stöd kan ha svårt att variera sig. Kollegor som inte arbetar med elever i be-
hov av särskilt stöd kan vara omedvetna om detta. 

Och jag som barn kan anpassa mig till vuxna, jag har den kompetensen, den 
förmågan. Men barn med speciella behov, speciella handikapp de har inte den 
förmågan de fastnar i sin tankestruktur, det blir samma, samma fråga ”de blir 
envisa” inom citationstecken och det blir min skyldighet som vuxen att säga: 
”Vänta lite, jag förstår inte dig. Menar du det här?” Jag måste ändra mig. Jag 
måste knäcka koden och det är den biten jag då måste tala om för mina kolle-
gor och den förmågan har de inte kan jag känna. De har inte förmågan att 
kunna ändra sig så och då blir det ju besvärligt med kommunikationen och 
det är det som är det stora problemet. (Adam) 

  
Att knäcka koden eller att förstå elevens värld kan vara en förutsättning för 
en fungerande kommunikation. Det innebär en kännedom om elevens kun-
skaper och erfarenheter. 

Om jag ska ha ett ämne så måste jag tänka igenom hur ska jag förklara det 
här. Och vad kan jag använda mig av, vad … Man måste tänka deras nivå 
hela tiden. Jag måste tänka på deras värld. Vad de vet om världen. För än så 
länge är det så begränsat. Jag måste hålla mig inom den världen så att de för-
står vad det handlar om. Man får vara väldigt flexibel, ändå fast man planerar 
så får man vara väldigt flexibel. (Gustav) 
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Ibland väljer läraren att anpassa sig efter de andra elevernas förmåga och låta 
eleven i behov av särskilt stöd flyta med. 

Det är samma när han har sina funderingar. De andra eleverna ids inte att sitta 
och lyssna på det. Och på nåt vis har jag ju fått backa där. Då får de prata 
med varandra eller han får titta på nåt annat för att man inte kan kräva det att 
de ska sitta och höra hans … (Filip) 

 
Lärarna uttrycker att i samlingarna kan man ibland känna att det här inte alls 
fungerar. Det är inte alls på allas villkor. Två barn sitter med bara för att de 
ska sitta med. Det kanske inte ger dem så mycket att rabbla dagarna och 
datumet. 

F: och sen händer det som du nämnde tidigare att om du satsar på en av dem 
så börjar de andra uppleva att det blir tråkigt. 
S: Varför tittar jag bara på honom hela tiden. (Ivar) 

 

Motsättningar i kommunikation 
Beskrivningar i lärarnas utsagor utifrån den verksamhetsteoretiska modellen 
visar på konflikter mellan de i figur 7 beskrivna enheterna. Konflikterna 
finns på axeln lärare (subjekt) – artefakt och artefakt – elev (objekt) där lära-
rens förmåga att anpassa sitt språk utifrån elevens språkliga nivå och erfa-
renheter är avgörande. Det finns också konflikt på axeln gemenskap – arte-
fakt samt lärare - arbetsfördelning. Dessa axlar har en disharmoni dels när 
andra lärare inte vågar bemöta eleven i behov av särskilt stöd vilket leder till 
att de lärarna inte kan bidra i arbetsfördelning till exempel ute på rasterna, 
dels uppstår motsättningar när andra elever inte orkar lyssna på eleven i be-
hov av särskilt stöd vilket leder till att eleven inte kan bli delaktig i gemen-
skapen.  

 

 

Figur 7: Motsättningar i kommunikation 
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Undervisningsmaterial 
Lärarna upplevde att det saknades undervisningsmaterial som kunde använ-
das i sin befintliga form för elever i behov av särskilt stöd. De ansåg att det 
behövdes mindre eller större bearbetningar av materialet. Eller att de behöv-
de tillverka helt nytt material. 

Man gör själv, tar del lite här och där. Man får anpassa. Det kan passa olika 
elever. Nån börjar med matte och jobbar ganska bra med kulram till exempel. 
För nån annan fungera det inte riktigt bra utan man får använda något annat 
material. Man gör i ordning någonting själv. Det blir mycket hemmagjort. 
(Martin) 

T.ex. svenska böcker, de har för svår text för dem. Då försöker vi kanske 
ordna egna texter som vi gör under vår planeringstid. Så kan vi ha nivå som 
vi vet att det här klarar de. Plus att de får jobba med något som de tycker är 
roligt. Kanske kan göra ett bildspel, kanske har gått på utflykt, handlar om 
bävrar, sett spår efter bävrar och ta foton på det. Utifrån bilder så skriver de 
text till det och bakar den in i bildspelet. Man tar till alla medel.(Gustav) 

 
Det gällde att presentera arbetsmaterialet på ett sådant sätt att det fångade 
elevernas intresse och skapade motivation hos eleverna. De flesta upplevde 
att ju mer verklighetsanknutet materialet var, desto lättare var det att fånga 
elevernas intresse. Därför var dokumentation av verkligheten ett vanligt fö-
rekommande sätt att bygga undervisningen på. 

Av dom här fem som jag har så läser inte två överhuvudtaget. Ja, lösryckta 
ord. Det man får jobba med det är bilder, ordbilder bara som man gör till dom 
yngsta. Sen försöker vi jobba mycket med… man är ute och rör på sig så att 
vi fotograferar. (Niklas) 

 
Lärarna uttryckte att de skulle vilja ha möjlighet att göra flera studiebesök 
och att ha praktisk verksamhet men upplevde att schemat med sina raster och 
fasta tider för praktiskt-estetiska ämnen hindrade dem i att kunna genomföra 
sådan uppläggning av undervisningen. 

Jag skulle vilja ha mera öppna dörrar att man skulle kunna jobba mer till-
sammans att man skulle kunna göra mera praktiska saker, laga mat t.ex. och 
har det till försäljning. Göra olika besök alltså massor med saker finns det 
men det går inte göra. Slöjd, de älskar ju slöjd, pyssla och sådana saker. Det 
behöver ju barnen. Jag menar gärna grov- och finmotorik och massa sådana 
saker. Det finns ju inte. Man är så fast vid schemat. Man är schemabunden 
och det … vi kan inte göra hastiga förändringar, snabba förändringar i sche-
mat. Det funkar inte. Man måste boka tid. Man tappar lusten därför att det är 
för mycket. Det är så mycket runtomkring.(Adam) 
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Miljön utanför skolan upplevde respondenterna vara en källa för diskussio-
ner. Den stimulerade eleverna men miljön i skolan däremot kunde ha en 
hämmande effekt. 

Min och Lizas erfarenhet är det att när vi kommer ut ur skolan så blir det 
bättre diskussioner. När de sitter i lärosalen så blir diskussionerna alltid säm-
re av nån konstig anledning tycker vi. Ut och diskutera. Det var mycket så jag 
gjorde med Lucy också när jag hade individuell tid med henne (Filip)  

 
I miljön utanför skolan tyckte en lärare att det var lättare att skapa sig en 
uppfattning om elevernas förmågor och tillkortakommanden. Samtidigt kun-
de de utveckla sin förmåga att hantera likadana sociala situationer som i 
skolan utan att det fanns negativa förväntningar i omgivningen på grund av 
deras tidigare beteende i skolan. 

Och ett beteende, det var faktiskt att den stora samlingen hade de svårt med. 
Då måste vi se till att vi hittar situationer där det finns en stor samling men 
alltså inte en konstgjord samling utan där livet är en samling så att säga. Och 
det kan vi bara göra när vi gör besök eller reser ut. Där sitter vi i tåget, där 
sitter vi i matsalen. 

[---] nästan varje vecka innehöll nån form av besök. I början hade vi nånting 
som vi kallade för ute. Vi gjorde alltså nån form av aktivitet ute och det gjor-
de vi varje vecka, från början. Och det var alltså hela första året men det var 
medvetet för att bearbeta de här sakerna som jag såg. (Erik) 

 
Det framkom i lärarnas utsagor att synen på vad som räknades som under-
visning respektive utflykt kunde skilja sig åt bland lärarna. Respondenternas 
uppfattning var att kollegorna hade svårt att se undervisningen i en annan 
miljö som en lektion utan betraktade i stället de lektionerna som utflykter. 
Studiebesöken var inte i lika stor utsträckning möjliga för elever med en döv 
lärare eftersom deras studiebesök blev dyrare på grund av tolkar. 

Men sen kan de bli irriterade på oss för att de tycker att ”Ni åker på så myck-
et och ni berättar aldrig för oss när ni åker till länsmuseum.” Och då försöker 
vi säga att det är vår lektionsplanering. Det är samma att när klassen åker ut – 
du såg den där listan där ute måndag, tisdag, onsdag, torsdag när hon la på 
veckoplaneringen – Alltså vi anmäler aldrig våra små utflykter dit för vi 
tycker att det är liksom våra lektioner, det är vår lektionsplanering. Vi har vår 
undervisning på länsmuseet eller på sopstationen och därför så anmäler vi 
inte det. (Filip) 

 
Möjligheten att kunna använda lite ovanliga undervisningssätt var, enligt 
respondenter; beroende av vilka resurser och vilken handlingsfrihet skolled-
ningen tillät. Respondenternas upplevelse av stödet från skolledningen varie-
rade. Någon kunde känna sig mer eller mindre utvald för uppgiften att ta 
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hand om en särskild undervisningsgrupp och personen tyckte att skolled-
ningen gav stor frihet för uppläggning av undervisningen. 

Det har de diskuterat och frågat men hur har du tänkt då. (skratt) Men jag har 
fått, tycker jag, jag har fått enorma möjligheter. Både mina idéer får förankras 
och provas och testas. Så det känner jag. Jag känner att de ge mig ansvaret att 
jag får prova det här, vilket jag vill ha också. För det är precis det jag gör till 
mina elever. (skratt) (Erik) 

 
Det fanns lärare som angav att de hade en förtroendefull kontakt med sin 
chef och kände att de kunde diskutera och ta upp svårigheter med denne. 

Men just min studierektor kommer ofta och hälsar på och jag vänder mig 
ganska ofta till henne. Och det känns bra för mig för jag vill ha en chef som 
vet vad jag sysslar med. Och det krävs det av den chefen att hon tar rätt beslut 
och tänker… när vi har möten med föräldrar så vet jag att hon är väl förank-
rad vad jag sysslar med och vilka eleverna är. Det räcker med chefer som pra-
tar helt i det blåa. Det tror jag är typiskt för höga chefer.(Johan) 

 
Och andra lärare kunde uppleva att skolledningen inte hade full förståelse för 
elevernas behov men att de stöttade materialmässigt efter lärarnas begäran. 

Där kan man möjligen tänka sig att dom inte hade 100 procent förståelse för 
att det hade varit bättre att Ann hade kommit tillbaka redan detta läsår och att 
…ja.[fortsätter om resurser min anm.] Det har inte känts att det har varit hin-
der på så sätt nånstans och vi har fått ha egen sån där digitalkamera och sen 
är det en del hjälpmedel som jag har velat ha, så en del har dom fått på grund 
av att dom är i inskrivna i omsorgsverksamheten så får dom en hel del på så 
sättet och sen som jag har sagt här på skolan har vi fått… det har aldrig hänt 
att dom har sagt att det har vi inte råd utan dom har alltid satsat på den här 
gruppen. (Ludvig) 

 
Arbetssättet, beskrev många av lärarna, hade vuxit fram utifrån elevers be-
hov och intressen och formades med hjälp av lärares kreativitet. Lösningar 
kunde anses vara okonventionella och kunde uppfattas av de andra lärarna 
som något annat än ”riktig” skola eller att arbetssättet ansågs tillhöra försko-
lans värld. 

Det är klart att många frågade: ”När ska du börja ha skola?” Det får jag ta. 
Men det är inga problem nu när de ser hur de har blivit, utan jag tog det där 
lite med ro. Jag sa då i stället att jag kan förklara hur jag gör om du vill veta. 
Jag försökte förklara i arbetslaget hur jag tänker och hur vi gör. Ibland så 
lyssnar man inte på det och varför man inte lyssnar på det, det var att det var 
så okonventionellt. Mitt sätt att tänka. För att jag förändrar så att säga… jag 
tvingar inte eleven in i systemet utan jag förändrar systemet och rättar det ef-
ter eleven och det synsättet, det var väl liksom … det var mot deras sätt att 
jobba och tänka. (Erik) 
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 När jag försökte förklara materialmässigt hur de här killarna behöver ha det 
och då vet jag en kommentar ”Det verkar som det är en förskola.” Jag sa att 
det är det. Vi leker fram kunskapen. Det är så de tar till sig. I dag har hon 
ändrat sig. I dag förstår hon men det har varit lite tokigt. (Helge) 

 

Motsättningar utifrån undervisningsmaterial 
I axeln artefakt och elev fanns konflikter på grund av brister i undervis-
ningsmaterialet. Lärarna bedömde att det tillgängliga materialets språk oftast 
var för avancerat för eleverna. Innehållet kunde också vara för främmande 
för eleverna, det knöt inte an till elevens verklighet och vardag. Skolmiljön 
på grund av de inbyggda reglerna och förväntningarna kunde upplevas 
hämmande av eleverna. 

Axeln artefakt och lärare blev därmed konflikttyngd och ledde till att lä-
rarna omarbetade befintligt material t.ex. förenklade och kortade ner texter. 
De kunde också teckna textens innehåll innan så att eleven fick en förförstå-
else för det eller tog fram bilder för att underlätta förståelsen. I särskilda 
undervisningsgrupper modifierades lektionerna dels byggde undervisningen 
mera på görande än betraktande, dels hade de gemensamma upplevelser i 
närmiljön vilka dokumenterades och användes för lektionsinnehåll. Detta 
arbetssätt härleddes från lärarnas uppfattning om att det var den mest fram-
komliga upplägget av undervisning för deras elevgrupp. 

Relationen lärare - regler var påverkad utifrån av att rektorn fördelade ar-
bete och tillsatte resurser i form av assistenter. Grunderna för beslut kunde 
ibland ifrågasättas av lärare. Resurser till undervisningsmaterial upplevdes 
som tillräckliga av de flesta.  

Flera respondenter upplevde att deras undervisningssätt och studiebesök 
ifrågasattes av övriga kollegor vilket ger en konflikt i axeln artefakt – ge-
menskap. 

 
Figur 8: Motsättningar utifrån undervisningsmaterial. 
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Regler 

Möjligheter för planering och förberedelser 
Generellt upplevde lärarna att tiden för en gemensam planering var knapp. 
Särskilt var det svårt att få till planeringstid med assistenter och inte heller 
vid handledningstillfällen var det självklart att assistenten kunde delta. Svå-
righeterna orsakades av att assistenten var schemalagd att vara med eleven 
t.ex. i fritidsverksamheten efter skoltiden.  

I: Sen med assistenten, hur mycket planeringstid har du där? 
R: Ingenting. 
I: Hur löser du då informationen? 
R: Jaa. Det tar vi snabbt över huvudet på barnen. 
I: Hur ser du på det? 
R: Nej, det tycker jag är en jättebrist. Jag hade gärna sett att hon hade varit 
med de gånger vi hade träffar med psykologen. (Ivar) 

 
Lärarna upplevde att den schemalagda tiden för planeringsarbete inte var 
tillräcklig. Många upplevde att nästan all tid gick åt till för- och efterarbete 
samt löpande ärenden.   

R: Ja alltså genom att jag har så många lektioner så har jag mindre … blir det 
mindre planeringstid istället så att jag kommer trettio minuter innan lektio-
nerna börjar för då börjar min arbetstid. Trettio minuter före och då är det ju 
bara att förbereda dagen sen slutar jag trettio minuter efter att eleverna slutat 
och då ska jag röja upp efter dagen. Så att det är fullt av lektioner och för- 
och efterarbete. Planeringstid har jag några timmar på måndag det är allt jag 
har. Så det är fullspäckat. (Niklas) 

 
Det fanns uppfattningar att det skulle behövas mer tid för förberedelser när 
man arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Det ansågs att undervis-
ningsmaterialet behövde omarbetas och anpassas i större utsträckning för 
dessa elever än det behövs för andra elever. 

Något som jag saknar ibland är att det krävs mer tid att jobba just med såna 
här elever. Framför allt förberedelsearbete som jag skulle vilja göra med egna 
texter, bilder eftersom man har olika behov. Vissa blir starka om de ser bilder 
eller jobbar med händerna, praktiskt och jag känner jag har inte riktigt den ti-
den till att sitta och förbereda mig för sånt här. Vi har lika mycket undervis-
ningstid allihopa och det kan jag känna att jag saknar. Som jag tycker är det 
viktigt att just såna här lärare att de får den tiden till att förbereda sitt jobb. 
För det tar mer tid för det är inte bara att slänga till några övningsböcker och 
böcker så man kanske gör i normala fall utan man måste ägna sig att göra 
lite… Men jag skulle vilja ha fortbildning också men jag får lita mycket på 
mitt sunda förnuft. (Johan) 
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Det fanns några grupper där lärarna hade en gemensam planering dagligen 
och detta upplevde lärarna som nödvändigt på grund av behoven i klass-
rummet. Uppfattningen var att i en särskolegrupp behövdes det mer tid för 
planering än i andra klasser.  

R: Jag tycker att vanliga grupper trots att de är ganska jobbiga och röriga 
känner jag att jag kan nästan alltid… jag har min erfarenhet och det räcker 
och... Jag tänker att ungefär så här ska jag göra och så fungerar det i allmän-
het. Men i särskolegruppen så satt vi varje dag och gick igenom vad vi ska 
göra nästa dag. Och då gör vi si och så och så håller vi på med det så länge. 
Och gjorde stenciler och vi bestämde att du gör det och jag gör det och så där. 
Väldigt noga. Mycket, mycket mer tid. Och det kändes att det var väldigt vik-
tigt att det fungerade. Det stöp på en gång om man inte hade det planerat, nå-
got så där. Men det måste vara väldigt väl planerat. (Ludvig) 

 

Skapandet av struktur 
En väsentlig faktor i undervisningen som lärarna lyfte fram var strukturen. 
Begreppet struktur står för rutiner, mönster eller andra regelbundenheter i 
undervisning. Den kan skönjas i många olika sammanhang i skolan som till 
exempel i disposition av tid, lokaler och arbetsmetoder. Inarbetade traditio-
ner, förväntningar och resurser är några faktorer som påverkar strukturen. 

