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Abstract  

 

The purpose of this essay is to give an insight, to how special education has developed and 

also to partake in the knowledge that specialized teatcher Stig has gatherid through his many 

years of teaching. We get to see how children in need of special support have gone from being 

“idiots” hidden away in special institutions during the 19 century to now being their own 

person with their own  place in communal schools.  

 

This essay is done with a lifestory method. It is Stigs story about his life and how it reflects 

his work, which is most important.  

 

Stigt tells us about special classes for children with reading and writing difficulties, 

Änglagård and barking dogs. We also get introduced to “observition  clinics” that according 

to Stig had the responsibility to take care of students who have forgotten there pencils or were 

incapabel of sitting still during class. We get to follow Stig expressing his passion and joy 

over being able to work with children in need of special support. He started to work in a class 

for handicapped children four years ago and is now working his last term before retirement.  
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Sammanfattning 

 

Undersöknings syfte är att ge en inblick i hur specialpedagogiken har utvecklats, samt att få ta 

del av kunskaper som en speciallärare, Stig, har samlat på sig under sin tid i yrket. Vi får möta 

barn i behov av särskilt stöd och hur de har gått ifrån att under 1800-talet vara ”idioter”, 

undangömda på ”idiotanstalter” till att idag uppfattas som egna individer med rätt att gå på en 

kommunal skola mitt i samhället.  

 

Undersökningen har genomförts med livsberättelsemetoden, en metod där Stigs berättelse om 

sitt liv och hur det har avspeglat sig i hans yrkesroll står i centrum. 

 

I Stigs berättelse möter vi läsklasser, Änglagård och skällande hundar. Vi stöter även på 

Obsklinikerna som, enligt Stig, hade som syfte att förvara elever som glömt penna eller inte 

kunde sitta stil i sin bänk. Vi får ta del av Stigs engagemang och hans glädje över att få arbeta 

med barn i behov av extra stöd. För fyra år sedan började han att arbetar inom särskolan och 

gör nu sitt sista läsår innan han går i pension.  

 

Genom detta arbete kan jag, genom Stigs berättelse dra den slutsatsen att specialpedagogiken 

har haft en positiv utveckling, men Stig berättar att vi idag förstår dessa barn bra, men 

påpekar att handla förstårligt, är en helt annan sak.  

 

 

Nyckelord  

 
Livsberättelse 

Lärarerfarenhet 

Specialpedagogik 

Särskola  
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1. Bakgrund 
 

Att jag nu skulle sitta och skriva ett examensarbete på lärarlinjen var inte en självklarhet. 

Att jag vill arbeta med människor det visste jag nog ganska tidigt men det skulle inte vara 

inom skolans värld. När jag tänker tillbaka på min tid i grundskolan och tvåårigt gymnasie 

under 80-talet är det inte skolarbetet jag först tänker på, utan ångest. Ångest och panik inför 

glosförhör, multiplikationstabell och prov ja listan kan jag göra ganska lång. Varför sitter jag 

här nu då? Nu när jag har blivit äldre och lite klokare (hoppas jag) förstår jag att det är inom 

skolan jag ska arbeta. Jag har dyslexi och minns min skolgång med fasa, jag har fyra egna 

barn varav tre har dyslexi, två av dem AD/HD (mannen i huset också) och en av dem har en 

lättare typ av autism. Jag har genom detta fått vara mycket hjälpande i barnens skolarbete och 

därigenom känner jag att jag har egenskaper som gör att jag har mycket att erbjuda de barn 

som har det kämpigt i skolan. Jag kan förstå dem och deras olika behov, därigenom kan jag 

tillsammans med dem hitta arbetsformer som är anpassade till varje individen. Alla elever är 

sin egen individ så i en grupp på åtta elever finns det åtta olika individer och därför kanske de 

behöva åtta olika metoder för att lära sig t ex multiplikationstabellen.    

 

Mina egna skolerfarenheter samt erfarenheten av att ha egna barn som är i behov av särskilt 

stöd, har gjort att jag under min utbildning varit särskilt intresserad av specialpedagogiska 

frågor. Under min slutpraktik hade jag själv lyckats få min VFU plats inom särskolan. Jag 

kom till en stor skola med integrerad särskola. Där arbetade Stig1, en lärare med lång 

erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Särskolan, i fråga, är en 

högstadieklass på en kommunal skola. Eleverna är uppdelade i två olika grupper. I den grupp 

som Stig arbetar i finns det åtta elever, tre flickor och fem pojkar. Två av flickorna går i s.k. 

samklass, de är inte inskrivna i särskolan men går där de flesta av sina lektioner. Förutom Stig 

som arbetar 100 %, finns Jörgen som också arbetar 100 %, i gruppen arbetar också Lisbeth 40 

%, och Charlotte en dag i veckan.  

 

Det jag fängslandes och inspirerades av i denna grupp var pedagogernas engagemang. Att 

sitta och lyssna och delta i deras samtal och på vad Stig (som var min handledare) har varit 

med om och gjort under sin tid som pedagog var mycket lärorikt och intressant. Stig har fyllt  

 

                                                 
1 Alla namn och annat som kan identifieras är av etiska skäl ändrat.  
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65 år och ska gå i pension efter detta läsår. Han har arbetat med barn i mindre grupper och 

Obsklinik från början av 60-talet och började arbeta inom särskola för fyra år sedan.  

 

Syftet med min undersökning är att utifrån en speciallärares egen berättelse om sitt liv få en 

ökad kunskap om specialpedagogikens utveckling. Genom att välja livsberättelse som metod 

vill jag också undersöka hur en lärares privatliv och yrkesliv kan tänkas samspela i 

utvecklingen av en läraridentitet, samt att få ta del av den kunskap en lärare har samlat på sig 

under många år i yrket.  
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2. Metod 

 
Detta arbete följer livsberättelsemetoden. Jag har valt att utifrån mina samtal med Stig och 

litteraturen jag har läst väva ihop detta till en text, som kanske mer påminner om en berättelse, 

(än de traditionella examensarbeten) då jag tycker att detta ger mer liv i historien. Arbetet 

handlar om en levande individ och vad han har för liv och erfarenheter av sitt yrke inom 

specialpedagogiken.   

 
Jag har valt att arbeta med livsberättelsemetoden2 för att jag tycker det är en metod som 

passar syftet med detta arbete, då jag anser att man kan ta del av de erfarenheter i både livet 

och yrket som i detta fall är specialläraren Stig, på ett annat mer levande sätt, jämfört med ett 

traditionella examensarbete inom lärarprogrammet. Då mitt syfte är att fokusera på Stigs 

berättelse om hans upplevelser och erfarenheter om hur specialpedagogiken har utvecklats 

och att få ta del av Stigs erfarenheter i yrket som speciallärare. I livsberättelsemetoden är det 

mötet med, i detta fall, den verksamma läraren som är det centrala och dens berättelse.  

 

Livsberättelsemetoden är inriktad på mötet man får med den som man samtalar med. Den 

kommer ursprungligen från självbiografier av amerikanska indianhövdingar.3 Man samtalar 

med sin utvalde medhjälpare vid några tillfällen och lyssnar på dennes historia. Samtalen 

grundar sig på en frågeställning gjord av intervjuaren. Dessa samtal är grunden till hela 

undersökningen. Det man har fått fram genom mötena med, i detta fall, den verksamma 

läraren bildar underlag för analys och reflektion. Då denna metod grundar sig i en berättad 

berättelse av en levande människa så har jag inga rättigheter att analysera om hur vida det är 

en sann eller falsk berättelse, då det är Stigs berättelse. Jag ger liv åt Stigs berättelse och detta 

är Stigs berättelse som är bearbetad och nerskriven av mig, som författare till detta 

examensarbete. Berättelser är ett sätt att lära sig påvisar Siedman4 

 

Metoden är uppbyggd i tre steg, Steg 1; här är det mötet, intervjun/samtalet med den 

verksamme läraren som står i fokus, man lyssnar på hans historia. Steg 2; Här sätts den 

berättandes historia samman och i relateras till vad som finns i forskningslitteratur, annan 

litteratur och i mina egna tankar. Steg 3; I detta steg sätts resultatet av steg 1 och 2 i relation  

                                                 
2 Goodson (1996) 
3 Goodson (1996) 
4 Seidman (1991) 
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till mitt eget arbete som lärare. Vad har mitt arbete för konsekvenser för mig i min lärarroll? 

Vad har mötet betytt för mig?  

 

Tanken med metoden är att få en helhetsbild av den verksamme läraren då en lärare är så 

mycket mer än bara en som ska undervisa. Saker som händer utanför klassrummet påverkar 

oss människor till olika beslut och gör oss till olika individer.   

 

När jag hörde talas om livsberättelsemetoden fastnade jag direkt för denna och valet av metod 

till mitt arbete var ganska enkelt. Jag berättade för Stig om mina tankar inför mitt 

examensarbete och han lyssnade intresserat. När jag sedan ställde frågan om han var 

intresserad av att ställa upp blev han mest förvånad. ”Men jag har ju inget intressant liv… 

Fråga Lisbet istället, hon har ju arbetat med så mycket mer, men visst ställer jag upp.” Jag  

pratade naturligtvis med Lisbet och blev mycket intresserad av hennes historia som var en helt 

annan. Min första tanke var att jag kunde använda mig av bådas berättelser, men efter att ha 

rådgjort med mina vänner och kurskamrater kom vi fram till att det skull bli ett för stort arbete 

på denna korta tid. Varför jag valde att samtala med Stig är att han har arbetat inom 

specialpedagogiken under en längre tid än vad Lisbet har gjort. Men jag vill rikta många tack 

till Lisbet för hennes intresse.  

