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Särskoleeleven i all sin glans – en studie av några utbildningstexters gestaltning av 
eleven i särskolan.  
 
Upplevd verklighet kommuniceras genom språkliga uttryck.  Men dessa språkliga uttryck 
formar också vår gemensamma verklighet. Valda begrepp, uttryck och uttryckssätt blir 
redskap i de talhandlingar som utförs. Visst språkbruk anammas av många. Genom 
individuella talhandlingar, vars och ens bidrag, framställs en delad verklighet. Individer 
gestaltar gemensamt en gemensam och delad verklighet.  Utifrån denna verklighet förändras 
språk och begrepp över tid, eftersom människor önskar benämna företeelser så heltäckande 
och väl som möjligt, så att språket förblir ett användbart redskap.  
 
De av Världshälsoorganisationen rekommenderade handikappbegreppen kan utgöra ett 
exempel. De växlar över tid. Handikapp har tidigare uppfattats som ett individuellt problem. 
Han eller hon var handikappad. Synsättet växlade till en uppfattning att handikapp uppstår i 
relation till omvärlden. Det nya synsättet gav upphov till ett nytt handikappbegrepp, som 
genom att tas i bruk i nya talhandlingar formade den nya verkligheten. När det gäller 
handikappbegreppen har de genom Världshälsoorganisationens försorg växlat både 1980 och 
2001. Allmänhetens språkbruk växlar inte just i samband med ett fixerat årtal, men ett 
förändrat uttryckssätt påbjuds och anammas efter hand. Själva växlingen går inte alltid på räls. 
Komponenterna funktionshinder och funktionsnedsättning i det senaste handikappbegreppet 
har blivit föremål för diskussion i forskarsamhället. Denna dispyt gäller innebörd och bruk av 
de båda begreppen. De delade uppfattningarna kom i dagen i samband med att Socialstyrelsen 
höjde rösten för att, på förekommen anledning, uppmana till ett gemensamt språkbruk.  
 
Syftet med denna text är att något granska det språkbruk som över tid har använts för att 
beskriva särskoleeleven i utbildningssammanhanget. Ett sådant språkbruk grundar sig i hur 
särskoleeleven uppfattas. Detta gäller hur textförfattarna utifrån sin samtid ser särskoleeleven. 
I detta forskningsbidrag gäller det vidare vad jag som textförfattande forskare ser i de texter 
jag läser och vad jag väljer att lyfta fram utifrån mina erfarenheter och med min samtids blick. 
Utifrån undervisningserfarenheter från särskolan, studiet av utbildningshistoriska dokument 
och forskningsfrontens texter, så har jag tillägnat mig ett visst synsätt. Intresset finns att 
jämföra särskoleföreteelser över tid, för att hitta likheter, skillnader, linjer, mönster och 
överraskningar.   
 
De texter som utgör det empiriska materialet trycktes 1903, 1973, 1974 samt 1994. Ett sådant 
urval är klart begränsat. Det måste påpekas. Urvalet grundar sig dels på ett önskvärt tidsspann, 
dels på tillgänglighet. De skrifter, som jag gått igenom har helt enkelt kommit i min väg, 
varvid jag har funnit dem intressanta att studera och jämföra. Idén att granska språkbruk och 
föreställningar föddes under läsningens gång. Nedanstående tabell visar urvalet av litteratur. 
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Tryckår Författare Titel Genre 
 

1903 
Thorborg Rappe Några råd och anvisningar vid 

sinnesslöa barns (idioters) vård, 
uppfostran och undervisning 

 
Handledning för 

vårdare och lärare 
    

1973 Skolöverstyrelsen Läroplan för särskolan, Lsä73 Läroplan 
1974 Skolöverstyrelsen Lsä73, Supplement Supplement till 

läroplan 
1994 Skolverket Läroplan för den obligatoriska skolan, 

Lpo94 
Läroplan 

 
 
Brukat språk i texterna formar inte bara särskoleeleven utan också själva utbildningen. Vem 
som deltar i särskolans undervisning regleras i skollagen. Men lagtextens utformning är inte 
given. Under de senaste åren har särskoleundervisningen formellt kommit att gälla enbart 
elever med utvecklingsstörning. Tidigare har elever med autism räknats in. För de elever med 
autism som nu erbjuds undervisning i särskola gäller utvecklingsstörningen som 
grundläggande villkor. Särskolan och dess undervisning har förändrats över tid. 
Benämningarna på eleverna och språkbruket kring det problematiska i situationen har också 
växlat över tid. Med alla dessa talhandlingar som utförs följer en mänsklig frihet, åtskilliga 
val och ett ansvar.  Låt oss granska vad som skrivits om särskoleelever. 
 