Strukturbegrepp lyfts fram av samtliga lärare som något typiskt i arbetet 
med elever i behov av särskilt stöd. De ansåg att för eleven är det viktigt att 
känna till strukturen i arbetsfördelningen, vem som arbetar under vilken 
lektion eller med vilket tema. Att börja dagen med en genomgång för att det 
skapade trygghet för eleven, lyftes fram som en viktig aspekt  

Hos respondenterna stod struktur för arbetsmetoder som möjliggjorde 
förutsägbarhet vad det gäller förekomsten av aktiviteter eller personer. Det 
stod för en överskådlig, visuell uppställning av dagens och veckans aktivite-
ter. Det var inte varje enskild elevs ansvar att läsa detta schema utan läraren 
hade en gemensam genomgång av dagen, där också förändringarna togs upp 
och markerades tydligt på detsamma.  

I År 1 samlade några lärare eleverna också efter aktiviteten vid schema-
tavlan för att plocka bort bilden för den slutförda aktiviteten. Det handlade 
inte enbart om att eleverna skulle lära sig schemat utan också att de skulle 
känna igen sig i aktiviteter och kunna veta vad som förväntades av dem. Så 
småningom tillägnade sig eleverna denna struktur och det behövdes inga 
yttre signaler för att eleverna skulle veta vad det var som skulle hända. I 
lärarnas utsagor från särskilda undervisningsgrupper fanns en stark koppling 
mellan hur starkt läraren tryckte på behovet av struktur och elevernas ut-
vecklingsstörning eller autism. Lärarna hade olika strategier för att skapa 
denna struktur. Några kunde ha relativt fasta rutiner så att eleven så små-
ningom kunde känna sig säker och ha kontroll över sin tillvaro. 
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Snabba förändringar i all välvilja kunde orsaka kraftiga reaktioner hos 
eleverna. En lärare berättade hur hon ville ge eleverna en glad överraskning 
eftersom de hade arbetat så flitigt och läraren föreslog på eftermiddagen att 
de på en gång, skulle besöka elevernas favoritställe och äta glass. Reaktionen 
hos eleverna var istället för förväntade glädjeyttringar, gråt och förtvivlan för 
att den aktiviteten inte stämde med schemat som de hade. Efter den händel-
sen såg läraren till att eleverna blev informerade i god tid om det blev några 
förändringar. När det i vardagen sker oförutsedda händelser försöker lärarna 
använda flera sätt än enbart teckenspråk bland annat att använda bilder för 
att informera om händelsen t.ex. om någon lärare har blivit sjuk och lektio-
nen måste ändras. 

Med äldre elever förekom att eleven lade upp sitt schema för veckan själv 
utifrån riktlinjer som att det skall finnas svenska, matematik och något av 
no- och so-ämnen med. Varje morgon fick eleverna stöd i form av en upp-
följning av att de hade planerat in all sin tid. 
 

R: Men om något oförutsett händer så är det lättare att ändra på schemat när 
man ser och har den strukturen. Och när det finns tydligt framför en.  Det ser 
väl lite olika ut för de barnen som vi har men vissa elever där … alltså det går 
inte att bara säga det med tecken att nu är syfröken sjuk och vi får göra något 
annat i stället idag. 
I: Utan de behöver det visuella stödet? 
R: Ja. (Bertil) 

 
För det andra framstod strukturen för tydlighet i arbetets genomförande, 
”först gör du det, sedan det och därefter tar du det”. För några av eleverna 
behövdes fasta, rutinpräglade arbetssätt och att det skulle vara mycket tydligt 
för eleverna hur arbetet skall genomföras. Målsättningen var att eleverna så 
småningom skulle känna sig säkrare så att de upplevde att de hade kontroll 
över sin tillvaro. 

I: Det lugna, vad består det av? 
R: Det består av att de vet precis vilka rutiner de har. De vet precis vad de gör 
varje dag nästan. Mer eller mindre men att vi startar morgonen med att gå 
igenom vad som händer i dag. Och de vet precis vad de ska göra. Har vi en 
svensktimme, gör vi nästan samma sak, vi har samma rutin. Och det känner 
de sig väldigt trygga med. De vet vad som förväntas av dom. (Johan) 

 
Lärarna hade upplevt att styrda aktiviteter fungerar men oftast när det 

blev lite mera fritt hade eleverna stora svårigheter att hantera friheten. I in-
kluderande undervisning kunde läraren uppleva gruppen som en helhet under 
styrda lekar. Eleverna kunde också ha svårt att vänta på varandra och därför 
gällde det att de visste vad de hade för uppgifter. Längden på arbetspassen 
som innehöll färdighetsträning varierade efter elevens kapacitet och i början 
var det nödvändigt att passen var riktigt korta. 
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Elevens kapacitet att byta klasskamrater eller lärare var relaterad till ele-
vens förmåga att kommunicera. För en elev som hade omfattande svårigheter 
med kommunikation sågs som en fördelaktig form av stöd en vuxen person 
som delade elevens hela arbetsdag. Detta därför att om eleven har upplevt 
något betydelsefullt hade den vuxne kännedom om händelsen och kunde 
stötta eleven om han eller hon ville berätta eller behövde bearbeta upplevel-
sen. I de fall händelsen påverkade elevens arbetsförmåga kunde det finnas 
större förståelse att anpassa kraven efter elevens aktuella situation. 

Lärare i inkluderade grupper lyfte inte fram behov av att gå igenom dagen 
vilket kan ha berott på att de elever som deltog i inkluderande undervisning 
inte hade någon intellektuell nedsättning. Men att skapa möjlighet till reflek-
tion, speciellt för elever med beteendestörningar, ansågs som viktigt och en 
av lärarna genomförde vid dagens slut en reflektionsstund där eleverna fick 
utvärdera sin arbetsinsats och sitt agerande under dagen genom att fundera 
över frågor som: Hur har det varit i dag? Har det fungerat? Hur har det fun-
gerat för dig? Har du jobbat och vad har du jobbat med? Har du jobbat till-
räckligt mycket? Tycker du att du skulle ha kunnat jobba mer? I samlingen 
frågade läraren också hur eleven trodde att de andra barnen kände sig. Och 
om eleven svarade att klasskamraterna kände sig helt nöjda och läraren hade 
en annan uppfattning kunde hon föreslå att de checkade av med de andra 
eleverna. Detta skapade en möjlighet för dem att säga om de hade upplevt 
det jobbigt och därmed kunde eleven med funktionsnedsättning bli mera 
medveten om sitt agerande. 

 

Möjligheter till anpassning 
Mycket i skolans värld handlar för elever om att anpassa sig till regler och en 
roll som elev. Elever i behov av särskilt stöd kan få svårigheter att anpassa 
sig till reglerna till exempel på grund av att kraven är för höga eller att de 
inte finner någon mening i dem eller att de inte förstår dem. Det kan brista i 
motivation för skolarbete och det kan vara svårt att få elever i behov av sär-
skilt stöd att bli intresserade av ämnet. Lärare försöker att anpassa sin under-
visning utifrån elevens behov och därför styrs en del av innehållet i under-
visningen av elevernas spontana intressen och/eller nyfikenhet. Lärarna upp-
levde att det gällde att ta fasta på den spontanitet och de intressen som ele-
ven visade och bygga på det. 

När man fångar barnens intresse då måste man jobba med det på en gång. Det 
går liksom inte att skjuta på det. Om barnet ser en blomma t.ex. ”oh jag vill 
jobba med blommor.” Då måste man göra det i nuläge man kan inte skjuta på 
det i tiden. Det var en kille som trodde liksom att han såg en vit sten. Det var 
ingen vit sten men han måste gå ut just där och då och prata om det. ”Nej, tit-
ta det här är snö. Det är inte en vit sten.” Man måste ta det precis i det sam-
manhang som det dyker upp. Gör man inte det så tappar man barnets intresse. 
Alltså tar man inte upp det på en gång då blir barnet ointresserat. (Adam) 
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Det gavs utrymme i undervisningen för elevers frågor och funderingar som 
byggde på deras egna iakttagelser över vardagslivet. 
 

Ja men det är mycket med vardagen man får jobba med. Vardagen och dylika 
saker. Hur man beter sig, hur man uppför sig och varför då.  
En dag gick vi på stan och då var det en elev som frågade. Vi såg en liten 
hund som gick med sin matte och hunden lyfte på benet och kissade, då var 
det den här eleven som sa: ”Varför får hundar kissa på stan men inte männi-
skor? Varför är det så då? Vem har bestämt det?”  
Det är så mycket kring vardagen som man liksom måste tänka på och bearbe-
ta och diskutera. (Bertil) 

 
Lärarna använde först sitt vanliga sätt att lägga upp undervisningen men när 
det inte fungerade prövade de andra sätt. Men hur länge en prövoperiod skul-
le vara, var en bedömningsfråga. Det finns inte några mallar för det. Läng-
den för perioden bedömdes utifrån varje enskild elev och situation. Om ele-
ven var utåtagerande behövde läraren väga in vad klasskamraterna kan tän-
kas utsättas för. Arbetet med elever i behov av särskilt stöd genomsyrades av 
ständigt nyskapande vilket kunde få läraren att känna en viss villrådighet och 
upplevelsen av att famla i mörker var stark. Ett par av respondenterna uttala-
de en önskan om att det fanns en metodbok som steg för steg skulle tala om 
hur man skall gå tillväga men de menade samtidigt att det är en ogörlig upp-
gift att skriva en sådan bok. Däremot ansåg de att de inte tog vara på den 
kunskapen som de redan hade utan underskattade den. Osäkerheten minska-
de ifall det fanns möjligheter att diskutera lösningar med en kompanjonlärare 
eller om de hade regelbunden handledning.  

Ibland var det lätt för läraren att upptäcka när eleven inte hade förmågan 
till, eller inte var mogen för, undervisning som byggde mer på att tala om 
saker och begrepp. Det framgick av att eleverna blev rastlösa och inte verka-
de må bra. Strategin i de situationerna kunde vara att göra undervisningen 
mera praktisk. 

I: Sen tog du upp att det kändes att det behövdes mer upplevelsepedagogik 
som du sa. Vad var orsaken att det kändes så? 
R: Jag tror att orsaken var att sitta där i klassrummet och de hade inte förmå-
gan att sitta still. Ja det var två stycken som var uppe hela tiden. De orkade 
inte sitta still. Upp och ner. Upp och ner. Och fötterna på bänken. O kära nån, 
det här går ju inte. Det kändes inte rätt och det kändes inte att de mådde bra. 
(Cesar) 

 
En annan strategi var att ha ett kort arbetspass utifrån elevens uthållighet och 
därefter byta till ett annat ämne för att uppbåda ett förnyat engagemang. 
Samtidigt hade lärarna som mål att successivt förlänga arbetspassen och ett 
av medlen var att överösa med positiv bekräftelse när eleven t.ex. hade lyck-
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ats avkoda ett eller ett par ord. Särskilt flera av de lärare som arbetade mera 
utifrån arbetsböcker påpekade att arbetspassen skall vara korta.  

Läraren på högstadiet upplevde att när eleven i behov av särskilt stöd fick 
andra läseböcker eller annat enklare material än övriga klasskamrater kunde 
eleven bli besvärad av det. Strategin som läraren använde, i stället för enkla-
re texter, var att teckna texten innan för att eleven lättare skulle kunna känna 
igen orden. En annan strategi var att peka ut de väsentligaste styckena i tex-
ten för att begränsa mängden material som behövde läsas. 

 Lärarna som undervisade till exempel i läsning i en mindre grupp till-
sammans med andra elever i behov av stöd lyfte däremot fram att eleverna 
vågade läsa och upptäckte glädjen i läsningen. 

 
Oftast är det enkla texter som vi går igenom och jag brukar berätta innan vad 
det handlar om så att det blir lättare för honom att läsa. Sen när han stöter på 
ord så kommer han på via teckenspråk ”Aha är det så som svenska ser ut.” 
Och det här skapat glädje för honom. Han tycker att det blir intressant. Han 
börjar läsa mer och mer. Så varje gång vi träffas så vill han att jag ska berätta 
innan. Han har liksom blommat upp helt och hållet. 
I: Och det gör man inte i den vanliga klassen? 
R: Nej då. De flesta kan läsa fullständigt. (Petter) 

 
 

Föräldrarnas förväntningar på hur undervisningen skulle bedrivas kunde 
också vara av en mer traditionell art och respondenternas sätt att genomföra 
undervisningen kunde ifrågasättas. 

R: Vissa föräldrar tycker att matte och svenska och läxor är jätteviktiga och 
ja-a … man ska ha en mattebok och en svenskabok och det är för lite skola, 
har vi fått höra av vissa föräldrar att dom tycker … . Medan vi tycker att man 
kan ha skola när man är i ute också. Man kan leka och ha skola. Man kan 
göra mycket saker, gå i affärer och … ja, matte och svenska och … Men det 
är mer den traditionella skolan. Man ska sitta i bänken och jobba, då är det 
skola. 
I: Är det fortfarande såna tankar som några av föräldrarna har? 
R: Ja 
I: Hur bemöter ni det då? 
R: Samtidigt måste man gå föräldrarna till mötes också. Det är ju en process 
både för dom och … Men jag tror att mycket handlar om det här med sorgar-
bete för många föräldrar … delvis också. Att man … har kanske inte riktigt 
förstått eller vill förstå vilket funktionshinder ens barn faktiskt har och vilka 
krav man kan ställa utifrån det sen då. (Bertil) 

 
Men det fanns andra föräldrar som bidrog till skolans undervisning genom 
att skicka till exempel foton på aktiviteter som eleven hade varit med om 
hemma. 
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En del av föräldrarna har följt upp väldigt bra med att skriva och klistra in fo-
ton, bilder och så här att vad barnen har gjort under helgen t.ex. Det var ett 
väldigt stöd och ja… det kändes väldigt bra. (Ludvig)  

 

Tid 
Uttryck som ”De behöver tid”, ”Det tar tid” var återkommande. Lärarna 

upplevde att i särskilda undervisningsgrupper kunde de låta eleven ta den tid 
som behövdes. En allmän uppfattning var att eleverna i behov av särskilt 
stöd behövde längre tid för anpassning inför förändrade förutsättningar som 
till exempel när det blev nya sammansättningar av gruppen eller att tiden för 
lektionspasset ändrades. 

Några av lärarna upplevde att elever i behov av särskilt stöd inte hade 
samma uthållighet som andra elever att fortsätta med ett arbete som de upp-
levde som svårt eller tråkigt. Lärarnas lösningar på problemet var att korta 
ner arbetspassens längd, ha större variation och att någon vuxen stöttade och 
uppmuntrade eleven att fortsätta. 

Det uppstod dilemman för lärarna i inkluderande klasser för att de upp-
levde att eleven skulle ha behövt mer tid men det kunde de inte ge på grund 
av att de andra eleverna skulle ha blivit uttråkade. 

Vi kanske skulle ha behövt sitta 45 minuter där och försök locka med någon-
ting men då hade de andra barnen gått därifrån så det gäller att hitta nån nivå 
som passar alla. (Ivar) 

 
Undervisningstempot beskrev lärarna som lugnt och bestående av repetitio-
ner samt en öppenhet för oförutsedda händelser. Det kunde hända att elever-
na tog upp något som hade diskuteras för ett par dagar sedan. Orsaken var att 
det först nu hade landat hos eleven. Det kunde också uppstå starka känslo-
mässiga reaktioner hos eleven och lärarna i särskilda undervisningsgrupper 
utgick från att det var viktigt att använda tid för att eleven skulle få möjlighet 
att bearbeta sina reaktioner. 

Att kunna följa särskolans kursplan kunde kännas befriande för läraren 
därför att de inte upplevde att elevens prestation måste ske inom vissa tids-
ramar utan att det fanns möjlighet att anpassa undervisningen efter elevens 
behov. 

Så som vi har jobbat här. Det här med särskolans mål. Jag tycker att det 
känns jättebra att man inte behöver känna tidspress utan vi har kunnat jobba 
lugnt och vi har sagt: ”Funkar det inte i dag så gör vi det i morgon. Vill dom 
berätta nånting… (Helge) 

 
Lärarens uppfattning av relationen mellan tidsaspekt och elevens utveckling 
i en inkluderad undervisning kunde handla om att läraren upplevde att tids-
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åtgången var för stor i relation till utveckling och prestation. Detta var en 
upplevelse som läraren såg som sitt problem men det påverkade också ele-
ven. 
 

Sociala regler 
Elever i behov av särskilt stöd kan ha ett socialt oacceptabelt beteende som 
kan vara påfrestande för de andra eleverna i klassen. En metod som nämndes 
var att synliggöra det icke-godtagbara beteendet. En lärare hade valt att an-
vända grupptrycket som fostransmedel. Det skedde genom att en lista, där 
läraren noterade samtliga gånger när eleven hade betett sig icke önskvärt 
som t.ex. att ha slagit sina klasskamrater, placerades på lagom synlig plats i 
klassrummet. 