 

Inför det första samtalet med Stig hade jag dikterat ett brev där jag kort beskrev metoden och 

även mitt syfte med arbetet.5 I brevet hade jag även tagit upp de etiska principer, som t ex 

anonymiteten och frivilligheten. När Stig hade läst brevet gav han sitt samtycke till detta och 

vi började att samtala. Det som kan vara svårt i att samtala på ett sådant här djupt sätt istället 

för att intervjua är att man blir mycket engagerad i berättaren och berättelsen att detta kan 

påverka resultatet. Jag har försökt att hålla mig neutral och inte leda Stig på hans berättelse, 

men man kan inte bortse att mina nickningar, medhållande ja eller nej kan i vis mån leda 

samtalet i visa riktningar.  

 

Att föra samtal med Stig var inte lika enkelt som jag först trott, då han var mer fokuserad på 

att det skulle bli så bra som möjligt för mig och vad jag ville ha reda på, än att berätta sin egen 

historia. Vid ett tillfälle skrev han en kort sammanfattning om vad som hade hänt under de  

                                                 
5 Se bilaga 
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tiotal år han arbetat. ”Det är väl inte så intressant så jag gör så här.” Jag påpekade vid ett 

flertal tillfällen att det var just hans historia om sitt liv och yrke som var intressant för mig. 

Jag fick ändå den uppfattningen av att han vidhöll att hans historia inte var intressant. Under 

det första samtalet vi hade försökte jag föra anteckningar då jag tyvärr inte hade fått tag på en  

bandspelare att använda. När jag kom hem skrev jag en sammanfattning som av samtalet med 

Stig fick läsa inför det andra samtalet, då Stig ska ha rätt till att få reflektera över om det är 

någonting som han vill ta bort eller någonting som jag har misstolkat i hans berättelse.  

 

Därefter var det tid för mig att reflektera och analysera det Stig har berättat. Jag kommer inte 

att analysera sanningen i Stigs berättelse, utan jag ska förmedla berättelsen, ge den liv och 

sedan väva in relevant litteratur samt mina egna erfarenheter och tankar kring ämnet. Viktigt 

är också att påvisa det som Seidman6 tar upp, att vi kan inte förstå varandra helt, jag och 

berättaren. När Stig berättar någonting så anknyter jag det till mina egna erfarenheter och får 

mina bilder av berättelsen, vilket gör att bet blir min tolkning av Stigs berättelse.     

 

Till samtal nummer två hade jag fått låna en handdator av en vän och spelade in samtalet på 

den, som jag sedan satt och skrev ner. Därefter var det min tur att lyssna, analysera och 

reflektera över vad som vi hade samtalat om under nästan tre timmar. Vad hade Stig berättat 

och varför valde han att berätta om just det? Därefter kan man se strukturen över hela 

berättelsen och fördjupa sig med mer i, med hjälp av litteraturen om de olika ämnen som Stig 

berättar om.  

 

 Jag och Stig har samtalat vid två tillfällen var av varje samtalt varad i ca: 90 minuter. 

Samtliga samtal med Stig har ägt rum på hans arbetsplats, vid tillfällen då eleverna inte har 

varit där.  

 

Jag har i mitt arbete även använt mig av relevant litteratur som jag har reflekterat, analyserat, 

och i slutändan har jag vävt ihop och jämfört de båda kontexterna, Stigs berättelse och 

litteraturen. Jag har även i resultat delen, kap.3 vävt in mina egna erfarenheter och tanka kring 

de ämnen som Stig berättar om. Mina egna erfarenheter och tankar som finns med i kap.3 kan 

kanske på vissa ställen i arbetet blandas ihop med att det är Stig som tycker, med för att göra  

                                                 
6 Seidman (1991) 
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det tydligt och enkelt för dig som läsare att hålla isär Stigs ord, mina ord och litteraturens ord, 

har jag tagit hjälp av att använda olika markeringar i texten, som: ” ” = Stigs ord, .. = Korta  

pausar, … = Längre pausar, [ ] = Mina inskjutna ord i Stigs berättelse, (… ) = Text som har 

bortfallit,  

”Kursiv text” = någons annans citat. (Dessa förklaringar återfinns i början av kap.3.) 

 

För att få en mer levande och intressant läsning har jag valt att använda mig utav Stigs 

berättande ord ( eller mina egna tankar) när jag har satt rubrikerna. Jag anser att detta ger mer 

liv och skapar en nyfikenhet för att läsa vidare genom historien.   

 

.  
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3. Skolan var inte speciellt rolig och viktig 
 
Jag har under utskriften av de citat från Stigs berättelse använt mig utav olika markeringar för 

att göra den mer lättläst och förstårlig.7   

” ” = Stigs ord 

.. = Korta pausar 

… = Längre pausar 

[ ] = Mina inskjutna ord i Stigs berättelse 

(… ) = Text som har bortfallit  

”Kursiv text” = någons annans citat 

 

 
Stig är uppvuxen med sin mamma, som var hemma och tog hand om familjen, hans pappa 

som var rektor, (både farmor och farfar var lärare) och sina tre yngre systrar som är två, fem 

och sjutton år yngre. På sommarloven brukade han arbeta som simlärare och arbeta extra på 

en bensinmack.  

 

Jag undrar vad som gjorde att han valde att arbeta med barn i behov av extra stöd. Jag: ” Kan 

det vara så att som äldst i syskonskaran och en pappa som rektor.. att det blev naturligt att 

hjälpa till.” Stig funderar en hundradels sekund innan han svarar ett tydligt: ”Nej. Att ta 

ansvar var nog medfött.. Jag arbetade på en mack på somrarna och så..  då tankade man inte 

själv utan… vi som arbetade tankade bilarna som kom. Vid dagens slut då det skull redovisas 

mindes jag nästan exakt.. hur mycket bensin jag tankat i från de olika pumparna, och hur 

mycket pengar som hade betalats. Det var inte många ören som fattades.. eller fanns över i 

kassan vid stängning [då jag hade full kontroll under hela dagen]”.  

Att Stig skulle bli lärare var inte alls en självklarhet. Pappan var rektor på en skola i staden 

och Stig hade sett yrkets baksidor, ”Jag såg ju hur pappa satt och jobba och hur det alltid var 

folk hemma och det hade det med skolan att göra jämt”. Och Stig berättar vidare 

”Nej, jag tyckte inte skolan var speciellt viktig eller roligt, det gick alldeles för långsamt. När 

jag blev lite äldre skolka jag en del.. det var ju inte så bra. Pappa var ju rektor.. inte på min 

[skola].. utan på en annan, men … rektorer är ju bekanta med varandra.”  

 

                                                 
7 Pérez Prieto (2006) 
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Stig funderar ett tag på vad det var som gjorde att han valde att läsa den 4-årig folkskollärare 

utbildningen i början av 60-talet. ”Ja, jag vet inte riktigt vad det var som inspirerade mig att 

bli lärare… Det måste nog ha varit en lärare vi hade under realskoletiden, han var helt 

nyexaminerad.. det var nog han som inspirerade mig till läraryrket på något sätt, .. när jag 

tänker på det. Vi har kontakt än. Jag fick ett mejl av honom i somras då han var ute och reste”.   

 

Under sin tid på folkskollärareutbildningen träffade han sin blivande fru Birgitta, som läste till 

lågstadielärare. Stigs pappa dog i ung ålder efter en tids sjukdom, så efter den avslutade 

studietiden tog Stig och hans syster, som även hon läste till lärare med sig mamma och sina 

yngre systrar (även de kom att läsa till lärare)  till staden där Stig och hans syster studerade.  

 

Stig och Birgitta  tyckte mycket om att resa. Och vid ett tillfälle så kunde de inte riktigt 

komma överens om vart de skulle åka. ”Brigitta hade varit i USA [och] ville åka tillbaka dit, 

jag var inte riktigt positiv till USA, hade inte någon lust att åka dit så jag föreslog att vi skulle 

åka åt andra hållet. Sen så löste vi den här konflikten genom att sprätta tändsticksask. Och då 

så blev det öster ut. Jag hade såna där drömmar om att åka transibiriska järnvägen och lite 

grann så där.. jag trodde t ex att 6 dygn på transibiriska järnvägen utan någon yttre påverkan 

skulle vara helt underbart i vår familj då.. då kunde vi ju sitta och snacka lite om tillvaron ”. 