 
Idioten – ett offer för det onda 
Den första texten är skriven av Thorborg Rappe, under flera decennier föreståndare för en 
institution/skola för sinnesslöa barn i Stockholm. Hennes råd och handledning blev under 
åtskilliga decennier den lärobok som gällde för blivande sinnesslölärare, vilka fick sin 
utbildning på Slagsta seminarium.  Med motiveringen att bäst bli förstådd av sina läsare väljer 
Rappe att använda begreppet idiot, men urskuldar sig i förordet, eftersom hon inser att denna 
benämning kan uppfattas som nedsättande. Hon väljer alltså bort det samtida begreppet 
sinnesslö, men även det i skriftspråk förekommande uttrycket andesvag, eftersom det ”… 
såsom icke fullt svenskt utdömts” (Rappe, 1903, s.6).  Rappe talar om ett sjukdomstillstånd, 
om ”… den härjande sjukdom, idioti, som tycks gripa mer och mer omkring sig” (ibid., s.6). 
Hos individen är förstörelseprocessen vanligen begränsad till hjärnan och dess hyllen, hävdar 
Rappe (ibid., s.21). Denna nedbrytande process räknas som avslutad antingen under 
fosterlivet eller under de fyra första levnadsåren.   
 
Rappe redovisar inledningsvis vilka steg som tagits i Europa för att bibringa idioter vård och 
uppfostran. Vidare skildrar hon samtida svenska förhållanden, vilka enskilda initiativ som 
tagits samt något om Föreningen för sinnesslöa barns vård, som bildades 1869 i Stockholm. 
Alla uttrycks vara människovänner som tar sig an vanlottade, olyckliga varelser, som står lågt, 
idioterna. De ”… hoppas på någon framgång i bekämpandet af det onda” (ibid., s.16). Detta 
onda kan enligt Rappe aldrig botas, men dock förmildras. Barnet själv framställs uttryckligen 
som ett offer för detta onda (ibid., s. 19). 
 
Ett helt kapitel i Rappes framställning ägnas åt idiotiens kännetecken och orsaker. Det gäller 
att utifrån ett antal kriterier bedöma om det lilla barnet är normalt eller abnormt. 
Anmärkningsvärt är att kriterierna sett med nutidens ögon i stället mycket väl skulle kunna 
tyda på exempelvis dövhet eller kolik. Idioti benämns vara ”menniskosläktets tunga gissel…  
medförande sorg och bekymmer” (ibid., s.17).  
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Med hänvisning till Edouard Séguin delas idioti upp ”i tvenne afdelningar: djup (profonde) 
och ytlig (superficielle)” (ibid., s.19). De som tillhör den förra avdelningen kännetecknas av 
”ett fullkomligt psykiskt stillastående” (ibid., s.19), medan de som tillhör den senare 
genomgår en utveckling, mestadels partiell och alltid ”betydligt långsammare än hos normala 
barn” (ibid. s.20). Barnet blir mer och mer efter alltefter som tiden går. Slutligen uppstår ”en 
oöfverstiglig klyfta mellan det normala och det abnorma barnet” (ibid., s.20). Rappe riktar 
viss kritik mot vetenskapsmännens kategorisering, dvs. deras indelningssystem i en mängd 
olika klasser. Kritiken grundar hon i egen erfarenhet av att individuella skillnader och särdrag 
är uppenbara. Hon lämnar ”de lägst stående”(ibid., s.23)  med djup idioti därhän, men delar 
däremot in de övriga i ”tvenne klasser, de tröga och de lifliga” (ibid., s.23). Bland bristerna 
hos idioter i båda klasserna finns enligt Rappe oförmågan att tala, tänka, finna ord för tankar 
och att sätta samman meningar. Såväl egensinne som svag och osjälvständig vilja, 
avundsjuka, inställsamhet, efterhärmningsförmåga och omdömeslöshet tillskrivs idioter som 
grupp. Vad beträffar egensinnet, så betonar Rappe hur viktigt det är att hejda egensinnet. Ett 
ohejdat egensinne kan leda till kramp och spasmer, som visserligen går över om vårdaren eller 
uppfostraren häller kallt vatten över barnets ansikte. Men egensinnet i kombination med 
efterhärmningsförmågan kan också leda till bestialiska mord, enligt Rappe (ibid., s.25f.), om 
barnet bevittnat någon slakt.  
  