Eleven ilsknade till väldigt snabbt och det hände att någon fick en smäll så 
här i förbifarten. Det var bra varannan dag och då satt jag och diskuterade 
med eleven men det hjälpte inte riktigt. Och då tog jag fram ett papper. ”Så 
varje gång du gör nånting så skriver jag här. Det sätter jag upp här i vårt lilla 
klassrum och det är möjligt att de andra kan ser det men den är inte jättesyn-
ligt.” /---/ Och då upptäckte de andra. /---/. ”Haha titta var X har gjort idag.” 
Och den pressen fick ju den här eleven att sluta slå andra. (Johan) 

 
Ett annat sätt var att höja elevens medvetenhet om sitt beteende och visa hur 
det hängde ihop med följderna. En elev som ofta hamnade i konflikter under 
lunchrasten blev videofilmad av personalen. Efter rasten såg eleven tillsam-
mans med en av personalen videon och diskuterade hur rasten hade varit och 
vad som hänt under den. Ytterligare ett sätt som nämndes var att spela upp 
händelsen genom drama. Vilket inte alltid fick önskat resultat. 
 

Vi hade märkta pennor, alla hade egna pennor och då hade eleven tagit Yng-
ves pennor och sen när Yngve kom in sa eleven att ”Jag har inte haft dem” 
fast det var så uppenbart och då gjorde vi ett rollspel på det. Att så här hände. 
Och vad skulle ha hänt om du hade gjort så i stället. Så eleven fick olika rol-
ler. Och när vi hade tyckt att vi var jätteduktiga, jättepedagogiska, nu förstår 
eleven det så sa eleven ”Det var en rolig teater. Ska vi ta den vid julavslut-
ningen?” Så då var det bara att börja om. (Filip) 

 
Ytterligare ett sätt för att eleven skulle få syn på sitt beteende och en förstå-
else för andras känslor var att ha en utvärdering i slutet av dagen. Alla elever 
uttalade sig om hur de har arbetat under dagen. Om eleven tyckte att allt har 
varit bra trots att det inte hade varit det eller att det hade varit extra bra, kun-
de läraren be de andra elevernas kommentarer vilka bekräftade eller demen-
terade elevens bild av dagen.  
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Läraren kunde också upptäcka mönstren i de faktorer som utlöser konflik-
ter och planera in hur dessa kunde undvikas. Sådana faktorer kan t.ex. vara 
omklädningsrummet där det kan bli trångt när man skall gå ut på rast. En 
lösning som presenterades var att låta eleven gå ut lite innan rasten börjar för 
att kunna klä på sig i lugn och ro. 

Eleven skulle också lära sig att bete sig på ett socialt adekvat sätt, menade 
lärarna, vilket han/hon kunde lära sig enbart genom egna erfarenheter. För 
att låta eleven skaffa sig erfarenheter behövde läraren ha så pass bra känne-
dom om eleven att han eller hon kunde skatta elevens förmåga att reda ut 
eller att hantera konflikten. Utifrån sin bedömning kunde läraren visa ett 
förtroende för eleven att denne kommer att kunna behärska situationen. Det-
ta kunde ibland vara en balansgång och läraren behövde vara beredd att 
eventuellt behöva bli handgriplig. Att visa förtroende, menar läraren, är alltid 
riskabelt eftersom eleven kunde välja ett icke-önskvärt beteende.  

Epilog utifrån respondentens beskrivning: Eleven hade blivit beslagtagen av 
en sak som han ville få tillbaka. Han bad respondenten att följa med när han 
skall be om att få saken tillbaka. Följande utspelas: 

”Hörde du. Jag vill ha tillbaks min.” Hotar. Tar en sak. ”Får jag inte tillbaks 
så kastar jag den här.” Jag såg att personalen inte kunde bemästra det här och 
jag kände att nu måste jag gå in i det här. Så jag säger till eleven ” Kom nu. 
Nu går vi ut härifrån.” Eleven ville inte gå ut så jag handgripligen tar ut ele-
ven. Ställer eleven utanför i korridoren och stänger dörren och så säger jag: 
”Jag skäms. Jag skäms, hur du löser en konflikt när vi ska försöka komma 
överens om en lösning. Och så gör du så här. Jag kommer aldrig vara med 
någon mer gång.” Och så går jag därifrån. Och det var risktagande att lämna 
det här. Eleven var upprörd, personalen var rädd och tänkte att eleven kom-
mer tillbaks. Så nu måste det hända rätt sak. Eleven springer upp till mig och 
säger ”Vänta! Vänta! Vänta!” Efter det har vi kunnat lösa konflikter. (Erik) 

 
Eleven kan också ha anammat ett socialt oacceptabelt sätt att ta kontakt. I 
sådana situationer krävs det mycket överseende från klasskamrater och mål-
medvetet arbete av läraren både med klasskamrater och med den enskilda 
eleven. En av lärarna beskrev att det krävdes mycket stöd till de andra ele-
verna i klassen för att de skall dels orka stå ut med all provokation från ele-
ven med ytterligare funktionsnedsättning, dels att inte dras in konflikter. 
Stödet bestod av beröm när någon elev inte lät sig provoceras och av förklar-
ingar varför eleven betedde sig som han gjorde och att vara container när 
någon av eleverna tyckte att det var olidligt. Den störande eleven fick också 
alltid beröm när denne klarade av att påfrestande situationer utan att bli stö-
rande. Lärarens drivkraft för att orka med detta arbete var en stark övertygel-
se om att det är endast i ett socialt sammanhang som man kan lära sig ett 
socialt samspel. 
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Resurser 
Gruppens andra elever kunde stimulera eleven i behov av särskilt stöd att 
prestera mera. De var förebilder för eleven och fick denne att känna som en 
vanlig elev. Men de övriga eleverna fick också anpassa sig till och parera det 
beteende och prestation som eleven i behov av särskilt stöd visade. Detta tog 
mycket tid och kraft vilket upplevdes av läraren som ett moraliskt dilemma. 
Hur skall tid och insatser fördelas jämlikt? 

Det fanns upplevelser att föräldrar till de andra eleverna i klassen hade 
farhågor om att det skulle bli för lite tid över för deras barn för att eleven i 
behov av särskilt stöd skulle ta alltför mycket tid från övriga elever. 
 

Motsättningar utifrån regelaspekten 
Planeringstiden för lärare upplevdes av flera var otillräcklig. Särskilt med 
elevassistenter kunde det bli omöjligt att hitta gemensamma tider för att de 
ofta var involverade under elevens fritidsvistelse efter skoltiden. Lärarna 
hade lättare att hitta gemensamma tider men planeringstiden konkurrerade 
ofta med förberedelsetiden. Det fanns också lärare som ansåg att de inte hade 
tid över. I dessa fall blir min fråga hur mycket begränsningen påverkades 
utifrån lärarens privata behov, som till exempel att komma hem i tid. Lärare 
har möjlighet att fritt laborera med sin förtroendetid. Med andra ord finns 
dilemman i axlar subjekt-artefakt och subjekt-arbetsfördelning för att tids-
ramarna inte fungerar för personalen. Tiden räcker inte till både för att till-
verka material och för att samplanera med andra. 

Förhållningssättet att skapa överskådlighet i tillvaron fanns genomgående 
i samtliga särskilda undervisningsgrupper. Att veta vad man skall göra och 
med vem lyftes fram som en nödvändighet för dessa elever. Successivt ut-
ifrån elevens förmåga hade några av lärarna släppt stödet med genomgångar. 
Att anamma ett nytt schema till exempel efter jullovet kunde ta tid. 

Elevernas motivation kunde upprätthållas ifall läraren hade möjligheter att 
fånga upp de händelser och saker som intresserade eleven. I de särskilda 
undervisningsgrupperna fanns det möjligheter att ta upp dessa spår. Att det 
inte var fullständigt möjligt utifrån yttre tryck var att eleverna följde schemat 
med flera lärare involverade och andra klassrum vilket gjorde att man var 
tvungen att avbryta ibland mitt i när det var som mest intressant. Det fanns 
också tryck inifrån för att det som intresserade den ena behövde inte upple-
vas som intressant av de andra vilket kunde sätta ramar för hur länge man 
kunde fortsätta. Grupper där man följer ett schema som är uppdelat i ämnen 
á 40 minuter fungerade inte utan lärarna delar upp aktiviteter i varje ämne i 
mindre enheter. Lärarna upplevde att särskolans kursplan gav dem möjlighet 
att använda den tiden som behövdes för att eleven skulle kunna ta till sig och 
bearbeta intryck och kunskaper. Det finns motsättningar i axeln artefakt-
objekt därför att det inte alltid varit möjligt att anpassa artefakter utifrån 
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elevens behov som till exempel att använda det material som bäst motivera-
de eleven. Det finns också dilemman i axeln objekt-gemenskap dels för att 
eleven inte följer de regler som finns i skolan och blir därför utesluten från 
kamratskapet med andra elever, dels för att den tiden som eleven skulle be-
höva orsakar att de andra eleverna blir uttråkade.  

En balansakt var förhållningssättet att undvika situationer där man vet att 
det uppstår konflikter för att utan sådana erfarenheter kan eleven inte lära sig 
nya strategier. Det fanns två olika sätt hur lärare använde gruppen för att få 
eleven att ändra på sitt beteende. Den ena strategin bestod av att eleverna 
reflekterade över hur de hade fungerat tillsammans och den andra strategin 
gick upp på att peka ut när eleven hade felat. 

Skolan skall samarbeta med föräldrarna och därför blev föräldrarnas syn 
på undervisning och deras förväntningar på hur undervisningen skulle bedri-
vas en påverkansfaktor i skolan. Deras agerande kunde upplevas som stöd-
jande eller ifrågasättande av respondenterna. 

 

 

 

Gemenskap 

Gemensamma aktiviteter 
I de skolor eller enheter som hade särskilda undervisningsgrupper framträder 
en klyfta mellan lärare för den särskilda undervisningsgruppen och de andra 
lärarna i vanliga klasser. Arbete med elever med funktionsnedsättningar blev 
lite ensamt i förhållande till andra kollegor. De intervjuade lärarna kunde 
uppleva att de och deras klass inte räknades i de gemensamma aktiviteterna 
eller till och med kunde gruppen bli utesluten från aktiviteten. 

De ville alltså inte att mina elever skulle blanda sig i de här temajobben, vara 
med i utflykter, för de visste att det blev bråk då. 
[---] 

Figur 9: Motsättningar utifrån regler 
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Och om vi tittar nu, nu är vi inte isolerade. Men det här har jag fått kämpa. 
Det kan jag villigt erkänna. Alltså att ”Glöm inte mig!” Glöm inte våran 
grupp!” att ”Ja, vi ska läsa tidningen i skolan.” ”Ja, det går bra.” ”Men de kan 
inte läsa.” ”Nej, men då sätter vi dem på den nivån där de klarar av.” (Erik) 

 
Gruppen kunde helt enkelt glömmas bort vid en planering av gemensamma 
aktiviteter och efter påminnelse var det självklart att arbetslaget planerade 
utifrån de nya förutsättningarna. Vid sådana situationer tog läraren på sig att 
vara framme och påminna om gruppens existens.  

Det är om vi ska göra nån gemensam utflykt eller så. ”Jaha, är det utflykt på 
gång.” Då får vi visa framfötterna, för självklart ska de vara med. Och det 
tycker de (andra lärare) också men det är så lätt att man blir bortglömd. Och 
så diskuterar vi; att klarar de av det och det. Och sen försöker vi fixa. (Gus-
tav) 

 
Praktiskt-estetiska ämnen och i första hand idrott var de ämnen där eleven i 
behov av särskilt stöd oftast var tillsammans med andra elever. 

 

Beskrivningar av särskilda undervisningsgrupper 
I de flesta skolorna bildade elever i behov av särskilt stöd en gemensam sär-
skild undervisningsgrupp trots att orsakerna för behov kunde vara vitt skilda. 
Det kunde vara nyinflyttade invandrarelever tillsammans med elever som på 
grund av sitt beteende hade urskiljts från klassen eller elever med lindrig 
utvecklingsstörning. Det var några lärare som kritiserade förfarandet och 
ville att man vid planering av klasser skulle tänka på elevens behov, grup-
pens sammansättning och på dynamiken som uppstår. De flesta respondenter 
verkade dock finna sig i systemet. 

Man buntar ihop elever. Fast man har de speciella behoven är det inte säkert 
att man passar ihop med varandra för det. [---] För mig var det själklart att 
om han själv har det så svårt att vara med så ska han inte in i nån annan grupp 
där det finns elever som är uppskruvade. Inte en chans att han skulle må bra 
där för det blir att alla trissar upp varandra. (rektor:) ”Men han har lite speci-
ella behov.” (läraren:) ”Ja, visst har han det men...” Så på det sättet kan jag 
känna att man ibland buntar ihop elever med speciella behov. (Johan) 

 
Det visade sig också att tanken med en särskild grupp i början kunde ha varit 
att eleverna endast tillfälligt och då och då skulle vistas i den men respon-
denterna upplevde att på grund av att variationen i moderklassen var stor 
permanentades gruppen. 

Ja, man bestämde att man ska bilda en språkgrupp för de eleverna som behö-
ver extra mycket stöd i framför allt språk men kanske delvis lite matte också. 
Så det var lite tänkt att vi ska ha öppna dörrar så att eleverna kunde komma 
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nån enstaka timme eller så. Men det har aldrig blivit riktigt så utan det har 
blivit mer fast grupp. Och sen kuratorn och psykologen hade den där idén att 
man skulle kunna gå in och ur i den här gruppen lite mera. Det var många 
som inte köpte den modellen, att det inte blev aldrig riktigt så. (Johan) 

Tanken var så i början att de ska behålla sin grundklass och sen gå lite in och 
ut och vara där ibland men det blev aldrig av. Och de var för udda. De andra 
barnen utvecklades så det var sån språng emellan dem. (Cesar) 

 
Några av lärarna såg den särskilda undervisningsgruppen som en nödvän-
dighet. Det fanns en uppfattning om att det möjliggjorde för eleven att skapa 
en bättre självbild när hon/han inte hela tiden behövde konfronteras med att 
vara sämst i gruppen. 

Det blir jättejobbigt att sitta med andra barn och de som går i klass ett har gått 
förbi honom. Det är jättetungt att sitta i en vanlig klass och se att jag är sämst 
på allting. Det klart att man blir jättearg och frustrerad då. Det är inte roligt 
att sitta där och göra det som jag är sämst på när jag är bäst på att hoppa och 
leka. Då vill jag hellre göra det. Självklart försöker man stötta dem men det 
är inte lätt de har ju egna ögon. De jämför sig med andra och man försöker 
säga att du ska titta på dig själv. Vad mycket du kan. Hur duktig du har blivit. 
Vad du kan mycket nu. Men de ser ju själva.(Cesar) 

 
Dessutom kunde aktiviteter i större utsträckning anpassas och situationer 
som kunde skapa oro hos elever i behov av särskilt stöd tonas ned. En sär-
skild undervisningsgrupp sågs som det bästa alternativet. 

För jag tror att dom här eleverna inte hade mått bra av att vara i en större 
grupp nu, med vanliga elever. Det hade dom inte mått bra av. Och det är tur 
att dom råkar vara så pass många så att det blev en liten grupp. Det är första 
gången som vi har haft det. Alltså på evigheter i alla fall. Och så … men det 
är synd att den lösningen kan vi faktiskt inte få varje gång för att oftast är det 
en eller två och en elev är ingen grupp och då måste den finnas nånstans. Jag 
tror att till hösten så är det nån elev som måste finnas med den stora gruppen 
för att eleven kan inte vara helt ensam. För det är inte bra. Och då får man 
hitta på andra lösningar. Men det här var lyckat att dom har fått vara så till-
sammans och dom verkar trivas tillsammans. (Ludvig) 

 
De särskilda undervisningsgrupperna är inga homogena grupper utan det 
finns stora skillnader mellan eleverna. Läraren kunde uppleva att det var 
svårt att klara av att individualisera undervisningen efter varje enskild elevs 
olika behov. 

Sen var det två utav de här i fyra gruppen, de har varit tillsammans förut med 
en ytterligare elev. Och det funkade inte. De har… var och en har sina pro-
blem och sina handikapp och så det är inte alltid bra att man sätter ihop dem 
för det blir hej och hallå. [---] Det har väl blivit bättre på sitt sätt men de har 
problem var enda en så ibland går det inte riktig ihop.  
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Sen får man tänka på att varje individ är unik så att … men undervisnings-
mässigt kan man inte ha gemensamhetsundervisning. Det måste man också 
tänka på. Men är man ensam och har fyra stycken då kan det bli lite jobbigt. 
Då måste man tänka på vilken nivå är gemensam för de fyra. Det är inte lätt 
att hitta. För man vet precis. Det här klarar den av och den här klarar den av 
och den klarar det. (Gustav) 

 
Ett dilemma som kunde uppstå i grupper där elevernas begåvningsnivåer 
varierade stort var att diskussionsinnehållet kunde bli antingen för abstrakt 
för några eller för enkelt för andra. Några av lärarna kände att vid sådana 
diskussioner har de varit tvungna att göra avkall på sina principer som t.ex. 
att alla skall lyssna på varandra. Men lärarna försökte se till att eleven fick 
talutrymme i alla fall tillsammans med läraren fast han eller hon inte kunde 
fånga in de andra eleverna.  

Men vi tappar Magnus om det blir såna diskussioner och då… och då känner 
jag att man får göra det. Och då får han väl titta på nåt annat. Det är också ett 
dilemma det här att man ska lyssna på varandra, som jag har jobbat så mycket 
i början. Och har respekt. Det är samma när Magnus har sina funderingar. De 
andra eleverna ids inte att sitta och lyssna på det. Och på något vis har jag ju 
fått backa där. Då får de prata med varandra för att man inte kan kräva det att 
de ska sitta och höra på Magnus … (Filip) 

 
Det är inte alltid som läraren kunde anpassa undervisningen efter varje en-
skild elev utan eleven kunde, mer eller mindre, få sitta av tiden tills det blev 
något annat som mera var anpassat för eleven i behov av särskilt stöd.  