Stig och Birgitta som ännu inte fått egna barn, beslöt sig för att åka till ett land i öst,  för att 

adopterade ett barn. Samtidigt passade de även på att besökta gamla vänner de hade där från 

tiden vid seminariet, som bodde i landet.  Kvinnan i familjen de besökte arbetade inom 

svenska skolan i landet, vilket Stig och Brigitta tyckte verkade mycket intressant. De skulle 

mycket väl kunna tänka sig att arbeta utomlands, men de var unga och skulle hinna med detta 

vid ett senare tillfälle. De hade ju nu även en liten Magnus att ta hand om. Idag har Stig och 

Birgitta två vuxna barn (ingen av de är lärare) och sex barnbarn. Om det blev en resa på 

transibiriska järnvägen förtäljer inte historien.  

 

” När vi hade adopterat Magnus och kom hem med honom, så träffade vi några människor 

som kom att bli väldigt nära oss och är fortfaraden goda bästa vänner. (… ) De hade också 

dom här idéerna om utlandet och biståndet och det här globala tankesättet och dom flyttade 

till svenska skolan i en afrikansk stad, där var dom [kvar i] nästan två år. Och när dom kom  
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hem därifrån och började att berätta [för oss] hur dom hade haft [det]. De träffade en familj 

[som de hade] till hjälp. Det man ju måste ha som vit människa i dom här länderna det skulle..  

dels skulle det vara väldigt ofint att inte utnyttja den inhemska befolkningen, men samtidigt 

var det ju ganska så nödvändigt både men språk och göromål..” 

Familjen hade fått följa med mannen i den afrikanska familjen till hans hemby och där hade 

de fått se vilka problem det funnits som hade tvingat dem att lämna sin hemby. ”När de kom 

hem och berättade för oss sa Birgitta direkt till Karin [vännen] att: om du börjar med de här 

jordbruksfrågorna så kanske jag kan intressera mej lite gran om skolan i det här området.. och 

på den vägen är det.”  

 

Stig och Birgitta är alltså involverade i ett biståndsarbete i en afrikansk by sedan snart 20 år 

och någon av de, eller båda två åker dit minst en gång per år, med olika material till byn. De 

har hjälpt till att bygga upp fyra skolor, en liten sjukhusstation och mödravård. De har även 

omfattande studiecirklar och aids-program samt ett omfattande jordbruksverksamhet.  

 

3.2 En bricka mellan samhället och ungdomarna 
 
Jag vill här ge en kort tillbakablick på skolans och samhällets syn på lärande, undervisningen 

och barn i behov av särskilt stöd. Denna tillbakablick startar innan Stig både levde och 

började arbeta som lärare.   

 

På 1800 talet  var kyrkan en viktig del i samhället, det var prästerna som höll i ordningen. Vid 

husförhören kontrollerades hur mycket man kunde inom olika områden.8 Ett välkänt exempel 

på detta är när pigan Lina i en av Astrid Lindgrens böcker om Emil, där Lina ska svara på 

prostens frågor om Adam och Eva.9  Prästen kontrollerade även hur det var med läsning och 

skrivning och bokförde detta sedan i husförhörslängden. 1860 blev det en skyldighet för 

prästerna att även anteckna saker som blindhet, sinnesslöhet m.m. Hade man inte de 

efterfrågade kunskaperna  kunde prästen skriva att man var en idiot. Då fick man inte gå kvar 

i den obligatoriska folkskolan, som bara hade möjligheter att undervisa de barn som befann  

 

                                                 
8 Tideman (2000) 
9 Lindgren (1979) 
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sig inom de önskade ramarna. Det fanns specialskolor, institutioner för utvecklingsstörda barn 

där de fick särskild undervisning s.k. idiotanstalter. För de barn som inte hade så stora  

 

problem så de betraktades som ”idioter” eller ”sinnesslöa” som de faktiskt kallades, kunde 

man ana begynnelsens hjälpklasser. 10  

 

I början av 1900 talet var det vanligt att man trodde att ärftligheten hade stor betydelse när det 

gällde att föra sina ”sinnesslöa gener” vidare. Det ledde till att det 1935 stiftades en lag om 

sterilisering av de sinneslösa kvinnorna, för att det inte skulle avla fler sinnesslösa. 11   

 

I mitten av 1900-talet började många förstå att de sinnesslöa var människor med ett handikapp 

och under1960-talet kom begreppet handikapp. Vad står begreppet handikapp för? 

Handikapp, är ett ord med en dunkel härkomst. Man tror att det kan komma ifrån det 

engelskans cap in hand efter tiggarna som förr fanns på gatorna med sin keps i en utsträckt 

hand12.  Jag sökte vidare och fann betydelser som belastning, hinder, brister, egenskaper eller 

svagheter hos individen13. En intressant förklaring, och den som jag tycker bäst om är att 

handikapp kommer ifrån ”Hand in cap” som kommer efter de forna dusterna. När det var två 

män som skulle strida, och om den ena mannan var starkare fick han helt enkelt stoppa ena 

handen i en mössa  eller liknande för att bli mer jämlik sin motståndare. Den från början 

överlägsna blev försedd med ett hinder för att bli mer jämställd.14  

 

Vid mitten av 1900-talet försvann idiotanstalterna, och de människor som fanns där blev 

placerade på sjukhus, vårdhem och inom särskolan. 1954 kom ”Lag om undervisning av vissa 

psykiskt efterblivna”. Med denna lag blev det en förbättring för många barn i skolan. Lagen 

innefattade de människor med psykiska utvecklingstörningar men utesluter de med grövre 

handikapp. Först 1967 kom lagen som omfattade deras skolrätt och skolplikt. Särskolans 

huvudman var landstinget, då dessa barn sorterades till hälso- och sjukvården, men 1995 kom  

 

 

                                                 
10 Tideman (2000) 
11 Tideman (2000) 
12 Strutsens vingar (2003) 
13 Nationalencyklopedin (1995) 
14 Strutsens vingar (2003) 
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den första gemensamma läroplanen, ”läroplaner för obligatoriska skolväsendet och de 

frivilliga skolformerna”. 1996 övertag kommunerna huvudansvaret för särskolorna.15 

 

Under de första åren (mitten av 60-talet) som lärare, arbetade Stig som ämneslärare på 

högstadiet med matematik och de naturorienterade ämnena. Redan under det andra året 

styrdes arbetet in mot mindre elevgrupper av rektorn, mot de stökiga eleverna och några  

timmar i hörselklass. Stig berättar: ”Ja det fanns många olika typer av specialklasser. 

Hörselklasserna var alltså för elever som hade svag, dålig hörsel som behövde 

förstärkaranläggning, många av de var teckenspråkigs kunniga och dom samlades då i en 

klass. Det var inte särskilt många elever, alla hade en hörapparat av någon sort och det var ju 

hörselslinga i deras klassrum, så man fick ju pratat i mikrofon. Det fanns även rörelseklasser, 

barn som var rörelsehindrade, det fanns.. hjälpklasser det var barn med svag begåvning och 

särskolan bestod ju av träningsskola på den tiden. Det fanns.. . ja läs och skrivklasser alltså 

läsklasser , barn som problem med läs- och skriv. Det som var kännetecknande för alla de här 

klasserna det var att det var små grupperingar.”  

 

Jag frågade Stig hur det kom sig att arbetet styrdes in mot de små grupper, om det var hans 

egna initiativ eller bara rektorns. ”Nej det var, det var den nya rektorn.” Jag: ”Han ansåg att 

du passade in där..” ”Ja det [skratt] det får stå för han det.. men det har fungerat (… ) Men 

varför jag började arbeta med dessa barn?... Jag vet inte hur det kommer sig…rektorn på 

skolan som jag arbetade på sa att jag skulle söka till speciallärarutbildningen i Göteborg, trots 

att jag inte arbetat tillräckligt många år i tjänsten som krävdes för att komma in. Rektorn på 

skolan sa till mej att söka i alla fall [skratt] och jag fick signaler om att han kände folk där 

nere… Jag kom in, blev färdig -73 och strax därefter fick jag en tjänst som ordinarie 

speciallärare på en högstadieskola. Jag läste senare vidare till, fil kand. i beteendevetenskap 

[pedagogik, psykologo och sociologi] (…) Men.. det känns mycket bra att vara en bricka.. 

mellan det strukturerade samhället och de vilsna ungdomarna”.   

 

Men att det blev på högstadiet var ett enkelt beslut för Stig. ”Att arbeta med små barn tycker 

jag är svårt.. man kan inte riktigt vara sig själv… man måste bli så liten [skratt] .. man blir  

 

                                                 
15 Karlsudd (1999)  
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liksom så här.” Här sjunket Stig i hop på stolen och nästan ner på golv för att illustrera hur 

liten man måste bli, samtidigt som han får en mycket ljusare röst.  

 

3.3 Obsklasserna i förvaringssyfte 
 
Under 60-talet då Stig började att arbeta så använde skolan sig utav hjälpklasser, läsklasser 

och praktiska linjer, dessa var inriktade med hemkunskap, handels och tekniska linje. De 

Obskliniker som fanns hade till uppgift att förvara elever i korrigerigsyfte. Det kunde röra sig  

allt ifrån glömska av pennor upprepade gånger, uppkäftighet, bus på lektioner och i 

korridoren, skolk mm. ”Obsklasser fanns till för rent förvaringssyfte.”  