Utifrån beprövad erfarenhet kan Rappe lista idioternas karaktärs- och själsegenskaper. Hon 
tillskriver visserligen idioten månfaldiga och omväxlande gåvor och anlag, men ”de ligga 
djupt fördolda i det orediga virrvarr hvari allt hos dessa vanlottade befinnes” (ibid., s.22). 
Vårdarens eller uppfostrarens arbete går ut på att bringa reda i nämnda virrvarr, så att gåvor 
och anlag kan komma till användning. Med kursiverad och svärtad stil betonar Rappe att 
uppmuntran och beröm är att föredraga framför bannor och straff. Idioten kan uppfostras till 
”en ganska hög grad av arbetsduglighet samt meddelas en hel del kunskaper” men kan ”dock 
aldrig blifva en själfständig människa” (ibid., s.28). 
 
Eftersom idioten, enligt denna Rappes text aldrig kan bli en självständig människa, så kan 
målsättningen för eleven i idiotskolan aldrig bli ett fullständigt medborgarskap, enligt min 
texttolkning. Då idioten är ett offer för det onda, så manar ett sådant förhållande till ”det 
svåra, men välsignelsebringande kallet, att söka bringa lif, reda och ljus i de arma idioternas 
omtöcknade sinnen” (ibid., s. 5). Det gäller för vårdaren och uppfostraren, läraren, att svara 
mot det idiotiska barnets behov av noggrannare vård och omsorgsfullare skötsel, jämfört med 
det friska barnet (ibid., s.31). Rappe och hennes samtida talar om abnorma barn. 70 år senare 
är språkbruket ett annat. Men normalbegåvade barn ställs mot utvecklingsstörda. 
 
 
Särskoleeleven – ett barn med stora svårigheter 
I särskolans läroplan 1973 beskrivs eleven i ett av de första kapitlen med samma namn. Här 
definieras den psykiskt utvecklingsstörda utifrån sitt behov av särskilda omsorger 
(Skolöverstyrelsen, 1973, s. 10). Utvecklingsstörning anges också som en avvikelse i fråga 
om utvecklandet av föreställningstyper och förståndsprocesser (ibid., s.12) Vidare betonas att 
eleverna i särskolan uppvisar en mängd individuella variationer men i lika hög grad tillskrivs 
de speciella svårigheter, som i sin tur kräver speciella åtgärder. Beskrivningen av 
särskoleelevens personlighetsstruktur tar sin utgångspunkt i intensifierad forskning. Mot detta 
svarar nya rön om en systematiserad undervisning, som kan utveckla särskoleeleven till en 
viss gräns.  
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De processer individen har förutsättningar att utveckla måste tas i bruk, men träning 
och övning som bygger på icke utvecklade processer eller föreställningstyper är 
gagnlös (ibid., s.11) 

 
Eftersom undersökningar, som behandlat möjligheten att öva upp tankeprocesser, hade visat 
nedslående resultat, konstateras att sådan begåvning sannolikt inte kan uppövas.   Däremot 
rekommenderas övning av redan utvecklade processer, alltså något i stil med ”more of the 
same”. Lsä73 tar bestämt avstånd från att jämföra utvecklingsstörda med barn eller använda 
begrepp som utvecklingsålder. Bland argumenten märks den utvecklingsstördas längre 
erfarenhet och därmed mer innehållsrika föreställningsvärld. Här betonas den sociala 
utvecklingen, emotions- och behovsutvecklingen (ibid., s.12). Texten varnar för att en 
förbarnsligad behandling, som kan leda till att den utvecklingsstörda uppträder barnsligt, 
vilket i sin tur leder till att omgivningen drar felaktiga slutsatser. Perspektivet är alltså 
miljörelationellt.  
 