Och i samlingarna kan man ibland känna att det här inte alls fungerar. Det är 
inte alls på allas villkor. Två barn sitter med bara för att de ska sitta med. Det 
kanske inte ger dem så mycket att rabbla dagarna och datumet. 
I: Och sen händer det som du nämnde tidigare att om du satsar på en av dem 
så börjar de andra uppleva att det blir tråkigt. 
R: Ja. ”Varför tittar jag bara på honom hela tiden?” (Ivar) 

 

Undervisningslokalernas påverkan för gemenskap 
Några lärare upplevde att deras undervisningslokaler låg lite vid sidan av 
skolans andra klasser och aktiviteter. Det kunde även hända att de fick an-
ordna undervisningen i lokaler som inte var ändamålsenliga. 

Jag tror nu att vi får ha samma klassrum nästa år också. För det hade de inte i 
fjol. Då fick jag sitta i köket, personalköket, och det var absolut det sämsta 
för just de här eleverna. (Johan) 

 
Om gruppen var lokaliserad i en byggnad lite vid sidan om huvudbyggnaden 
verkade eleverna föredra vistelsen i närheten av den under rasterna. 
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Men de håller sig ofta för sig själva. Det händer att några flera går till det 
gemensamma uppehållsrummet och är där. Men ett par dagar och sen så 
tycker de att "Nää, det är inget roligt" och då vill de vara här... själva i alla 
fall. Det känns väl lugnare här. Här känner de varandra. De vet precis och de 
vet att vi finns här om vi behövs. Vi är alltid folk ute. Vi brukar vara två 
stycken på rasterna plus att det finns andra ute också. (Niklas) 

 

Gemensamma aktiviteter och lokaler 
Matsalen är en av platserna för alla skolans elever och det fanns variationer 
av hur mycket eleverna i en särskild undervisningsgrupp hade kontakt med 
skolans andra elever. Beroende av vilka elever som ingick i gruppen hade 
lärarna olika uppfattningar av matsalssituationen. Den kunde uppfattas som 
påfrestande för elever på grund av mängden av människor och alla aktivite-
ter som pågick samtidigt. 

Vi har ett eget bord. Det har vi. Det är lite olika också hur dom upplever men 
… visst är det en stressig situation. Det är det ju. Dels ska du kunna orientera 
dig i matsalen bland bord och stolar och det är många elever där. Dom sitter 
och pratar, det är många händer i luften som fladdrar. (Bertil) 

 
Lärarna för de äldre eleverna upplevde att deras elever hade mer kontakt 
med de andra eleverna i skolan och i intervjusvaren syns att interaktionen 
med de andra eleverna ökade i takt med antalet gemensamma lektioner. Ju 
mer eleven var med de andra eleverna i andra sammanhang desto mer valde 
de sittplatser hos dem. 

R: Då har vi två grupper faktiskt. Vi har några av de yngre här som sitter i ett 
separat rum. Dom sitter själva där och äter... av flera orsaker. Sen mina elever 
plus en till sitter i stora matsalen. Vi har inget bestämt bord men oftast så sit-
ter de ändå (tillsammans) vid ett bord. Det kan vara nån eller två som går och 
sätter sig nån annanstans. Men vi är alltid en vuxen med från oss också som 
äter. Finns det ett ledigt bord så går de och sätter sig där. Det händer väl nå-
gon gång att de sätter sig nån annanstans. 
I: Och andra elever kommer de och sätter sig vid ert bord? 
R: Inte så ofta. Det händer. Det finns en elev som har gått tidigare tillsam-
mans med en av mina men han flyttade redan efter första klass över till en 
annan klass. Han har kommit och satt sig någon gång. Sen brukar han dra 
med sig en kompis som han har i sin klass. Ibland sitter de två eleverna med 
oss men inte ofta. (Niklas) 

 
Det fanns också lösningar där till exempel grupper som hade sina klassrum i 
samma korridor åt vid samma bord och hade bestämda platser. Denna lös-
ning hade styrts av inkluderingstankar. Fördelen med arrangemanget var 
enligt läraren att vid helt fria val skulle elever i behov av särskilt stöd ha 
svårt att hitta en plats. Det krävdes dock att lärarna var uppmärksamma på 
att det inte förekom oönskat beteende med kränkande inslag.  
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Raster är ett annat tillfälle att träffa andra elever och samtidigt en form av 
tillvaro som lätt kan leda till konflikter på grund av den frihet som finns. För 
att undvika konflikter har lärarna använt olika strategier. En strategi i sär-
skild undervisningsgrupp med elever med utvecklingsstörning kunde vara att 
tidigarelägga rasten så att eleverna var ute samtidigt med de yngre eleverna.  

S: Jag kom på nu, vi pratade om det här med raster. Det är att vi har tidigare-
lagt vår lunchrast och det är också för att de yngre barnen fungerade det bätt-
re med än de äldre. På något sätt och det var likadant som jag sa det här med 
att vi hade friluftsdan att det fungerade bättre med de yngre. Men sen beror 
det också på vilken aktivitet det är. (Bertil) 

 
I grupper som var mer inkluderade och där det samtidigt fanns stor ålders-
diskrepans kunde det bli svårt att tillgodose alla elevers behov på grund av 
att skolan hade raster på olika tider för olika klasser. 

R: Ofta umgås de med dem som är i deras egen ålder. Problemet är bara att 
alla har rast på lite olika tider så att t.ex. den äldre eleven vill då ha rast sam-
tidigt som de andra äldre eleverna. Det kommer att bli lite lättare till hösten 
om vi delar språkgruppen, en för äldre och en för yngre. För att nu har det va-
rit lite svårt att tillgodose alla de behoven. (Kalle) 

 

Motsättningar utifrån gemenskap 
I några fall var de inte längre frågan om motsättningar i några av axlarna 
utan den särskilda undervisningsgruppen blev en helt egen verksamhet (fig. 
10) som inte hade tillgång till den andra skolverksamheten utifrån gemen-
skapsaspekten i kollegiet. De räknades inte med i planeringen av gemen-
samma aktiviteter i skolan. Gemenskap bland eleverna i särskilda undervis-
ningsgrupper var mera styrt av omgivningens agerande än av elevernas be-
hov och intressen. Undervisningslokalernas läge kunde öka klyftan till sko-
lans andra elever och lärare.  Ju mer eleverna fick möjligheter att vara 
tillsammans med de andra eleverna under lektionerna desto oftare valde de 
att vara tillsammans också under måltiderna. Om särskilda undervisnings-
grupper var mycket heterogena åldersmässigt var det omöjligt att skapa möj-
ligheter för samtliga att träffa sina jämnåriga under rasterna. 
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Men ju mera eleverna möttes i miljön och ju mera lika lokaler och läge var 
med de övriga gruppernas desto mera gemenskap skapades mellan den sär-
skilda undervisningsgruppen och de andra. Det är svårare att glömma en som 
finns bland oss än den som är satt vid sidan om. Med placering av undervis-
ningslokaler och placering i matsalen visar skolan sin syn på de särskilda 
undervisningsgrupperna.  

Arbetsfördelning 

Föräldrar 
Respondenterna anser att samarbete med föräldrarna är viktigt. Deras ambi-
tioner är att förmedla allt väsentligt som händer i skolan angående eleven. 
Strävan är att koppla skolarbetet med vardagen hemma.  

Men oftast är föräldrarna så medvetna om vilket problematik de har så att det 
inte är nånting nytt man berättar att det här har vi stött på. Det här fungerar 
inte. ”Nej, så är det hemma.” kan de berätta. Så det är jättebra om man kan ha 
ofta träffar med föräldrar, tycker jag, när man har de här barnen. Att man till-
sammans jobbar … vi kunde bestämma att… Då försöker vi att alltid när han 
gå att han ska svara hej då och när han kommer ska han säga hej. Och vi för-
sökte att jobba på samma sätt både hemma och här på skolan. (Ceasar) 

 
Lärarna upplever dock att föräldrarna inte alltid kan leva upp till lärares för-
väntningar och några respondenter upplever kontakter med föräldrar som 
besvärliga. 

R: I den andra gruppen tycker jag att de få mer stöd där hemma. Det som blir 
så svårt är att jag misstänker att mina elever har tilläggshandikapp också och 
de har inte samma språkkunskaper där hemma. När de inte är så duktiga i 
teckenspråket där hemma då släpper de eleverna, mina elever får göra vad de 
vill. Jag har i alla fall två föräldrapar i de fem där som stöttar elever med läx-
or. Kämpar och förknippar då det här med skolan till vardagen också. Jag har 
försökt att förklara för de andra hur viktigt det är att de gör det där hemma. 
Just de här eleverna behöver det här tydliga men det lyckas inte alltid. (Jo-
han) 

Figur 10: Motsättningar utifrån gemenskap 
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Ett naturligt forum för föräldramedverkan var upprättandet av individuella 
utvecklingsplaner. Framtagandet av dem gjordes av lärare och vid utveck-
lingssamtalen diskuterades innehållet med föräldrarna. 

Arbetsfördelning mellan kollegor 
Det är tänkt att vid kortare frånvaro skall arbetslaget kunna omfördela arbe-
tet så att undervisningen ändå fungerar för eleverna. Men vid sjukdomar 
eller andra hinder har respondenterna fått erfara att det kunde bli svårt att 
ordna en ersättare till klassen. Kollegorna upplever det svårt att undervisa 
respondentens elever.  

 Vi har varit väldigt friska men de hände en episod när både jag och Caroline 
var sjuka och --- då var det en kollega som var där men hon sa själv att det 
var tufft. Hon visste inte riktigt hur hon ska lösa det heller. Hon sa bara att 
det var svårt. Skolan försöker ha en och samma person nu när Carolina har 
varit bort en period. Så det har skolledningen förstått att det ska vara en och 
samma person. (Helge) 

 
De har svårigheter att bemöta elever från en särskild undervisningsgrupp på 
grund av bristande förståelse av hur eleven tänker. De kände sig osäkra och 
till och med lite rädda för att bemöta eleverna i klassen. Några av lärarna för 
elever i behov av särskilt stöd kände ett starkt engagemang att informera och 
fortbilda sina kollegor. 

Jag kunde inte säga att ”Kan du ta mina ungdomar? Jag ska ut och göra nåt 
annat.” (Den andra svarar) ”Nej. Jag vet inte hur jag ska göra.”( Erik) 

Många är lite rädda och vill inte jobba med de här eleverna och det ska de 
inte göra heller. (Martin) 

 
Om en elev från en särskild undervisningsgrupp betedde sig klandervärt 
upplevde flera av respondenterna att kollegor förväntade sig att de alltid 
skulle rycka in för att ta hand om situationen.  Några av respondenterna från 
de särskilda undervisningsgrupperna försökte ändra på de andra lärarnas 
synsätt genom att uppmuntra dem att ta hand om situationen själva. 

 Eller de kan komma och: ”Säg nu till din elev.” ”Men vänta lite. Varför ska 
jag springa? Varför kan inte du säga till själv?” såna saker, ”du kan lika väl 
som jag säga ’Skärp er. Lägg av. ’ ” (Adam) 

 
Kollegor kan ha arbetat flera år på skolan utan att ha fått kontakt med elever 
i en särskild undervisningsgrupp. Det framkom att det var genom egna erfa-
renheter som kollegor kunde öka sin förståelse för elevgruppen. 
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Hon har jobbat på skolan tio år och hon sa det, när hon kom hit, efter en 
vecka att alla lärare skulle behöva vara här på gruppen bara några dagar och 
få lära sig hur de här barnen tänker och hur man måste ändra på sitt eget tän-
kande när man bemöter dom för det är så pass annorlunda. Och det är nog så 
att har man inte varit i den här verksamheten eller träffat såna här barn så då 
är det svårt att föreställa sig hur dom barnen tänker. (Bertil) 

 
Det fanns också skolor och arbetsenheter där kollegorna lyssnade på och tog 
hänsyn till lärares bedömning av elevernas kapacitet, som till exempel ifall 
någon gemensam aktivitet passade eller ej för särskilda undervisningsgrup-
pens behov. 

Jag tycker att dom har tagit väldigt bra hänsyn till, att dom vill förstå t.ex. om 
vi ska göra något gemensamt som påsk eller jul att vi kan vara med i nån lek 
men är det dags att pyssla så kan vi dra oss undan och göra det i vårt klass-
rum. (Helge) 

 

Arbetsfördelning mellan läraren och assistent eller annan personal 
Många av elever hade en assistent som saknade en pedagogisk utbildning 
och flera av respondenter kunde känna att det inte blev tillräckligt med stöd 
för elever i en lärande situation. 

R: Just det att inte räcka till. När jag ser att den här pojken behöver mycket av 
det här en till en och assistenten har ju inte den här pedagogiska utbildningen 
så jag kan inte lägga över det på henne. Utan det är att jag inte räcker till för 
det finns ju fyra barn till som också skulle behöva liten stund var. (Ivar) 
 

Några av respondenterna gav uttryck för svårigheter med att först själv avlä-
sa problemet i en lärande situation, därefter komma fram till en lösning som 
hon/han sedan behövde försöka förmedla till assistenten.  

Attityden att var och en tar hand om sitt, upplevde några av lärarna, och 
de fann den även hos andra yrkesgrupper. 

”Jag jobbar i köket och det är det bara det som gäller. Jag behöver inte blanda 
mig i om något händer för jag jobbar bara med det här.” Den känslan får man 
ibland. Det är synd. Vi har haft, då och då, tema för hela skolan. Det var jätte 
kul för de flesta från olika grupper …det är det här att kanske skolbespisning-
en och köket är inblandade i temat och det tycker jag känns mysigt för det 
känns mysigt med en vi-känsla (Johan). 

 

Arbetsfördelning mellan klasskamrater och lärare 
Elever som har bristande sociala färdigheter uppfostras inte enbart av läraren 
utan några av respondenterna lyfte fram betydelsen av klasskamrater. Dessa 
respondenter tog upp att de skapar utrymme för de andra eleverna att ge 
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respons till eleven i behov av särskilt stöd om dennes beteende. Eleverna 
beskriver hur de har upplevt dennes agerande och vilka konsekvenser det har 
haft för deras arbete. Här beskriver lärare att det krävs mycket stöttning till 
klasskamrater för att de ska orka med detta och inte falla för uteslutning av 
eleven i behov av särskilt stöd. Det gäller att låta elever ha en dialog sins-
emellan. 

 
Det var så att jag försökte att skapa den här känslan av gruppsammanhåll-

ning att vi är en grupp och här måste det gälla vissa saker för att det ska fun-
ka. Att man inte kan tänka bara på sig själv o.s.v. En dag kom Jonas in och 
har var uppriven för det hade varit nånting så han började faktiskt bråka med 
Robert. Jag tittade på dem och jag såg att det blev mer och mer allvarligt att 
det där, det slutar inte på ett snällt sätt. Jag gick in. Han försökte alltså slå 
Robert och då gick jag in. Roberts glasögon hamnade på golvet och han rusa-
de ut och stor grät. (Lärare säger)”Titta här nu vad du har gjort. Vad tror du, 
varför var han ledsen?” ”Det skiter väl jag i” ”Okey, men en sak ska jag be-
rätta dig. Du har tappat den enda vännen du har. Du vill inte ha några vänner. 
Du har en vän. Men han kommer aldrig vara din vän om du behandlar honom 
så här.” Han lugnar ner sig, Jonas då. Efter en stund kommer Robert tillbaks. 
Och så säger han så här. Han vill prata med Jonas.  ”Jag vet inte hur dina för-
äldrar har uppfostrat dig.” ”Vad då?” ”Jag är din vän. Du kan inte slå mig.” 
och jag hade just pratat om det. Och Jonas, jag ser det hur hela hans… allting 
rasar för han vill inte mista sin enda vän. Det ville han ju inte. “Förlåt mig. 
Förlåt mig.” Säger han. ”Jaa, jag vet inte om jag godtar den.” och det här blev 
en enorm situation för att det blev känsla i det, det blev otroligt viktigt. Det 
kommer ingen förklaring från Jonas men Robert alltså godtog att han inte ska 
göra så här nån mer gång. Men jag sitter bara där och säger ingenting. Där 
har du nummer två i de här situationerna som har med konfliktlösning att 
göra. Vilken enorm… det är alltså tillfället som jag tar iakt igen. Då kommer 
jag tillbaks till Jonas och säger vilken tur att Robert kom in för nu kunde han 
förklara själv varför han sprang ut. ”Du då. Hur skulle du förklara varför du 
var så där för Robert skulle vilja veta en förklaring.” Jag menar då kommer 
dialogen igen. Det slutade med det efter det. Och det här var tidigt, tidigt i de 
här mötena där det var … det var hårda tag ibland ju mer vi kunde resonera 
om de där ju bättre upp. Och idag löser vi konflikterna på helt annat sätt 
(Erik).  

Motsättningar utifrån arbetsfördelning 
Det fanns dilemman i axeln objekt-arbetsfördelning delvis på grund av att 
kollegor inte hade förståelse för elevens behov och kunde vara osäkra eller 
rädda inför eleven i behov av särskilt stöd. Detta ledde till motsättningar i 
axeln subjekt-arbetsfördelning för att kollegan inte kunde ta sig an uppgifter 
som annars ingick i den vanliga arbetsfördelningen som till exempel att om 
man hade rastvakt så tog man hand om eventuella konflikter under rasten. 
Kollegorna kunde inte heller ställa upp som vikarier vid klasslärarens från-
varo. Allt detta ökade klasslärarens arbetsbelastning. Men om kollegorna 
hade haft kontakter med eleverna i behov av särskilt stöd kunde de ta sig an 
eleverna mera. I axeln gemenskap-arbetsfördelning varierade graden av mot-
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sättningar i olika arbetslag. Det fanns arbetslag där lärare för elever i behov 
av särskilt stöd kände ett starkt hänsynstagande och öppenhet inför deras 
deltagande och som tidigare nämnts så fanns det arbetslag där läraren kände 
att de alltid behövde påminna de andra om sin existens. 

