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 Sammanfattning 
Studiens syfte är att undersöka särskolerektorers erfarenheter kring arbetet med att placera elever 

i särskolan och vilka möjligheter och begränsningar som anses finnas i särskolan som verksamhet. 

Metod för att samla in data är intervjuer med fyra särskolerektorer i samma stad i mellansverige. 

Studien förankras i Skolinspektions rapport 2011 och Skolverkets allmänna råd och till sist 

begreppet ”en skola för alla”. Studiens teoretiska perspektiv är ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv och ett dilemmaperspektiv. Resultaten från intervjuerna med särskolerektorerna 

samlas under fyra teman och dessa är placering av elever och utredningar om placering, motiv 

och mål i grundsärskolan som verksamhet, handlingar mot motivet i grundsärskolan som 

verksamhet och dilemmaperspektivet inom grundsärskolan som verksamhet. I resultaten framstår 

grundsärskolan som en verksamhet med två huvudsakliga motiv, ett kunskapsmotiv och ett 

socialt motiv, och att särskolerektorerna har stor möjlighet att utforma verksamheten utifrån egna 

motiv på ett tydligare sätt än vad som förekommer i grundskolan.  

 
Nyckelord: Särskola, grundsärskola, utvecklingsstörning, autism, verksamhetsteori, 
dilemmaperspektiv, en skola för alla, inkludering. 
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Inledning 

Här står vi nu efter en halv termins slit, vårt Självständiga arbete 2 är klart och vårt studentliv 

likaså. Efter fyra år med nya erfarenheter, lärdomar och upplevelser har vi för en sista gång satt 

punkt för studentlivet och nu väntar nya utmaningar för oss som blivande lärare. Innan vi 

började Grundlärarprogrammet FK- 3 hade vi arbetat i särskolan där vi skaffat oss erfarenheter 

om hur verksamheten fungerar och vilka utmaningar/möjligheter som finns. Vi har båda ställt 

oss frågande till varför vissa elever som egentligen inte borde gå i särskolan gör det. När vi sedan 

i höstas skulle välja ämne till vår uppsats var det en självklarhet att vi skulle skriva om särskolan 

där vi ville ta reda på om den bilden vi hade överensstämde med rektorernas åsikter inom 

särskolan. I vår studie vill vi ta reda på vilka åsikter det finns kring särskolan som verksamhet och 

vad det finns för möjligheter och begränsningar med särskolan i synnerhet. Gäller LGR 11 “en 

skola för alla” verkligen alla elever? Eller är det bara ett fint uttryck för att alla ska känna sig 

inkluderade i samma skolform. Vilken utredning väger tyngst och vad händer om en elev blir 

felplacerad? Hur påverkar den lag gällande autismspektrumet 2011 särskolan som verksamhet och 

vilka skillnader finns det i kunskapskrav/mål i en jämförelse mellan skola och särskola?  I denna 

studie vill vi få svar på dessa frågor genom att intervjua särskolerektorer och se vad de har för 

åsikter kring dessa ämnen. Vi vill rikta ett stort tack till de intervjuade rektorerna som deltagit i 

studien men även till vår handledare Stellan Sundh som bidragit med sina erfarenheter och 

kunskaper för att hjälpsamt göra vår uppsats så bra som möjligt.   

Ansvarsfördelning 

När det kommer till arbetsfördelningen av detta självständiga arbete så har vi valt att mestadels 

arbeta gemensamt och genom samtal och diskussion fått fram det som ska skrivas. Några delar i 

uppsatsen har skrivits var för sig men vi har alltid närvarat på samma plats för att säkerhetsställa 

att vi har en röd tråd hela tiden. Huvudansvar för delarna inledning, teoretisk utgångspunkt 

(dilemmaperspektivet) och diskussion har Pontus Johannesson haft i samspråk med Alexander 

Nilsson. Huvudansvar för delarna sammanfattning, innehållsförteckning och teoretiska 

utgångspunkt (verksamhetsteori) har Alexander Nilsson haft i samspråk med Pontus 

Johannesson. I bakgrunds delen har Pontus Johannesson skrivit texterna om Skolverket och medias 

bild av särskolan som verksamhet och Skolinspektionen – ökning av elever i särskola. Alexander Nilsson 

skrev i detta delkapitel om En skola för alla och inkluderings perspektivet. Texterna Skolverkets Allmänna 

råd - mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt Begrepp inom särskolan skrevs gemensamt. I 

delkapitlet forskningsavsikt skrev Pontus Johannesson En särskola i förändring och Elever med AST-
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diagnoser i den målstyrda skolan – konsekvenser av utbildningspolicy i svensk kontext. Alexander Nilsson 

skrev i detta delkapitel texterna Förberedelse för särskildhet - Särskolans pedagogiska arbete i ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv, Under rådande förhållanden: att undervisa särskoleelever – nio lärare berättar 

och Skolplacering för grundsärskolans elever - var och hur genomför eleverna sin obligatoriska skolgång.  Nio 

förstelärares arbete i grundsärskola och gymnasiesärskola – Resultat från en forskningscirkel och Dilemmas of 

difference, inclusion and disability: international perspectives on placement skrevs gemensamt. Syfte och 

frågeställningar, metod, resultat, analys, didaktisk relevans, vidare forskning och referenslista har 

även de skrivits gemensamt.  
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Bakgrund 

I bakgrund presenteras skolverkets och medias bild av särskolan som verksamhet där det förs ett 

resonemang om vilken syn det finns på särskolan och även om ökandet av antalet elever i särskola. 

I den andra delen av bakgrundsdelen skrivs det om Skolverkets Allmänna råd - mottagande i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan, som handlar om hur grundsärskolor ska arbeta vid 

mottagandet av nya elever. Skolinspektionen – ökning av elever i särskola? och 2011 skollag 

gällande autismspektrumet skrivs det om i del 3. Skolinspektionens rapport handlar om en 

inspektion om hur olika kommuner ta ansvar för handläggning och utredning inför beslut angående 

såväl mottagande i särskola som uppföljning av eleven och utskrivning av eleven från särskola. 

Bakgrundsdelen avslutas med En skola för alla och inkluderingsperspektivet, där det skrivs om hur 

begreppet ”En skola för alla” kan tolkas och om alla är inkluderade i skolansverksamhet ur ett 

inkluderingsperspektiv.  

 

Under 90-talet fram tills idag har vi sett en ökning på andelen elever på särskolor och i vår 

undersökning vill vi ta reda på vad det kan bero på men även vad särskolerektorer har för åsikter 

kring detta ämne. De senaste åren har debatten kring särskolan ofta kommit att handla om 

felplaceringar och andra kontroversiella frågor om exempelvis fosterdiagnostik, som innebär att 

olika tester och undersökningar ger information om fostret. Med hjälp av ultraljud, NIPT, 

fostervattenprov och moderkaksprov kan du få veta om fostret har vissa avvikelser. Vilket kan vara 

avgörande för att se om fostret har en diagnos eller inte (1177, 2018  
 

Skolverket och medias bild av särskolan som verksamhet 

I ett blogginlägg från Lärarförbundet (2017-02-24) skriver Per Båvner om att ökningen av elever i 

särskolan är orimlig och att riktlinjerna för hur de olika placeringarna av elever i särskolan bör ses 

över för att hjälpa de enskilda eleverna som har blivit felplacerade men även för att förbättra både 

särskola och grundskolan som verksamhet. En intressant aspekt utifrån detta är att det skett en 

minskning av elever i särskola mellan 2011–2015. En anledning till detta kan vara den lag om 

autismspektrumet som infördes läsåret 2011/2012. En annan anledning till att elevantalet kan ha 

minskat i grundsärskolan är att den nu blivit 9-årig istället för 10-årig (Båvner, 2017). 

  

SVT (2006) visar i en rapport från Skolverket att mellan 1990–2005 har det nästan skett en 

fördubbling av elever i särskolan. Utifrån Skolverkets rapport finns det flera aspekter som 

förklarar den stora ökningen. Undervisningen har förändrats från katederundervisning till en mer 

friare skola där alla ska vara inkluderade i undervisningen genom att delta i diskussioner och vara 

aktiva i undervisningen, vilket ställer högre krav på eleverna. Allt fler barn får diagnoser som 
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ADHD och Aspbergers syndrom (Autismspektrum) vilket innebär att dessa barn hamnar i 

särskola.  Enskilda tjänstemäns uppfattningar styr om hur de ska placera elever i särskola, vilket 

påverkar de beslut som tas. Detta kan tyda på att det saknas tydliga riktlinjer för vad som krävs 

för att gå i särskola eller i vanlig skola. Karin Wahlström som arbetar för Skolverket och skrivit 

rapporten hävdar att det kan finnas en osäkerhet kring testresultaten och hur de bedömt barn 

med diagnoser, vilket innebär att det finns elever i grundsärskola som egentligen inte borde vara 

där.  

 

I Skolverkets rapport (2018) framgår att elevantalet i särskola ökat läsåret 2017/18 med nästan 

7% i jämförelse med föregående år. En faktor till detta kan vara att elevantalet och elevkullarna 

blir allt större i grundskolan vilket kan innebära att mer elever har möjlighet att hamna i 

särskola.  Det växande elevantalet i särskolan kan ha effekter på hur verksamheten förändras men 

kan även leda till en förändrad bild om vilka elever som är i behov av särskola eller ej. Allt fler 

elever förflyttas från grundskola till grundsärskola och de flesta eleverna börjar sin skolgång i 

grundskola men på grund av olika faktorer förflyttas dessa elever till grundsärskola. En av 

anledningarna kan vara att en elev hamnar efter kunskapsmässigt och utvecklas inte i samma takt 

som sina klasskamrater. Detta påverkar även lärarna som måste hjälpa dessa elever att hela tiden 

“komma ifatt” sina klasskamrater. Eftersom kraven ökar på eleverna ju högre upp de kommer i 

årskullarna blir det i princip omöjligt för vissa elever att hänga med de övriga klasskamraterna 

vilket kan leda till utredningar för dessa elever. Om det inte finns en naturlig förklaring till varför 

den enskilda eleven hamnar efter sina klasskamrater kan en utredning hjälpa till för att en lärare 

och skolledning ska få förståelse för elevens svårigheter i skolan (Skolverket, 2018). 

 

Skolverkets Allmänna råd - mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. 

Innan en elev placeras i särskola ska en utredning genomföras och i genomförandet av en 

utredning ska det säkerställas om eleven tillhör grundsärskolans eller gymnasiesärskolans 

målgrupp.  Frågeställningen är om eleven inte når upp till grundskolans respektive 

gymnasieskolans kunskapskrav därför att hon eller han har en utvecklingsstörning eller ett 

tillstånd som enligt Skollagen jämställs med utvecklingsstörning. Utredningen består av en 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning av eleven och först efter en 

sammanvägning av dessa så kan en målgruppstillhörighet fastställas. Enligt Skolverket är det 

därför varken möjligt eller önskvärt att endast bygga ett mottagande på en precisering av en viss 

intelligenskvot (Skolverket, 2013, s.23). I de pedagogiska och psykologiska bedömningarna så ska 
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aspekter komma fram som ska tyda på att eleven tillhör målgruppen. Vidare så ska den sociala 

bedömningen utesluta andra förklaringar än en utvecklingsstörning till att eleven inte anses klara 

grundskolans respektive gymnasieskolans kunskapskrav och detta ska utgöra ett komplement till 

de övriga delarna i utredningen. Det som ligger till grund för elevens inlärningssvårigheter ska 

säkerställas. Den sista bedömningen i utredningen är den medicinska bedömningen och den avser 

att identifiera medicinska aspekter som möjliggör andra förklaringar än utvecklingsstörning till 

behovet av särskilt stöd, som till exempel kromosomavvikelse eller en neuropsykiatrisk diagnos. 

En utredning är inte fullständig förrän alla fyra bedömningarna har gjorts (Skolverket, 2013, s.23-

24). 

Skolinspektionen – ökning av elever i särskola? 

I Skolinspektionens rapport (2011) utreds och granskas beslut angående 715 slumpvis utvalda 

elever från 30 olika kommuner. Syftet med denna rapport är att inspektera hur de olika 

kommunerna tar ansvar för handläggning och utredning inför beslut angående såväl mottagande i 

särskola som uppföljning av eleven och utskrivning av eleven från särskola. Skolinspektionen har 

även granskat de beslut som fattats från behöriga beslutsfattare samt vårdnadshavarnas rätt till att 

välja vilken skolform deras barn ska tas emot i utifrån det beslut som tagits (Skolinspektionen, 

2011, s.6). Resultatet av granskningen visar att Skolinspektionen är kritiskt inställd till det de 

upplevt under sin inspektion, utifrån de nämnda kriterierna som inspektionen utgick ifrån. 

Skolinspektionen beskriver i sin rapport att det finns flera brister som att handläggningen inför 

mottagande i särskolan inte fungerar på rätt sätt och att den därmed inte blir rättssäker. Det finns 

även allvarliga brister kring besluten angående om en elev ska vara i särskola eller inte, främst 

utifrån de sociala och medicinska utredningarna om elevernas behov. Det innebär att kvaliteten 

på handläggningen och underlagen till att dessa elever är i behov av särskola inte räcker till. 

Skolinspektionen riktar kritik till de kommuner som granskats i inspektionen att de ej utgår från 

de nämnda kriterierna i sina beslut om en elev bör gå i särskola eller inte (Skolinspektionen, 2011, 

s.7). De aktuella kommunerna har fått ett krav från Skolinspektionen att de måste gå igenom alla 

sina utredningar gällande barn som idag går i grundsärskolan. Om en utredning visar att en elev 

inte bör gå i grundsärskola ska eleven snarast få chansen till att byta till grundskolan. Vid ett 

sådant utfall ska den tillhörande kommunen ge elev stöd oavsett vilket behov som står till 

förfogande så att denne elev ska klara av sin skolgång i grundskolan. Stödet som ges ska anpassas 

utifrån elevens behov vilket kan innebära i sådana här fall att det kan vara mycket omfattande 

(ibid).   
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2011 skollag 

Riksdagen har i juni 2010 beslutat om en ny skollag (2010:800). I denna kommer följande 

reglering att tillämpas från den 1 juli 2011. Enligt 7 kap. 5 § nya skollagen ska barn som bedöms 

inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav för att de har en utvecklingsstörning, tas emot i 

grundsärskolan. Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som 

omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Samråd med barnets 

vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt 

medgivande till att barnet tas emot i grundsärskolan, ska barnet fullgöra sin skolplikt enligt vad 

som gäller i övrigt enligt skollagen. Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan utan sin 

vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till barnets bästa. 

Följande förändring kommer att tillämpas gällande barn med autism eller autismliknande tillstånd. 

Enligt 29 kap. 8 § nya skollagen ska personer med autism eller autismliknande tillstånd jämställas 

med personer med utvecklingsstörning endast om de också har en utvecklingsstörning eller 

betydande begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada (Skolinspektionen, 2011, 

s.17). 

En skola för alla och inkluderingsperspektivet 

Begreppet “En skola för alla” har länge funnits i den svenska skoldebatten och innebörden har 

förändrats över tid och har kommit att betyda flertalet saker. Begreppet kan appliceras på hur 

skolan har sett ut ur ett historiskt perspektiv och i mitten av 1900-talet så diskuterades en enhetlig 

skola. Dock så har det inte alltid inneburit inkludering trots att eleverna funnits i samma skola. 

“En skola för alla” innebär att alla elever har rätt till utbildning, delaktighet, och inflytande över 

sin egen undervisning. Alla elevers utbildning ska vara likvärdig och undervisningen ska utformas 

på ett sätt så att alla elevers behov blir tillgodosedda (Larsson, 2013, s.154). 