Ordvalet slår den kritiska läsaren.  På en och samma sida 13 återfinns följande uttryckssätt 
som beskriver särskoleeleven: 

 
Ordval Sammanhang 

svårt … att koncentrera sig 
lägre … kortminneskapacitet 
svårare … att organisera 
stora svårigheter … att reorganisera 
svårigheter … att planera 
oöverkomlig svårighet … att klara det oförutsedda 
svårigheter … att använda abstrakta symboler 
sämre … inlärningsförmåga 
större svårigheter … att lära in något nytt 
en av de största svårigheterna … i begränsad förmåga att utföra tankeoperationer 
försämrad … språkfunktion 
starkt begränsade … mängden användbara erfarenheter 
brister … i stimulans 
avvikelser … i perceptuella funktioner 
avvikelser … i emotionella, motivationella och motoriska funktionerna
bristande … förståelse 
otillräcklig  … social och emotionell stimulans 
låg … ambitionsnivå 
avvikelser … motoriska sådana 
sämre … motorik 
 
 
Ja, hur svårt kan det vara? Särskoleeleven tillskrivs en rad av tillkortakommanden. 
Ovanstående exempel visar med all önskvärd tydlighet hur särskoleeleven framställs utifrån 
ett genuint bristtänkande. Individuella olikheter lyftes, som sagts, visserligen inledningsvis 
fram, men särskoleelever visar sig i texten som avvikare med stora svårigheter, generellt sett. 
I sammanhanget kan också nämnas vad som skrivs om ”en torftig miljö”, som på något sätt 
blir en given utgångspunkt, intressant nog.  
 
 
 

 4



I en torftig miljö blir språkfunktionen mer försämrad än vad som är betingat av 
utvecklingsstörningen p g a den starkt begränsade mängden av användbara 
erfarenheter. Detta beror på brister i stimulans, förmedlande av kunskaper, socialt-
emotionellt engagemang och överbeskyddande rutiner (ibid., s.13). 

 
Nämnda stycke står fristående i texten. Inget alternativ till den torftiga miljön ges. Citatet bär 
med sig en mängd antaganden om särskoleelevens hemmiljö och livsvärld – och dessa blir 
förgivettaganden.  
 
 
Särskoleeleven – ett barn med särdrag 
I Supplementet (Skolverket, 1974), som kom året efter den egentliga läroplanen påtalas 
visserligen att systematiserad kunskap om den utvecklingsstördes – mest pojkar och män? 
(min anm.) – särdrag ännu är ganska ofullkomlig (ibid., s.40), men texten innehåller likväl en 
tydlig beskrivning, nog så kategoriserande. Författare är bl.a. sakkunniga vetenskapsmän, ala-
stiftelsens Gunnar Kylén samt Birgit Milton på Lärarhögskolan i Umeå.  
 
En torftig social miljö nämns även i denna text som förklaring till ”den felaktiga 
självföreställning man alltför ofta träffar på hos utvecklingsstörda” (ibid., s. 30). Med den 
torftiga miljön sammanlänkas brist på gensvar från andra människor. Men det är inte bara den 
sociala miljön som framställs som torftig. Även den fysiska miljön nämns i termer av 
torftighet (ibid., s. 30). En opreciserad ”torftig miljö” nämns ytterligare en gång på samma 
sida, som en förklaring till bristfällig språklig förmåga. Vad texten då med emfas uttrycker är, 
att särskoleeleven kommer från en torftig uppväxtmiljö, där anhöriga inte gett dem ett adekvat 
gensvar.  
 
Uppdelningen normal/abnorm uttalas inte längre på samma sätt som i Rappes handledning, 
men framställningen i Skolverkets text präglas likväl av en sådan dikotomi. Första avsnittet 
ger en allmängiltig modell av personlighetsstruktur och personlighetsdynamik, om generell 
utveckling, mognad och inlärning. Andra och sista avsnittet utgör en beskrivning av 
utvecklingsstörning och barnets särdrag. Ordvalet – särdrag – har alltså tillkommit. Första 
delen av denna skrift talar alltså om normala barn, medan andra delen talar om de barn som 
har avvikande särdrag. Exempelvis: ”Som grupp uppvisar de i genomsnitt sämre motorik” 
(ibid., s.30). Samtidigt leder träning ”i allmänhet till förbättringar, speciellt om man beaktar 
meningsfullheten i sysselsättningen” (ibid., s.31). En sådan ordalydelse och insikt antyder 
supplementförfattarens historiska perspektiv. Institutionstiden var vid denna tid förbi, den tid 
då utvecklingsstördas levnadsförhållanden var långt ifrån normala.  
 