Arbetsfördelningen mellan läraren och assisten var inte heller alltid till 
fyllest på grund av att assistenten inte hade någon utbildning och därför 
sammanföll inte bilden av elevens behov och hur man bäst skulle arbeta med 
eleven. Och det fanns annan personal som ansåg att de inte behövde ha kon-
takt med eleverna över huvud tagen. 

Klasskamrater fick i några grupper en fostrande roll särskilt i arbetet med 
elevens sociala beteende. Detta kunde vara påfrestande för klasskamraterna 
men samtliga lärare som medvetet använde sig av denna möjlighet till kam-
ratuppfostran tyckte att det ledde till goda resultat. 

Föräldrarnas stöd varierade stort utifrån deras resurser och några lärare 
gav uttryck för besvikelse över att de inte kunde få stöd från föräldrarna. Att 
inte föräldrarna övade med eleven hemma. Särskilt för elever med utveck-
lingsstörning är det viktigt att de kan befästa sina kunskaper i olika situatio-
ner. 

 

Stödet för läraren 
Lärarna som undervisar elever i behov av särskilt stöd har relativt omfattan-
de stödjande kontaktnät i sin arbetsmiljö. Oftast arbetar man inte helt ensam 
utan det finns en annan lärare inkopplad och många gånger finns det en eller 
två assistenter med i klassen. Skolledningen och elevhälsan har självklara 
stödfunktioner. Dessutom kunde personalen få stöd av resurscentret. Perso-
nalen från resurscenter kunde handleda och utbilda lärare som arbetade med 
döva elever med ytterligare funktionsnedsättningar. Resurscentret hade ock-
så anordnat träffar en gång per termin för samtliga dessa lärare inom SPM. 
 

Figur 11: Motsättningar utifrån arbetsfördelning 
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Uppfattningar om stödet från skolpersonalen 
Lärarna upplevde att de fick starkt stöd från sina arbetskamrater som arbeta-
de med elever i behov av särskilt stöd antingen i samma eller i andra särskil-
da grupper. Hos arbetskamrater i arbetslagen upplevde lärare i särskilda un-
dervisningsgrupper en bristande förståelse medan däremot lärare som arbe-
tade i vanliga klasser med en inkluderad elev i behov av särskilt stöd tyckte 
att de fick stöd av kollegor i arbetslaget. 

Stödet från skolledningen kunde ibland ifrågasättas. Lärarna upplevde att 
skolledningen inte alltid hade riktig förståelse för elever i behov av särskilt 
stöd. Ledningen kunde inte heller acceptera de kostnader som några lösning-
ar innebar. 

(Personalen har möten med ) …rektor och kurator eller psykolog. Då har vi 
tid att ventilera men det är samma sak där. Det här att förstå de här eleverna. 
Man måste kanske ha varit med i verksamheten för att förstå. Det är jättesvårt 
att bara sitta och prata om barn och hur de är. Man måste kanske se själv att 
vissa barn kanske måste ha en vuxen själv för annars så går det inte, i vissa 
undervisningssituationer. Medan ledningen säger att det där, det kostar för 
mycket pengar och det tar så mycket resurser. (Bertil) 

 
I några skolor verkade de resurser som efterfrågades finnas. Lärarna som 
hade förväntningar på att skolledningen skulle stötta dem genom att se till att 
det fanns resurser både materiella och personella var mer nöjda med skolled-
ningen. 

Och sen tycker jag nog att skolledningen har stöttat oss väldigt bra i arbetet 
med de här eleverna. Vi har fått tillgång till en särskild person som tar hand 
om eleverna på rasterna. (Ludvig) 

 
Lärarnas bild över de ekonomiska ramarna för deras verksamhet var inte 
riktigt klar men de upplevde att de fick de resurser och det material som de 
begärde. Det kunde dock hända att resurserna drogs in utan att läraren hade 
någon förståelse för det. 

Jag trodde att det ska vara lite extra pengar för de här eleverna. Första året 
åkte vi två gånger till samma ställe och jobbade utifrån det men sen … sen 
har det inte blivit av… alltså pengar. Nej det går inte. Vi skulle på läger med 
den andra klassen. Vi har haft lite samarbete. Så skulle vi tillsammans på lä-
ger men det fanns inga pengar till det. (Helge) 

 
När skolledningens förståelse ifrågasattes och man upplevde att de kom med 
ad hoc-lösningar, hade de flesta lärare däremot full tillit till elevhälsans per-
sonal. 
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Elevvården är ett bra stöd. Men skolledningen tar inte problem på allvar. De 
kommer endast med nödlösningar. Det finns många elever som är i behov av 
särskilt stöd men de får inte sina behov tillgodosedda. (David) 

 
Lärarna kunde känna att de fick ta den tid som behövdes och att elevhälsans 
personal kunde peka på framstegen som hade gjorts. 

Det har jag inte sagt men det är så att vi faktiskt är ett team, inte bara de här 
lärarna utan det är också skolsyster, vi har kurator och vi har psykolog. Så det 
är ett team, vi fem, sex stycken. Och om jag har kört mig i väggen och jag vet 
inte hur jag ska komma vidare. Ja, då sätter vi oss ner och funderar hur skulle 
vi kunna tänka att göra. Och allihopa är med faktiskt. Jag känner enormt stöd 
från elevhälsan. (Erik) 

 
 

Uppfattningar om stödet från resurscentret 
Stödet från resurscentret upplevdes positivt därför att lärarna ansåg att per-
sonalen från centret hade förståelse för eleverna och den situation som upp-
stod. De pratade samma språk. 

R: Och sen har vi handledning från resurscenter, ifrån Gnesta, dövhörsel och 
det är handledning. 
I: Hur ofta har ni haft det? 
R: Nu har det varit en gång i månaden och det tycker jag är jättebra för dom 
vet vilka barn vi pratar om. Alltså de känner inte barnen men de vet vad det 
är för typ av barn, just teckenspråk i kombination med utvecklingsstörning 
och andra funktionshinder. Vi pratar samma språk, känns det som och förstår. 
Och det är jättebra och så får vi tips och idéer hur man kan tänka och …ja. 
(Bertil) 

 
I samarbete med SPM och SIT har det anordnats mötesforum för personalen 
som arbetar med elever med utvecklingsstörning. Dessa möten uppskattades 
av respondenterna eftersom de där hade möjligheter att diskutera med andra 
lärare som hade likartade problem. De delade med sig av tips och idéer. De 
kände samförstånd i den gruppen och kunde stötta varandra. 

Så den kategorin, sär-gruppen har träffats förra hösten. Vi var på Åsbacka 
och sen har vi haft videokonferenser en gång i halvåret kanske. Och då kom 
det här upp att vi kunde träffas redan på måndag under den veckan. Så vi 
skrev ett brev till generaldirektören och så fick vi extra pengar då. Och vi 
träffades. Och det är också så skönt att träffa andra som jobbar med de här 
barnen. Man pratar samma språk och har samma typ av glasögon på sig. Det 
är jätte skönt. Och kunna jämföra då och se … att man har samma problem 
att jobba med. (Bertil) 
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Och sen har vi själva varit på Åsbacka och sen har vi träffats med de andra 
från andra skolor som jobbar med särskoleelever. Och bytt litteratur. Så jag 
tycker att det har varit ett bra stöd. (Ludvig) 

 

Uppfattningar av stödets innehåll 
Lärarna ville med hjälp av stödet dels kunna se problemet och möjliga lös-
ningar tydligare, dels öka förståelsen för det egna arbetssättet och känna att 
de gjorde rätta val. 

Att man som personal får handledning. Hjälp att lyfta upp och att man ser 
klart och tydligt. Att sätta ord på vad man gör så att man blir medveten om 
vad det är man gör. Hela tiden funderar man också om det man gör är rätt el-
ler om det är fel. Jobbar vi på rätt sätt? (Ivar) 

 
Elevhälsan och ledningen bidrar till arbetet genom att ge stöd till dem som 
arbetar i klassen. Ledningen fördelar resurserna. Utifrån respondenternas 
svar verkar det relativt ofta finnas resurser för undervisningsmaterial men 
när det handlar om personresurser varierar möjligheter mellan skolorna.  

Det här att förstå de här eleverna. Man måste kanske ha varit med i verksam-
heten för att förstå. Det är jättesvårt att bara sitta och prata om barn och hur 
dom är. Man måste kanske se själv att vissa barn kanske måste ha en vuxen 
själv för annars så går det inte, i vissa undervisningssituationer. Medan led-
ning säger att det där det kostar för mycket pengar och det tar så mycket re-
surser. (Bertil) 

 
 

Dilemman utifrån en annan angränsande verksamhet 
De som gav stöd till läraren var dels kollegorna som arbetade med elever i 
behov av särskilt stöd på samma eller på någon av de andra specialskolorna.  
Stödet från nära kollegor verkade inte innehålla några dilemman. Stödet från 
angränsande verksamheter var direkt riktat till lärarna och upplevdes ofta 
som positivt. Stöd som krävde resurser som kunde påverka hela skolan som 
till exempel utökning eller omfördelning av personalstyrkan var svårare att 
få igenom. Några av lärarna upplevde att skolledningen inte hade riktig för-
ståelse för gruppens behov. 



 113

Utifrån de angränsande verksamheternas perspektiv blir läraren och klassen 
objekt för deras handlingar. Men de flesta lärare upplevde att de fick stöd av 
dessa verksamheter. 

Sammanfattning 
Vilka kunskaper eleven skall ha tillägnat sig i slutet av sjätte och tionde 

skolåret regleras i kursplanerna för specialskolan. Men om eleven hade dia-
gnosen utvecklingsstörning gäller kursplaner för särskolan (SFS, 1995:401, 
3 kap. 4§). Det finns en spänning i kursplanernas krav på uppnåendemålen 
och elevens prestation. Det kunde upplevas som en lättnad av läraren om 
eleven fick diagnosen utvecklingsstörning och därmed kunde följa särsko-
lans kursplaner för att på så sätt eliminerades en av motsättningarna utifrån 
regelfaktorn. Särskilt pressen av tidsfaktorn minskade och det blev möjligt 
att ge eleven den tid som han/hon behöver.  

Språket som användes i läromedlen var ofta för svårt för eleverna och det 
gällde för lärarna att själva tillverka material för undervisning som var an-
passat till elevernas behov. Här fanns ytterligare en motsättning utifrån re-
gelfaktorn därför att lärarna ansåg att de inte hade tillräckligt med tid att 
producera så mycket material som de skulle ha behövt. Särskilt elever med 
utvecklingsstörning behöver konkret undervisningsmaterial och egna upple-
velser för att kunna lära sig och tillägna sig flera begrepp. Men undervisning 
som byggde på att skaffa sig erfarenheter utanför klassrummet ute i samhäl-
let kunde skapa motsättningar för att de betraktades som utflykter och inte 
ansågs som riktig skola av andra lärare. Sådan undervisning kunde också 
vara svår att få in i skolans sätt att dela upp skoldagen i flera olika arbetspass 
med andra lärare i praktiskt-estetiska ämnen. En annan svårighet kunde upp-
stå genom att upprätthållandet av elevens intresse och motivation krävde att 
undervisningen utgick från det objekt som just då hade fångat elevens intres-
se och undervisningen byggdes utifrån det. Men här kunde skolans schema 
och begränsad tillgång till praktiskt-estetiska ämnens lärosalar hindra möj-
ligheter att utveckla detta i den utsträckning som läraren önskade. 

Figur 12: Dilemman utifrån en angränsande verksamhet 
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En av anledningarna till att andra lärare i skolan inte nådde fram till ele-
ver i behov av särskilt stöd kunde vara att de hade svårt med anpassning av 
sitt språk till elevens språkliga nivå. Eller att de kände rädsla på grund av att 
de inte visste hur de skulle bemöta en elev så att mötet skulle flyta bra. Detta 
orsakade motsättningar i arbetsfördelning dels för att möjligheter att klara av 
undervisningen smidigt vid ordinarie lärares frånvaro minskade, dels att 
andra lärare avstod att själva reda ut konflikt situationer utan hellre kallade 
på ordinarie lärare. Det enda sättet att komma över denna tröskel var genom 
egna erfarenheter.  

Motsättningar i gemenskap uppstod bl.a. genom att den särskilda under-
visningsgruppen kunde vara placerad vid sidan om alla andra klassrum. Un-
der planering av aktiviteter som var gemensamma för hela skolan kunde 
elever och lärare i särskild undervisningsgrupp glömmas bort av andra lära-
re. Vilket ledde till försvagad upplevelse av gemenskap.  
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva några lärares syn på undervisning 
av döva elever med ytterligare funktionsnedsättningar och tydliggöra mot-
sättningar i verksamheten för en inkluderande undervisning i de statliga spe-
cialskolorna utifrån utsagor som uttrycktes av de lärare som arbetade med 
elever i behov av särskilt stöd. Utsagorna analyserades med ett verksamhets-
teoriskt perspektiv där verksamheten definieras utifrån motivet som driver 
den och handlingar som verkställer motivet. Motivet för verksamheten var 
att utveckla elever mot de mål som har fastställts i läro- och kursplaner. 
Handlingar för verkställandet av verksamhetens motiv genomförs av subjek-
tet som i denna studie är lärare och annan personal på skolan. Subjektets 
intentionalitet är mot objektet som skall transformeras. Objektet som gestal-
tades i lärarnas utsagor var elev som uppförde sig störande och/eller som inte 
tillägnade sig kunskaper i samma utsträckning som sina jämnåriga kamrater. 
En elev som föll utanför normen. Handlingarnas mål var att utöka elevens 
kunskaper och förändra dennes beteende till en mer typisk beteende för e 
skolelev. Arbetet utfördes i stor utsträckning i särskilda undervisningsgrup-
per. Nedan kommer jag först att diskutera normalitet som begrepp, eller den 
typiske eleven, och därefter undervisningen som den beskrevs av lärarna. 
Slutligen diskuterar jag motsättningar och spänningar som visade sig i de 
olika verksamhetsteoretiska fälten. 

Den normale, typiske eleven kontra den avvikande 
 

De första specialskolorna för döva växte fram eftersom synen på människor 
med funktionsnedsättningar förändrades från att de förr hade ansetts behöva 
vård till att man ansåg att de var personer som var utvecklingsbara (Pärsson, 
1997). I undervisningen för barn med dövhet användes andra metoder än i 
den allmänna folkskolan och eleverna kategoriserades utifrån deras förmåga 
att uppfatta tal och skrift (Eriksson, 1999). Denna typ av differentiering an-
ser jag motsvarar den inkluderande differentieringen med målet att eleverna 
efter genomgången utbildning kan ha utvecklas till att bli dugliga medborga-
re (Haug, 1998; Ravaud & Stiker, 2001).  

Så länge som vi har haft skolor för döva barn har dessa skolor haft en sär-
skild ställning i det svenska skolsystemet. Specialskolan har tilldelats mer 
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resurser än den vanliga skolan på grund av att det anses vara mer resurskrä-
vande att undervisa denna elevgrupp och att anpassa undervisningen utifrån 
den enskilda eleven. Med andra ord kvarstår samhällets synsätt att differenti-
ering eller medierad inkludering är den rätta lösningen för döva barn även 
idag. Om specialskolan betraktas utifrån begreppen normalitet och avvikelse, 
anser jag att de särskilda bestämmelser som finns för specialskolan skiljer 
den från det som kan ses som normalitet eller det normala. 

Samtidigt kan man se dessa skolor utifrån ett sociokulturellt perspektiv, 
vilket betyder att döva som använder teckenspråk bildar en språklig och 
kulturell minoritet2. Det betyder att specialskolans uppgift är att bevara teck-
enspråket och dövkulturen. Det är endast möjligt om alla i skolan behärskar 
och använder teckenspråk i sin kommunikation med varandra. Detta också 
för att eleverna skall kunna utvecklas socialt, kognitivt och emotionellt. Att 
eleven har tillägnat sig två språk, teckenspråk och svenska, efter skolgången 
är ett av målen. Tidigare gällde det skriven svenska men i samband med att 
flera elever i specialskolan har fått cochleaimplantat (CI) har betydelsen av 
talad svenska ökat. Hur dessa elever kommer att definiera sig i framtiden, 
som döva eller som hörselskadade, återstår att se men flera forskare har lyft 
fram att de i alla avseenden har nytta av sin tvåspråkighet (Preisler m.fl., 
2005). På grund av att skolan inte är öppen för alla som vill bli tvåspråkiga, 
med i detta fall teckenspråk som andraspråk, blir den inte som vilken två-
språkig skola som helst utan den avviker från det övriga skolsystemet.  

Jag anser att utifrån ett inkluderingsperspektiv borde dessa teckenspråkiga 
skolor, i paritet med andra språkskolor, vara öppna för alla som vill studera 
på teckenspråk (jfr Bagga-Gupta, 2007). Den generella förlängningen av 
specialskolan till en tioårig skola är en annan faktor som skulle behöva om-
värderas. På grund av att flertalet elever med CI kan utveckla talad svenska 
underlättas deras läs- och skrivinlärning och därför borde behoven av ett 
extra år prövas individuellt.  