Inkluderingperspektivet är ett förhållningssätt där elevers olikheter ses som en naturlig del och 

ska ses som en tillgång till lärande. Undervisningsmiljön ska utformas i enlighet med elevernas 

olikheter. Skolans styrdokument och läroplaner vilar på en demokratisk grund precis som 

regleringar för andra institutioner i samhället. Olikheter och mångfald ska rymmas inom 

begreppet “en skola för alla” och kärnan i en demokrati är just människors olikheter, respekt och 

att ta vara på människors unika egenskaper och rättigheter. I Sverige finns två kommunala 

skolformer, grundskola och grundsärskola. I och med att skolans styrdokument och läroplaner 

vilar på en demokratisk grund finns det en problematik kring att vi har en skolform, grundskolan, 

där eleverna anses vara dugliga och en annan skolform, grundsärskolan, där eleverna bedöms vara 

odugliga. Oavsett vad man anser om begreppen duglig och oduglig så är det så det ser ut: en grupp 

elever har inte tillträde till den skolform där majoriteten har sin tillhörighet (Swärd och Florin, 

2014, s.88).  
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”Den svenska utbildningspolitiken har ända sedan decennier vilat på en tydlig ambition att skapa 

”en skola för alla” där varje elev har rätt till en likvärdig utbildning och från vilken så få elever 

som möjligt segregeras. Skolan ska arbeta för att varje elev är delaktig och har inflytande över sin 

skolgång. Enligt målen för skolan ska verksamheten utformas så att undervisningen anpassas för 

varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket 2002b, s. 56). 
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Forskningsöversikt 

I denna del presenteras tidigare forskning om särskolan. Först presenteras syfte, urval och 

tillvägagångssätt i respektive forskning och sedan är avsnittet uppdelat i fyra teman; Särskola i 

förändring, två huvudspår i särskolan, särskolan som verksamhet och utvecklingsarbeten i särskolan. Resultaten 

som framgår i dessa studier presenterar i dessa teman.  

Presentation av tidigare forskning  

I den vetenskapliga artikeln Nio förstelärares arbete i grundsärskola och gymnasiesärskola – Resultat från en 

forskningscirkel rapporterar och beskriver Daniel Östlund om resultatet av flera utvecklingsarbeten 

som nio förstelärare arbetat med under läsåret 16/17. Dessa förstelärare är verksamma inom 

grundsärskola och gymnasiesärskola och forskningscirkeln har letts av Daniel Östlund. I 

forskningscirkeln var det primära fokuset var det kollegiala samtalet mellan deltagarna under 

dessa träffar (Östlund, 2017, s.15). Syftet med att arbeta med en forskningscirkel bygger på idén 

om att en pågående dialog mellan yrkesverksamma lärare och forskare ska bidra till utveckling av 

den egna praktiken eller verksamheten (Östlund, 2017, s.13). Samtidigt som de individuella 

projekten utvecklats så har deltagarna sökt och läst litteratur och dokumenterat respektive arbete 

(Östlund, 2017, s.15). Utgångspunkterna i de 7 olika utvecklingsprojekten som ingick i studien 

var: skolutveckling utifrån elevernas delaktighet och inflytande, olika aspekter av bedömning för 

lärande, elevhälsa, kommunikation och kollegialt lärande stått i förgrunden (Östlund, 2017, s.16).  

 

I studien En särskola i förändring (Eriksson Gustavsson, 2014) har de nya regelverken och 

reformbeslut som tagits angående grundsärskolans läroplan och lärarutbildningens nya 

inriktningar kring speciallärarutbildning synliggjorts och diskuterats. Studien syftar även till att få 

en förståelse kring vilka möjligheter och begränsningar dessa förändringar leder till. Studien 

genomfördes med enkäter och intervjuer med ett urval av informanter från olika 

verksamhetsnivåer från både skola och akademi. Urvalet kan delas in i tre olika grupper. Den 

första gruppen var chefer med övergripande ansvar för kommunernas utbildningar likaså 

utbildningsledare med ett särskilt ansvar för särskolan. Den andra gruppen var rektorer för 

grundsärskolan samt verksamma särskollärare. Den sista gruppen var studenter som var med för 

att kunna bidra med att utveckla lärares pedagogiska färdigheter och förmågor inför 

genomförandet av förändringarna (Eriksson Gustavsson, 2014, s.12).  

 

I avhandlingen Förberedelse för särskildhet - Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv av Diana Berthén (2007) så genomfördes ett forskningsarbete under läsåret 2002-2003 i 
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särskolan. Syftet med avhandlingsarbetet var att undersöka vad det särskilda med särskolans 

pedagogiska arbete består av och vilket lärande som möjliggörs i särskolan. De 

datainsamlingsmetoder som användes i forskningsarbetet var observationer, intervjuer och 

insamling av övrigt material som till exempel anteckningar från möten, dokument av olika slag, 

elevuppgifter, individuella elevplaner, osv (Berthén, 2007, s.45). De två verksamheter som ingick i 

forskningsarbetet var Träningsskoleklass och grundsärskoleklassen grundsär (Berthén, 2007, 

s.43). 

 

Delrapporten Under rådande förhållanden: att undervisa särskoleelever – nio lärare berättar skriven av 

Anna Blom (2003) som ingick i projektet ”Det särskilda med särskolan” syftar till att undersöka 

några intervjuade lärares pedagogiska arbete i särskoleverksamheten grundat i de förändrade 

förutsättningar för särskolans verksamhet som vuxit fram i och med kommunaliseringsreformen 

(Blom, 2003, s.12). Tillvägagångsättet för forskningsprojektet var att intervjua pedagoger med 

olika utbildningsbakgrunder och som undervisar i olika undervisningsgrupper. Nio lärare deltog 

och tre av lärarna var speciallärare, tre var specialpedagoger och tre var grundskollärare (Blom, 

2003, s.13). Sammansättningen av elevernas åldrar, eller skolår, inom respektive klasser följer den 

klassiska stadieindelningen med skolår F-3, 4-6 och 7-9+10. I studiens särskoleklasser går enbart 

särskoleelever (Blom, 2003, s.14). 

 

I examensarbetet Skolplacering för grundsärskolans elever - var och hur genomför eleverna sin obligatoriska 

skolgång? skriven av Johanna Adolfsson Gunnarsson och Karin Doyle (2016) undersöks hur och 

var elever inskrivna i skolformen grundsärskola genomför sin obligatoriska skolgång. Detta 

innebär att studien syftar till att undersöka elevers skolplacering i grundsärskolan, vilken kursplan 

eleven läser och elevens fysiska placering och skolans organisation. Studien är avgränsad till att 

undersöka placering för elever som innefattas i skolformen i grundsärskolan i 47 kommuner 

varav 34 deltog av Sveriges 290 kommuner. Det omfattar ungefär 1/7 av Sveriges kommuner och 

1/6 av Sveriges befolkning (Adolfsson och Doyle, 2016, s.9). 

Frågeställningar i examensarbete är: 

Hur organiseras grundsärskoleelevers obligatoriska skolgång avseende; kursplanstillhörighet? 

fysisk placering? skolans organisation? 

De insamlingsmetoder som anvädes var mixed methods, enkäter och reflexiva intervjuer 

(Adolfsson och Doyle, 2016, s.28). 

 

I artikeln Elever med AST-diagnoser i den målstyrda skolan – konsekvenser av utbildningspolicy i svensk 
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kontext, skriven av Stina Gårlin 2017, problematiseras konsekvenserna av policybeslut i dagens 

målstyrda skola för elever i behov av stöd. Forskningen riktar in sig på elever med den 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd (AST). I artikeln beskrivs 

förändringarna av riktlinjerna i styrdokument samt de nya villkoren för elever i behov av stöd. 

Frågeställningen lyder “Vad framkommer i forskning och rapporter om skolsituationen för elever 

med AST sedan den nya skollagen och läroplanen trädde i kraft i Sverige år 2011?” (Gårlin, 2017, 

s.90). 

 

I artikeln Dilemmas of difference, inclusion and disability: international perspectives on placement skriven av 

Brahm Norwich (2008) undersöks olika utbildningsutövares och administratörers perspektiv på 

placeringsdilemman för elever med allvarliga funktionshinder, och hur de löser dessa dilemman 

(Norwich, 2008, s.291). I studien ingick skolsystem i Storbritannien, USA och Nederländerna och 

totalt deltog 132 pedagoger och administratörer som arbetar i grundskola och grundsärskola. 50 

av dessa var i Storbritannien, 50 av dessa var i USA och 32 av dessa var i Nederländerna. I 

studien användes semi-strukturerade intervjuer som metod för att samla in data. Alla deltagare 

intervjuades om deras perspektiv på flertalet placeringsdilemman och för samtliga deltagare 

visades ett häfte med dessa dilemman i skriftlig form (Norwich, 2008, s.292). Samtliga intervjuer 

genomfördes på engelska men i Nederländerna där deltagarna inte pratade flytande engelska så 

fanns dilemmahäftet i en version på nederländska och en version på engelska. Datan från 

intervjuerna samlades in i två kategorier, upplevda dilemman och lösningar på dilemman, Dessa 

sammanställdes i statistikprogrammet SPSS och analyserade med hjälp av ett NVIVO-program.  

Förändring i särskolan – tema 1  

2011 kom en ny läroplan för särskolan som skulle vara en del av det förändringsarbete som skett 

inom särskolan de senaste åren. Den nya läroplanen var mer likartad den som fanns i 

grundskolan. Anledning till detta var att det skulle skapa förutsättningar för de två 

skolverksamheterna att samverka bättre än i jämförelse med förr. Grundsärskolans styrning innan 

denna förändring handlade om att undervisning och lärandet skulle bedömas “efter elevernas 

förutsättningar” för i nuvarande form är grundsärskolans läroplan mer mål- och kunskapsstyrd 

vilket innebär att betygsättningen och bedömningarna av elevernas insatser är mer likvärdiga 

(Eriksson Gustavsson, 2014, s.5). Speciallärarprogrammet förändrades och blev uppdelade i fyra 

nya specialiseringar; dövhet och hörselskada, synskada, grav språkstörning och 

utvecklingsstörning (SFS 2011:186).  
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De reformer som tillämpats ställer höga krav på speciallärarutbildningen som ska förbereda 

studenterna för den utveckling och undervisning som kommer ske i särskolan framöver. Det 

innebär inte bara att de nya reformerna ska förändra speciallärarutbildningen utan det ska finnas 

en vetenskaplig grund i förändringsarbetet som överensstämmer med den utveckling som sker 

inom särskolan (Eriksson Gustavsson, 2014, s.8). Särskolan ses annorlunda och har en betydelse i 

att möta vissa elevers behov, samtidigt som det finns en segregering och särskiljning inom denna 

skolformen som kan vara negativ. Särskolan kan vara en lösning men utifrån vissa aspekter var 

det inte det på grund av elevernas särskilda behov. Det handlar mer om att grund - och 

gymnasieskolan inte är anpassade utifrån dessa elevers förutsättningar och behov (ibid, s.38). 

Såväl efterfrågas särskolans lokalmässiga placering som organisation, elevgrupp och 

utbildningsinnehåll. Vidare visar resultatet att det fanns en avsaknad mellan särskolan och grund 

och gymnasieskolan gällande samverkan (ibid, s.39). Lärare verksamma inom särskolan ansåg 

även att det var de som tog initiativ och gav förslag på en samverkan mellan de två skolformerna. 

De ansåg att det var en “ensidig” önskning från särskolans håll och upplevde att de i själva verket 

inte fick ett gensvar från grundskolan. Särskolan delade med sig av sina erfarenheter samtidigt 

som de inte fick något i gengäld (ibid, s.39-40). Lärarna diskuterade vidare att idealet vore att 

ämneslärare från grund- och gymnasieskolan kunde på ett bättre sätt samverka med behöriga 

speciallärare inom särskolan för att byta erfarenheter och därmed utveckla didaktiska kunskaper 

tillsammans (ibid, s.40). 

 

Efterfrågan på fördjupad kunskap om särskilda behov som funktionsnedsättning och 

utvecklingsstörning kan nu tillgodoses på ett annat sätt i form av den nya utbildningen.  Samtidigt 

upplevde dessa studenter en fortsatt segregering, såväl organisatoriskt som innehållsligt i den 

utbildning de gick i jämförelse med lärarprogrammet. De liknar fortfarande utbildningen på 

samma sätt som eleverna i särskolan då de är segregerade i en egen skolform och ingen 

samverkan görs mellan grundskolan, gymnasieskolan och särskolan (Eriksson Gustavsson, 2014, 

s.41). Förändringsarbetet av de nya styrdokumenten, läroplanen och kunskapskraven hade fått en 

tydligare inriktning mot kunskapskrav i särskolan än i jämförelse med förr. Skillnaden mot 

tidigare styrdokument var omfattande och innebar en stor utmaning för särskolan som 

verksamhet (ibid, s.43). Det finns svårigheter med att tolka och implementera de nya 

kursplanerna i verksamheten samtidigt som andra sysslor ska upprätthållas ansåg de intervjuade 

lärarna. De ansåg att de blivit lite utelämnade i det själva arbetet och saknade stöd av såväl 

Skolverket och rektorer i detta omfattande förändringsarbete (ibid, s.44). Ett exempel på detta är 

att tidigare bedöms och betygsätts elevers kunskaper utifrån “elevens förmåga” men i nuvarande 
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läroplan ska eleverna betygsättas utifrån de skärpta kunskapskraven och inte utifrån elevens 

förmåga (ibid, s.44). Dessa förändringar kan dels innebära att styrdokumenten i särskolan blir mer 

likartade grundskolan och gymnasieskolan. Samtidigt är det inte helt oproblematiskt då de högre 

kunskapskraven för eleverna och en tydligare bedömning av deras insatser görs utifrån ett 

striktare betygssystem som inte funnits förr (ibid, s.45). 

 

I en analys Utifrån en organisatorisk nivå fanns det brister och begränsningar inom 

förvaltningsnivån som till exempel den kommunala överblicken, en outvecklad samsyn och 

likvärdighet när det gällde särskolan som verksamhet, likaså belystes avsaknaden av 

specialpedagogisk kompetens. Förvaltningsnivån skulle inte enbart förändra dessa strukturella 

och organisatoriska brister utan skulle även vara tvungna att se över styrdokumentens krav på 

särskolans innehåll och vad det är för kompetens som saknades i deras verksamhet för att kunna 

vara med i förändringsarbetet av att implementera en ny läroplan (Eriksson Gustavsson, 2014, 

s.47). Reformerna som iscensattes hade tidigare varit efterfrågade och förändringsarbetet hade 

redan börjat till viss del. Särskolan som verksamhet lyftes fram i de nya styrdokumenten och de 

tidigare omsorgsinriktade kraven hade bytts ut till mer kunskapsbaserade krav, vilket de som 

deltog i studien var positiva till. Förvaltningsnivå och verksamhetsledningsnivå hade ett bra 

samarbete för att skapa en väl fungerande särskola och gymnasiesärskola. Med regelbundna 

träffar diskuterades det om hur de ska arbeta för att implementeringsarbetet av den nya 

läroplanen ska blir så bra som möjligt (ibid, s.49). Avslutningsvis var särskolans förändrade 

arbetsinnehåll och de nya reformdirektiven en viktig del i vidare forskning om huruvida elever 

och personal ska utvecklas och samtidigt få reda på om detta är rätt väg att gå för att elevernas 

lärande ska bli bättre (ibid, s.49).  

  

Den nya policyförändringen som framtogs 2011 gällande att elever inom 

AST(autismspektrumtillstånd) inte längre hade rätt till särskola utan blev hänvisade till 

grundskolan.  Den förändring hade som syfte att gynna dessa elever i undervisningen för 

grundskolan. Dessvärre har det gett motsatt effekt då undersökningar från Skolverket 2016 visar 

att det finns en hög skolfrånvaro och att måluppfyllelsen är låg (Gårlin, 2017 s.97-98). Elever med 

AST deltar mindre i undervisningen och har en lägre måluppfyllelse menar Gårlin och syftar till 

undersökningar som gjorts av Autism- och Aspergerförbundet 2016 (ibid, s.97-98). De 

förändrade kunskapskraven i Lgr 11 gör det problematiskt för elever med AST då kraven är 

“typiska” svårigheter för människor med AST som exempelvis analysförmåga, kommunikativ 

förmåga och förmågan att hantera information. För att få diagnosen AST krävs det att du har 
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nedsatt föreställningsförmåga och kommunikationsförmåga (ibid, 2017, s.98-99). 