Om normala barn utvecklas enligt i texten beskrivna utvecklingsstadier, så gäller detta inte 
utvecklingsstörda. Att de sistnämnda utvecklas långsammare poängteras i texten, men de kan 
även stanna på något av stadierna.  Av denna anledning skildras utvecklingsstörda i stället 
utifrån sin funktionsnivå. De befinner sig på endera A-, B- eller C-nivån, som tar hänsyn till 
både mognad och erfarenhet. Denna vetenskapliga indelning lanseras för att markera 
avståndet till indelningsgrunder som intelligenskvot och intelligensålder, som beskrivs i 
termer av ”onyanserat mått”, ”missvisande begrepp” och ”stora brister”. 
Världshälsoorganisationens indelning i djup, svår, måttlig och lindrig utvecklingsstörning 
beskrivs som statiska grupper och godtyckligt avgränsade.  Den medicinska indelningen i 
idioti, imbecillitet och debilitet avfärdas också som godtyckliga gränsdagningar. Historiskt 
sett är det intressant att tidigare vetenskap och kunskap avfärdas: Samtliga fyra indelningssätt 
är funktionellt ogrundade, medan nivåerna A, B och C utgår från systematiserad kunskap om 
den utvecklingsstördas särdrag, enligt författarna. 
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Särskolan ska ” så långt möjligt söka hjälpa varje elev att lära känna sig själv, att utveckla 
sina olika egenskaper och komma till rätta med personliga problem…” (Lsä73, s. 6; 
Skolverket, 1974, s.40). Formuleringen finns i både läroplanen och dess supplement. Av 
upprepningen att döma är detta ett viktigt budskap. Innehållet i ordalydelsen pekar på en 
föreställning om särskoleeleven som ett barn som egentligen inte kan förstå sig själv fullt ut. 
Men vem kan det, filosofiskt sett? Särskoleleven tillskrivs personliga egenskaper, viktiga att 
utveckla. Slutligen förutsätter textförfattaren att särskoleleven har personliga problem. Skulle 
sådana utgöra särskoleelevens signum?   
 
 
Särskoleleven – kort och gott 
Lpo94 beskriver inte särskoleleven tillnärmelsevis så detaljerat som tidigare nämnda texter. 
Begreppet utvecklingsstörd eller utvecklingsstörning förekommer endast en enda gång i 
Lpo94 (Skolverket, 1996). Tiden var mogen för en brytning med tidigare praxis. Det unika 
med Lpo94 var att den var gemensam för alla de obligatoriska skolformerna. En skola för alla 
skulle skapas med ett enda gemensamt styrdokument. Därmed får särskoleeleven sin plats 
bredvid grundskoleleven. Elever med och utan utvecklingsstörning ställs på så sätt sida vid 
sida utifrån rådande föreställningar.  
 
Vid studiet av Lpo94 kan en bild – om än vag – av särskoleleven skymta fram mellan raderna.  
I texten talas på flera ställen om särskoleelevens förutsättningar. Särskolans mål uttrycker 
”vad eleverna, efter sina förutsättningar, skall ha uppnått när de lämnar skolan” (ibid., s. 11). 
När grundsärskoleeleven lämnar grundsärskolan ska hon eller han ha ”ökat medvetenheten 
om sina egna förutsättningar” (ibid., s.11). Hela läroplanen utgår från att skolans undervisning 
ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (ibid., s. 4). Men när läroplanen 
uttrycker sig generellt om grundskoleeleven nämns inget om elevens förutsättningar eller 
behov. Begreppen verkar syfta mera på elever i behov av särskilt stöd, en grupp ur vilken 
särskoleeleverna kan urskiljas. Uttrycken ”behöver” och ”behov”, ”särskilda behov” ”i behov 
av särskilt stöd” reserveras för s.a.s. svaga elever. Ordvalet har växlat något över tid, men här 
finns ett kärninnehåll, som har följt med sedan Rappes dagar: ”Det gäller för vårdaren och 
uppfostraren, läraren, att svara mot det idiotiska barnets behov av noggrannare vård och 
omsorgsfullare skötsel, jämfört med det friska barnet (Rappe, 1903, s.31). På Rappes tid låg 
ansvaret på vårdaren och uppfostraren. I en senmodern tid, som präglas av individualism och 
Life Long Learning, inte längre Life Long Education, vilar ett ansvar på särskoleeleven själv. 
Även om skolan ska ansvara för att varje elev som lämnar grundsärskolan ”har ökat 
medvetenheten om sina egna förutsättningar” (Skolverket, 1996, s. 11 ), så ska särskoleeleven 
också ha ”ökat sin förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i det 
dagliga livet” (ibid., s.11). Särskoleeleven ska ” så långt möjligt” få insikt i grundskolans 
kunskapsområden och övergripande perspektiv (ibid., s.11). Grundskolan framstår som den 
normala i betydelsen önskvärda utbildningsvägen. Särskolan blir den avvikande. 
 