Min studie visade att inkluderande undervisning inte var det mest före-
kommande sättet i specialskolan utan skolans lösning när det gäller svårighe-
terna i undervisningen var ofta skapandet av en särskild undervisningsgrupp. 
En döv elev är normen på dessa skolor och kraven för denna elev kan urskil-
jas utifrån vilka elever lärarna beskrev att ingick i de särskilda undervis-
ningsgrupperna. En elev som inte kunde följa undervisningen i samma takt 
som de andra eller hade ett utåtagerande beteende, fick ingå i en särskild 
undervisningsgrupp. Hur mycket man hade innan avskiljandet, prövat olika 
undervisningsmetoder framgår inte i studien men om man tänker på lärarnas 
utsagor om hur svårt de andra lärarna kunde ha att kommunicera och möta 
dessa elever kan man misstänka att variationen inte var så stor. Eleven blev 
den annorlunda eleven, den avvikande, som inte kunde tillgodogöra sig den 

                               
2 I en engelsk text markeras det sociokulturella perspektivet genom användning av versal i 
ordet Deaf. Samma regel har tillämpats av Bagga-Gupta i svenska texter. 
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som anses som den normala undervisningen utan behövde annan undervis-
ning, d.v.s. undervisning som var strukturerad, konkret och byggde på ele-
vens intressen och erfarenheter. Detta väcker frågan om hur det kom sig att 
sådan undervisning inte var tillgänglig i den ordinarie gruppen. Utifrån ett 
verksamhetsteoretiskt perspektiv är historicitet en av aspekterna som skall 
tas med i analysen av en verksamhet (Engeström, 2001). Därför kan man 
misstänka att som en följd av att specialskolan i sig har varit en särskiljande 
konstruktion i det svenska skolsystemet, har det skapats en skolkultur där 
särskiljandet ses som en naturlig lösning på problemen.  

Med större variationer i undervisningsmetoder skapas en kultur där bilden 
av vad som anses som normal undervisning vidgas.  Jag menar att när skolan 
ökar användandet av flera variationer i sättet att undervisa förflyttas uppfatt-
ningen om metoder mot mitten på en normalfördelningskurva och därmed 
kan de uppfattas som mer normala. 

Kommunikation med elever med ytterligare funktionsnedsättningar kunde 
vara svårt för lärare som inte brukade arbeta med dessa elever. Utifrån re-
spondenternas utsagor syns likheter med ett kategoriskt tänkande eftersom 
orsaken för bristerna i kommunikationen verkade förläggas hos eleven. En 
lärare som reflekterar över hur hon/han kan anpassa sin kommunikation med 
eleven kan sägas närma sig problematiken utifrån ett relationellt perspektiv. 
Som jag ser det är ett relationellt perspektiv en förutsättning (jfr Avramidis 
& Norwich, 2002) i en process mot större inkludering. En förutsättning för 
att det relationella perspektivet ska fungera är att lärarna har möjligheter att 
reflektera över sitt handlande och därigenom utvecklas. Likadana resultat har 
Andersson (2007) funnit. 

 

Dilemman i arbetsfördelning 

Visionen kontra arbetslagets synsätt 
Å ena sidan genomsyras samhällsdebatten och diskussioner om skolan av 
visionen om en skola för alla och bejakandet av mångfalden (Brodin & 
Lindstrand, 2004; Göransson, 2006). Å andra sidan finns det en begränsad 
tid inom vilken alla skall ha uppnått en bestämd mängd kunskaper. Elever 
som inte klarar av kraven marginaliseras som Emanuelsson och Sonnander  
(1997) påpekat och de betraktas utifrån ett kategoriskt perspektiv vilket in-
nebär att de blir sina funktionsnedsättningar. De räknas inte med och de blir 
en angelägenhet för några särskilda lärare. Några av lärarna i studien blev 
talesmän för elevgruppen och arbetade för att elevgruppen skulle vara synlig 
och att omgivningen skulle få en mer mångfacetterad bild av varje enskild 
elev (jfr Andersson, 2007; Helldin, 1997). De elever som kunde prestera 
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utöver det vanliga inom något område hade lättare att bli sedda. Elevens 
duktighet kunde öppna dörren till de andra. Detta verkade vara den lätta 
vägen till att bli en i gruppen. Utifrån lärarnas utsagor verkade det ofta vara 
pojkar som kunde synliggöra sig själva genom idrott eller någon annan prak-
tisk färdighet.  

Elever som inte presterade som de andra förblev den andre, den främ-
mande. Denna bild kunde ändras om det uppstod möten. Möten där de andra 
som inte arbetade med eleverna på daglig basis hade en dialog med eleven. 
Det är endast genom en dialog i ett möte som människan kan upptäcka den 
andre. I skolans värld mäter vi prestationer utifrån uppnåendemålen, som 
vilka vi också skulle kunna kalla utbildningsmålen. Dessa har fått en mer 
framstående plats än strävansmålen, vilka står för bildningsmål. Är det ge-
nom prestationer som en elev kan bli godkänd som människa? Eller som 
Emanuelsson argumenterar: 

Det borde snarare vara normalt att vara godkänd, eftersom alla duger till fort-
satt lärande, vilket är mycket viktigare än vid en viss tidpunkt uppnådd nivå – 
konstruerad som lika för alla – i det ena eller andra ämnesområdet (Emanu-
elsson, 2002, s. 36). 

 
Det är viktigt att dessa värdefrågor diskuteras i skolans värld för att vi inte 
skall förminska människans värde. Det är endast genom möten som vi kan 
bejaka mänsklighet och inte förminska den till förenklade prestationer. Per-
soner som arbetar med marginaliserade individer kan tillägna sig ett inifrån-
perspektiv. De behöver använda sina kunskaper till att bygga broar mellan 
grupper och arbeta för att den marginaliserade individen blir delaktig i en 
gemenskap för alla.   
 

Regler kontra planeringstid 
Respondenterna lyfte fram att de upplevde att det inte fanns tillräckligt med 
gemensam planeringstid för dem som arbetar med eleverna vilket även över-
ensstämmer med andra studier (Avramidis & Norwich, 2002; Scruggs & 
Mastropieri, 1996). Särskilt assistenterna hade ingen möjlighet att ha gemen-
samma diskussioner med lärarna. Att arbeta som assistent ställer höga krav 
på personen. Därför behövs det möjligheter till reflektion tillsammans med 
läraren för att kunna identifiera elevens proximala utvecklingszon (Vygot-
sky, 1978) för att kunna förstå hur mycket och vilken form av stöd eleven 
behöver i den specifika undervisningssituationen. Annars finns det risk att 
man, istället för hjälp mot större och större självständighet, skapar ett bero-
ende av assistenten. Utifrån detta är det bekymmersamt att skolorna inte har 
sett till att det finns ordentligt med tid för gemensamma diskussioner.  

Det andra som skall ske under planeringstiden är tillverkning av anpassat 
material för eleverna. Också för detta upplevde lärarna att det inte fanns 
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tillräckligt med tid. Min uppfattning är att detta särskilt påpekades av lärare 
som huvudsakligen hade sin undervisning i klassrummet. Lärarna som an-
vände sig av andra miljöer för sin undervisning verkade inte uppleva detta 
problem. I denna undersökning har jag inte fördjupat mig i hur och vilket 
material som användes och i vilken grad eleverna själva deltog i skapandet 
av materialet. 

Dilemman i undervisningskulturen 

Det typiska kontra det avvikande 
Skolans schemabundna undervisning sätter ramar för aktiviteter som är möj-
liga att göra. De flesta av lärarna i intervjuerna såg sin undervisning som 
annorlunda jämfört med andra lärares undervisning. De förmedlade en bild 
av att den övriga undervisningen var mycket bunden till färdiga läromedel. I 
den fanns det inte heller utrymme för spontanitet utan varje sak hade sin tid. 
De menade att de själva däremot byggde sin undervisning på elevers intresse 
och på konkreta, verklighetstrogna erfarenheter liknande synpunkter har lyfts 
fram av Algozzine och Ysseldyke (2006) och Brockstedt (2000). Att ha un-
dervisningen utanför skolans väggar i större utsträckning än det vanligt före-
kommande gjorde att lärarna upplevde att kollegor inte riktigt godkände det 
som undervisning. Utifrån lärarnas utsagor kan jag se att ju mer marginalise-
rad gruppen var desto mer avvek undervisningen från den som vanligen be-
drevs på skolan. Detta kan misstänkas stärka det annorlunda men det fanns 
också exempel på att det kunde bli något positivt, dit andra elever sökte sig. 
Detta väcker funderingar om i vilken utsträckning det skulle kunna vara 
möjligt att skapa likadana undervisningsmiljöer i en inkluderande skolmiljö 
som till exempel Ainscow (2000) menar är möjligt.  

Dilemman i skolkulturen 
En del av ramarna för skolverksamhet kan ses som explicita, till exempel 
utifrån läroplanen, kursplanerna medan andra är implicita, till exempel skol-
kultur och praxis på skolan. En praxis i skolan är att man strukturerat upp 
dagen i olika långa lektionspass och gemensamma raster för flera klasser 
samtidigt. En anledning är att lektionspassen i praktiskt-estetiska ämnen ofta 
har andra lärare och med hjälp av ett schema kan man se till att samtliga 
klasser får tillgång till dessa lärare. Samtidigt hindrar detta möjligheten till 
en mera temainriktad undervisning utifrån elevernas intressen och behov. 
 Skolledningens attityd och agerande för inkludering har stor betydelse 
(Flem & Keller, 2000; Linikko, 2006). I specialskolan stödde skolledningen 
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lärarna i de särskilda undervisningsgrupperna genom att erbjuda dem resur-
ser och lämna ett stort handlingsutrymme för dem själva. Däremot genom-
förde inte ledningen något aktivt förändringsarbete angående inkludering av 
elever i behov av särskilt stöd i skolan. Utan skolledningens målmedvetna 
förändringsarbete för inkludering kan ingen inkluderingsprocess genomfö-
ras. Här behövs ett aktivt arbete av specialskolans ledning. 

En annan svårighet är att lärarna på skolan inte ser samtliga elever som 
sitt gemensamma ansvar utan delar upp eleverna i mina och dina. Denna 
uppdelning främjar inte möten mellan samtliga lärare i skolan och elever i 
särskilda undervisningsgrupper. Detta leder till att de går miste om möjlighe-
terna att lära sig möta alla elever.  

Särskilda undervisningsgrupper hade sina lokaler ofta på andra ställen än 
tillsammans med skolans andra klasser. Att klassrummet ligger vid sidan om 
huvudbyggnaden eller att rummet är ämnat huvudsakligen för andra funktio-
ner stärker andras bild av det särskilda. Det orsakar också att eleverna och 
lärare i de grupperna lättare glöms bort.  

  Uttrycken särgrupp, särskolegrupp påverkar hur personalen ser på eleven 
i särskilda undervisningsgrupper på samma sätt som diagnosticering påver-
kar lärarens uppfattning av eleven vilket även har påpekas av flera andra 
(Börjesson, 1997; Daniels, 2006; Hjörne, 2004) . Flera olika grupperingar på 
skolan skulle däremot bidra till att motverka stigmatisering av eleverna och 
lärarna. Den tid som lärarna har till förfogande är begränsad och medför att 
de kanske inte har tid för reflektioner angående sin undervisning och detta 
gör att de i onödan fortsätter med samma undervisningsmetoder fastän de har 
upptäckt att de inte fungerar för eleverna. På grund av bristande reflektions-
tid har de ibland inte hunnit utveckla alternativa undervisningsformer. Men 
de alternativa formerna är nödvändiga för att eleverna inte skall känna att de 
så att säga inte enbart sitter av tiden utan att de får uppleva att de lär sig nå-
gonting.  
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Pedagogiska implikationer 

Här nedan lyfter jag fram några aspekter som är väsentliga att förhålla sig till 
i ett arbete mot större inkludering. 

Att tid finns 
Tiden för olika aktiviteter och arbetstempot var ett tydligt dilemma. Elever 
med flera funktionsnedsättningar måste engagera sig mer för att kunna sorte-
ra, ta in och bearbeta all information vilket ökar deras stressnivå. För elever 
med utvecklingsstörning leder det till att de har behov av en längre betänke-
tid innan de kan svara på en fråga (Brodin, 1991; 2008). I en klass kräver det 
att klasskamrater klarar av att ge detta utrymme till eleven i fråga. I särskilda 
undervisningsgrupper lyfte lärarna fram att de kunde ta korta pauser när 
eleverna visade att de behövde det. Detta ställer krav på läraren att kunna 
bedöma när eleven har ett verkligt behov och när kan det vara en strategi för 
eleven att undvika att anstränga sig. Läraren måste också bedöma ifall arbe-
tet kan genomföras på ett intressantare sätt av den enkla anledningen att det 
som intresserar oss det orkar vi arbeta längre med. Lärarna i de särskilda 
undervisningsgrupperna utgick ifrån att det måste vara intressant och roligt 
för eleverna och de ansåg att de hade stora möjligheter att skapa sådana ar-
betsformer som fångade elevernas intresse.  

Hur mycket tid kan olika aktiviteter få ta utan att läraren känner sig stres-
sad och oroar sig för att inte hinna med allt som han/hon borde. Kursplaner-
nas uppnåendemål för år 5 och 9 skapar ramar för det som eleven skall ha 
hunnit tillägna sig under en viss tid. Elever som inte har hunnit inhämta kun-
skaper i den takten som de flesta i klassen gör orsakar att läraren inte kan 
tillämpa en undervisningsstil som innebär gemensamma genomgångar med 
en viss tids träning innan nästa moment påbörjas. I särskilda undervisnings-
grupper blir inte tidsfaktorn styrande utan lärarna menar att där finns det tid. 
En annan tidsreglerande faktor som kunde upplevas störande var schemat, 
vilket även Engeström (2008) påpekar är en av de styrande faktorerna. En 
aspekt i arbetssättet i särskilda undervisningsgrupper var att fånga elevernas 
intressen och spinna vidare på dessa. Schemabundenhet kunde skapa situa-
tioner där läraren var tvungen att avbryta undervisningen mitt i ett engagerat 
arbete vilket kändes frustrerande för både elever och lärare. Lösningen på 
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detta föreslog några lärare skulle kunna vara att lärare i praktiskt estetiska 
ämnen kom till klassen istället för att klassen gick till dem.  
Som tidigare nämnts behövs olika grupperingar vid olika arbetsuppgifter för 
att kunna möjliggöra en anpassning av tempo och tiden utifrån elevers olika 
behov. Ett etiskt dilemma som lärare i de inkluderade grupperna tog upp var 
hur mycket klassens andra elever skall behöva ställa upp för en elev i behov 
av särskilt stöd. Detta ser jag som en demokratisk fråga och en av grundfrå-
gorna när det gäller inkludering.  
 

Att vara duktig på något 
Om uppskattning bygger på prestationer, kan det bli svårare för en elev med 
grava funktionsnedsättningar än för den som har lindigare funktionsnedsätt-
ningar att uppnå en känsla att vara uppskattad och känna att han/hon duger, 
Flera av lärarna berättade att ett avgörande moment för acceptans var om de 
andra eleverna hade fått se att eleven i behov av särskilt stöd var duktigare 
än de själva i något. Sådana färdigheter kunde vara att åka snowboard, rita, 
springa eller reparera en moped. Det egentliga resultatet av prestationen är 
att eleven blir sedd och bekräftad av de andra och därmed att han eller hon 
duger. För en lärare gäller det att vara uppmärksam och vidga repertoaren av 
prestationer som värdesätts. Annars finns det risk att enbart prestationer i 
skolämnen eller att icke-önskvärt beteende som att slåss, hota, skada sig 
själv, blir vägen till uppmärksamheten. Det gäller för en lärare att upptäcka 
alla elevers olika egenskaper, till exempel att ge respons på handlingar som 
tillför gruppen eller den enskilda eleven något positivt. Kooperativ undervis-
ning kan till exempel skapa arbetssituationer där det finns möjligheter att låta 
alla prestera utifrån sina förutsättningar vilket bekräftas bland annat av Ains-
cow (2000). 

Att ha en assistent 
En assistent kan bli ett hinder för elevens utveckling genom att göra för 
mycket för eleven. Bagga-Gupta (2002) menar att för många vuxna kan leda 
till att elevens självständighetsutveckling förhindras. Det visade sig att 
schemalagd tid för en gemensam planering både för lärare och för assistenter 
var knapp eller obefintlig. Assistentens uppgift är att hela tiden ge stödet 
utifrån den tilltänkta proximala utvecklingszonen för eleven. Med andra ord 
måste elevens stödbehov ständigt utvärderas så att eleven erhåller just så 
mycket stöd som är nödvändigt för uppgiften för att så småningom bemästra 
uppgiften helt självständigt. Men för att kunna veta hur mycket och i vad 
eleven behöver stöd krävs tid för reflektion över var eleven befinner sig och 



 123

vad nästa steg är. Därför måste skolorna se över hur de organiserar tiden för 
sina elevassistenter så att det finns tid för en gemensam planering.  

Att betrakta alla skolans elever som mina elever 
Ett syfte med lärarlag är att vidga lärarnas arbete från en enda klass till flera 
klasser som laget kunde ansvara för. Att klasser med elever i behov av sär-
skilt stöd glöms bort visar en segregerande grundattityd. Eleven har flyttats 
ut ur gemenskapen och har därmed blivit någon annans ansvar. Eleven får en 
stämpel som speciell vilket leder till att andra lärare lättare abdikerar. Det i 
sin tur skapar rädslor hos lärarna att inte klara av att bemöta eleven. Men 
som tidigare redovisad forskning (Avramidis & Norwich, 2002; Linikko, 
2006), och som också en av de intervjuade påpekade, är det genom erfaren-
het som läraren kan övervinna sin rädsla och upptäcka människan bakom 
stämpeln; den specielle eleven. Flera av lärarna för de särskilda undervis-
ningsgrupperna sade sig arbeta för att kollegorna skall våga ta steget.  

Det är även viktigt att lärarna betraktar föräldrarna som resurs. Vid samta-
len om den individuella planen deltar föräldrarna i skolans planering för 
eleven. I intervjuer framträder dock en relativt passiv bild av föräldrarna. 
Planerna skrivs fram av läraren medan föräldrarna får möjligheten att tycka 
till.  

Som tidigare nämnts krävs även att lärarna har stöd av skolledningen och 
ledningens vision om huruvida skolans elever är allas elever eller inte, med 
andra ord hur inkludering skall förverkligas i skolan är avgörande. Genom 
fördelning av skolans lokaler så att de inte särskiljer olika elevgrupper kan 
segregering motverkas.  