Skolinspektionens granskning (2012) av elever visar att skolor och personal saknar fördjupad 

kunskap om vilka behov elever med en AST-diagnos har. Vidare får skolor svårt att sätta in de 

åtgärder som krävs för att besvara dessa elevers behov menar Gårlin (ibid, s.101).  

 

Sammanfattningsvis anser Gårlin att elever med AST-diagnoser har påverkats negativt av den nya 

läroplanen och flertalet elever med en AST-diagnos uppnår inte kunskapskraven och får därmed 

inte någon gymnasiebehörighet efter avslutade grundskolestudier och Gårlin anser det är av stor 

vikt att skolsituationen för elever med AST måste förbättras så att dessa elever kan uppnå det 

minsta betyget E (ibid, s.102-103). Avslutningsvis bör autismkompetens inom personal förbättras 

och då främst inom de undervisningssituationer och sociala situationer som de med diagnosen 

AST kan ha svårigheter med. Detta kan även tyda på den höga frånvaron och den låga 

måluppfyllelsen hävdar Gårlin (ibid, s.103). 

Två huvudspår i särskolan – tema 2 

Särskolan är en verksamhet med två huvudsakliga motiv; det kunskapsmässiga målet och det 

sociala målet. Den dubbla målsättningen framstår som en genomgående utmaning för särskolan 

och kräver kompetens bland personal för att iscensätta undervisningssituationer som strävar mot 

dessa två motiv.  

 

Tränings 

Den verksamhet som Träningsskoleklass - Tränings iscensätter präglas av sättet att organisera en 

undervisningsmiljö där det är möjligt att förbereda eleverna för ett framtida vuxenliv. Motivet 

med verksamheten eller det centrala uppdraget uppfattar personalen vara att skapa 

förutsättningar för eleverna att klara sig i ett kommande vuxenliv och ett samhällsdeltagande 

(Berthén, 2007, s.123). På tränings går elever med utvecklingsstörning och som inte bedömts 

uppnå grundskolans kunskapskrav. 

 

Grundsär 

Den verksamhet som Grundsär iscensätter präglas i sättet att organisera ett sammanhang där 

rutiner och regler och arbetssätt framstår som överordnat (Berthén, 2007, s.168). “Det uppfattade 

uppdraget i Grundsär förefaller i första hand handla om att skapa ett skolsammanhang och lära 

eleverna att bli skolelever”. I Grundsär är det huvudsakliga målet att eleverna ska tränas och 

förberedas till att bli skolelever (Berthén, 2007, s.169). 
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I Bloms(2003) forskningsarbete framgår det att de huvudsakliga målen för undervisningen i 

grundsärskolan varierar mellan att eleverna ska tillämpa sig baskunskaper som till exempel lära sig 

läsa, skriva och räkna, att eleverna ska utveckla och/eller stärka sitt självförtroende, de ska bli socialt 

fostrade och att öka lusten att lära och motivation inför skolarbetet (Blom, 2003, s.88). Vissa av 

målsättningarna benämner Blom (2003) som framåtsyftande då det handlar om för eleverna att 

införskaffa sig kunskap inför en tänkt framtid. Detta kan både innebära baskunskaper för att klara 

av vardagen och att bli socialt fostrade till det omgivande samhället. De resterande två 

målsättningarna kan delvis betraktas som framåtsyftande men beaktar även nuet som till exempel 

att öka elevernas självförtroende. Vidare kan även målsättningen att öka lusten och motivationen 

vara till för att eleverna ska uppleva välmående i stunden, samtidigt som en önskan finns om att 

en ökad lust ska leda till att eleven är mer motiverad att tillämpa sig kunskaper (Blom, 2003, s.88-

89). Viktigt att poängtera är att; ”Lärarna nämner de olika målen i olika stor utsträckning; några 

nämner samtliga målsättningar, andra betonar endast någon av dem” (Blom, 2003, s.89). Alltså så 

råder det delade meningar till vilken grad de olika målsättningarna betonas. 

 

De huvudsakliga målen för undervisningen i grundsärskolan varierar och därmed även de 

handlingar som verksamheten iscensätter för att uppnå målen. Målet med verksamheten Grundsär 

är att eleverna ska tränas till att bli skolelever och därmed tränas eleverna i vad lärarna uppfattar 

som viktiga komponenter för en kompetent skolelev. Till exempel så tränas eleverna att följa 

instruktioner, räcka upp handen, lära sig bokstäver och siffror, osv (Berthén, 2007, s.169). Att 

träna eleverna inför en skolverksamhet liknar det uppdrag som finns i förskolan och det 

traditionella skolinnehållet intar en underordnad roll. Verksamheten bedrivs på ett sätt som syftar 

till att disciplinera eleverna och göra dem förberedda inför skolundervisningen. Detta är inte ett 

problem i sig utan problematiken finns i, enligt Berthén, att detta förberedelsearbete inte tycks få 

något slut utan det pågår år efter år (Berthén, 2007, s.169). 

 

Målet med verksamheten Tränings är att träningen av eleverna präglas av att personalen ställer 

krav på eleverna. Eleverna ska utveckla vardagskompetenser i form av egenvård, sysselsätta sig på 

egen hand och att utveckla kommunikativa färdigheter samt formandet av sociala kompetenser 

som sammanfaller med sociala normer. Dessa framträder som centrala i personalens arbete. Det 

traditionella skolinnehållet undermineras och personalen uppfattar sitt uppdrag som ett 

fostransuppdrag (Berthén, 2007, s.123). I Tränings är det fokus på funktionella färdigheter och 

inte traditionella skolfärdigheter. Exempel på innehåll i undervisningen är att eleverna ska 
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utveckla förmågan att förmedla sin vilja och sina känslor till andra och att kunna be om hjälp.  

 

Vidare så finns väsentliga delar i särskolans handlingar i strävan mot motivet. I arbetet med att 

sträva mot de huvudsakliga målen framförs flertalet väsentliga komponenter för att bedriva 

undervisning i grundsärskolan. De beståndsdelar som framkommer i intervjuerna i studien 

sammanfattar Blom (2003) till förberedelse, tid, individualisering respektive konkreta och flexibla metoder 

(Blom, 2003, s.89). Förberedelsekomponenten syftar till att skapa en trygghet för eleverna som 

därmed kan leda till ökat självförtroende men det syftar även till att leda till bättre 

skolprestationer. Tid hänger även det ihop med önskan till att leda till ökat självförtroende då det 

ger eleven utrymmet till att hinna tillägna sig baskunskaper och till egna reflektioner. De två sista 

komponenterna Individualiseringen och de konkreta och flexibla metoderna uppges syfta till att varje 

enskild elev ska ha möjlighet att klara av de uppgifter hen ställs inför (Blom, 2003, s.90). 

Skillnaden i undervisningen av särskoleelever gentemot undervisningen av grundskoleelever är 

mer en gradskillnad än en artskillnad då särskolepedagogiken innehåller ett större mått av de ovan 

nämnda komponenterna. Vissa komponenter är ömsesidigt beroende av varandra, dock så 

framstår andra som svåra att förena som till exempel att eleverna ska tillägna sig tillräckliga 

baskunskaper samtidigt som att eleverna inte ska pressas för hårt, då för högt eller fel ställda krav 

kan innebära en risk att eleverna inte utvecklar sitt självförtroende (Blom, 2003, s.89). 

 

I resultatet i Adolfsson och Doyles (2016) enkätstudie framgår det att totalt i undersökningen har 

ca 45 % av eleverna sin tillhörighet i grundsärskolan med inriktning träning och 55 % av eleverna 

i grundsärskola med inriktning mot grundsär och därmed läser enligt de kursplanerna. Vidare ska 

nämnas att av de elever som läser efter mer än en kursplan, läser antingen en kombination av 

grundskola och grundsär, eller grundsär – träning (Adolfsson och Doyle, 2016, s.63). 

 

Särskola som verksamhet – tema 3 

I Adolfsson och Doyles studie framgår det att det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper på 

hur man betraktar sin egen roll vid mottagandet/inskrivningen av elever i grundsärskolan. I vissa 

fall så ansåg rektorer, chefer och samordnare sig själva som ansvariga vid en skolplacering, medan 

specialpedagoger, och andra rektorer ansåg sig ingå i en grupp. Antal grundsärskoleelever i de 35 

olika kommunerna varierade stort (Adolfsson och Doyle, 2016, s.71-72). Angående var eleven 

placeras och skolans organisation framgår det i studiens resultat att en grundsärskoleplacering 

innebär med högsta sannolikhet inte en integrerad skolgång i de fall eleven läser efter 
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träningsskolans ämnesområden(grundsär-tränings). En grundsärskoleplacering kan mycket väl 

innebära integrering i de fall eleven läser huvudsaklig inriktning ämnen (grundsär-grundsär). 

Vidare så tolkar Adolfsson och Doyle resultaten och påpekar att det framstår som lika vanligt att 

organisera grundsärskolans klasser med ”grundsär och träning på samma skola men i skilda 

klasser” som ”grundsär och träning på samma skola i gemensamma klasser” (Adolfsson och 

Doyle, 2016, s.73). Avslutningsvis så anser Adolfsson och Doyle att det mest slående resultatet av 

studien är; “att det är svårt eller mycket svårt att tolka tydliga tendenser i svaren, då variationen är 

mycket stor”. 

 

Forskningsstudien i artikeln Dilemmas of difference, inclusion and disability: international perspectives on 

placement skriven av Brahm Norwich (2008) visar att det finns både positiva och negativa effekter 

av placeringar med elever ur ett dilemmaperspektiv.  En holländsk rådgivare ansåg att det finns 

en problematik med att exkludera elever till specialskola, särskilt elever med Downs syndrom 

som kände sig utanför och ledsna “De känner sig dåliga för att de går till en specialskola”. 

Samtidigt anser de intervjuade från England och USA att elever med allvarliga funktionshinder 

inte får den studiero de behöver i vanliga klasser (Norwich, 2008, s.299). Dessa elevers beteende 

och svårigheter kan vara skadliga att ha i vanliga klasser. Om det är 30 elever i en klass som måste 

fokusera och sköta sina studier och om det är en elev som beter sig på ett sätt som påverkar 

andras lärande, måste det hanteras säger en engelskalärare (ibid, s.299).  En positiv effekt av att 

exkludera elever med svåra funktionshinder var att dessa elever kände att de fick lättare att 

koncentrera sig och de uttryckte ofta att de ville studera själva säger en amerikansk lärare (ibid, 

s.301). En annan positiv sak med exkludering är att de elever som exkluderas får bättre tillgång till 

smågrupper där studenter med svårare funktionsnedsättningar kan få undervisning utifrån deras 

behov och nivå (ibid, s.301). Avslutningsvis huruvida dessa elever med funktionsnedsättning ska 

inkluderas eller exkluderas utifrån klassrummet, finns egentligen inget riktigt bra svar på. Att 

sträva efter både jämlikhet och inkludering samtidigt som det finns en stor relevans i att 

differentiera alla elever och se olika på dem utifrån deras egenskaper är nog den bästa möjliga 

vägen. Detta sammanfattar dilemmaperspektivet i skolan ganska bra (ibid, s.302). 

Utvecklingsarbeten i särskola – tema 4  

I det sista temat i avsnittet forskningsöversikt presenteras ytterligare relevant forskning om 

särskolan. I artikeln Nio förstelärares arbete i grundsärskola och gymnasiesärskola – Resultatet från en 

forskningscirkel presenteras sju utvecklingsarbeten i särskolan som sammanställts av Daniel 

Östlund.  
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Utvecklingsinsats - Lärande och bedömning 

Lena Eliasson och Susanne Rodin beskriver, i sin del av artikeln, ett utvecklingsarbete om 

bedömning för lärande och där syftet med utvecklingsarbetet var att stärka lärarnas förmåga att 

lägga upp undervisningen på ett sätt som är tydligt kopplat till målen i läroplanen och respektive 

kursplan. För att ge eleven möjlighet att utveckla deras förmågor på bästa möjliga sätt och 

möjliggöra en mer rättssäker och rättvis bedömning (Eliasson och Rodin, 2017, s.25). I arbetet 

mot kunskapsbedömning och betygsättning används skolverkets A-B-C-D modell (Eliasson och 

Rodin, 2017, s.33). Resultaten av utvecklingsarbetet visar att syftet med undervisningen har blivit 

tydligare för samtliga pedagoger och att samarbetet kring att skriva gemensamma pedagogiska 

planeringar har avdramatiserats då det har varit tillåtet att diskutera undervisningens innehåll och 

A-B-C-D modellen fungerar väl gällande att utforma kollegialt lärande där både lärarnas 

erfarenheter och vetenskaplig grund blir synligt (Eliasson och Rodin, 2017, s.39-40). 

 

Elevfokus som ökar elevernas delaktighet, inflytande och motoriska förmåga 

Eva Dehlin beskriver i sin del av artikeln genomförandet av ett utvecklingsprojekt där fokus har 

varit att utveckla elevernas motorik och elevernas möjlighet att utöva inflytande och öka den egna 

delaktigheten under raster. Eleverna som deltagit i detta utvecklingsarbete läser enligt 

ämnesområden (Dehlin, 2017, s.42). Resultatet av utvecklingsarbetet visar en snabb utveckling på 

elevnivå vilket har lett till att motivationen bland personalen har ökat samt att delaktigheten 

och inflytande ökar i takt med att motoriken utvecklats bland eleverna(Dehlin, 2017, s.62).  

 

Elevers rätt till samlad elevhälsa. Om att starta upp elevhälsoteam på två grundsärskolor. 

Malena Östlund beskriver i sin del artikeln hur arbetet med elevhälsa påbörjats i två 

grundsärskolor och där syftet var att skapa rutiner och strukturer för två elevhälsoteam, på en 

grundsärskola åk F-6 och på en grundsärskola åk 7-9 (Östlund, 2017, s.67). I utvecklingsarbetet 

användes en trygghet- och trivselenkät för att identifiera potentiella utvecklingsområden inom 

elevhälsoarbetet (Östlund, 2017, s.62). I enkäterna framgår det att det finns en diskussion om ett 

hälsofrämjande arbete men att de insatserna som genomförs primärt är inriktade på att lösa akuta 

problem.  

 

Systematiskt kvalitetsarbete – ett sätt att utveckla undervisningen i grundsärskolan 
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Josefine Josefsson beskriver i sin del av artikeln ett systematiskt kvalitetsarbete på en 

grundsärskola med att införa en bedömningspolicy med syfte att utveckla elevernas kunskaper 

(Josefsson, 2017, s.82). Denna bedömningspolicy framtogs av samtliga pedagoger och ska 

fungera som en gemensam pedagogisk grund för träningsskola/grundsärskola och resultatet efter 

utvecklingsarbetet synliggjordes genom enkäter som riktades till personal och elever (Josefsson, 

2017, s.83-87). I resultatet framgår det bland annat att det har skett en stor utveckling gällande 

synliggörandet av målet för eleverna och synliggörandet av elevernas kunskaper vilket troligtvis 

kan kopplas till att arbetet i sig har ökat medvetenheten hos personalen. Vidare framgår det att 

det saknas verktyg för att synliggöra elevernas kunskaper i träningsskolan och att delar av 

verksamheten kan inspireras av hur grundskolan arbetar men att andra delar måste snegla mot 

förskolan(Josefsson, 2017, s.101). 