Särskoleeleven tillskrivs en bristande förmåga att klara sitt dagliga liv. Bristerna grundar sig i 
själva utvecklingsstörningen. Genom skolgången ska särskoleeleven ha ”ökat sin förmåga att 
kompensera utvecklingsstörningen i det dagliga livet” (ibid., s. 11). Samhället s.a.s. utkräver 
kompensation av personen med utvecklingsstörning, ett slags uppställda villkor för 
gemensamt samhällsliv.  
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Särskoleeleven i en samhällsgemenskap som aldrig förr? 
Särskoleleven fostras i viss mening in i en samhällsgemenskap som aldrig förr. Barn med 
utvecklingsstörning tas vid livets början emot i ett familjesammanhang – såvida de ö.h.t. får 
komma till världen. Om det nyfödda eller lilla barnet visar sig ha en utvecklingsstörning ger 
samhället ett mångsidigt stöd i form av s.k. habilitering. Detta ska jämföras med tidigare 
förhållanden. Långt in på mitten av 1900-talet fick nyblivna föräldrar till ett barn med 
utvecklingstörning det bestämda rådet att lämna bort detta barn till institutionsvård och 
glömma det så fort som möjligt.  
 
Efter några år erbjuder samhället förskola, följt av obligatorisk skolgång i nio år, tio år för 
barn med utvecklingsstörning. För femtio år sedan räknades inte barn med grav 
utvecklingsstörning ens in i ett utbildningssammanhang. Under det sistlidna decenniet har 
möjligheterna för särskoleelever och gymnasiesärskoleelever att gå hela sin skolgång på 
hemorten ökat betydligt. Särskoleelever har tidigare under decenniernas gång hänvisats till 
skolor, som inte legat nära hemmet eller ens hemorten. Hur många timmar i veckan har inte 
särskoleelever suttit i taxi och minibuss för att komma till och från skolan?  Ungdomar går 
sina fyra gymnasieår, medan gymnasiesärskolelever har möjlighet att fortsätta ytterligare ett 
år. Ungdomar studerar ofta vidare och för studenter från gymnasiesärskolan erbjuds särvux. 
Möjligheterna för personer med utvecklingsstörning att få ett arbete på öppna 
arbetsmarknaden är små, men de förekommer.  
 
Personer med utvecklingsstörning framstår som medborgare precis som alla andra i samhället. 
Samtidigt präglas samtiden av en våg av segregation när det gäller dessa personer. På sistone 
har företeelsen särförskola dykt upp i utbildningspolitiska samhällsdebatten. 
Arbetsmarknaden står endast i undantagsfall öppen för dem som slutat gymnasiesärskolan. 
Hela utbildningstiden är för barn och ungdomar med utvecklingsstörning präglad av en sorts 
utanförskap i relation till ordinarie utbildningssammanhang i Sverige. Särskolan består. Under 
knappt 20 år har grundskola och särskola haft en gemensam läroplan. Men det visar sig nu 
som en utbildningshistorisk parentes. Särskoleleven framstår i all sin glans: 
 

… i de skolorna så finns det utbildning, för att utbilda sig. Ja, det är då man ser att 
man är utvecklingsstörd, att man stör dem som utvecklas…                
                                                           (Blomman, citerad i Frithiof, 2007, s. ) 
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