Många lärare framförde att de känner osäkerhet i sin lärarprofession an-
gående elever i behov av särskilt stöd. En av de framgångsrika åtgärderna 
var deras kollegiala samtal över skolgränserna där de hade möjligheter att 
utbyta erfarenheter med andra lärare i liknande situationer som även påpe-
kats av Granlund och Roll-Pettersson (2001). En annan aspekt av fortbild-
ning som lärarna lyfte fram var behovet av att utveckla sitt teckenspråk. 
Följden av att undervisa elever i särskilda undervisningsgrupper där många 
av eleverna inte har så utvecklat språk leder till att lärarna inte heller utveck-
las i sitt teckenspråk. Därför anser jag att dessa lärare behöver extra resurser 
för att kunna utveckla sina språkkunskaper. 

Att se eleven och inte enbart funktionsnedsättningen 
Innan läraren har hittat ett fungerande arbetssätt kvarstår funktionsnedsätt-
ningen som objekt för lärares agerande och inte elevens utveckling. För att 
kunna veta vilket arbetssätt som fungerar och är möjligt måste läraren kunna 
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bemöta eleven och ha förståelse för hur eleven tänker. Detta i sin tur kräver 
generella kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar kan tänkas påverka 
en individ (Granlund m.fl., 1994) likaså specifika kunskaper när det gäller 
hur funktionsnedsättningen påverkar den specifike enskilde individen. De 
specifika kunskaperna kan erhållas först i ett genuint möte med eleven vilket 
också lyfts fram av Lundström (2007) om föräldrars upplevelser av samspe-
let med sitt barn . Nyckeln till ett samspel ligger hos oss runt eleven. Bero-
ende på fokus kan antingen personen eller dennes funktionsnedsättning bli 
det centrala, vilket i sin tur påverkar kvaliteten i samspelet.  
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Slutsatser 

De viktigaste slutsatserna jag drar utifrån denna studie handlar först och 
främst om normalitet och hur vi betraktar elever i behov av särskilt stöd samt 
om dilemman avseende skolkultur och undervisningskultur oavsett skolform. 
Det historiska arvet av särskiljande lever kvar i samhället och i vårt skolsy-
stem, tydligast i avskiljandet av elever med dövhet och elever med utveck-
lingsstörning till andra skolformer. Historiskt har specialskolan för barn med 
dövhet en språklig grund eftersom dessa elever är på grund av sin bristande 
hörsel i behov av ett visuellt – manuellt språk, dvs. teckenspråk.  Detta inne-
bär i sig alltid, både förr och nu, segregerande åtgärder eftersom man annars 
inte kan skapa tillräckligt rika språkliga miljöer och naturlig interaktion mel-
lan barn samt mellan barn och vuxna. Däremot har denna influens lett till att 
elever med flera funktionsnedsättningar i specialskolan kan sägas ha blivit 
dubbelt segregerade. De dilemman i undervisning av elever i behov av sär-
skilt stöd i specialskolan som framkommer i denna studie, skulle lika väl 
kunna gälla i grundskolan för hörande när det gäller elever i behov av sär-
skilt stöd.  Med andra ord i båda skolformerna finns det en norm som impli-
cit avgör hurudan den typiske eleven ska vara och därmed betraktas och 
bedöms den avvikande eleven utifrån sin funktionsnedsättning eller sitt bete-
ende.  I specialskolan är teckenspråkighet och typisk utveckling norm och 
det avvikande är det barn som förutom sin hörselnedsättning eller dövhet 
också har en ytterligare funktionsnedsättning. För att en förändring skall 
komma till stånd måste alla lärare först och främst se individen och inte en-
bart funktionsnedsättningen. Synsättet person first (Lynch & Thuli, 1994) 
har en viktig poäng i sitt budskap om att funktionsnedsättning skall komma i 
andra hand. Det krävs att lärarna har viljan att möta eleven trots dennes 
funktionsnedsättning för att det är först i denna interaktion som vi lär oss att 
förstå varandra.  

När det gäller de dilemman som handlar om skolkultur och undervisning 
finns det skarpa gränser i synen på vad som är typisk eller normal undervis-
ning och vad som är specialundervisning. Detta synsätt skapar hinder för 
upptäckandet av möjligheter för en inkluderande undervisning. Andra hinder 
är det schemabundna upplägget av undervisningen samt lärarnas och assi-
stenternas brist på tid för gemensamma reflektioner över sin undervisning. I 
dessa frågor har skolledningen en avgörande roll. Skolledningen kan genom 
sitt handlande antingen befästa segregering genom att bevara rådande system 
där stödet ges till särskilda undervisningsgrupper eller driva fram inklude-
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ring genom att minimera hindren i skolans vardag och lyfta fram diskussio-
nen om alternativa lösningar för elever i behov av särskilt stöd. Inom den 
teckenspråkiga specialskolan innebär det ett inkluderande undervisningssätt 
och ett förhållningssätt där mångfald är norm samt där ytterligare funktions-
nedsättningar utöver dövhet och hörselnedsättning inte innebär särskiljande 
åtgärder. 

Förslag på framtida forskning 
Det behövs fortsatt forskning om förutsättningar för inkludering. Till exem-
pel närmare belysning av faktorer som påverkar att elever med funktions-
nedsättning oftare inkluderas i praktiskt-estetiska ämnen än i teoretiska kan 
visa på vägledande faktorer för en fungerande inkludering.  

Ett outforskat område är särskiljning av elever i redan marginaliserade 
grupper, utöver studiens fokus på döva elever i behov av särskilt stöd, borde 
forskningen också närmare belysa faktorer som påverkar kategoriseringen i 
särskolan. Det behövs både klassrumsforskning om olika undervisningsme-
toders påverkan på inkludering och organisationsforskning om förändrade 
ramars effekter på inkludering. Ytterligare ett försummat forskningsområde 
här i Sverige är lärarutbildningens arbete för inkludering utifrån faktorer som 
har kunnat främja lärarstudenternas förmåga att hantera mångfald i klass-
rummet.  
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Summary 

Introduction  
Education for pupils with deafness was legislated in 1889 in Sweden, which 
made it the first legislated Swedish education for pupils with disabilities 
(Förhammar, 1991). Education for pupils with deafness has continued as a 
separate school system with a special curriculum, even though previously 
segregated education programs for pupils with, for instance, visual or physi-
cal disabilities have ceased to be separate school systems. However, in com-
parison with those schools, the goal of bilingual pupils, who have as one of 
their languages Sign Language, makes special schools for the deaf unique. 

There are six state schools for pupils with deafness or hearing loss in 
Sweden and they are called special schools for the deaf and hearing-
impaired; in the following I will call them just special schools. One of the 
schools is the national special school for pupils with multiple disabilities 
such as deafness or hearing loss along with an intellectual disability, autism, 
or deaf-blindness. All special schools are operated by The National Agency 
for Special Needs Education and Schools.  

We may note that when an individual has one disability, the likelihood of 
the presence of additional disabilities in the person increases. Among child-
ren and adolescents with hearing disabilities, about 40 percent have one or 
more additional disabilities (Gallaudet Research Institute, 2005). The pres-
ence of any disability together with a hearing loss occurs, according to their 
statistics, as follows: children and adolescents with intellectual disability 8.2 
percent, with autism 1 percent, and children with ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) 6.3 percent. The Swedish Association of Hard 
of Hearing People (HRF) (2007) shows in their statistics that in Sweden the 
number of children and young people with hearing loss in the age range of 0-
20 years is about 10,000 individuals, and about half of them have no hearing 
aids. A calculation based on the percentages above reveals that there would 
be, among children and young people with hearing loss, over 800 individuals 
with intellectual disability, 100 with autism, and 600 children and adoles-
cents with ADHD. Special schools have reported that over 20 percent of 
their pupils are in extra need of special support because of their further dis-
abilities. 

Teacher frequency is significantly higher in special schools compared to 
the comprehensive school in general, and the number of teachers with teach-
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er training is about on same level as in the comprehensive school. The pro-
portion of teachers with special education in special schools varied between 
schools, but the trend shows decreasing numbers in all schools over a period 
of 2001-2008.  

Integration – inclusion 
In the international context, Sweden has stated that the existence of special 
schools is a prerequisite of providing a sign language environment for deaf 
pupils. An example of this is the answer to UNESCO concerning the effec-
tiveness of the ‘Education for All’ action level. The response from Sweden 
clarifies that other pupils with disabilities receive their education in the mu-
nicipality, while deaf pupils are excluded because they need to receive in-
struction in sign language (Education Department, 2002). 

Officially the English term integration was replaced with the term inclu-
sion in the Salamanca Declaration (UNESCO, 1994). According to Rosenq-
vist (2003), the concept of integration was understood as a situation where 
someone who has been segregated must first adapt him/herself to the majori-
ty's terms until he or she can become integrated. Ravaud and Stiker (2001) 
write the following about inclusion: "Being included may represent a situa-
tion in which you are a part, in an organic way, without necessarily being 
forced to conduct yourself according to a rigid norm" (p. 501). This means 
that a pupil should feel involved and respected for who she/he is without 
being forced reshape her- or himself following some idealized, normative 
model.  

 
Aim and issues  
The aim of this thesis is to clarify the contradictions in teaching practice that 
are reflected in teachers' statements  about the education of pupils in need of 
special support at the government-run special schools in Sweden, especially 
from the perspective of inclusion. The contradictions are explored using 
Engeström’s model of Activity Systems. 

The following questions are addressed:  
• What aspects are highlighted by teachers as essential in the instruc-

tion of pupils in need of special support?  
• What opportunities and barriers to inclusive education can be seen in 

the teachers' statements?  
• How does a teacher of pupils with multiple disabilities collaborate 

with other teachers in the team? 
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Three perspectives on special education  
The first and so far the dominant perspective on special education has been 
the categorical approach (Emanuelsson, 2004; Persson, 1998, 2001), also 
known as the compensatory perspective (Nilholm, 2003) or psycho-medical 
paradigm (Skidmore, 2004). This perspective focuses on the individual and 
the individual's disability as a cause of difficulties. Interventions are de-
signed to improve or compensate for the ability of the individual. 

The second perspective is called a relational perspective (Emanuelsson, 
2004; Persson, 1998; 2001). The focus here is on interaction between the 
pupils and other actors in the school. Based on that approach, the pupil's 
conditions are influenced by changes in the environment. Special education-
al interventions are not only directed at the pupil, but also at the teacher and 
the learning environment, and teachers are encouraged to customize their 
instruction and instruction material. Persson states that according to the rela-
tional perspective, the responsibility for special needs education will be in 
work units and teachers will be actively supported by the headmaster. In the 
categorical approach special education teachers and pupils’ health services 
will be seen as owners of special education issues, and they are expected to 
work directly with the pupils' difficulties. 

The third perspective embodies an organizational paradigm (Skidmore, 
2004) or a dilemma perspective (Clark, Dyson & Millward, 1998; Nilholm, 
2003). This perspective highlights the complexity and contradictions inhe-
rent in the school organization. On the one hand, the education should be 
personalized, and on the other hand there is a limited time for pupils to ac-
quire the government-determined body of knowledge. Various solutions to 
these dilemmas have both advantages and disadvantages. According to Clark 
et al. (1998), the interventions for solving dilemmas will always be tempo-
rary because there are dynamics in the solutions that cause new tensions in 
the system and present new challenges. 

Teaching methods 
The knowledge that a good education is based on pupils' interests and expe-
riences and is individually adapted is not new. Nor is the knowledge that the 
teacher's relationship with the pupil must be personal, and that education 
without motivation may be considered wasted (Dewey, 1897; Pestalozzi, 
1902;(Rousseau, 1762/1978). These aspects are even more important in the 
education of pupils in need of special support. In the first half of the 1900s, 
Slagsta School set the tone in the perception of education for pupils with 
intellectual disabilities in Sweden (Brockstedt, 2000). Teaching methods 
were characterized by perspicuousness, were based on reality, and were re-
lated to what the pupil already knew or could have concrete experience of. 
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This teaching was called holistic education and I see it as very similar to the 
current methods that are theme-based. 

There are additional aspects that are highlighted as necessary in the edu-
cation of pupils with intellectual disabilities. When a new subject is to be 
presented, the teaching should offer varied, concrete examples and the les-
sons on complex skills should be broken down into smaller units (Algozzine 
& Ysseldyke, 2006; Hallberg, Vegerfors & Henden, 2008). It takes several 
opportunities for practicing pupils’ skills outside the classroom to generalize 
them. Pupils may need more feedback and repetitions than pupils without 
intellectual disabilities. Slow pace and slight variations characterize special 
education (Ahlström, Emanuelsson & Wallin, 1986; Brodin & Ljusberg, 
2008; Haug, Persson, Nilsson & Egelund, 2006; Persson, 1995). Ainscow 
(2000) believes that collaborative problem-solving in which pupils are sti-
mulated by questions, where their progress is assessed continuously in their 
daily work, and where teachers reflect on their own and each others' teach-
ing, are factors that make the education of pupils in need of special support 
successful. 

Teachers’ needs and views on inclusion 
Granlund and Roll-Pettersson (2001) investigated the perceived needs of 
teachers in special classes. The most prioritized need was to gain access to 
other teachers' experiences through meetings or literature, and to receive 
support in work on individual development plans. Another area with rela-
tively high priority was to learn more about how to respond to the pupils' 
behaviors. The need for information on how to communicate with a particu-
lar pupil was directly related to the degree of the pupil's communication 
skills. The study also showed that teachers who taught according to a read-
ing-based curriculum expressed more needs of support than teachers who 
taught according to a life skills-based curriculum. 

Westling Allodi and Fischbein (2000) compared regular and special edu-
cation classes and found that there was more time for pupils and that the 
study pace was slower in special education classes. According to them, 
teachers in special education classes put more emphasis on the importance of 
creating trusting relationships with the parents. Teachers’ cooperation be-
tween the different types of classes was faulty but there were differences in 
the quality of relationships when they had to grow spontaneously and at their 
own pace rather than being driven from the top.  

The following aspects were identified in several studies (Avramidis & 
Norwich, 2002; Linikko, 2006; Scruggs & Mastropieri, 1996) as affecting 
teachers' perceptions on inclusion. Teachers with special education skills 
were more in favor of inclusion than other teachers. If the teacher had a rela-
tional perspective on education, his/her attitude to inclusion was more posi-
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tive. It appears that there is a discrepancy between reality and ideology, as 
some teachers have positive attitudes if they are not directly concerned. But 
the positive attitude increases with their experience of teaching pupils with 
disabilities. Pupils' disabilities affected the teachers' attitudes to inclusion, 
and pupils with behavioral problems or multiple disabilities were considered 
more difficult to include. Headmasters’ positive attitudes and support of 
inclusion had a strong impact on teachers' attitudes.  

Cultural-historical activity theory 
The current study is based upon the Cultural-Historical Activity Theory. In 
this tradition, the activity system is seen as the unit of analysis. Activity 
theory has its roots in Hegel’s and Marx’s philosophies (Chaiklin, 2006; 
Eilam, 2003). It has evolved into a third-generation activity theory, originat-
ing in Vygotsky’s ideas (1978), which were further developed by Leontiev 
(1986) and finally took the shape of the model by Engeström (2001). Activi-
ty theory assumes that there is a reality that affects us and which we can 
influence by way of our actions. In this study, Engeström’s model was used 
as the theoretical framework. The model has been used by several research-
ers for both analyzing organizational changes and for implementing changes 
(Engeström & Kallinen, 1988; Hasu, 2001; Miettinen, 1993). It highlights 
learning in organizations and assumes that human activity creates different 
activity systems. These activity systems are driven by motives and enforced 
by individual acts and operations that are directed at the object. This is a 
collectivist and dynamic process that takes place in an interaction of six dif-
ferent nodes – mediating artifacts, objects, subject, rules, community, and 
division of labor. It anchors contemporary activities in a historical perspec-
tive and considers contradictions in the activities as potentiality for change 
and development. Although the Engeström model is made up of six different 
nodes (Engeström, 1987, 1999a), these nodes should not be taken as fixed 
entities since they change as a result of contradictions in the activity system 
(Roth, Tobin, Elmesky, Carambo, McKnight & Beers, 2004). The subject is 
the individual or groups in the investigated activity system. Their actions 
realize the activity, and the starting point for the analysis is their impact. The 
object is the motive of activity, the raw material or problem to be changed or 
transformed. It has the subject’s intentionality, and the motive is embedded 
in the object (Engeström, 2000).The object is constituted by the subject’s 
acts through ‘mediating artifacts’ and vice versa. 

Mediating artifacts are the resources that the subject uses to reshape the 
object. Tools and language are the basic means for human beings; by using 
tools we shape nature, and by using language we can conceptualize our ex-
periences and carry our knowledge forward (Vygotsky, 1978). 
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The new concepts Engeström brought into his model were rules, commu-
nity, and division of labor. Engeström argues that the actions of human activ-
ities are affected and governed by rules. These rules are implicit and explicit 
regulations, norms, and conventions in the system. The community node 
describes individuals whose activities are oriented towards the same object. 

The last node is the division of labor, which includes both the distribution of 
tasks within the group and the distribution of power and status in the system. 

 
 

The power for change in an activity system is in its contradictions (En-
geström, 1999b). Engeström (2001; 2002) notes that contradictions are struc-
tural tensions that are developed over time and should not be confused with 
problems or conflicts. Contradictions are deviations from the script in use. 
He argues that these contradictions will lead to changes in an activity sys-
tem. In other words, the old activity system will transform into a new form 
of activity or into an entirely different activity system. 