 

” 67- startade jag obskliniken på en högstadieskola.. Obsen skulle ligga centralt i skolan och 

där skulle det finnas lärare som brydde sig om eleverna och tog de på allvar. Lärarna skulle 

vara där för elevens skull, vi skulle få eleverna att känna att de dög…” 

 

I slutet av 70-talet växte teorilektionerna i kombination med praktiken, berättar Stig. ”Vi 

började förstå att lektionerna skulle vara lättare och mer socialinriktat.. ja i viss mån även att 

man reducerade ibland det eleverna skulle lära sig.” 

 

Stig berättar även att han har hämta elever hemma hos dem om de har svårt att kommer iväg 

till skolan, men poängterar att detta är bara om man vet att detta är en tillfällig lösning. Det 

måste ge något i längden. ” Jo det här med att jag tycket att man ska hämta elever som inte 

kommer iväg till skolan ..det var ganska så vanligt för mej när jag jobbade med obskliniken, 

för det fanns ju ett skäl till att barnen inte klarade av skolgången. Det kan ju vara socialt, det 

kunde vara morgonstrukturen, det är en massa strategier som krävs .. och man får ju försöka 

hitta orsakerna till att det blir som det blir ..och fördelen eller favören att få jobba med en 

obsklinik, det är att man inte har så många elever, man har inte en hel klass.. utan att man har 

ju ett antal elever ..och då kommer man ju närmare inpå eleven. Och kanske hittar större 

möjligheter till att lösa elevens problem.” 

 

Stig fortsätter: ”Skoltrötta är ett ord som jag inte tror finns. Är en elev skoltrött då har vi som 

lärare misslyckat med vårt arbete, att motivera eleverna att lära sig”.  
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Många av dessa barn har många misslyckade situationer bakom sig. Det de tycker är svårt 

undviker de för att inte få ett nytt misslyckande. Det är här viktigt att vi vuxna tar till vara och  

 

stimulerar barnen till att vilja lära sig, att t ex stimulera i vardagssituationer. Barn som har 

mycket svårt i skolarbetet och med att koncentrera sig kan klara av att hålla kvar 

koncentrationen under längre stunder om de har en uppgift som tilltalar dem.16 

 

Det är många elever som går till skolan varje dag och vet egentligen inte varför. Vi måste.. 

svara nog de flesta av dem. Jag tror att vi måste ta in elevernas vardag och verklighet in i 

skolan och göra lektioner som är relevanta för deras framtid. Att skapa en arbetsmiljö där barn 

och ungdomar kan känna igen sig.   

 

3.4 På Änglagård där festen är till för alla 
 
” På 80-talet.. ja på slutet av det i alla fall, så började man att förstå att eleverna kanske inte 

kan rå för sitt beteende… ja att det var ett funktionshinder. Man gjorde olika 

omstruktureringar som t ex tillrättaläggande av lektioner.. man flyttade in tillbaka för att 

medverkan i klassen. Skapande av mindre grupperingar tog fart”, berättade Stig. 

I litteraturen kan man läsa att en utvecklingsstörd människa blev nu en människa med 

speciella behov och förutsättningar, som behövde hjälp för att kunna utveckla sig.17 

 

Stig berättar att det blev allt vanligare att börja kalla Obsklinikerna vid olika namn som t ex 

violen och oasen osv. Han var emot detta då detta kunde kännas barnsligt, löjligt och framför 

allt mer utpekande för eleverna/tonåringarna att gå till. ”Namn och etiketter är inte särskilt 

klämit, för då hamnar du kanske i såna lägen att du inte pratar om elever med namnet utan du 

pratar om invandrarpojkarna t ex, 9a tjejerna, men det är ju personligheter det också, men 

dom behöver inte ha en etikett (…) Jag hade en kollega som ville döpa vår lokal till 

Änglagård18. Han motiverade sitt förslag med att på Änglagård var festen till för alla, där 

fanns alla typer av människor och alla var välkomna, trots att alla var olika hade vi en 

gemenskap… liksom i filmen. Med denna motivering kunde jag inget annat än att köpa 

                                                 
16 Kadesjö ( 2004) 
17 Karlsudd (1999)  
18 Film av Nutley; Colin (1992) 
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namnet. På Änglagård fanns det ca; 80 elever som besökte oss under veckorna, eleverna kom 

och gick. Och vi som bara var två lärare (…) Vi var alla där på samma villkor och hade jätte 

trevligt tillsammans, så det blev ett positivt resultat.” 

 
Under 90-talet började det att komma allt mer hjälpmedel, som t ex datorn, för eleverna i 

skolan. Stig visade på lite olika material som är uppbyggt utifrån olika intressen, det finns t ex 

matematikböcker som handlar om ishockey och svenskböcker om hästar. Detta kan vara ett 

bra sätt att få eleverna att bli lite mer motiverade för att arbeta. Han berättar även om att 

hjälpmedel inte behöver vara fysiska hjälpmedel. Det kan vara att lära sig olika strategier i 

olika sammanhang.  ”Jag har jobbat med elever som har dyskalkyli och som hjälpmedel för en 

sån elev är ju räknedosan, kalkylatorn. Men för att det ska bli ett hjälpmedel måste man lära 

sig hur den fungerar och att ha strategier för hur den ska utnyttjas.” 

 

Vi har under lektionerna på universitetet diskuterat att många äldre lärare har ett motstånd 

mot datorer, med det kan man inte beskylla Stig för. Han berättar att de använder sig ganska 

mycket utav datorn. Eleverna väljer gärna att sitta där under sitt fria val och pyssla med olika 

saker utifrån sina egna intresseområden, men även i undervisningen används datorn mycket. 

Stig visar på ett material han själv har gjort på datorn under hösten. Det är ett enormt stort 

arbete om Afrika. Stig har bl a valt ut ett antal av Afrikas djur och skrivit faktahäften om dem, 

liksom om Afrikas geografi. Eleverna läser sedan om de olika delarna och sedan får eleverna 

ett test/prov för att se vilken kunskap som har fastnat.  

Här ser jag ett tydligt ett samband på att lärarna är så mycket mer än bara en lärare i ett 

klassrum. Att Stig använder den erfarenhet och kunskap han har fått i sitt biståndas arbete i 

den afrikanska byn och omvandla detta till ett skolmaterial. Att det liv man lever utanför sitt 

yrke speglar av sig i yrkesliv, att det blir en helhet. 

 

3.5 Särskolan flyttar in 
 
Elevantalet i särskolan ökade med ca, 20 % mellan åren 1992 och 1997, under samma period 

ökade grundskoleeleverna med bara 8 %19. Vad dessa siffror kan betyda finns det olika tankar 

om. En anledning är att kommunerna 1/1- 1996 fick ta över ansvaret för särskolan från 

landstinget. Men man kan också ha anledning att tror att det beror på ekonomiska faktorer, om  

                                                 
19 Karlsudd (1999)  
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man tittar på en undersökning som har gjorts utifrån föräldrasynpunkt. Vi har inga pengar till 

resurser var ofta ord föräldrar fick höra, vilket ledde till diskussioner om placering i  

särskolan, där de resurser som behövdes skulle frigöras.20  Siffrorna kan även betyda att 

genom att särskolan flyttade in i kommunerna och grundskolan, kom den närmare 

kommuninvånarna. Föräldrar fick mer information och en större acceptans till särskolan.21  

 

Stig arbetade inte inom särskolan innan den kommunaliserades och han anser sig ha för dåliga 

kunskaper om hur det var tidigare för att tycka någonting om den, men han påpekar att det är 

ett enormt arbete som ligger bakom en placering i grundsärskolan. ”Det är många utredningar 

med mycket kompetenta människor som sitter och utreder dessa elever under lång tid.” 

 

Särskola är en skolform för de elever som inte klarar av att gå i vanlig skola (den skolformen 

som majoriteten går i). Det kan handla om barn med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd, men även för barn som har eller fått betydande och bestående 

begåvningsmässigt funktionshinder efter t ex en skada på hjärnan.  

Särskolan finns för barn från 7 år upp till 16, med rätt att läsa ett tionde år om behovet finns, 

eller föräldrar och barn önskar det.22  Barnen kan vid vilken ålder som helst bli inskrivna i 

grundsärskolan. För de barn som har gått nio eller tio år i grundsärskola finns det 

gymnasiesärskola. Inom särskolan finns det två olika skolor. Det är grundsärskolan som är 

anpassad till de barn som har måttliga handikapp inom sin begåvning. Det finns också 

träningsskolan som är anpassad för de barn som har ett större begåvningshandikapp. Här är 

det fokus på att eleverna ska träna på sin egen verklighetsuppfattning, kommunikation och det 

sociala samspelet. 23 

Eleverna ska i möjligaste mån få samma utbildning som motsvarar den som ges i 

grundskolan. Det som skiljer de två skolformerna åt är att i grundsärskolan ska och är 

innehållet individanpassat i art och nivå till de elever som finns där.24 

 

                                                 
20 Tideman (1998) 
21 Karlsudd (1999) 
22  Nationalencyklopedin (1995) 
23  Nationalencyklopedin (1995) 
24 Utbildningsdepartementet  (1994) 
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3.6  ”De är som små hundar” 
 

Stig är mycket engagerad, empatisk och kärleksfull när han pratar om ”sina” barn. Det hörs att 

han tycker om sitt arbeta och påpekar flera gånger under samtalen att det är mycket speciellt 

att få vara ungdomarnas ombudsman.  