 

Kollegialt lärande – för delaktighet och inflytande i undervisning av elever i språklig sårbarhet inom särskolan 

Studien som presenteras hade till syfte att skolledning och kollegor skulle ha ett övergripande 

utvecklingsområde 2016 HT och 2017 VT, för att utveckla elevernas kommunikation för 

delaktighet och inflytande. Huvudfokus skulle ligga på det kollegiala lärandet där alla lärare skulle 

arbeta med att utveckla elevernas möjligheter till att utveckla sin kommunikativa förmåga för att 

kunna blir mer integrerade och delaktiga i undervisningen (Klefbeck, s.107, 2017). För att ta reda 

på kollegiets användning av applikationer som riktar in sig på kommunikation genomfördes en 

enkätstudie där kollegiet fick besvara frågor om deras användning av dessa applikationer. 

Resultatet HT 2016 visade att delar av de initiala målsättningarna med att öka elevernas 

användande av applikationer med kommunikation hade ökat i samtliga undervisningsgrupper. 

Resultatet VT 2017 visar att kollegiet kom överens om tre betydelsefulla begrepp som skulle 

användas för att kunna bedöma kunskaper inom kommunikation och dessa var: kommunikation, 

initiera (samspel/kommunikation), avsluta (samspel/kommunikation) (ibid, s.114). Det visade sig 

även att eleverna vågade experimentera mer med sina IPads och då kommunikations-

applikationer (ibid, s.114). Sammanfattande tankar från kollegialitet visar att de var positiva till 

studien och att den visar många nya upptäckter: Kollegiet fick ny kunskap om elevernas 

användande av bilder och hur de kan kommunicera med dessa. De hade lärt sig att använda sig av 

ett mer kritiskt förhållningssätt till den information och direktiv som ges av föreläsare och 

samarbetspartners.  

 

Digitala verktyg och bildstöd – en självklarhet i gymnasiesärskolan?  



 

 23 

Kristin Grannby (2017) i Digitala verktyg och bildstöd – en självklarhet i gymnasiesärskolan? beskriver 

hon att hennes arbete innebär att inspirera, stötta och driva till nytänkande angående digitala 

hjälpmedel för pedagoger. Hennes uppdrag är att utveckla den kommunikativa miljön genom att 

tillföra bildstöd som en naturlig del av skolans olika miljöer (ibid, s.127). Målet med tjänsten är att 

utveckla nya arbetssätt som ska öka elevernas självständighet, lärande och delaktighet (ibid, 

s.129). Resultatet av det utvecklingsarbete som gjorts visar att den skola Grannby arbetat på har 

satsat på ett gemensamt bildstödsystem (InPrintprogrammet) som hela personalstyrkan har 

möjlighet att använda sig av. Intresset för bildstöd och digitala verktyg i undervisningen har ökat. 

Det kollegiala samarbetet hade ökat och det hade genomförts ett flertal diskussioner kring 

användning om hur de arbetar med digitala verktyg. Elever med olika kommunikationsformer 

hade blivit mer delaktiga i undervisningen samt att deras förutsättningar ökat att nå skolans mål. 

En annan viktig effekt som utvecklingsarbetet medförde var att spontana samtal i vardagen 

mellan elev-elev och elev-lärare/assistenter hade uppstått mer frekvent i skolmiljön (Grannby, 

2017, s.140.  

 

Kollegialt lärande i gymnasiesärskolan – hur personalens sätt att ge feedback påverkar elevens lärande  

Marcus Falk och Malin Stoltz (2017) studie Kollegialt lärande i gymnasiesärskolan – hur personalens sätt 

att ge feedback påverkar elevens lärande syftar till att medvetandegöra och synliggöra personalens sätt 

att ge återkoppling i verksamheten, för att därefter genom filmning och reflektion utveckla och 

förändra sättet att samtala om och ge återkoppling till elever. Författarna framhäver i 

resultatdelen att kollegialt lärande skapar ett reflekterande synsätt samt att organisationen 

(kollegiet) blir mer mottagliga för lärande. Personalen delger varandra sina erfarenheter i 

verksamheten och detta leder till att elevernas inlärning ökar (ibid, s.157).  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Dessa är ett verksamhetsteoretiskt 

perspektiv och ett dilemmaperspektiv. I denna del presenteras det verksamhetsteoretiska 

perspektivet först genom att hur det har vuxit fram ur ett sociokulturellt perspektiv för att sedan 

sammanfatta Leontievs och Engströms perspektiv på och vidareutveckling av perspektivet. 

Ytterligare framförs varför det verksamhetsteoretiska perspektivet är relevant för pedagogik. 

Dilemmaperspektivet presenteras primärt ur Claes Nilholms perspektiv på specialpedagogik. 

Ett verksamhetsteoretiskt perspektiv  

Det verksamhetsteoretiska perspektivet har sina rötter i den kulturhistoriska skolan med 

förgrundsfigurer som Vygotsky och Leontiev. Inom den kulturhistoriska skolan ryms även det 

sociokulturella perspektivet. Gemensamt för dessa perspektiv är att människan ses som en aktiv 

och social varelse, vars utveckling är kulturellt och historiskt formad (Berthén, 2007, s.47). Vidare 

så betraktas mötet mellan individen och dess omgivning som medierande. Inom ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv anses verksamheten vara den nödvändiga analysenheten. 

 

Inom verksamhetsteori så är uppfattningen att individ och samhälle bildar en enhet som inte kan 

delas upp. Individ, samhälle och omgivning ska inte analyseras som enskilda enheter utan som en 

gemensam helhet, även detta står i samklang med det sociokulturella perspektivet. Det som dock 

skiljer dem åt är vad som ska ingå i analysenheten. I det sociokulturella perspektivet så är det 

fokus på medierade handlingar och språkdata medan i det verksamhetsteoretiska perspektivet så 

är det verksamheten där individen ingår och formas som ska analyseras (Berthén, 2007, s.47). 

Dessa verksamheter där individer ingår formar individen men samtidigt så formar individen 

verksamheten. Med verksamheter avses komplexa och historiskt framväxta system av 

motivdrivna, målinriktade mänskliga handlingar som syftar till att åstadkomma lösningar på 

behov av något slag (Engeström, 1987; Leontiev, 1977/1986). Dessa växer fram som ett svar på 

samhälleliga behov som uppstått i relation till någon form av brist (Berthén, 2007, s.48). I Sverige 

finns två kommunala skolformer, grundskola och grundsärskola. Engeström & Miettinen 

förtydligar begreppen behov och brist i Activity theory and individual and social transformation 1999. 

Behoven räknas som mänskliga och dessa är historiskt och samhälleligt framväxta konstruktioner. 

Problemen eller den upplevda bristen motiverar till konkreta handlingar som konstituerar 

verksamheter som utbildning, sjukvård, fritidsverksamheter, militär, räddningsväsendet, post och 

bank (Engeström & Miettinen, 1999). I Sverige går detta att appliceras på våra två skolformer, 
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grundskolan och grundsärskolan. I och med att skolans styrdokument och läroplaner vilar på en 

demokratisk grund finns det en problematik kring att vi har en skolform, grundskolan, där 

eleverna anses vara dugliga och en annan skolform, grundsärskolan, där eleverna bedöms vara 

odugliga (Swärd och Florin, 2014, s.88). Behovet av en skolmiljö för de elever som inte anses 

rymmas inom den vanliga skolan har uppstått. Denna brist har motiverat till handlingar om att 

skapa en alternativ skolform för elever, grundsärskolan. Viktigt att notera är att elevens 

funktionsnedsättning inte är gåtan som ska lösas utan istället menar Vygotskij att lösningen finns i 

funktionsnedsättningen om den sociala miljön är stödjande. Det är alltså inte nedsättningen i sig 

som påverkar människors psyke på ett negativt sätt utan den sociala miljöns hållning eller 

inställning till den (Knutagård, 2003, s.28).    

 

Centrala begrepp inom verksamhetsteori 

Först och främst så ska begreppet verksamhet förklaras. Verksamhet är ett grundläggande 

begrepp inom verksamhetsteorin och ett vetenskapligt grundläggande begrepp är styrande för 

den teoretiska utveckling inom det område som ska undersökas och förklaras (Knutagård, 2003, 

s.44). Grundbegreppet om människor kan delas upp i tre olika varianter. Det första varianten är 

människan som en produkt av sina drifter och instinkter. Den andra varianten är människan som 

en produkt av samhället och den tredje är att människan är kombination av dessa. Detta är den 

vanligaste varianten och verksamhetsteorin tar en ny utgångspunkt på kombinationen av individ 

och samhället och fokuserar istället på spänningsfältet mellan dessa två grundbegrepp på 

människor (Knutagård, 2003, s.44). Kollektiva eller samhälleliga verksamheter innehåller även 

den individuella verksamheten och detta synsätt inom verksamhetsteorin är ett mer konkret sätt 

att se på förhållandet mellan individen och samhälle (Knutagård, 2003, s.45). 

 

Vad är då en verksamhet? I vardagen benämns en verksamhet som ett fortlöpande arbete eller 

någon aktivitet som människan deltar i. Med andra ord så ingår vi ständigt i olika verksamheter 

med mer eller mindre tydliga mål/motiv. En verksamhet är uppbyggd på människors handlingar 

som är mer eller mindre styrda beroende på motivet med verksamheten (Berthén, 2007, s.51). 

Motivet eller motiven ger mening, betydelse och sätter igång de handlingar som utförs. Vidare så 

är motivet en igångsättande faktor för att verksamheten ska uppstå från första början och genom 

att det existerar ett behov som det finns en möjlighet att tillfredsställa (Berthén, 2007, s.52). 

Objektet/motivet är föremålet för verksamheten. 
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Vygotskijs modell 

Verksamhetsteori har sin start i Vygotskijs kritik mot tidigare beskrivning av beteende. Tidigare 

beskrevs beteende som någonting som byggde på en direkt reaktion på en stimulus. Vygotskij 

menade istället att; “biologiska, elementära reflexer på stimuli utvecklas hos barnet på ett specifikt, 

endast för människan, typiskt sätt” (Linikko, 2009, s. 51). Den mänskliga förmågan att tillägna och 

använda sig av ett språk leder till att språket blir ett andra gradens stimuli. Människans användning 

av artefakter som verktyg och symboler leder till en mer komplex formel där människors beteende 

inte enbart är baserat på en reaktion på ett stimuli (Linikko, 2009, s. 51). 

 

Figur 1 (Vygotsky, 1978, s. 40) 

 

Leontiev verksamhetsteori  

Leontiev (1986) har arbetat med att analysera tänkande på en marxistiskt grund. Inom Leontievs 

verksamhetsteori är begreppet verksamhet centralt men ytterligare begrepp som lyfts fram är motiv, 

handling och operation i samband med verksamheten (Linikko, 2009, s. 51). Leontiev framhåller 

att ”tänkandet är en levande mänsklig verksamhet med samma principer som en praktisk 

verksamhet”(Linikko, 2009, s. 51). Den praktiska verksamheten delas således in i tre olika nivåer 

med olika drivkrafter på respektive nivå. Den första nivån innebär att en verksamhet har ett motiv 

som styr och motivet formas i sin tur utifrån det behov som ska tillfredsställas. Vidare ska påpekas 

att alla verksamheter har ett motiv, dock så kan det vara mer eller mindre tydligt. Den andra nivån 

är att verksamheten består av handlingar som är målinriktade. Den tredje nivån innebär enkla 

rutinmässiga utföranden som kallas operationer, dessa styrs av rådande betingelser (Linikko, 2009, 

s. 52). Nedan följer en modell på hur dessa nivåer förhåller sig till varandra. 
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Figur 2 (Leontiev, 1987).  

 

Denna modell (figur 2) visar på processer inom verksamheten, där händelser kan likna varandra 

men tillhör olika nivåer eller har olika riktningar (Linikko, 2009, s.52). Leontiev (1986) menar på 

att en verksamhet ska ses som en ständig rörelse mellan dessa nivåer. Det centrala med att 

analysera en verksamhet ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv är att identifiera och definiera 

dessa ovan nämnda nivåer. Däremot ska dessa inte analyseras som enskilda enheter utan ständigt 

i relation till varandra och verksamheten som helhet (Linikko, 2009, s. 53). Handlingar delas in i 

två kategorier, omedvetna och medvetna. Omedvetna handlingar betraktas som vanor och rutiner 

och medvetna handlingar går av sig själv och dessa kallas även för operationer. Utöver detta kan 

identiska handlingar ha olika mål och olika handlingar kan ha samma mål, dock så kan handlingar 

enbart förstås i relation till den verksamhet de genomförs inom. I de mål som finns i en 

verksamhet, som handlingarna har subordinerats, avspeglar ett samhälleligt motiv men även 

personliga motiv som finns hos den eller de som utför handlingarna (Berthén 2007, s.53).  

 

Engeströms verksamhetsteori  

Engeström (1987) vidareutvecklar Vygotskijs triangel (figur 1) och kritiserar den för att inte fånga 

den sociala aspekten och samarbetskaraktären i en verksamhet. Han menar på att triangeln 

beskriver verksamheten på ett begränsat och situationsbundet sätt och Engeströms egen modell 

syftar till att vidga kontexten. För att genomföra detta så ska flertalet faktorer beaktas för att 

möjliggöra en bättre analys av handlingar som sker inom verksamheten (Linikko, 2009, s. 54). 

Individer som deltar i en verksamhet producerar och reproducerar sig själva som medlemmar i en 

gemenskap och därmed också själva strukturen för verksamheten. Subjektet är individer eller 
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grupper i verksamheten och det är deras handlingar som förverkligar verksamheten. Objektet är 

verksamhetens huvudfokus eller problem som ska transformeras. Subjektet har en föreställning 

hur objekten ska transformeras så att motivet kan förverkligas (Linikkor, 2009, s. 55).   

I triangeln(figur 3) använder Engström sig av terminologin från nationalekonomiska teorier och 

dessa är produktion (A), distribution (B), utbyte (C) och konsumtion (D). Varje mindre triangel i 

den stora triangeln motsvarar en aspekt av dessa fyra (Linikko, 2009, s. 55). Vad dessa aspekter 

innebär beskriver Marx (1857/2003). 

 

Figur 3 (Engeström, 1987, s. 65) 

 

I ett skolsammang så återfinns undervisningen och målet med undervisningen i produktionsfältet 

(A). Distributionsfältet (B) består av den arbetsfördelning som arbetslaget tillämpar och i 

utbytesfält (C) finns regler och skolans kultur som styr det gemensamma handlingarna. I 

konsumtionsfältet (D) lyfts undervisningsmålets roll för subjektet och för gemenskapen fram 

(Linikko, 2009, s. 54). En elev är det generella objektet för skolverksamhet för utan elever skulle 

det inte finnas någon skolverksamhet. Varje enskild elev ger även uttryck för motivet vilket leder 

till specifika handlingar. En elev i en särskild undervisningsgrupp kan ses om en avvikande elev, 

och det eleven ska formas till kan vara den normala eleven (Linikko, 2009, s. 54). I arbetet med 

att subjektet, som i ett skolsammanhang ses som lärare, ska forma objektet då eleven i det här 

fallet, används artefakter. Artefakter kan till exempel vara språk och verktyg. Något som till 

exempel kan påverka lärarens val av artefakter och således de handlingarna som genomförs är om 



 

 29 

eleven har en diagnos. Det finns en risk att lärarens val av artefakter och handlingar hör till 

diagnosen och inte tilltalar elevens unika behov (Linikko, 2009, s. 55). 

Dilemmaperspektivet  

Dilemmaperspektivet var ett nytt sätt att se specialpedagogiken utifrån, detta perspektiv byggde 

på att se dilemman som en sorts grundläggande motsättningar där det inte finns någon 

tillfredsställande lösning. Inom dilemmaperspektivet blir de etiska och demokratiska frågorna 

viktiga då detta perspektiv i grunden handlar om hur personal inom särskolan ser på elever i 

behov av särskilt stöd men även hur särskolan ska vara så demokratisk som möjligt. Precis som i 

skolan handlar även särskolan om att inkludera alla elever oberoende vilka förutsättningar och 

intressen eleverna har. Särskolan ska vara demokratisk och alla elever ska få den undervisningen 

som ger de möjlighet att klara av de mål som finns i läroplanen. Utifrån detta ska oavsett elevers 

behov, politiska och etiska åsikter ha rätt till samma utbildning vilket kan vara svårt för lärare att 

hantera. Detta innebär att vissa sociala, politiska och etiska ställningstagande får företräde vilket 

påverkar de elever som hamnar utanför dessa ramar vilket blir ett dilemma för lärarens 

undervisning (Nilholm, 2005, s.132). 