Method 
Sixteen teachers from all five regional special schools for the deaf and hard-
of-hearing were interviewed about their perceptions of teaching pupils in 
need of special support generally and in the light of inclusion. The inter-
views were then transcribed. The first step of the qualitative data analysis 
was aimed at exploring themes in the teachers’ statements. In the analysis, 
inspiration was provided by other qualitative researchers (Briggs, 1986; 
Charmaz, 2000; Kvale, 1997; Miles & Huberman, 1994). This analysis was 
done with the aid of NVivo which is a form of Computer Assisted Qualita-

Figur 13: Engeström's modell (1987) applied by author in this studie 
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tive Data Analysis Software (CAQDAS). The second step of the analysis 
utilized the theoretical insights of cultural-historical activity theory to ana-
lyze the themes. The concept of an activity system was used in defining the 
contradictions between the nodes in the system. Analytical work has mainly 
been based on Engeström’s model, which is a development of cultural activi-
ty theory (Engeström, 1987) as described above. 

Results  

Contradictions in communication 
Descriptions in teachers' statements show, on the basis of the activity theo-
retical model, conflicts between the following nodes: teacher (subject) – 
mediating artifacts and mediating artifacts – pupil (object). Contradictions 
lay in the teachers' abilities to adapt their language based on the pupils' lan-
guage levels and experiences. There are conflicts on the community – me-
diating artifacts axis and the teacher – division of labor axis. These axes are 
disharmonious partly in cases where other teachers do not dare to respond to 
pupils in need of special support. The result of this will be that the teachers 
cannot contribute to the division of labor, for example during breaks in the 
schoolyard. Contradictions also arise when other pupils do not have the pa-
tience to listen to the pupil in need of special support, which prevents the 
pupil from being involved in the community. 

Contradictions on the bases of teaching materials 
There are also conflicts in the mediating artifacts and pupil axis because of 
lacks in teaching materials. The teachers stated that the language in available 
material was often too advanced for their pupils. The content could also be 
inappropriate for the pupil because it did not connect with the pupil's reality 
and everyday life.  The pupils could perceive the school environment as 
overly constrained because of the embedded rules and expectations. The 
contradiction in the mediating artifacts and teacher axis concerned how 
much the teacher could change the language and what kind of other modali-
ties could be used. Instructions for the special needs groups were modified. 
They were based more on doing, and experiences outside of school together 
with all the pupils in the group were documented and used as the lesson con-
tent. Several respondents felt that their teaching methods were questioned by 
other colleagues, which gives us a conflict in the mediating artifacts – com-
munity axis. 

The headmaster distributed work and resources, for example in terms of 
assistants, which influenced the relationship in the teacher – rules axis. The 
reasons for the decisions were sometimes questioned by the teachers. Re-
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sources for teaching materials were seen as sufficient by most of the teach-
ers.  

Contradictions on the basis of rule aspect  
Several teachers experienced planning time as insufficient. Planning with 
pupil assistants could be particularly difficult because assistants were often 
involved in the pupil's leisure time after school. It was easier to find common 
times with other teachers, but planning time often competed with preparation 
time. In other words, we have dilemmas on the mediating artifacts – subject 
axis and subject – division of labor axis because of the time frames that did 
not work for the staff. There is not enough time to both produce material and 
plan with others, the teachers reported. 

 Creating transparency for the pupils as to the organization of their every-
day lives was one of the main goals for every special needs group. Knowing 
what to do and with whom were presented as necessities for these pupils. 
Gradually, depending on the pupil's ability, some of the teachers decreased 
the supports relating to the pupil’s schedule. 

There are contradictions in the mediating artifacts – pupil axis because it 
was not always possible to adapt the mediating artifacts based on the pupil's 
needs, for example using the material that best motivated the pupil. There 
are also dilemmas in the pupil – community axis as a result of the pupil not 
following the rules of the school and therefore being excluded by classmates. 
Furthermore, the extra time certain pupils needed caused the other pupils to 
become bored.  

Another finding in this domain is that the school must cooperate with the 
parents, and therefore the parents' views on education and their expectations 
of how teaching should be conducted became an impact factor in teachers’ 
lesson plans.  

Contradiction based on community  
In some cases, conflicts were no longer an issue in some of the axes; on the 
contrary the special education group became an activity system in its own 
right and was not a part of the community. They were left out of the plan-
ning for joint activities in school. The location of the classroom could widen 
the gap to the school's other pupils and teachers. The more the pupils had 
opportunities to associate with the other pupils during lessons, the more of-
ten they also chose to associate during lunchtime. If the special education 
group was very heterogeneous in age, it was impossible to create opportuni-
ties for all of them to meet their age-matched peers during breaks.  

But the more the pupils met one another in general contexts, and the clos-
er the facilities and location were to the other groups, the closer were the 
relationships that were made between the special education group and the 
other groups.  
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Contradictions on the basis of labor  
There were dilemmas in the object and division of labor axis partly because 
colleagues did not understand the pupil's needs and could feel awkward in 
interaction with the pupil in need of special support. This resulted in contra-
dictions in the subject – division of labor axis because colleagues could not 
take on the tasks that were otherwise included in the usual division of labor. 
An example of this; when a teacher is out on the schoolyard during break she 
or he should take care of any conflicts that arise, but this was not always the 
case if one of the students involved in the conflict was a student with whom 
the teacher on duty could not confidently communicate.. Similarly, col-
leagues were also unable to substitute for the class teacher. All of this in-
creased class teachers’ workloads. But if colleagues had had contact with the 
pupils in need of special support, they were able to take care of those pupils. 
There were variations in the community and division of labor axis in differ-
ent teams. There were teams where teachers of pupils in need of special sup-
port felt that their participation was always welcome, and at the other ex-
treme there were teams where teachers felt that they needed to remind col-
leagues of their existence.  

In some groups classmates received a training role in the work of the pu-
pil's social behavior. This could be stressful for classmates, but all the teach-
ers who deliberately used this opportunity for peer upbringing thought it led 
to good results. 

Parents' support varied widely according to their resources, and some 
teachers expressed disappointment that they could not get support from par-
ents in continuing with the training at home. Especially for pupils with intel-
lectual disabilities, it is important that they can consolidate their knowledge 
in different kind of situations.  

Dilemmas on the basis of another related activity systems 
Respondents were supported by colleagues who worked with pupils in need 
of special support in a special education group at the same or one of the oth-
er special schools. The support by close colleagues did not contain any di-
lemmas. The support of related activities was directly targeted at teachers 
and they often perceived it as positive. The needs of resources that could 
affect the whole school, such as expansion or reallocation of the staff, were 
difficult to get. Some of the teachers felt that the school management did not 
have a proper understanding of the group's needs. 
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Discussion  

The normal, typical pupil versus the atypical pupil 
As long as Sweden has had schools for deaf children, these schools have had 
a special status in the Swedish school system. Special schools have more 
allocated resources than the regular schools, because the management task of 
adjusting teaching based on the needs of an individual pupil is considered to 
require more resources. In other words, the approach of differentiation or 
mediated inclusion is considered by society to be the right solution for deaf 
children even today. From the perspective of the concepts of normality and 
deviation, I believe that the special provisions for special schools mark them 
as being outside what is anticipated within the limits of normality. 

At the same time, however, these schools can be seen from the socio-
cultural perspective, which confirms that deaf people who use sign language 
form a linguistic and cultural minority. It is common to use a capital D in the 
word Deaf in English when referring to the cultural aspect of deafness. This 
means that the special school is meant to maintain sign language and support 
the culture of the deaf. One of the goals is that pupils learn two languages, 
sign language and Swedish, during their years at the school. Earlier this 
meant only written Swedish, but because several pupils in special schools 
have received cochlear implants (CI), the meaning of spoken Swedish in-
creased. How these pupils will define themselves as grownups, as a Deaf or 
a hearing-impaired person, remains to be seen. Several researchers have 
highlighted that they will be benefited in every respect by their bilingualism 
(Preisler, Tvingstedt & Ahlström, 2005). Because the school is not open to 
all who want to be bilingual in sign language and Swedish, the school differs 
from other bilingual schools.  

I believe that from an inclusive perspective, special schools should, along 
with other bilingual schools, be open to all who want to study in Sign Lan-
guage (see Bagga-Gupta, 2007). The general extension of the special school 
program by one additional year is another factor that needs to be re-
evaluated. Several pupils with CI may develop their spoken Swedish, which 
facilitates their reading and writing skills, and therefore the need of an extra 
year should be evaluated individually. 

My study shows that inclusive education was not the most frequently used 
approach for pupils in need of special support in special schools. On the 
contrary, the solution for difficulties in education was often the creation of a 
special education group. A deaf pupil is seen as the norm in these schools, 
and the requirements for this pupil can be distinguished from teachers’ de-
scriptions of pupils who were in the special education groups. A pupil who 
could not follow the teaching at the same pace as the others, or had a chal-
lenging behavior pattern, was placed in a special education group. They be-
came special pupils within the context of the Deaf and Hard of Hearing 
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school system. In other words, because of their further disabilities, they be-
come the atypical ones, who are categorized as being unable to benefit from 
instructions which were considered normal (within the context of Deaf Edu-
cation). Instead they needed different kinds of instruction – teaching that was 
structured, concrete, and based on the pupils' interests and experiences. This 
raises the question of how it came about that such instruction was not availa-
ble through inclusion in the normal group. From the perspective of activity 
theory, historicity is one of the aspects to be included in the analysis of an 
activity system (Engeström, 2001). Therefore one can suspect that as a result 
of special schools having been a separate solution in the Swedish school 
system, a school culture has been created in which separation is seen as a 
natural solution for difficulties.  

Greater diversity in instruction methods creates a culture where the pic-
ture of what is considered to be normal teaching is expanding. I believe that 
when a school increases the use of multiple variations in teaching methods, 
the perception of methods will be moved more towards the middle of a nor-
mal distribution curve, and therefore will be perceived as more normal. 

Communication with pupils with additional disabilities could be difficult 
for teachers who are not used to working with these pupils. Based on the 
respondents' statements, similarities with a categorical way of thinking ap-
pear to be the reason for the lack of communication about what was consi-
dered to be pupil’s difficulties. Teachers who reflected on how they could 
adapt their communication with the pupil can be said to approach the prob-
lem from a relational perspective. In my view, it is the relational perspective 
that is a prerequisite (see Avramidis & Norwich, 2002) in a process towards 
greater inclusion. One of the conditions for the relational approach to work is 
that teachers have opportunities to reflect on their actions and in that way 
develop the ability to teach (see Andersson, 2007). 

Dilemmas in the division of labor  
On the one hand public debate and discussions about the school are pervaded 
by the vision of a school for all and affirmation of diversity. On the other 
hand, the time in which all pupils must have attained a certain amount of 
knowledge is limited at the school. Pupils who do not meet the demands will 
be marginalized and become a concern for special teachers. Some of the 
teachers in the study became advocates for the pupils; they worked to make 
pupils visible and give other people at the school a more diverse image of 
each pupil (see Helldin, 1997).  

Through interactions with each other, the image of the pupil could be 
changed. It was necessary for people who did not work with a pupil in need 
of special support on a daily basis to start a dialogue with that pupil. It is 
only through a genuine dialogue that people can discover each other. In 
school we measure performance based on achievement of the goals to be 
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attained3. These have been given a more prominent place than the goals to 
strive towards. Is it only through so-called ‘successful’ performance that a 
pupil can be accepted as a human being? 

It is important that these value issues are discussed at the school so that 
we do not diminish human dignity. It is only through dialogues that we can 
affirm humanity and not reduce it simply to performance. People who work 
with individuals who are marginalized may obtain access to an inside pers-
pective. They need to use their knowledge to build bridges between groups 
and work for the marginalized individuals’ participation in a community for 
all. 

Respondents emphasized that there was not enough joint planning time 
for those who work with pupils. In particular, the assistants had no opportun-
ities to have joint discussions with the teachers. Working as an assistant 
places high demands on the person, and therefore opportunities for reflection 
together with the teacher are necessary. They need to identify the pupil's 
zone of proximal development (Vygotsky, 1978) in order to understand how 
much and what kind of support and supervision the pupil will need in a spe-
cific teaching situation. Otherwise there will be a risk that, instead of devel-
opment to more autonomy, a dependency on the assistant will be created (see 
also Bagga-Gupta, 2002). From this point of view, it is disturbing that 
schools have not arranged to have a proper time for joint discussions. 

Dilemmas of teaching culture  
The school's regular teaching schedules create a framework for activities that 
are possible to do. Most of the respondents saw their teaching as different 
compared with other teachers’ teaching. They imply that the other teachers’ 
teaching was very bound by ready-to-use materials. There was not room for 
spontaneity of the same extent, as everything had its allotted time in their 
schedules. Respondents felt that they themselves built their teaching on pu-
pils' interests and on concrete, realistic experiences. They gave lessons out-
side the school walls to a greater extent than was the convention, but they 
felt that colleagues did not really accept that as teaching. Based on the teach-
ers' statements, it can be noted that the more marginalized groups were the 
ones where teaching methods differed more from those usually used at the 
school. This raises questions about the extent to which it might be possible 
to create equal educational settings in an inclusive school.  

Some of the rules for the limits at the school can be seen as explicit, for 
example those which are based on the curriculum or the syllabus. Others are 
implicit, for example those which are produced by school culture or the 
                               
3 “Goals to strive towards specify the orientation of the work in the school. They specify the 
qualitative development desired in the school. Goals to be attained express the minimum 
levels pupils should have attained when leaving school. Both the school and the principal 
organiser are responsible for ensuring that pupils are given the opportunity of attaining these 
goals” (Skolverket, 2006a, p. 8). 
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praxis at the school. One of the practices in schools is that the day is struc-
tured into various long lessons with common breaks for several classes at 
once. One of the reasons is that the lessons in practical-aesthetic subjects 
often have been held by other teachers and their time has to be scheduled to 
ensure that all classes will get time with those teachers. At the same time, 
though, this obstructs the possibility for a more theme-oriented teaching, 
based on pupils' interests and needs. 

Headmasters’ attitudes and actions for inclusion are of great importance 
(Flem & Keller, 2000). At the special school, headmasters supported teach-
ers in special educational groups by offering resources and allowing them 
generous space for action. However, the headmasters did not actively pursue 
the inclusion of pupils in need of special support at school. Active work by 
the headmaster is required for the implementation of inclusion.  

Another difficulty is that teachers at the school do not see all of the pupils 
as their common responsibility, but divide the pupils up into ‘mine’ and 
‘yours’. This division does not promote dialogue between all the teachers at 
the school and pupils in special education groups. The result is that teachers 
miss opportunities to learn to know all of the pupils. 

Special education groups often had their classrooms in other places, rather 
than together with the school's other classes. When the classroom is located 
outside of the main building or when the classroom is intended primarily for 
other functions such as breaks, the image of difference will be reinforced. It 
also causes pupils and teachers in those groups to be more easily forgotten. 

The expression ‘special education group’ affects the staff’s perceptions of 
pupils in those groups. More flexible use of groups would counteract the 
stigmatization of pupils and teachers. The time teachers have at their dispos-
al is limited and it leads to their not having extra time for reflection about 
their teaching.  The lack of time for reflection hinders development of alter-
native teaching methods. The alternative methods are necessary so that the 
pupils are not just sitting out their time, but rather are engaged in learning 
something that is meaningful for them. 
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Bilaga 1 
 
Skolledare, elevassistenter, pedagoger  
och elevvårdspersonalen vid specialskolan. 

 
Hej! 
Jag heter Jari Linikko och arbetar dels på halvtid som konsulent vid Specialpedago-
giska institutets resurscenter för döva/hörselskadade barn och ungdomar med ut-
vecklingsstörning (f.d. Åsbackaskolans resurscenter), dels är jag doktorand vid Lä-
rarhögskolan i Stockholm sedan december 2000. 

Med anledning av FUNKIS – propositionen och Specialskolemyndighetens för-
slag till regeringen om att elever på grundsärskolenivå skall kunna skrivas in i alla 
regionala specialskolor fr.o.m. läsåret 2001/2002, vill jag i mitt avhandlingsarbete 
bidra med fördjupade kunskaper om elevgruppen. Syftet med undersökningen är 
dels att belysa värderingar, attityder och andra faktorer som råder på specialskolorna 
i Sverige och Finland gentemot döva elever med lindrig utvecklingsstörning, dels att 
lyfta fram sådana pedagogiska förhållningssätt som främjar integrering av dessa 
elever på specialskolorna. Avhandlingen kommer att bestå av tre delstudier varav 
detta är den första. Den andra delstudien består av intervjuer där meningen är att 
fördjupa sig i de frågeställningar som lyftes fram i första studien. Den tredje delstu-
dien består av samtal med undervisande personal där tidigare inspelat material ligger 
till grund för diskussioner.  

Nu hoppas jag att du finner det värdefullt att delta i denna första delstudie. Studi-
en består av att skriva ett brev till mig där du fritt kan berätta om dina förhoppningar 
och farhågor om integrering av elever med lindrig utvecklingsstörning i specialsko-
lan. Du kan t.ex. berätta om dina ev. tidigare erfarenheter av denna elevgrupp. Du 
kan också beskriva något om hur du ser på arbetssätten på skolan med tanke på 
elever med lindrig utvecklingsstörning. Kanske har du funderingar om hur relationer 
till andra elever kommer att fungera, eller kanske vill du ta upp något helt annat om 
ämnet döva elever med lindrig utvecklingsstörning i specialskolan. Du kan helt och 
hållet själv välja om du vill koncentrera dig på ett område eller om du vill ta upp 
flera. Valet av vad du vill ta upp är helt och hållet ditt. Viktigast är att du skriver om 
det som är angeläget för dig och att du försöker vara någorlunda utförlig. Glöm inte 
heller att motivera dina uppfattningar.  

Självklart är detta helt frivilligt. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt 
och jag garanterar deltagarnas anonymitet i redovisningen. För att säkra det veten-
skapliga och etiskt riktiga förhållningssättet har jag stöd och hjälp av min handledare 
professor Jane Brodin vid Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för individ, 
omvärld och lärande. Jag beräknar att redovisa resultatet under våren 2002. Önskar 
ni ytterligare upplysningar går det bra att ringa eller e-posta till mig.  
Med vänlig hälsning 
Jari Linikko 
 