 

”Sebbe är som en liten hund [skratt]. Tänk dej en liten hund som skäller och vill ha 

uppmärksamhet. Våra barn är likadana.. en del av dem. När de har fått skälla av sig en stund 

så är de goa och gemytliga.”  Jag är här tvungen att lägga till en annan beskrivning på dessa 

ungdomar som jag hört ur en film som lyder ungefär så här: Han är som en orkidé, mycket 

svår att sköta om, men när den blommar är den mycket vacker.25  

 

Här har jag lärt mej av erfarenheter bl a från mina egna barn, att barn och ungdomar som 

Sebban har mycket lätt att ta till skäll och verbala kränkningar mot alla i sin omgivning, i sitt 

beteende när de är frustrerade. Då är det pedagogens ansvar att inte ta detta personligt utan att 

försöka se förbi orden och spegla av eleven i fråga och se de bakomliggande faktorerna till 

frustrationen. Att tillåta eleven att få vara frustrerad och få en bekräftelse i detta, är viktigt. De 

verbala kränkningarna som Sebbe vräker ur sig mot en lärare eller en skolkamrat kanske är en 

reaktion från något som hände på vägen till skolan eller till och med hemma innan han gav sig 

av till skolan. Jag ska tydliggöra att det inte är samma sak att inte ta verbal kränkning 

personligt (att inte bry sig) och att acceptera detta beteende. Man ska aldrig acceptera detta 

beteende, men att ta en konflikt i detta läge gör det bara värre, och för det mesta så vet barnen 

med sig själva och kan efter ett tag då de lugnat sig komma och prata om det som har hänt.  

Även i litteraturen påpekar man att det är mycket viktigt att dess ungdomar har en vuxen i 

skolan som de kan känna tilltro till och som tillåter dem att får skälla en stund. Att ha en 

pedagog som tar åt sig när eleven gnäller och skäller kan i många fall göra saken värre.26  

 

Sebban, liksom många andra av de barn som Stig arbetar med har svårt att se och förstå 

konsekvenserna av sina handlingar, här finns ett jätte problem.  

Psykologer har fastställt att barn med autism kan har svårt med att förstå andras känslor, de 

har svårt att avläsa andra genom att titta på deras ansikte, ögon och uttryck, hur de mår.27 Med  

                                                 
25 Film av Apelgren; Stephan. (2006) 
26 Flensburg, Sadin-Korsár (2002) 
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de autistiska barnen har inte en oförmögna att känna egna känslor. Ett annat problem dessa 

barn (även barn med AD/HD) stöter på i skolan kan vara den fria tiden, rasterna28. Det är 

många intryck som kommer från alla elever ute i korridoren, som ska sorteras. Detta är inget 

enkelt arbete för barnen att sortera rätt intryck i rätt fack i hjärnan, och ännu mer kaotiskt blir 

det när de inte förstår vilka spelreglerna är ute i korridoren.  

 

En tidigare handledare sa till mig: ”Dessa barn är allergiska mot intryck. Barn med gluten 

allerig lär vi att undvika gluten, men hur ska vi bära oss åt att undvika intryck?” 

 

De enskilda individerna har stor betydelse för hur en elevgrupp fungerar. I den grupp Stig nu 

undervisar är kanske inte Amanda och Emma de bästa för varandra. Den ene påverkar den 

andra ganska lätt och de har mycket svårt att se att det de gör, kan ha stor påverkan på 

framtiden. Här är det extra viktigt att ha ett nätverk runt eleverna. Stig berättar att det har hänt 

att den enas föräldrar ringer till skolan och vill att skolan ska sära på de båda flickorna, då de 

anser att den andra flickan drar med deras dotter på dumheter. Stig säger att det är viktigt att 

Amandas och Emmas föräldrar istället för att kämpa emot varandra, samverkar för att komma 

fram till en lösning. Att bådas föräldrar tar ansvar och att de kämpar åt samma håll, att bygger 

upp en miljö där flickorna kan känna sig trygga och där de vet att de vuxna bryr sig om dem. 

 

3.7 Skillnad att förstå och förstå 
 

Det finns undersökningar som pekar mot att attityden mot handikappade är ganska negativ. 

Minst negativ är det till dem som har synliga handikapp medan de med utveckligstörning och 

mentala sjukdomar är de med mest negativ inställning till.29 Denna brytning kommer redan 

runt fyra, femårsåldern, brytningen då man börjar att välja sina vänner utifrån gemensamma 

intressen. Oftast handlar det om ålder, kön och beteendemässiga faktorer i val av vänner.30   

 

 

 

                                                                                                                                                         
27 Harris (1995) 
28 Gillberg, Peeters (2003) 
29 Flensburg, Sadin-Korsár (2002) 
30 Nordström (2002) 
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När jag ställer frågan om hur utvecklingen har varit i praktiken så får Stig fundera ett tag 

innan han berättar att: ”Samhällets syn har förändrats.. man har mer förståelse.. kan se de 

biologiska faktorerna till deras handlingar i större utsträckning…men från att förstå, försöka  

förstå.. till att handla förståligt är inte samma sak. Här är det inte så mycket som visar på 

några tydliga tecken på någon utveckling framåt”.  

 

Stig berättat: ”Vi har mycket ADL - träning [Aktiviteter i Dagligt Liv, Activity of Daily Life] 

då det är många av våra elever som behöver social träning.. Vissa elever har det inlagt på 

schemat som t ex Sebban. En eftermiddag i vecka kommer Katrin [från den andra 

grundsärklass gruppen] och tar med honom ut.. De kan bl a åka till köpcentrat och ta en fika 

eller bara gå och titta.”  

 

ADL - träningen är ett stort kapitel inom särskolan ja, inom hela skolan törs jag mej på att 

säja. Att lära barnen hur de ska lära sig är vår huvudsakliga uppgift som lärare. Vi ska losta 

våra elever vidare och förbereda de för det vuxna livet i ett samhälle där det förväntas att de 

ska göra si och så. Naturligtvis blir detta arbete mycket mer centralt när man arbetar med barn 

som har det jobbigt med de ”sociala reglerna” och ibland inte kan förstå dem. Att försöka gör 

det lite enklare för de genom att träna, som t ex för Sebban när han är med till köpcentrat där 

det är mycket människor är viktigt. 

 

3.8 Är det viktigt att vara som andra? 
 
 
”När andra ser på då blir man medveten och vill vara med ”rätt” person. Det ser vi om 

någon skämt ut oss i elevlokalen”.31   Detta är en beskrivning på vad en tonårs kille tänkt. Att 

det är viktigt att vara som andra och att passa in i samhället är inte så konstigt att förstå. Det 

händer mycket under tonårstiden och många av dessa barn börjar att få en självinsikt som de 

inte riktigt kan greppa.  

 
I den grupp Stig arbetar i  finns åtta elever, tre flickor och fem pojkar. Alla elever i särskolan 

tillhör en grundskoleklass, en samklass det är en samverkan mellan grundskola och särskola.  

                                                 
31 Nordström (2002) sid. 138 
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Stig berättar att en del elever går hos dem hela dagarna, medan andra är integrerade i 

samklassen på olika sätt. Någon tillbringar mycket tid tillsammans med sina 

samklasskamrater, vissa någon enstaka lektion i veckan och andra inget tid alls.  

 

Jag får tittar i den nya skolkatalogen som ligger på bordet där vi sitter, och se Stigs elever 

bland sina andra samklasskamrater. Jag frågar då hur viktigt är det att tillhöra en vanlig klass 

för eleverna? Stig berättar då att det är en stor spännvidd i gruppen gällande den frågan. För 

Tobias som tillbringar mycket tid i sin samklass under lektionspassen och raster är relationen  

mycket viktig till samklasskamraterna. För Sebb är det viktigt på ett annat sätt. Han tillbringar 

ingen tid i samklassen, (då han inte tycker att det känns bra och han är alldeles för orolig och 

rädd för det) men det är mycket viktigt, för Sebban att tillhöra klassen under raster och hänger 

gärna i korridoren som alla andra 15-åringar, att få vara delaktig. Det är också viktigt att vara 

med i skolkatalogen för honom då han blir en av alla de andra. Sen har vi Anton som tycker 

det är helt ointressant att till höra en samklass, och tillbringar inte heller rastrera ute i 

korridoren, vill inte äta i matsalen och inte heller delta i skolkatalogen. Här är orsaken liksom 

för Sebbe oro och rädsla, men det är ju ingenting någon av de skulle erkänna säger Stig, utan 

de säger att de helt enkelt inte har lust.  

 

”För Tobias håller detta på att bli ett problem. Många av de lärarna han har, har kommit till 

mej och vill prata. Han tar stor plats i [sam] klassrummet så både lärare och hans 

klasskamrater börjar att tröttna på honom… Det är inte enkelt.. Han förstår inte själv sitt 

handikapp och tror sig veta de sociala reglerna.. han försöker så gått han kan, men vi måste 

nog sätta oss ner och prata men honom och hans föräldrar om hur vi ska fortsätta”.  