  

De dilemman som förekommer inom de specialpedagogiska perspektiven tas upp av Nilholm, 

2003: 

1.Individ ställs mot kategorisering 

2.Brist ställs mot olikhet 

3.Kompensation ställs mot deltagande (Nilholm.2003.s.68). 

Utifrån dilemmaperspektivet kan både det kompensatoriska perspektivet och det kritiska 

perspektivet kritiseras för att i dessa perspektiv betona en aspekt i ovanstående dilemman för 

mycket. Inom särskola och skola behövs det göras en avvägning mellan två mål där båda målen är 

önskvärda men står i motsättning till varandra, här uppstår ett dilemma. Detta kan exemplifieras 

genom att en elev inte ska pekas ut som speciell baserat på vilka behov/svårigheter som finns 

samtidigt som en lärare måste kunna identifiera elevens svårigheter för att kunna ge rätt stöd. 

Inom särskola bör olikheter ses som något eftersträvansvärt men samtidigt finns det en risk att 

eleven inte får rätt stöd om elevens brister inte identifieras och kompenseras för. Om läraren 

grundar sin undervisning på att inte peka ut någon och alla ska vara med, ”olikheter är positivt”, 

kan det bli problematiskt gällande de andra eleverna som är inom ramen för ”idealet”. Dessa 

elever kan hamna i skymundan och inte få sin särskilda undervisning vilket innebär att deras 

brister inte blir synliga på samma sätt som de eleverna i ”behov av särskilt stöd”.  Det innebär att 
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lärare inom särskola som arbetar med att diagnostisera och ha särlösning i undervisningen 

riskerar att missa de andra målen, att inte peka ut och att alla ska vara delaktiga i undervisningen 

oavsett behov. Detta leder till att utbildningssystemet kompenserar för de eleverna i behov av 

särskilt stöd men i själva verket blir dessa elever segregerade och exkluderade från skolans 

ordinarie undervisning (Dyson & Millward, 2000, s.164). Detta skapar ett dilemma mellan ett 

“ideal” med elever som klarar av undervisningen och “de i behov av särskilt stöd” som inte klarar 

av undervisningen. De dilemman som lärare måste reagera på ger stora spänningar i skolorna. 

Dessa spänningar leder till att rektorer känner av detta då de måste acceptera ett ökat antal elever 

med särskilda behov. Lärare känner ett engagemang för blandade grupperingar och inkludering 

men samtidigt känner de en omöjlighet att göra det bra då eleverna är på olika nivå. Detta kan ses 

ur ett dilemmaperspektiv som en målkonflikt mellan det kritiska och kategoriska perspektivet 

(Dyson & Millward, 2000, s.162).   

  

  

Särskolan handlar till stor del om att vissa elever skiljs från andra i klassrummet beroende av 

diagnostisering och särlösning man ser ”annorlunda på dessa elever”. Ändå finns det tydliga 

direktiv från skolverket och läroplanen att skolan ska arbeta med ett inkluderingsperspektiv 

genom att alla elever ska vara inkluderade i klassrummet och i undervisningen så mycket som 

möjligt. Det finns alltså ingen lösning på detta problem som är tillfredsställande för både 

elevernas och lärarnas behov då dessa två synsätt motsätter sig varandra. Det finns även andra 

dilemman som särskolan behöver arbeta med hela tiden gällande delaktigheten, närvaro i 

klassrummet samt balansen om dessa elever med särskilda behov ska få sin undervisning i mindre 

grupper. Dessa dilemman kan ses utifrån vilka svårigheter det finns med att balansera 

undervisningssystemet ur ett dilemmaperspektiv där det varken finns något som är fel eller en 

lösning på dessa dilemman (Nilholm, 2007). Nilholm förtydligar dilemmaperspektivet genom att 

det finns två olika poänger med detta perspektiv. Den ena poängen gäller den etiska dimensionen 

då elever i behov av särskilt stöd givetvis behöver det stöd de kan få men ur en etisk dimension 

identifieras dessa elever som ”onormala” alltså att de inte följer idealet. Det kan anses som ibland 

att man ”jagar” identifieringen av problemen hos dessa elever ändå det är positivt att hitta 

identifiera dessa problem då eleverna i dessa fall kan få rätt stöd och stimulans skriver Nilholm 

(2007). Den andra poängen som lyfts fram handlar om betydelsen av maktfrågor. Balansen 

mellan hur saker och ting uppfattas ur olika perspektiv beroende på vem det är som ser på det. 

Det finns en sida som anser att det kategoriska perspektivet är korrekt och vara problematiken 

finns hos eleven, det vill säga eleven är i behov av särskilt stöd. Den andra sidan anser att det 
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kritiska perspektivet är korrekt att problemet inte ligger hos individen utan i hur skolan sköter sin 

undervisning, miljön som eleven verkar i. Nilholm menar att det inte är vilket perspektiv som ska 

gälla och vilket som är korrekt inom svensk specialpedagogik som är det viktiga utan hur de ska 

arbeta med elever i behov av särskilt stöd som blir det viktiga och då blir de olika perspektiven 

oväsentliga i detta fall (Nilholm, 2007).  

 

 

Vidare ska tilläggas att skolans och läroplanens inkluderingsarbete kan bli problematiskt ur ett 

dilemmaperspektiv. Lärare visar frustration och osäkerhet kring hur de ska organisera sin 

undervisning för mångfald och variation från ett inkluderingsperspektiv. Samtidigt som begreppet 

inkludering kan vara väldigt oklart vad det innebär för lärare då det saknas riktlinjer på hur 

inkluderingsarbetet ska redogöras och synliggöras i skolan (Gidlund, 2017, s.442). Detta innebär 

att lärare styrs av en inkluderande skola och får inte styra själva om de kan exkludera elever och 

hittar en annan metod som är bättre anpassad för dessa elever (ibid). 

 

Didaktisk relevans 

Studien som gjorts har en didaktisk relevans inom forskning om särskolan. Studien är relevant för 

personal och rektorer inom särskolan men den är även relevant för personal inom skolan. 

Eftersom personal inom skolan kan ta lärdom om hur särskolan individanpassa sin undervisning 

och arbeta med kommunikation på ett annat sätt som kanske inte finns inom ramen av deras 

verksamhet. Denna studie bli även didaktisk relevant vars vårdnadshavare som har fått sina barn 

felplacerade men kan även vara intressant för vårdnadshavare som har sina barn i särskolan för 

att lära sig mer om hur särskolan är uppbyggd ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Denna 

studie ger även en inblick av vad några av de styrande personerna ”särskolerektorerna” anser om 

deras verksamheter, vilket kan vara viktigt för de personer som arbeta med att utveckla särskolan 

på ett eller annat sätt. Denna studie kan även vara en del av vad särskolan behöver för att 

utveckla sin verksamhet. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka erfarenheter och uppfattningar som rektorer i 

grundsärskolan besitter kring de underlag som existerar i arbetet med att placera elever i 

grundsärskolan samt särskolerektorernas uppfattningar om verksamheten i grundsärskolan. Dessa 

analyseras och jämförs ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv och dilemmaperspektivet. 

  

1. Vilka möjligheter och begränsningar upplever de intervjuade särskolerektorerna inom 

grundsärskolan som verksamhet? 

 

 

2. På vilka olika sätt beskriver de intervjuade särskolerektorerna att de arbetar med 

placeringar av elever och vilka erfarenheter har de kring de metoder som används?  
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Metod 

I följande avsnitt presenteras metoderna som använts i vår studie. Inledningsvis görs en 

redogörelse för varför denna metod är bäst tillämpad till vår studie, vilka avgränsningar metoden 

medför och hur metoden kommer att presenteras och genomföras i studien. De metoder som 

används är kvalitativa intervjuer av särskolerektorer som sedan kommer att analyseras. Studien 

består även av en litteraturdel som analyseras och redogörs i studien. Dessa metodval har skett i 

anslutning till våra teoretiska perspektiv (dilemmaperspektiv och verksamhetsteori) och till de 

aktuella frågeställningarna.  

Kvalitativa intervjuer  

Kvalitativa intervjuer innebär att intervjuerna är baserade på enkla och raka frågor som den 

intervjuade personen besvarar med komplexa och innehållsrika svar. Detta medför en bas med 

intervjusvar som analyseras utifrån mönster, åsikter och idéer från den intervjuade personen. 

Målsättningen med dessa intervjuer blir att skapa en samtalssituation som skapar en god kontakt 

mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Trost, 2014, s.25). Målet är att detta 

kommer leda till att den intervjuade personen vågar dela med sig av sina åsikter och tankar kring 

sitt ämne (Cohen & Manion, 1994).   

Verksamhetsteoretiskt perspektiv  

Den kvalitativa data som införskaffas genom intervjuerna med rektorer i grundsärskolan ska 

analyseras ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv. Det sker genom att analysera verksamhetens 

motiv, handlingar och behov. Analysarbetet har huvudsakligen genomförts utifrån Engeströms 

modell som är en utveckling av den kulturhistoriska verksamhetsteorin (Engeström, 1987). 

Metodiskt övervägande   

Den valda metoden av kvalitativa intervjuer kan medföra både positiva och negativa aspekter. En 

fördel med denna metod är att en intervju kan ge mer information eftersom följdfrågor alltid kan 

användas i intervjun vilket ge mer fördjupade och analyserade svar i undersökningen.  Denna 

metod medför även åsikter av ”experter” på det ämne som studien handlar om. Intervjuerna ge 

även svar på de frågor som ställs inom det specifika ämnet och om det finns några funderingar/ 

frågor kan den intervjuade personen alltid förtydliga sina svar. En negativ aspekt av detta 

metodval är att intervjuerna är oftast väldigt subjektiva och att svaren på dessa intervjufrågor kan 

bli svåra att göra en analys av. Det kan även bli en konsekvens av att forskningen byggs utifrån 
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ett litet antal enheter i jämförelse med kvantitativ forskning som är baserad på mer enheter.  De 

svar som ges av intervjuerna kan även ta lång tid att sammanställa och analysera men även att 

kodas och transkriberas.  I användandet av denna metod är det viktigt att fundera över 

tystnadsplikten vilket innebär att ingen obehörig ska få veta det som sägs i intervjun, 

anonymiteten (att ej namn eller andra igenkänningstecken finns med i intervjun) och 

konfidentiellt (det som sägs i intervjun kommer inte föras vidare, ingen mer ska få reda på vad 

som sagts i intervjun). 

 

I valet av metod är det viktigt att metoden som väljs ha en hög validitet och reliabilitet. Vilket i 

sin tur innebär att det som mäts är relevant i sammanhanget (Validitet) medan det som mäts görs 

på ett tillförlitligt sätt (Reliabilitet).  I intervjufrågorna finns det en hög validitet då frågorna är 

ställda inom ett specifikt ämne (särskola) vilket i sin tur innebär att de intervjuades svar är baserat 

på det ämnet vi vill ha svar på. I intervjuerna finns det en reliabilitet i att de svar som kommit in 

genom intervjuerna är tillförlitliga på ett så sätt att orden som sagts är inspelade och 

transkriberade. Även kan dessa intervjuer ha en lite lägre reliabilitet då intervjuerna är besvarade 

genom personliga åsikter av särskolerektorerna och kan bli svårt att hitta fakta på detta. Vilket 

innebär att det måste finnas en hög tillförlitlighet mellan den/dem som sköter intervjuerna och 

den intervjuade. Det finns även en möjlighet av att kunna dra slutsatser om att generaliserbarhet i 

studien är hög då resultatet är baserat på 6 av 8 särskolors verksamheter, vilket är majoriteten av 

den stad vi valt göra intervjuerna i. 

Urval 

I urvalet av deltagande personer i våra intervjuer har vi valt att enbart intervjua särskolerektorer 

eftersom de anses vara “experter” på det ämne vi skriver vår studie om. Deras kunskaper och 

erfarenheter kring hur deras verksamheter fungerar kan ge oss en inblick och ett verktyg till att 

analysera och få fram ett resultat utifrån de forskningsfrågor vi har. Intervjuerna gjordes på fyra 

personer för att få en överblick och samtidigt kunna se de detaljer som skiljer personerna åt. En 

överrepresentation av deltagande personer i en kvalitativ intervjustudie kan påverka så att 

materialet blir ohanterligt vilket kan leda till att det blir endast ett urval av det viktiga från varje 

intervju utan att läsaren av studien får en helhetsbild av intervjuerna (Trost, 2014, s.143). 

Profilpresentation  

SR1 är utbildad grundskollärare, förskollärare och har en lärarlegitimation i grundskolan. Utöver 

detta har hen läst ett treårigt rektorsprogram och 90 HP i skolledarkunskap. SR1 har varit 

verksam som lärare och arbetat som arbetsledare i ca 20 år. SR1 har varit verksam skolvärlden ca 
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30–35 år. Hen har varit rektor i grundsärskolan i ca 1,5 år och innan det varit verksam som rektor 

på en grundskola.  

SR2 är utbildad lärare, förskollärare, speciallärare och specialpedagog och slutligen en 

rektorsutbildning. Hen har varit verksam i skolvärlden i 35–37 år och har arbetat i sin nuvarande 

rektorsroll i 8,5 år.  

SR3 är utbildad 1–7 lärare i matte, NO och svenska. Utöver det så är SR3 utbildad i 

specialpedagogik och IKT-pedagog upp till gymnasiet. Hen läser rektorsutbildningen samtidigt 

som hen är verksam som särskolerektor.  

SR4 är utbildad ämneslärare i samhällskunskap, geografi och historia och en rektorsutbildning. 

Hen har arbetat sedan 80-talet arbetat ett tiotal år som lärare och sen biträdande rektor från 2000. 

Först biträdande i 4 år och därefter lite olika rektorsjobb. I sin nuvarande rektorsroll har SR4 

arbetat i 4,5 år. 

Tillvägagångsätt  

Vi kontaktade sex verksamma grundsärskolerektorer i en stad i mellansverige på mail och på 

telefon och fyra av dessa sex kontakter var lyckosamma. En grundsärskolerektor avböjde att delta 

på grund av tidsbrist och en har varit okontaktbar. I studien intervjuas fyra grundsärskolerektorer 

som representerar sex grundsärskolor då två av dessa rektorer ansvarar för två skolor.  

Tre av intervjuerna var telefonintervjuer och en skedde på plats och alla spelades in med 

godkännande av den deltagande parten. Alla deltagare har muntligt och skriftlig givit sitt 

medgivande om att deras svar får användas i studien men att de ska vara anonyma 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vidare så har samtliga intervjuer transkriberats och sparats. Det är 

samma grundfrågor (Se bilaga 2) som ställts men följdfrågorna har sett olika beroende på hur den 

intervjuade har svarat. De tre intervjuerna genomfördes via telefon och en på plats. En svårighet 

med intervjuerna på telefon är att det kan vara svårt att känna av vilka känslor den intervjuade har 

till ämnet och kan även bli lite opersonlig. Den som gjordes på plats få en annan närhet och ett 

mer känslorikt intryck.  Intervjufrågorna ställdes av Alexander Nilsson och Pontus Johannesson 

förde anteckningar samt flikade in med följdfrågor om det var något som var oklart eller 

behövdes tydliggöras. Samtliga intervjuer var mellan 35-50 minuter och transkribering delades 

upp då båda transkriberade två intervjuer var.  
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Resultat 

Vårt resultat är baserat på de intervjuade personernas svar och presenteras utifrån följande fyra 

olika teman.  