 

Integrering är ett stort och viktigt ämne i dagens skola, inte minst bland de barn/ungdomar 

som går i särskolan. Det finns mycket intressant litteratur i ämnet där man t ex kan läsa om att 

integreringens utgångspunkt är att se varje människa i det stora sammanhanget och om inte 

det fungerar utan att man integrerar eleverna för den sociala relationen är det en ren placering, 

och vad vinner man på det32? 

 

 

                                                 
32 Rabe, Hill (1996) 
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Stig berättar: ”Det som gäller är En skola för alla.. och det måste det vara. Alla barn ska ha 

rätt till att gå i skolan …men vi måste se på barnen som individer och anpassa deras skolgång 

till dem. Det gör vi inte alltid… integreringen måste tillföra något.. något bra med sig om det 

ska vara meningen.. och det är jag inte säker på att det gör med Tobias längre”.  

 

När Stig berättar detta får jag får en känsla av att det här kanske har utvecklas och tyvärr har 

fått en motsatt effekt av integreringen, att det håller på att utvecklas till en segregering istället, 

som kan var till mer skada än nytta. 

 

Det finns forskning och undersökningar från 40- 50-talet som visar att barn i de yngre 

åldrarna är mindre accepterade i sina skolklasser.  Att integrera dessa barn i vanliga klasser 

för att främja deras sociala situationer kan istället lätt förvandlas till den motsatta effekten.  

 

Men här belyses det även att det utvecklingsstörda barnet kan känner sig mycket tillfredställt 

bara om hon/han har en nära bekant i klassen.33  

 

3.9 Dessa gubbar och tanter 
 

”Det kan vara lätt för många lärare att fastna i en teori då de upplever att den fungerar bra 

men.. man måste utveckla teorierna till sina egna…för om man fastnar i teorier så når man 

ingen utvecklig (…) Teorin måste ju få vara sig själv så att säja .. men verkligheten kan ju 

beså utav att du har förmåga att omsätta teorin i praktiken och då kan det ju se ganska blandat 

ut. Nu är ju inga teorier motstridiga .. utan om du tar alla dom här utvecklingsteorierna med 

Piaget, Gagner och allt vad gubbarna och tanterna heter, så har dom ju en genomtänkt teori 

..och dom kan ju appliceras på vilket barn som hels. Och då är vi tillbaka på detta .. barnet.. 

vad gör barnet eller ger barnet mest nytta att du går efter Piaget eller Gagner eller vem det nu 

är.”  

 

Jag tänker i detta arbete inte gå in på vad dessa teorier står för men att litteraturen är enig om 

att det är viktigt att ha de i bakhuvudet, måste sägas. Det är också intressant att se att det vi 

arbetar utifrån idag, kan grunda sig i teorier som kan spåras ända tillbaka till antikens  

                                                 
33 Gustavsson, Söder (1990) 
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Grekland. Det finns de som bl a Professor Karmiloff-Smith har tagit mycket av Piagets tankar 

kring barnsutveckling med gjort om dem till sina teorier.34 

 

”När man jobbar med våra barn så måste man använda sig utav många teorier.. och då är det 

inte bra att vara en sådan som bara tror att det är just den egna metoden som fungerar.   

Metoderna måste vara anpassade så att de passar den elev man ska arbeta med. Titta på hur 

mobbningsgrupperna arbetar.. Det är samma metod som används i hela kommunen och bland 

alla åldrar, och för det mesta fungerar det bra.. men arbetet måste vara individuellt och då kan 

det vara svårt att hålla sig efter en metod. Det måste finnas ett nätverk runt varje elev och alla 

elever passar inte in i metoderna som bedrivs ute på skolorna”.  

Stig fortsätter ”Med hjälp utav de här olika teorier får du ju en förståelse för A: barnet B: hur 

du ska kunna lotsa barnet vidare. För det är ju det som är din roll , det är ju inte att ..säga att 

barnet är så här [eller så här] …för då får du den etiketteringen igen .. utan det handlar ju om 

hur du ska kunna lotsa [barnet] vidare (…) I yrkeslivet sen pågår ju ständigt lärandet.  

Nyfikenhet, du möter nya teoretiker, du möter … läser nya tänkare, nya tyckare och det är 

klart att då påverkas man ju utav [det] en del. Utav dom sakerna och att det här kanske skulle 

passa för Olle eller Kerstin… och så prövar man sig lite grann av det. Det är det jag menar 

med att man inte ska låsa sig i en teori. Därför då sekulariserar du.. då kommer det genast att 

finnas barn som inte passar in i bilden, eller miljöer som inte passar in i bilden ..” 

 

3.10 Kan man jämföra en apa och en elefant? 
 

Stig poängterar flera gånger under våra samtal att alla individer är olika och måste därför 

bedömas individuellt. ”Vad kan en elefant och en apa göra vid ett brinnande höghus? Det är ju 

helt uteslutet att elefanten ska kunna rädda människorna på översta våning.. men att spruta 

vatten och släcka eldsvådan är mycket möjligt. Att apan kan spruta vatten och säcka elden är 

inte så troligt, men han kan klättra upp och rädda de på översta våningen”. 

 

Jag ser här framför mig teckningen där en lärare sitter i sin kateder och talar om för sin klass 

vad kriterierna är för att få det högsta betyg. Rättvisan måste vara om alla gör samma uppgift 

och den som klarar uppgiften först får det högsta betyget. Uppgiften består av att först komma  

                                                 
34 Wood (1999) 
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upp i trädet, kanske inte så svårt kan tänkas. Men när hans klass består av en kanin, en elefant, 

en guldfisk i sin skål och en fågel, så får innebörden en det hela en ny vändning. Ja, vad är 

rättvist? Ska alla behöva göra och prestera likadant? 

 

Stig berättar att han inte tror på betygsvarningar inför betygssättning i 9.an. ”Jag tror inte att 

man hinner att reparera det som behövs… Det finns ingen byggingenjör som bara skulle börja 

att bygga en helt fristående balkong på tredje våning eftersom att det inte skulle bli stabilt, 

utan skulle snabbt rasa samman. Man måste bygga vidare, utveckla och ta vara på det man 

har…Tänk dej…ett gummiband som har legat i en lådan i 8 år… det har torkat ut…och när 

man sen ska börja att dra idet, det nionde året… vad tror du då händer? Jo det är så torrt att 

det sakta bildas spricker och då måste man dra ännu mer och till slut spricker det helt.. Man 

måste underhålla gummibandet och hålla det mjukt och tänja det lite hela tiden. Alla måste få 

ha rätten att äga sitt eget gummiband och ha tilltro till att det kan töjas.. utan att gå av”.  

 

”Jag tänker även på alla de andra eleverna.. inte våra.. som måste kämpar för att få betyg och 

komma in på gymnasiet. De elever som kämpar med att få betyg i kärnämnena trots att de  

kanske inte har betyg som räcker för att komma in på en gymnasielinje.. de kommer in på det 

individuella programmet och fortsätter att läsa just svenska, engelska och matte. Kan det då 

inte vara bra att fokusera på no och so ämnena i grundskolan för dessa elever.. då det i 

gymnasiet.. på IV [individuella programmet] inte får tillgång till detta”?   

 

Detta har jag aldrig tänkt på tidigare, och självklart kan det vara så, men det kan även vara så 

att det är just det sista kämpandet som har betydelse. Här är det jätte viktigt att känna av 

eleven ifråga så att men inte töjer för mycket så att gummibandet går av. Jag satt själv i våras 

med min äldsta son (en av de som har dyslexi) som slutade 9:an och kämpade för att han 

skulle få betyg just med dessa ämnen. Tack vara det kämpandet fick han betyg och kom i på 

sitt första val till gymnasiet. Hans gummiband höll…   

 

”[Man går] på högstadiet 6,7,8,9 så är det ju faktiskt 4 år. Och det betyder ju då många gånger 

att man kan satsa på verktyg i 6 och 7 och [på] utnyttjandet av verktygen i 8 och 9. Under 

förutsättning att man har hunnit så lång så att man har tagit till sig alla bitar. Och det är ju 

också ett granlaga utav uppgifter, för att alla verktyg kanske inte behövs. (…) Det handlar ju  
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om en målsättning för framtiden också. Vad är man lämpad för, vad ämnar man för sin egen 

framtid. ” 

 

Stig berättar att betygsättning och intagandet till särgymnasiet inte ser likadant ut som i 

grundskolan. ” I grundsärskolan har vi två betygnivåer , godkänt och väl godkänd. Och vi har 

ju en.. en.. skolplan, en verksamhets plan , så att vi är ju inte helt planlösa. Den följer vi 

naturligtvis.” I grundsärskolan ges betyg till de elever och föräldrar som önskar detta, men 

under hela sin tid på grundsärskolan ges det fortlöpande muntig information.  

”…Själva betyget säjer ju naturligtvis en del, [men] dom har ju egentligen ingen annan 

betydelse än för självinsikten.   Men det.. det säjer mest är ju att vid ett G gör eleven det den 

ska och ett VG är det en engagerad, motiverad elev som tar för sig och alltså till och med har 

egna initiativ. Så det är aldrig någon utslagnings modell. Nej. Och där skiljer sig ju 

grundskolan ifrån grundsärskolan”.  