1. Placering av elever och utredningar om placering.  

Detta tema handlar om hur placeringarna görs och vilka åsikter som finns kring de utredningar 

som görs, om ökningen av antalet särskoleelever från 90-talet och om felplaceringar.  

2. Motiv och mål i grundsärskolan som verksamhet.  

I detta tema redovisas vilka åsikter de intervjuade särskolerektorerna har om vilka motiv/mål 

grundsärskolan som verksamhet har och vilka utmaningar den står inför.   

3. Handlingar mot motivet i grundsärskolan som verksamhet. 

Här redovisas vilka möjligheter och begränsningar som finns i verksamheten som möjliggör 

motiven/målen så att de kan uppnås. Temat innefattar även hur särskolan som verksamhet 

arbetar organisatoriskt samt vilka redskap som används för att uppnå målen. Slutligen diskuteras 

hur särskolerektorerna arbetar och vad som är specifikt med deras verksamhet. 

4. Dilemmaperspektivet inom särskolan som verksamhet.    

I detta tema problematiseras de dilemman som kan uppstå inom särskolan som verksamhet 

och vad det finns för åsikter kring dem. Vidare diskuteras hur de olika särskolerektorerna arbetar 

med de dilemman som uppstår och hur dessa skiljer sig åt i jämförelse med grundskolan.  

 

Placering av elever och utredningar om placering  

I detta tema presenteras av särskolerektorernas åsikter och upplevelser kring ökningen av 

elevantalet i särskolan sen 1990, 2011 lagändring om elever med autism, erfarenheter kring 

arbetet med utredningar kring placering av elever och vilken utredning som väger tyngst, 

fallgropar med placeringar av elever på en grundsärskola samt erfarenheter om felplaceringar. 

Ytterligare presenteras erfarenheter kring vad det beror på att elever förflyttas från grundskola till 

grundsärskola och hur ofta det sker att de förflyttas direkt från förskolan. Avslutningsvis kommer 

placering från särskoleklass till träningsskoleklass diskuteras och redogöras för hur de intervjuade 

arbetar och vad de anser om det. 

 

 I frågan om det skett en ökning av elever i särskolan från 1990, så visar svaren att de intervjuade 

inte har en fullständig statistik på om det hade ökat. Alla var väldigt förvånade eftersom enligt 

deras utsago hade elever i särskolan minskat i den kommun de arbetar i under 2010-talet.  
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Långt tillbaka fanns det obs-klasser, resursklasser, det fanns specialelever där elever fick går med 

inlärningssvårigheter i specialskolor men det är långt tillbaka då jag gick i skolan. Man hade specialklasser. 

Delade på barn så de som gick i vanliga skolor hade inga inlärningssvårigheter. Detta har vi idag också då vi har 

väldigt stor spridning i grundskolan. Men att de har ökat, beror väll om det finns för stora inlärningssvårigheter 

då blir det omöjligt att har de i vanlig skola (SR1). 

 

 

Enligt SR3 kan ökningen möjligtvis bero på att det kommit in väldigt många nyanlända i 

särskolan men antyder även att personen ifråga inte har sett statistik på det men har en upplevelse 

av det. Jag tror att det handlar om att man har hittat verktyg för att uppmärksamma elever i gråzonen- SR 2. 

I frågan om vad de har för åsikter om 2011:s grundlag om autismspektrumet är alla överens om 

att det var ett viktigt beslut. De intervjuade personerna anser att autism inte tillhör särskola 

eftersom det inte är en utvecklingsstörning vilket är ett av kraven för att en elev ska bli placerad i 

särskola.  

 

Helt rätt tycker jag. För det är ju en intellektuell funktionsnedsättning som är det man ska ha, sen om man har 

tilläggsdiagnos inom autismspektrumet eller inte det är ju liksom en bidiagnos eller en ytterligare diagnos som kan 

ställa till det väldigt väldigt mycket men ska ju vara placerad i särskolan för att man har en IF-diagnos, inte för 

att man har autism (SR3). 

 

Det som ligger till grund för ett beslut om vilken skolform en elev ska gå i har inte med autismen 

att göra, utan det handlar om vilken nivå eleven ligger på (SR2). De är svåra att ha och göra med i 

grundskolan men de är oftast begåvade de klarar sig på sitt sätt (SR1). Utifrån deras erfarenheter av arbete 

med autistiska elever i särskolan ser de svårigheter med att ha autistiska elever i grundskolan 

eftersom flertalet av dem kan ha svårt att hantera sociala koder men även att anpassa sig till 

undervisningen i grundskolan. De intervjuade berättar även att det finns ett stort spektrum 

mellan svag och grav autism vilket leder till att de med svag autism har större möjligheter av att 

klara sig i grundskolan i jämförelse med de eleverna med grav autism. Lärarkåren måste få mer 

kunskap om autism för att hantera dessa elever och det kräver av lärarna. För eleverna tycker jag det 

är bra ändå det ibland kan uppstå problematik med de sociala koderna som finns i grundskolan (SR1).  

 

Särskolerektorernas erfarenheter kring arbetet med utredningar kring placering av elever var 

väldigt olika. En upplever att hen arbetar och har arbetat med det väldigt mycket medan de andra 

säger att det inte ingår i deras arbetsuppgifter utan det är ett myndighetsarbete i placering av 
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eleverna. Jag gör inga sådana här utredningar utan det är ju specialister.  Läkare – den medicinska, en psykolog 

– gör den psykologiska, social utredning kan göras av en kurator (SR1). Särskolerektorerna anser att de 

fyra olika utredningarna (medicinska, psykologiska, pedagogiska och sociala) behövs för att 

placeringen av eleven ska bli korrekt. De fyra utredningar måste alltid finnas i botten innan man placera en 

elev, det är ju det som är underlag för att placera en elev i grundsärskola (SR1). Alla var inne på att den 

psykologiska utredningen är den som väger tyngst. Den psykologiska och den pedagogiska väger väldigt 

tungt, då det handlar om att tillgodose elevens undervisning. Samtidigt kan du inte utesluta de andra 

utredningarna (SR1). SR2 anser att den psykologiska utredningen väger tungt men även att den 

medicinska måste vara giltigt. Den psykologiska bedömningen väger tungt eftersom du behöver ha en bevisad 

utvecklingsstörning “IF-diagnos” för att komma till särskolan men det kan vara svårbedömt då det är den 

sammanlagda bedömningen som avgör (SR3). Detta innebär att utan diagnos får inte eleven gå i 

särskolan oavsett vilka svårigheter den har med det pedagogiska och sociala i skolan.  

 

Utifrån vilka möjlighet och begränsningar det finns med dessa utredningar anser de att underlaget 

för utredningarna är en bra grund för vilka som borde gå i grundsärskola och vilka som inte ska 

vara där eller har blivit felplacerade. Det gäller att lita på professionaliteten som finns hos de personer som 

gör dessa utredningar (SR1). SR3 anser att en begränsning kan vara att besluten hamnar hos 

myndigheten inom utbildningsförvaltningen och att besluten kan tas om en elev bör förflyttas till 

grundsärskolan utan att rektorn är medveten om det. Detta kan bli problematiskt om inte rektorn 

är medveten om vad för svårigheter eleven har när den sedan anländer till grundsärskolan.  

 

 

Ett problem som finns och som förmodligen alltid kommer att finnas är ju de här barnen som befinner sig i 

gränslandet mellan att där det kan liksom vara svårt att liksom fastställa är det här en intellektuell 

funktionsnedsättning eller inte (SR4).  

 

 

Detta är ett dilemma som är väldigt problematiskt för grundsärskolan som verksamhet och kan 

allra främst handla om elever med autism. Det handlar om vilka kunskaper skolan har om elevers 

svårigheter. SR2 anser att elevassistenter, lärare och ledningen har mycket kunskaper runt de 

funktionsnedsättningarna som finns inom deras verksamhet  

 

Ett dilemma som kan uppstå i särskolan är att vårdnadshavare inte har förståelse för sitt barns 

svårigheter “kunskapsmässigt” men även vilka problem det finns med en svag ekonomi inom 
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särskolan som verksamhet. Elevers “vårdbehov” blir drabbade om det inte finns tillräckligt med 

bemanning på grundsärskolan. Det kan bli problematiskt med nyanlända elever då det kan vara 

svårt att veta om det beror på det intellektuella eller om det beror på språket efter en utredning 

(SR4).  

 

Föräldrar som inte är redo för att ha en elev på en lägre utvecklingsnivå tänker jag. De tänker att de vill i 

möjligaste mån att de ska läsa matte, svenska och engelska och sådär och då kan det bli högre krav på elever. Och 

att bemanningen i en grundsärskoleklass mot ämnen den är ju mycket lägre, det är ju mycket lägre skolpeng man 

blandar ju upp så att man behöver ju kunna liksom gå lite på toaletten kanske och klara sig i en korridor själv 

och förflytta sig lite och det är många elever som inte klarar om man är på väldigt låg nivå. Så det ser jag som en 

fara och en brist (SR3). 

 

De intervjuade särskolerektorerna hade olika erfarenheter om felplaceringar och hur ofta de 

uppstår. SR4, SR3, SR2 hade erfarenheter där elever förflyttats från grundskolan till 

grundsärskolan och det har känts fel. SR1 hade inga erfarenheter av detta men medger att hen 

upplevt felplaceringar mellan grundsärskola och träningsskoleklass vilket är en annan aspekt av 

felplaceringar. Det kan vara så att du märker att eleven inte når målen, då måste de omprövas om de verkligen 

är en grundsärskoleelev och isåfall om de inte är det kan de omplaceras till träningsskola (SR1). De andras 

erfarenheter om detta ämne är annorlunda. SR4 säger att elever har gått i särskola och så 

upptäcker personalen att det inte verkar vara rätt och elevens placering i särskola ifrågasätts. De 

andra två (SR2, SR3) särskolerektorerna berättade om hur de upplevt felplaceringar och vilka 

konsekvenser det kan få för eleverna.   

 

Det kommer in elever som man har trott har en intellektuell funktionsnedsättning och sen när man börjar 

hitta en lite tryggare och lugnare miljö så kan det vara så att de har varit med om traumatiska händelser som gör 

att de har ångestbeteenden. Vilket gör att vi signalerar till myndigheten igen och då gör de en utredning för att se, 

då måste de skyndsamt utreda eleven (SR3) 

 

Då visar det sig ofta att när den här eleven kommer i rätt skolform sen så utvecklas den så, men har inte haft 

möjligheten när man har gått i vanlig grundskola för den personen har ju inte fattat någonting och bara suttit av 

tiden egentligen. Då kan man också fråga sig hur mår man som människa om man hamnar så fel, man måste ju 

få en ganska dålig självbild (SR2). 
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Resultatet av en felplacering kan vara förödande för en elevs skolgång som dessa två citat belyser. 

En elev som gått i grundskolan utan att ha blivit utredd kan få en dålig självbild då den förstår att 

den inte är på samma nivå kunskapsmässigt som sina klasskamrater vilket följderna kan bli av en 

felplacering. SR3 understryker att den pedagogiska miljön för eleven eller ett trauma inte ska vara 

avgörande för om en elev har en intellektuell funktionsnedsättning eller inte.  

 

De intervjuades erfarenheter kring vad det beror på att elever förflyttas från grundskola till 

grundsärskola och hur ofta de förflyttas direkt från förskolan var varierande. De var enade om att 

det är väldigt vanligt att de elever som går i förskolan med en intellektuell funktionsnedsättning 

förflyttas direkt till grundsärskolan. Det finns ingen anledning till att testa dessa elever i 

grundskolan. De som ligger på gränsen prövas i grundskolan först innan det görs en bedömning 

anser (SR1). Statistiskt sätt så skulle jag gissa på 50% av de elever som kommer in i grundsärskolan kommer 

direkt från förskolan. Den främsta anledningen till att elever förflyttas från grundskola till grundsärskola är att 

de inte når målen. Det handlar om att när en elev inte når kunskapskraven och har inte kapaciteten att klara 

det, då ska den förflyttas (SR4). För de elever som inte förflyttas direkt när lärare och övrig 

skolpersonal märker att det inte finns någon möjlighet att eleven kommer uppnå målen kan det 

leda till negativa konsekvenser. Det gäller för lärare att uppmärksamma dessa fall så att inte 

eleverna är felplacerade. Dessa elever hamnar efter och har svårt att klara målen. De ligger ett par år efter de 

andra klasskamraterna, klyftorna växer kunskapsmässigt hela tiden. Det kommer inte tillslut att gå med att ha 

eleven kvar i grundskolan (SR1). 

Motiv och mål i grundsärskolan som verksamhet  

Gällande vad som anses vara det huvudsakliga motivet med grundsärskolan så är den allmänna 

uppfattningen från de intervjuade särskolerektorerna att eleverna ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt och nå sin fulla potential. Detta är en uppfattning som samtliga särskolerektorer 

delar. Skillnaderna ligger istället inom vad eleven anses ska uppnå sin fulla potential.  

SR1 menar att eleverna ska nå sin fulla potential inom både kunskapsspåret och vardagsspåret. 

Vidare betonas vikten av att undervisningen ska vara individuell då alla eleverna ligger på sin egen 

nivå. SR2 menar att målet för deras verksamhet är att eleverna ska få en bra skolgång och en bra 

utveckling mot målen men tillägger att vad som betonas beror ju på skolformen. Vi har ju 

träningsskoleelever och där är spannet väldigt brett, det gäller alla (SR2). 

 

SR2 och SR4 beskriver tidigare erfarenheter av grundsärskolan som en verksamhet där fokus har 

legat på trygghetsaspekter och sociala aspekter men att det har skett ett en övergång i synsätt 
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inom grundsärskolan då båda antyder att elevernas kunskapsutveckling har fått en mer betydande 

roll än vad det tidigare har haft. SR2 berättar om tidigare erfarenheter i rektorsyrket där det har 

varit fokus på att eleverna ska ha en bra dag och måluppfyllelsen var mindre intressant. Det 

ansågs vara viktigare att ta en promenad än att undervisa eleverna (SR2). SR4 resonerar på ett 

likande sätt som SR2 och beskriver en verksamhet där fokus har legat på trygghetsaspekter och 

sociala aspekter. Vidare förtydligar SR4 att övergången till ett tydligare kunskapsmotiv inte är en 

tillfällighet utan att det är en process som har tagit ett antal år (SR4). SR3 är rektor på två 

grundsärskolor där alla eleverna läser utifrån träningsskolans ämnesområden och hen betonar att 

ingen av de elever hen ansvarar för kommer att delta i ett framtida arbetsliv och därmed är 

kunskapsmotivet underordnat de sociala aspekterna. Vidare så anser SR3 att det huvudsakliga 

motivet med deras två verksamheter är att eleverna ska hitta ett socialt sammanhang och 

kommunikation blir därmed det viktigaste kunskapsmålet. Kommunikation är ett av de fem 

ämnesområden i grundsärskolan med inriktning mot träning (SR3). SR3 är rektor på två 

grundsärskolor med 33 elever på ena skolan och 37 elever på andra skolan och samtliga elever 

läser enligt läroplanen för grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan. 

Utveckla varje elev, så optimalt och så bäst som möjligt (SR3) 

Handlingar mot motivet i grundsärskolan som verksamhet 

När motivet med en verksamhet har förtydligats blir det relevant att se vilka handlingar som 

genomförs inom verksamheten för att försöka uppnå motivet. I intervjuerna beskriver 

särskolerektorerna flertalet handlingar och arbetssätt som personalen utför i strävan mot motivet 

med verksamheten.  

 

SR1 beskriver hur de arbetar med basfärdigheter på ett praktiskt sätt för att eleverna i 

grundsärskolan ska klara av samhället. Vidare förtydligar SR1 att till skillnad från elever i vanliga 

grundskolan så har eleverna i grundsärskolan inte samma naturliga ingång till hur man lever ett 

socialt liv eller hur man lever i ett samhälle. Eleverna måste därmed träna sig till det hela tiden, 

som exempelvis att man en gång i veckan är ute i samhället och åker buss (SR1).  