 

I skollagen kan vi läsa (kap 3) 

3 § Barn i allmänhet skall tas emot i grundskolan. 
Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål därför att de är 
utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan (…)35 
 

I skollagen för särskola (kap 6)  

1 § utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn och ungdomar en 
till varje elevs förutsättning anpassad utbildning som så långt är möjligt 
motsvarande den som ges i grundskolan och gymnasieskolan.36 

 

och i den första paragrafen för grundskolan lyder: 

1 § utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och 
färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. 
Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt 
stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbeter.37 

 

Minst en gång per termin görs tillsammans med elev, föräldrar och lärare en omfattande 

handlingsplan, där de tar upp sådant som de måste träna på, och har uppföljning så ofta det 

behövs. Vissa elevers föräldrar har Stig och arbetslagen kontakt med flera gånger varje dag, 

och då är det inte bara om det har varit en strulig dag. ”Det är viktigt för föräldrar att få höra  

 

                                                 
35 Lärarnas handbok (2002) sid.68 
36 Lärarnas handbok (2002) sid.84 
37 Lärarnas handbok (2002) sid.72 
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att deras barn har arbetat flitigt och haft en bra dag.  Ja.. för vissa föräldrar är det mycket 

viktigt att få höra detta, då många av de kanske bara har mött motgång.” 

 

Vi kommer in och samtalar kring hur det fungerar för hans barn vid intagningar till gymnasiet 

då de inte har samma betygssättning som grundskolan. Alla elever i grundsärskolan Stig har 

mött, fortsätter på gymnasiet. De har omfattande praktikperioder under de sista årskurserna 

inför gymnasiet.  ” Våra elever gör sin praktik ute på en gymnasielinje [gymnasiesärskolan].  

Det finns speciella linjer. Sen diskuteras det mycket med lärare.. från oss och gymnasiet.. 

naturligtvis [är] eleven och föräldrarna också [med], om vilken linje som passade bäst från 

allas synvinklar”. Det är viktigt att hitta rätt utbildning till rätt elev påpekar Stig  ”Och 

naturligtvis så är det som jag alltid tycker, att det är inte min sak att avgöra såna saker, utan 

jag ska ju vara den positiva katalysator…jag kan ju inte gå ut och överdriva.. och jag måste ju 

vara ärlig.. men samspelet med eleven och föräldern gör ju att det kan bli en sån vettig bild 

som möjligt för eleven. ..” 

 

”Under gymnasiesärskoletiden jobbar man med praktikplatser, man jobbar med olika 

kontakter med företag  och liknande så att eleven kanske.. ja de flesta eleverna har ju något, 

någon form av arbete när dom slutar gymnasiet .. och lagen det finns ju för våra barn. Det 

finns ju en uppföljning till de är  25 år”.  

 

Lagen som stig syftar på är Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 ”LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga 
funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga 
livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.”38 

 
 
 

3.11 ”Inte VAR vi är utan ATT VI  ÄR”  
 
Stig är en mycket engagerad människa och lärare och när jag undrar om det någon gång har 

blivit för mycket säjer han: ”Nää … det är ju en period då man orkar egentligen hur mycket 

som helst ... det är ju så att vara tillsammans med barn då måste man ju .. vara med dom och 

se om vad dom upplever och vilka miljöer dom finns i, det ena efter det andra. Så att 2, 3  

                                                 
38 Socialstyrelsen (2004) 
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gånger i veckan var jag säkert med nere på fritidsgården på kvällarna också och spelade lite 

pingis med dom och, och satt och prata och var med i grupper och såna saker. Det var ju  

väldigt positivt” 

 

Stig fortsätter att berätta om att han bara har varit borta från skolan vid militärtjänst, tre dagar 

för en bruten fot samt hela tre månader när han opererade knäet. ”… då fick jag inte 

bestämma själv [hur länge jag skulle vara borta. Det var läkarna.] (..) [Och om det blir för 

mycket] ja men då får man ju prioritera om det bara är så och sen är det väl att alla våra liv 

går ju upp och ner, det vet ju du som småbarns förälder att allting har ju sin tid (…) Det är 

fascinerande egentligen hur mycket man hinner , hur mycket man orkar, men det handlar om 

prioriteringar (…) man tycket om och VA.. och.. det är väl så att vi har haft lite tur att vi har 

hittat ungefär samma modell här [där] hemma .. att … det viktigaste är egentligen inte VAR 

vi är utan ATT VI  ÄR .. om vi är i Afrika eller vart vi nu är någonstans spelar ingen större 

roll… ” 

 

Förutom att engagera sig i sitt yrke som lärare och biståndsarbetare har han bl a varit med att 

arbetade fram ett lägerskolematerial med två vänner. Tanken är att elever ska få bedriva 

studieverksamhet i annan miljö än den skolan kunde erbjuda. ”Fristudier kallade de det och är  

inriktad framför allt inom grundskolan. Verksamheten finns även i särskolan, men då 

företrädesvis inom veckoprogram.” Stig har haft många bollar i luften och även varit mycket 

aktiv inom ungdomsidrotten i en fotbollsklubb i staden. 

 

3.12 Vi ser möjligheterna nu   
 
När vi samtalar kring framtiden säger Stig att han inte är lika engagerad nu som han har varit. 

Att gå på fortbildning och olika föreläsningar är inte lika aktuellt som det en gång har varit. 

Men han ser ljust på framtiden för hans elever. ”Nu ligger fokusering på framtiden för  

barnen, vi tittar inte lika mycket på vilka hinder som finns utan på hur vi kan komma runt de 

och finna möjligheterna istället.”  

 

Stig berättar också att det bästa tecknet på att han har lyckats i sitt yrke är när gamla elever till 

honom kommer fram på gatan och pratar, det kan ibland vara elever som han hade för 30-20  
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år sedan. ”Då känns det riktigt bra” säger Stig och ler. Men leendet försvinner när jag undrar 

hur det idag är för dessa barn som inte går hos honom i grundsärskolan utan de elever som  

kanske skulle höra hemma på Änglagård. ”De finns i korridoren nu” svarar han men tyst röst, 

medan han sänker huvudet. 
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5. Min kunskapsboll blir bara större 
 
Att få lyssna till Stigs historia om sitt liv och arbetet inom det specialpedagogiska området har 

varit mycket lärorikt och jag är säker på att denna metod, livsberättelsemetod har gett mig 

mycket kunskap i området att arbeta med barn/ungdomar som är i behov av särskilt stöd. Jag 

har fått svar på många frågor men det har tillkommit fler under arbetets gång. Som en av mina 

lärare, Karin39 sa, att ju större kunskapsbollen blir desto större blir ytan till det okända, och 

jag kan bara hålla med. 

 

De slutsatser jag kan dra, efter att medhjälp av livsberättelsemetoden efter att ha avslutat mitt 

examensarbete inom lärarprogrammet är att genom Stigs berättelse fått se hur 

specialpedagogiken har gått en positiv utveckling, MEN det är mycket viktigt att påpeka att vi 

har en bra bit kvar att vandra innan vi kan säga att vi bemöter barn som att i behov av särskilt 

stöd på ett ”vanligt” sätt. Stig påpekar att vi idag förstår dessa barn bra, men att vara 

förstående är en helt annan sak. Här måste vi som har kunskap av barn i behov av särskilt stöd 

hjälpa dessa barn att bli hörda att visa för alla andra vilka erfarenheter och resurser dessa barn 

har.  

 

Syftet med min undersökning var del att få en inblick i hur specialpedagogiken har utvecklats, 

och att utvecklingen har varit positiv måste man hålla med om efter att ha fördjupat sig i 

ämnet. Från att ha varit undangömda på ”idiotanstalter” till att få rätten att vara en egen 

individ på en kommunalskola. Men det är viktigt att inte blunda för de problem som kvarstår. 

Stig pratade om att det fortfarande är stor skillnad på att förstå skillnader och att acceptera och 

vara förstående. Detta kan, som i Tobias fall bli ett problem, då han inte riktigt förstår de 

sociala reglerna som finns i samklassrummen och ute bland samklasskamraterna. Var går 

gränsen och hur mycket ska vi vuxna vara med och styra, och skydda barnen? När är en 

integration bra med en positivt utgång och när blir det en segregering, och vem ska bestämma 

det? Detta är inga enkla frågor att brottas med. Om Tobias mår bra av att vara en i gänget och 

inte förstår problemen är det då rätt gentemot honom att bara låta det vara som det är, vad 

sänder man då ut för signaler till de andra? 

 

 

                                                 
39 Karin Janson 
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Denna diskussion finns även inom den ”vanliga” skolan. ”Obsklasser fanns till för rent 

förvaringssyfte.” Jag gick i grundskolan under 80-talet och minns att det var så det var. Till 

”obsen” fick de pojkar som inte kunde vara tysta och skötsamma i klassrummen gå, och 

kanske är det lite så fortfarande. Jag kan se på skolan där jag har en av mina söner går att 

tendensen i viss mån är den samma, att man flyttar ut problemet. Jag undrar då för vems skull 

flyttar man ut elever till smågrupper? Om eleven ifråga, känner själv att den lilla gruppen är 

bättre, den är lugnare och arbetsmiljön är bättre så uppstår ju inte någon diskussion, men om 

denna elev vill vara kvar i klassrummet…?  