SR2 beskriver ett arbetssätt som grundar sig på KBT (kognitiv beteendeterapi) och TBA 

(tillämpad beteendeanalys). Att arbeta med TBA innebär att först analysera en beteenderepertoar, 

för att sedan upprätthålla och öka konstruktiva beteenden som redan finns hos individer eller 

grupper. TBA-insatser bygger alltid på social validitet. Det innebär att man arbetar mot mål som 

är önskvärda, socialt relevanta och viktiga för eleven. SR2 beskriver en verksamhet där 
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skolformer inte är fasta utan skulle det visa sig att elevens utveckling sker fortare än förväntat så 

finns möjligheten att placeringen omprövas eller att till exempel en elev i en grundsärskoleklass 

läser ett antal ämnen ur grundskolans läroplan. ...hamnar man i grundsärskolan så innebär det inte att 

man inte kan komma upp i grundskolan sen (SR2) 

 

SR3 beskriver en verksamhet där handlingar genomförs mot kommunikationsmotivet. I strävan 

mot motiven så arbetar personalen med elevernas kommunikationsverktyg till att börja med för 

att sedan arbeta med kommunikationsträning. De kan arbeta med sin Ipad genom fotodagbok, det kan 

vara ja/nej knapp på rullstolen. Men vi försöker titta på vad kan eleven säga. Vad kan eleven egentligen 

uttrycka? Vad kan vi tolka? (SR3). Här tar man fasta på hur eleven kan uttrycka sig men SR3 

påpekar även komplikationer som kan uppstå då det snarare blir en tolkning av vad det eleven 

uttrycker, ...håller jag upp ett äpple och banan och så frågar jag eleven vilken frukt den tänker på och så kollar 

eleven på bananen då är blir det min tolkning att eleven tänker på bananen (SR3). Ett forskningsprojekt 

som startats i samarbete med Ångströms där man arbetar med att kommunikationsverktyg som 

ska underlätta undervisningen i särskolan. SR3 berättar: ...vi har en man från Ångströms som håller på 

att forska med samma teknik som självgående bilar, på att tänka hur du kör en bil och så ska bilen köras efter 

det (SR3). Metoden är densamma men istället för en bil så ska ett pannband användas. När en elev 

tänker på en sak så ska det röra sig på en tavla och man kan se vad eleven tänker på. Detta 

möjliggör för personalen att veta vad eleven tänker och inte bara en tolkning av vad eleven tänker 

på. Detta minimerar risken för missuppfattningar och gör det enklare att uppfatta vad eleven 

egentligen klarar av. Forskningsarbetet hör samman med det kommunikationsmål som finns i 

verksamheten och det handlar om att göra eleverna så självständiga som möjligt (SR3).   

 

SR4 ger åsikter om väsentliga aspekter i undervisning för att strävan mot motiven i 

grundsärskolan ska möjliggöras. De aspekter som lyfts fram är att det ska finnas en tydlig 

struktur, att undervisningen ska vara individanpassad, att gruppen inte är för stor och att det finns 

tillräckligt med vuxna för att kunna hjälpa till där det behövs. Angående tillräckligt med vuxna 

förtydligar SR4 att det kan finnas en problematik kring att rekrytera fullt behörig personal, det vill 

säga lärare med speciallärarutbildningen med inriktning mot utvecklingsstörning (SR4).  

En viktig aspekt i grundsärskolan som verksamhet är hanteringen av ung och outbildad personal. 

I särskolan återfinns obehörig personal i högre utsträckning än i en grundskola i och med att det 

krävs fler vuxna per elev, ofta är det lika många pedagoger som elever särskolegrupp. Därmed har 

grundsärskolerektorer ett stort ansvar att även elevassistenterna förstår och delar verksamhetens 

motiv och mål. SR3 berättar att det kollegiala lärandet spelar stor roll inom verksamheten och att 
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lärarna har ett stort ansvar att visa hur de arbetar. Utöver detta så har habiliteringen flertalet bra 

kursen som elevassistenterna deltar i och föreläsare bjuds även in till verksamheten (SR3). 

Grundsärskolan där SR2 är verksam finns en utbildningsgrupp där personalen utbildas 

kontinuerligt i arbetssätt. Skolpsykologen handleder även personalen i framförallt arbetet med 

TBA (SR2). 

Placering till träningsskoleklass från särskoleklass 

Ett intressant ämne som kom upp vid intervjuerna var hur särskolerektorerna arbetade med 

placeringar mellan särskoleklass och träningsskoleklass. När en elev tas emot i särskolan så finns 

det två alternativ, eleven placeras antingen i särskoleklass eller träningsskoleklass. Om personal 

sedan upptäcker att en elev placerats fel så kan nya utredningar genomföras. Detta kan ibland bli 

lite besvärligt då föräldrar har svårt att acceptera att deras barn behöver förflyttas från 

särskoleklass till träningsskoleklass och läsa ämnesområden istället för ämnen. Den andra vägen 

är enklare, då föräldrar anser att det är positivt att förflyttas från träningsskoleklass till 

särskoleklass (SR4). Det finns skilda åsikter om hur utredningen om träningsskoleelever ska 

genomföras.  
 

Nya utredningar behövs inte, det är ju inte ovanligt att många elever som är placerade i träningsskoleklass 

utvecklas väldigt mycket och kan delvis delta i grundsärskoleklassundervisning. Det är jag som gör besluten om 

placeringarna mellan grundsärskoleklass och träningsskoleklass. Då skickar jag bara in ett påskrivet papper från 

vårdnadshavare och med underskrift av mig till kommunen (SR2). 

 

Det där är lite luddigt, för egentligen så görs det redan av myndigheten, rekommenderar liksom att den här har 

en grav intellektuell funktionsnedsättning alltså borde det vara en träningsskoleelev med de ämnesområden eller 

kanske att man har en lindrig IF och då säger man det borde vara mot grundsärskolans ämnen (SR3). 

 

SR3 berättar om svårigheter med att vårdnadshavare ställer sig emot att deras barn ska läsa 

ämnesområden och inte ämnen. Att eleven skrivs ner till ämnesområden genomför myndigheten 

i kommunen. Underlaget skickas och kommuniceras till vårdnadshavare om vilka behov eleven 

har. SR3 tillägger att det finns de som är felplacerade (SR3). 

Dilemmaperspektivet inom särskolan som verksamhet  

Detta tema belyser de dilemman som kan uppstå i grundsärskolan som verksamhet och hur de 

intervjuade arbetar med dessa dilemman. Följande dilemman diskuteras i denna del av studien; 

hur vårdnadshavare mottar besluten, elever som hamnar i “gränslandet”, felplaceringar, 

kunskapskrav och hur nyanlända kan placeras i fel skolform.   
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Ett vanligt förekommande dilemma som kan uppstå i grundsärskolan är att vårdnadshavare till 

elever med svårigheter är oense med skolpersonal och rektorer kring utredningar. Detta kan leda 

till att eleven hamnar i “kläm” och inte får gå i den skolverksamhet som utredningar visar. Att 

upptäcka om eleven hänger med kunskapsmässigt är enklare till exempel om eleven kan skriva 

bokstäver och läsa osv eller bara om eleven sitter på golvet och inte deltar i undervisningen. Det 

som skiljer sig åt kan vara det sociala samspelet med kamrater (SR3). SR2 belyser även 

problematiken med att det ibland kan vara svårt för vårdnadshavarna att ta till sig de utredningar 

som görs.  

 

Ja men så är det ju, det handlar ju ofta att man inte vill ta in, i de yngre åldrarna då förstås, att man har ett 

barn men nån funktionsnedsättning av nåt slag. Jag tror att när det är i årskurs 1 och 2 då vill ju föräldrarna 

gärna att vi väntar och ser. När det är så, så är det väldigt sällan att det blir någon större förändring utan då blir 

det nästan lite mer såhär att ”ja vi väntade i två år, bortkastad tid för eleven” (SR2). 

 

Sedan finns det en förståelse för att det inte alltid är så enkelt att ta till sig det utredningarna visar. 

Föräldrar kanske har en helt annan bild av hur eleven fungerar i hemmet och blir chockade av de 

utredningar som visar vad eleven klarar av och inte klarar av i skolan (SR2). Föräldrarna vet oftast 

att det finns en svårighet kring deras barn men de vill hoppas att det ska bli bra. Det kan finnas 

skilda åsikter då föräldrar lyfter upp sina barns styrkor men kan ha svårt att se hela bilden i det 

(SR1). I de flesta fall är det inte eleverna som tycker det är jobbigt att gå i särskoleklass utan det är 

föräldrar som tycker det är jobbigt att deras barn är placerade där (SR3).  

 

Ett annat dilemma som kan uppstå är för de elever som hamnar i “gränslandet”. Det innebär att 

eleven hamnar mellan två olika skolverksamheter (grundskolan-grundsärskolan) och eleven 

passar inte in i någon av verksamheterna. Det blir svårt att fastställa om eleven har en 

“intellektuell funktionsnedsättning” eller inte. Eleven ligger precis på “gränsen”. Sen kan det vara 

elever som har andra funktionshinder, till exempel autism som gör att det kan vara svårt att 

bedöma eleverna riktigt (SR4). Utifrån en annan aspekt kan det vara svårt för en elev att inte få 

det stöd den behöver i en grundskoleklass.  

 

Det krävs så otroligt mycket om man ska kunna klara sig, om man har en ”lätt” utvecklingsstörning. Dessa 

elever ligger i snitt 2–3 år efter och klyftan kommer att öka. Eleverna kräver mycket stöd hela tiden, de kräver en 

personlig assistent och de behöver en egen specialpedagog vilket är i princip omöjligt. Risken med sådana här fall är 
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att eleven inte får stöd om de går kvar i grundskolan och så är det en annan sak om de är så pass intellektuellt 

utvecklade där de förstår att de är annorlunda, så skapar det ett väldigt dåligt självförtroende. I dessa fall kan jag 

personligen rekommendera grundsärskola för dessa elever där de får en harmonisk miljö som är bättre anpassade 

för dem (SR1). 

 

SR2 vidareutvecklar detta med att det finns en risk att en elev inte får den undervisningen hen 

behöver om hen hamnar i fel skolform. Ofta beror det på att läraren i grundskolan inte har 

tillräcklig kompetens för att tillgodose en grundsärskoleelevs behov (SR2). Detta blir 

problematiskt för elevens skolgång då den hamnar fel och har svårt att anpassa sig till den 

skolverksamhet den går i.  

 

Gällande de dilemman som kan uppstå kring felplaceringar av elever i grundsärskolan fanns det 

olika erfarenheter om men de var eniga om att felplaceringar kommer skada både deras 

verksamhet och elevens skolgång. Följande citat förklarar problematiken med felplacering och 

vad två särskolerektorer upplever själva angående detta ämne.   

 

Det finns vänner som säger “du måste komma hit, vi har fem elever som har jättestora problem och vi har 

ingen aning hur vi ska hantera det här, vi har inga kunskaper om det”. Detta blir problematiskt då det kan leda 

till massa bråk i klassrummen, det kan vara dels utåtagerande eller mobbning i dessa fall som sker om eleven 

blivit felplacerad (SR2). 

 

Vi har ju massa elever där föräldrar valt att sina barn inte ska blir utredande och de får går kvar i grundskolan 

med anpassad studiegång. Det är såklart att dessa blir utpekade, man upptäcker ganska snart att eleven inte 

klara av målen och det blir jobbigt för den att gå i skolan (SR3). 

 

Det blir en konsekvens av att eleven hamnat fel och inte får möjligheten att klara av skolan. En 

anpassad studiegång medför konsekvenser för elevens självbild och kan vara bättre i vissa fall att 

denna elev förflyttas till en grundsärskola.  

 

De tillfrågade särskolerektorerna hade olika åsikter om vad de ansåg om kunskapskraven i 

grundsärskolan och då främst grundsärskoleklass. Deras åsikter kring kunskapskraven om 

träningsskolan skiljde sig även åt men de antydde att dessa kunskapskrav var mer rimliga. Den 

sammanlagda bilden av kunskapskraven var att det absolut kan vara ett dilemma för deras 

verksamhet då det kan vara svårt att utvärdera elevers kunskaper utifrån orimliga kunskapskrav.  
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SR3 som hade en mer positiv bild av kunskapskraven och ansåg att de var rimliga och påpekade 

att när kunskapskraven blir för svåra finns det särskilt stöd att använda sig av i grundsärskolan. 

Skillnaderna i kunskapskraven mellan träningskoleklass och grundsärskoleklass är stora. I 

träningskoleklass ansåg hen att oavsett vilken nivå du ligger på så blir du godkänd i jämförelse 

med grundsärskoleklass där de är ganska höga där eleven ska klara av ganska mycket. Om inte 

dessa elever når målen får det göras en professionell bedömning utifrån deras funktionshinder de 

har om de har chans att klara målen eller ej. I träningsskoleklass ser det annorlunda ut. Då 

anpassas kunskapskraven utifrån individens förmåga, detta får ej göras i grundsärskoleklass. Om 

eleverna inte klarar av kunskapskraven/målen ska det göras en bedömning om de ska placeras 

om i träningsskola (SR1). Generellt är den nya läroplanen ganska svår, de har ju lagt till hur mycket som 

helst (SR2). SR4 anser att kunskapskraven är orimliga och det innebär att eleverna inte klarar av 

dem. Detta leder till ett dilemma för grundsärskolan som verksamhet. Ytterligare innebär det 

även en risk att de elever som inte klarar av kunskapskraven får bli utredda/bedömda igen om de 

ska gå kvar i grundsärskoleklass eller om de ska förflyttas till träningsskoleklass. Detta kan ge 

stora konsekvenser då elever kan förflyttas från grundsärskoleklass till träningsskoleklass för att 

kunskapskraven anses vara för svåra/orimliga. Att de orimliga kunskapskraven tagits upp med de 

ansvariga kan vara viktigt för hur vidare kunskapskraven i grundsärskolan kommer att se ut i 

framtiden.     

 

 

Nej, det är de inte. Där har man ju liksom, jag vet inte hur man har tänkt. Men jag kan tänka mig att man 

har tänkt som så här att man vill göra det tydligt att det ska vara ett fokus på kunskaper och så vidare och det är 

i sig bra tycker jag. Men sen menar jag att när man har tagit fram kunskapskraven för särskolan så har man 

liksom tittat på grundskolans kunskapskrav och så har man justerat de lite gran. Det är, liksom gör att för i 

princip alla elever i grundsärskolan har inte möjlighet, de är orealistiska. Det har blivit fel där och vi försöker ju 

påpeka det på lite olika sätt och så vidare och vi får se vad som händer. Just nu så är det så att det är inte rimligt 

att en elev i grundsärskolan kan nå de här kunskapskraven egentligen (SR4). 

 

 

En intressant aspekt som kom fram vid intervjuerna var att det finns en rädsla över att nyanlända 

blir felplacerade. Detta kan vara väldigt problematiskt då det kan handla om språksvårigheter och 

inte en funktionsnedsättning för de som placeras i grundsärskolan.  
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Det finns en elevgrupp som är knepig och det är nyanlända. Där man ser att de är på nivån att läsa 

ämnesområden på träningsnivån de placeras ibland rakt in i särskolan med tre utredningar, allt utom den 

pedagogiska utredningen. För de har ju oftast inte gått nånstans, det är svårt att placera i grundskola för att sen 

in träningsskola det är ju inte just för eleven. De kan ibland hamna hos oss utan pedagogisk kartläggning och då 

får våra pedagoger göra den pedagogiska kartläggningen inom 4 eller 5 veckor. (SR3) 

  

Detta blir ett dilemma för grundsärskolan som verksamhet då de får ta emot nyanlända elever 

som inte riktigt är utredda på den pedagogiska biten. Dessa elever kan placeras direkt i 

grundsärskolan utan att det egentligen betyder att de borde gå i särskola. 
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Analys 

I denna del av studien så analyseras särskolerektorers syn på grundsärskolan som verksamhet. 