 

En av de konsekvenser som mitt arbete har, är att med hjälp av livsberättelsemetoden får man  

se på ett tydligt sätt hur sambandet mellan individens beslut och görande har på dens 

yrkesroll. Vi är individer och det avspeglar sig vart vi än är. När jag tittar tillbaka på min egen 

skoltid, och på de lärare jag har haft, samt mina egna barns lärare så är det de lärare som inte 

bara varit lärare man minns bäst. Man minns de lärare som vågade vara sig själva, vågade 

bjuda på sig själva, men samtidigt vara vuxen, vara läraren som satte gränser och ställde krav. 

Jag är Monia, jag är barnbarn till mina far- och morföräldrar, barn till mina föräldrar, syster 

till mina syskon, hustru till min man, mamma till mina barn och framför allt är jag med 

människa till dig och alla andra människor runt om kring mej. När jag nu är färdig med mina 

studier och kommer ut för att träffar mina elever så måste jag få vara mig själv, med mina 

livserfarenheter. Jag kan inte sätta på mig en förklädnad som lärare och köra ett race utan jag 

måste få göra det på mitt sätt. Mitt sätt och med samtidigt måste jag ta det ansvar som 

pedagog och lärare jag är skyldig till, att ta vuxen ansvar, att vara medmänniska och lotsa 

barnen/ungdomarna vidare in i deras framtid. Jag måste få barnen att tro på sig själva, att tro 

att de duger som de är. Få dem att vilja lära sig att skapa nyfikenhet och en tro på framtiden.  

 

En av våra arbetsuppgifter är att undervisa våra elever. Vad är då undervisa? Jag skulle vilja 

vända det och säga att vi istället ska ”visa under”, att förmedla en entusiasm. Istället för att 

fylla hinkar med kunskaper ska vi tända många små eldar som bara vill ha mer bränsle och 

syre för att leva vidare som min kloka och inspirerande lärare Karin40 säger. 

 

 

                                                 
40 Karin Janson; 2005, 8 augusti 
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För att kunna nå dessa mål tror jag att det är nödvändigt att göra som Stig, sätta barnet i 

centrum. Det finns i dag mycket material som är inriktat mot olika intressen och med hjälp av 

lekfulla metoder på olika nivåer  hjälper detta till att skapa nyfikenheten och glädjen till att 

lära mera. När en av mina söner skulle lära sig bokstäverna, vilket inte var roligt, så fångade 

jag upp hans intresse. Den bokstav som var allra svårast att lära sig var E, och bil tokig som 

han var (är fortfarande) så tog vi vara på de erfarenheter han hade av bokstaven E, och gjorde 

en grön E18 (motorvägen som han åkte på dagligen) skylt och satte på hans vägg. Det tog inte 

lång tid förrän bokstaven E fanns med i hans minne. Samma sak gäller de böcker som Stig 

visade. Att Tobias arbetar med matematikboken om ishockey är inte en tillfällighet då  

ishockey är ett stort intresse och Tobias har mycket erfarenhet ifrån att vara åskådare under 

hockeymatcher. Jag tror att det är mycket viktigt att spinna vidare på och använda sig av 

barnens intressen och att göra skolan tillgänglig och förstårlig. Det finns många skolbarn och 

skolungdomar som inte vet varför de ska gå till skolan. Varför ska man kunna läsa om Tor i 

läseboken eller räkna hur många sniglar som finns i en ruta i matematikboken.  

 

Jag tycker det är viktigt att tänka på vad Stig säger om teorier. Att det viktiga är att kunna 

omvandla inlärningsteorier till praktik och gör det till en metod som fungerar på just den 

individen man arbetar med just vid det tillfället. Nästa tillfälle och individ kan kräva en helt 

annan teori och metod för att kunna förstå. Att få en grundförståelse för vad Piaget med 

konstruktivismen och Vygotskij sociokulturella teorier står för tror jag är lika viktigt som 

svårt, det är nog inget man lär sig över en natt. Att titta på Maslows behovspyramid kan vara 

lite enklare, att förstå att de grundläggande behoven måste finnas för att man ska kunna, vilja 

och orka gå vidare upp mot toppen är för mig en självklarhet. Man måste känna sig trygg för 

att våga och orka utvecklas. 

 

Vi vuxna måste se barns/ungdomars möjligheter och minnas att det finns barn i behov av 

särskilt stöd och inte barn med behov av särskilt stöd. Det är situationen som bestämmer 

vilken/vilket stöd barnet behöver. Det finns situationer, platser och tillfällen där dessa barn är 

de med mest kunskaper. För dessa barn är dagsformen mycket ojämn, vissa dagar kan allt 

fungerar bra medan nästa dag kan allt vara upp och ner. Här har vi pedagoger ett ansvar att 

lära känna våra barn/elever och att skapa en relation med dem. Att får en bra kontakt med  

barnens livshistoria gör att vi kan förstår dem bättre och på så vis kan vi lättare se vilka 

möjligheter eleverna har.  
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Många, barn i behov av särskilt stöd tappar lätt humöret när de möter krav och motgång, och 

detta kan visa sig på många olika sätt. En del går in i sig själva men de flesta blir bullriga,  

gnälliga. Det kan vara en stol som flyger genom klassrummet, eller en verbal kränkning som 

måste ut. Detta är något s kom lärare kämpar med nästan varje dag, Det är viktigt att tänka på 

att det inte är personligt. Det kan vara ett uttryck för den frustration eleven känner för att 

han/hon just nu inte klarade av det tal som han/hon räknade med att göra. En frustration över 

att misslyckas igen. Misslyckande är någonting som dessa barn har stött på många gånger och  

här är det viktigt att för oss pedagoger att hålla kvar fokus på eleven och inte på det den säger 

eller gör. Att låta eleven få vara själv en stund och varva ner utan att vi ska ställa allt till rätta  

direkt. Att istället diskutera vad som har hänt när allt har lugnat sig.  ”När de har fått skälla av 

sig en stund så är de goa och gemytliga” som Stig säger.  

 

Jag har ofta fått frågan hur jag orkar, med fyra söner med olika behov, som skjuts till 

idrottsträningar, utvecklingssamtal, möten med barn psykologer och lärare, ja ibland med 

rektorer och arga föräldrar och samtidigt som jag studera för att ta hand om just de här 

”bråkiga” barnen. Jag kan bara citera Stig ”det viktigaste är egentligen inte VAR vi är utan 

ATT VI ÄR”. Detta är mitt liv och jag kan inte bara sätta mig ner med händerna i kors, då 

skulle jag bli heltokig. Att få arbeta med dessa barn ser jag som ett privilegium, det ger så 

mycket tillbaka. 

 

När jag valde att göra arbetet inom livsberättelsemetoden var syftet att få ta del av de 

kunskaper och erfarenheter som Stig har samlat på sig under sina år som lärare. Att Stig är en 

engagerad människa och lärare går inte att ta miste på, med sitt engagemang för sina elever 

både under arbetstid och fritid. Det har varit ett nöje att få ta del av hans livsglädje, 

erfarenheter och engagemang och jag hoppas på att jag kan förvalta det han sänt med mig på 

bästa sätt. Tack Stig! 
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5.2 Vad kunde jag gjort annorlunda?  
 
Riskerna med att arbeta med livsberättelse metoden kan vara att man blir så engagerad i den 

berättandes historia och det kan vara svårt att vara neutral i samtalen. Jag som lyssnar 

påverkar naturligtvis den berättandes historia, bara genom att le, nicka och säga jaa eller nää 

på rätt eller fel ställe, helt utan att jag på något vis är medveten om detta och har reflekterar på 

det.  Detta är en viktig aspekt att ta med sig.  

Att jag inte lyckats att få tag på en bandspelare till mitt första samtal med Stig var naturligtvis 

olyckligt, med det gick ganska bra med att anteckna under tiden.  

 

5.3 Hur kan man fortsätta? 
 
 
För att utveckla arbetet ytterligare kan en vinkling vara att vid vidare forskning samtala  med 

Lisbet (sid. 8), och lyssna på hennes historia som är en helt annan. Lyssna på hennes om valet 

att läsa specialpedagogik efter många år som förskollärare samt lärare på gymnasiets 

barnskötarlinje. Att få ta del och ställa Lisbets och Stig berättelse bredvid varandra och titta 

på skillnader och likheter när det gäller det specialpedagogiska arbetssätt och deras syn på 

utvecklingen inom området. Och för att få en djupare bild av utvecklingen inom 

specialpedagogiken skulle det vara ytterst intressant att titta på det specialpedagogiska 

skolområde som finns i kommunen, och samarbetar med den särskola som Stig arbetar på. 

Vad fanns det för tankar bakom att starta upp ett helt skolområde inom specialpedagogiken, 

och hur ser framtiden ut? 

 

I en livsberättelse finns det många grenar att följa. Att titta närmare på te x, ADL-träningens 

betydelse för barnen som är i behov av särskilt stöd. Genom att samtala mer med lärare om 

detta ämne samt att få ta del av barnens och föräldrarnas tankar och funderingar kring detta 

ämne. 
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