Deras upplevelser kring verksamhetens motiv och handlingar analyseras ur ett 

verksamhetsteoretiskt perspektiv. Vidare diskuteras vad dilemmaperspektivet innebär för 

grundsärskolan som verksamhet. 

Analys av de olika verksamheterna  

SR1:s verksamhet 

Utifrån resultatet framträder ett huvudsakligt motiv som driver verksamheten och det är att 

eleverna ska nå sin fulla potential både kunskapsmässigt och att klara sig i vardagen, Målet är att 

särskoleelever ska kunna klara sig ganska bra i livet. I arbetet med att förverkliga detta motiv så 

fokuserar verksamheten på det praktiska arbetet med basfärdigheter. SR1 anser att det finns 

samma motiv i grundsärskolan som i grundskolan och skillnaderna ligger istället på hur motivet 

ska uppnås. 

SR2:s verksamhet 

Utifrån resultatet framträder ett huvudsakligt motiv som driver verksamheten och det är att 

eleverna ska få en bra skolgång och en bra utveckling mot målen snarare än att klara av ett 

framtida självständigt vuxenliv. Alla elever ska ha ungefär samma undervisningstid och lika 

mycket innehåll men det ska vara individanpassat och skolformsanpassat. Grundsärskolan strävar 

efter inlärning mot målen men det arbetssätt som genomsyrar verksamheten är ett som är 

grundat i KBT och tillämpad beteendeanalys. Personalen förväntas kunna genomföra detta arbete 

med hjälp av handledning av skolpsykolog, med andra ord väntas verksamheten ge personalen 

det verktyg i handlingarna i arbetet mot motivet. Det går att hävda att detta genomförs för att 

motivationen för kunskapsinlärning ska öka, dock så är inte det huvudsyftet i ett TBA-arbete. 

Objekt för verksamheten eller det som verksamheten försöker forma, omforma och transformera 

är elevernas beteende och förmågor och detta genomförs genom TBA-arbetet. Den tydligaste 

och kanske den viktigaste aspekten i den verksamhet som SR2 ingår är att de olika skolformerna 

inte är “fasta”. I arbete med strävan mot målen så utvärderas elevernas pedagogiska utveckling 

kontinuerligt och detta möjliggör att eleverna kan flyttas mellan diverse undervisningsformer 

utifrån elevens behov 
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SR3:s verksamhet 

Utifrån resultatet framträder ett huvudsakligt motiv som driver verksamheten där SR3 ingår och 

det är att utveckla varje elev, så optimalt och på bästa sätt som möjligt med fokus på att hitta ett 

socialt sammanhang och kommunikation blir därmed det viktigaste kunskapsmålet. SR3 är rektor 

på två grundsärskolor med 33 elever på ena skolan och 37 elever på andra skolan och samtliga 

elever läser enligt läroplanen för grundsärskolan med inriktning mot träningsskolan. 

Kommunikation är ett av de fem ämnesområden i träningsskolan. Inom denna verksamhet så 

finns det ett tydligt och uttalat motiv och handlingar som genomförs i strävan mot motivet. I 

arbetet med att förverkliga kommunikationsmotivet beskrivs flertalet tillvägagångssätt. 

Personalen arbetar med kommunikationsverktyg, pågående kommunikationsträning och även ett 

forskningsprojekt i samarbete med Ångströms med att framta ett avancerat 

kommunikationsverktyg specifikt för deras verksamhet. Objekt för verksamheten eller det som 

de i verksamheten försöker forma, omforma och transformera är elevernas beteende och 

förmågor och detta sker genom en individuell träning av kommunikation, oavsett vilken nivå 

eleven ligger på. 

SR4:s verksamhet 

Resultatet visar att det är ett tvåspårigt huvudsakligt motiv som driver den verksamhet där SR4 

ingår. Dessa är en god kunskapsutveckling, att eleverna utvecklas inom ämnena och 

ämnesområden men att det absolut viktigaste är att förbereda inför vardagen så att eleverna så 

småningom kan fungera i samhället. Dessa två spår av huvudmotivet är nära relaterade enligt SR4 

då en elev även behöver kunskapsbiten för att eleven ska kunna vara en fungerande del i 

samhället och detta ligger i linje med vad Berthén framtar i sin forskning (Berthén, 2007). I 

arbetet med att försöka förverkliga motivet så trycker SR4 på att undervisning behöver anpassas 

utifrån den elevgrupp som råder. De viktigaste handlingarna är att kunna individanpassa 

angående struktur och tydlighet beroende på vilka elever som finns i verksamheten. SR4 anser att 

de kunskapskrav som finns i Läroplanen för grundsärskolan är orimliga, vilken kan tyda på att 

den övriga personalen i verksamheten delar detta synsätt. Eftersom SR4 anser att i princip alla 

elever i grundsärskolan inte har någon möjlighet att nå målen utifrån deras förutsättningar så kan 

detta bli problematiskt då personalen tvingas att arbeta mot kunskapskrav som inte den styrande 

personen anser vara möjliga att uppnå. Det finns en otakt mellan kunskapskraven och den 

bedömning som lärarna gör och det har enligt SR4 blivit fel i framtagandet med kunskapskraven 

då de är orealistiska i förhållande till grundsärskolan som verksamhet.  
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Särskolrektorernas syn på läroplanen och hur det påverkar den verksamhet 

de ingår i 

Den allmänna synen av de intervjuade särskolerektorerna är att det är höga krav på eleverna i 

Läroplanen för grundsärskolan. Det är 16 ämnen för grundsärskolan och den är lik Läroplanen 

för grundskolan. SR1 delar den allmänna synen med högt ställda krav på eleverna i skrivningarna 

men om en menar att om inte eleven klarar målen får man bedöma med hänsyn till elevens 

funktionshinder. Klarar inte eleven målen i en grundsärskoleklass så kan det bli en omplacering 

till grundsärskola med inriktning mot träning. I träningsskolan är det istället fokus på 

ämnesområden. SR3 menar att träningsskolan är uppbyggd på lite annorlunda sätt där eleven kan 

vara på väldigt låg nivå och ändå bli godkänd. SR2 tillägger att den nya läroplanen är ganska svår 

men samtidigt så har det framtagits betydligt bättre läromedel för grundsärskolan än vad som 

tidigare funnits. SR4 anser att de kunskapskrav som finns i Läroplanen för grundsärskolan är 

orimliga. Eftersom SR4 anser att i princip alla elever i grundsärskolan inte har någon möjlighet att 

nå målen så har det enligt SR4 blivit fel i framtagandet med kunskapskraven då de är orealistiska i 

förhållande till grundsärskolan som verksamhet.  

 

Gällande placering av elever från grundskolan med inriktning grundsär till träningsskolan så råder 

det delade meningar kring de rutiner som finns. I verksamheten där SR2 ingår så beslutas det av 

rektor i samtycke med vårdnadshavare och det är primärt den pedagogiska utredning som 

genomförs som “...grundsärskolan inriktning träning, den får jag besluta och då skickar jag bara in ett 

påskrivet papper från vårdnadshavare och med underskrift av mig till kommunen (SR2). De andra 

särskolerektorerna menar på att det inte är de som beslutat om den förflyttningen. Att det råder 

delade meningar kring dessa rutiner ligger i linje med Adolfsson och Doyles då det framgår i 

deras studie att det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper på hur man betraktar sin egen roll 

vid mottagandet/inskrivningen av elever i grundsärskolan och inom grundsärskolan (Adolfsson 

och Doyle, 2016) Som visats i resultatet med samtliga intervjuade särskolerektorer så är det 

beslutet om att eleven inte uppnår målen i grundsärskolan och att eleven ska läsa enligt de 

ämnesområden i träningsskolan som är det svåraste att få med vårdnadshavare på. 
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Placering av elever och utredningar 

I analysen av resultatet om vilka åsikter det fanns om placering av elever och utredningar har en 

diskussion skett kring ökningen av särskoleelever sedan 1990. De intervjuade har blivit 

förvånande och till och med ifrågasatt att det kan vara så. Samtidigt visar Skolverkets statistik att 

det skett en ökning de fyra senaste läsåren. En förklaring till detta kan vara att elevkullarna blivit 

större och elevantalet ökat dessa år (Skolverket, 2018). Då befolkningen ökar har ju även antalet 

elever i särskolan ökat, vilket kan även bero på en ganska stor flyktinginvandring de senaste åren 

då en del av dessa kommit direkt till särskolan (SR4). Förvånansvärt var det enligt de intervjuade 

då det skett en minskning i deras kommun där de arbetat sen 2010-talet. Samtidigt skriver 

Skolverket att det skett en ökning med ca 7% totalt mellan läsåret 2017/2018. Ytterligare har det 

skett en ökning av träningsskoleelever med ca 9% sen förra läsåret. Utifrån en analys av resultatet 

vad de ansåg om den nya grundlagen gällande autism var de väldigt positiva till den. Dessa elever 

har ingen utvecklingsstörning och således ska de inte gå i särskola. Sedan ställer det ju krav på 

grundskolan som verksamhet men det innefattar ju inte att dessa elever med autism ska uteslutas. 

Statistiskt sett visar det även att det skett en minskning av särskoleelever sedan denna lag 

instiftades. 2010 fanns det 12 115 särskoleelever och nu 2018 finns det 10 612. FLYTTAS till 

diskussion??? 

 

Den psykologiska utredningen väger tyngst enligt de intervjuade då det är den som sätter 

diagnoserna på eleverna. Samtidigt är alla eniga om att alla fyra utredningar måste göras för att en 

elev ska sättas i särskola. En intressant aspekt ur detta är att vårdnadshavare ändå kan ställa sig 

emot de utredningar som görs och det är alltid de som har sista ordet om deras barn ska placeras 

i skola eller särskola. Detta kan bli problematiskt då utredningar visar att en elev borde gå i 

särskola men vårdnadshavarna vägrar att deras barn ska tillhöra denna verksamhet. Angående 

felplaceringar av elever fanns det olika erfarenheter om det. Samtidigt ansåg alla de intervjuade att 

det absolut inte får ske då det kan skada en elevs självbild och skolgång. Även i detta fall kan det 

bero på att vårdnadshavare varit motstridiga mot de utredningar som gjorts och inte tillåtit att 

deras barn förflyttas till särskola. En annan anledning till felplaceringar kan vara att elever inte är 

riktigt utredda och har placerats i särskola utan utredningar. Ytterligare kan ökningen av 

nyanlända vara en orsak till felplaceringar, då de intervjuade berättar att en del av dessa sätts i 

grundsärskolan utan att vara utredda pedagogiskt. Historiskt sett har skett förändringar om vilka 

som får går i särskola eller ej. Förr i tiden var det vanligare med obs-och resursklasser vilket 

innebär att de elever som hade inlärningssvårigheter fick gå kvar i grundskolan men att de blev 
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exkluderade från deras ordinarie undervisning och klass. Detta innebär att de inte förflyttades till 

grundsärskola vilket hade möjligtvis kunnat ske idag (Östlund, 2018).  

 

I Adolfsson och Doyles studie framgår det att det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper på 

hur man betraktar sin egen roll vid mottagandet/inskrivningen av elever i grundsärskolan. I vissa 

fall så ansåg rektorer, chefer och samordnare sig själva som ansvariga vid en skolplacering, medan 

specialpedagoger, och andra rektorer ansåg sig ingå i en grupp. 

 

Särskolan som verksamhet utifrån dilemmaperspektivet – dilemman inom 

särskolan  

I en analys av resultatet utifrån de dilemman som uppstår inom särskolan som verksamhet har de 

intervjuade haft liknande åsikter om vilka dilemma som kan uppstå men haft olika synsätt på hur 

de arbetar för att lösa dessa dilemman. Utifrån ett verksamhetsperspektiv finns det både likheter 

och skillnader mellan de dilemman som finns inom grundsärskolan och grundskola. Likheterna är 

bemanningen och elever som hamnar i “gränslandet”. Skillnaderna är felplaceringar i högre 

utsträckning, nyanlända som kommer till särskola som egentligen inte borde vara där och de 

orimliga kunskapskraven.  

 

Ett gemensamt dilemma som de både verksamheterna står inför är elever som hamnar i 

gränslandet. Utredningar visar att eleven borde gå i särskola men vårdnadshavarna vill inte att 

deras elev ska placeras i grundsärskola. Ett annat dilemma utifrån elever som hamnar i 

“gränslandet” är för de elever som egentligen är för svaga för att vara i grundskolan men för 

starka för grundsärskolan. Detta blir problematiskt då en elev hamnar mellan två olika 

skolverksamheter. De elever som hamnar i “gränslandet” kan vara diagnostiserade med autism 

vilket gör det ännu svårare att veta vilken skolverksamhet som är rätt för dessa elever. Eftersom 

autismspektrumet är relativt stort och svårigheterna är väldigt varierande kan det bli 

problematiskt för grundskolan att hantera dessa elever. Samtidigt som grundlagen från 2011 säger 

att alla med autism ska gå i grundskola. Gårlin anser att det finns en hög skolfrånvaro och att 

måluppfyllelsen är låg bland de elever inom autismspektrumet (Gårlin, 2017). Med tanke på att 

det finns elever med individintegrerad undervisningsplan så finns det även stora risker att dessa 

hamnar i gränslandet. Dessa elever får gå kvar i grundskola men får läsa enligt grundsärskolans 

läroplan. Inget åtgärdsprogram skrivs för dessa elever utan de får bara följa en annan kursplan. 

Detta innebär att dessa elever hamnar utanför grundskolans undervisning samt att dessa elever 
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inte får lära sig samma saker som sina klasskamrater. En konsekvens av detta kan bli att dessa 

elever känner sig utanför och hamnar mellan två skolsystem.  

 

Med tanke på att det har skett en ökning med nyanlända direkt i grundsärskolan finns det en 

problematik med hur dessa ska mottas i verksamheten. En konsekvens som blir är att det kan 

finnas en osäkerhet kring om dessa elever har språksvårigheter eller funktionsnedsättningar när 

de kommer till grundsärskolan eftersom inga pedagogiska utredningar gjorts innan.      

 

 

Ett vanligt förekommande dilemma för särskolerektorerna är att de elever som hamnar i 

gränslandet inte tillhör någon skolverksamhet utan hamnar mellan dessa istället. Detta blir 

problematiskt då eleverna inte får någon riktig tillhörighet, Samtidigt vet inte särskolerektorerna 

och övrig skolpersonal vad de ska göra med dessa elever.  Detta är ett vanligt förekommande 

dilemma som är svårt att lösa utan konsekvenser för elever, vårdnadshavare, särskolerektorer och 

övrig skolpersonal (Nilholm, 2005).  

 

Ytterligare en aspekt utifrån dilemmaperspektivet är att de intervjuade särskolerektorerna 

beskriver deras elever som “annorlunda” utifrån det sättet att de har andra kunskapskrav och 

annan undervisning i jämförelse med grundskolan. Detta är intressant utifrån 

dilemmaperspektivet då det finns ett “ideal” och det är de elever som läser i grundskolan och 

läroplanen utan något särskilt stöd men sedan finns det dessa som hamnar utanför idealet och det 

är elever i behov av särskilt stöd samt grundsärskoleelever. En intressant aspekt av detta är är att 

“idealet” skapas utifrån de elever som klarar av undervisningen och de andra får anpassa sin 

skolgång efter det (Dyson & Millward, 2000).  Detta kan ses som en stor utmaning för särskolan 

som verksamhet då den arbetar utifrån andra kunskapskrav och undervisning i jämförelse med 

grundskolan. Urvalet av vilka elever som går i vilken verksamhet styrs utifrån kunskaper och 

elevers behov vilket inte bara är ett dilemma utan även väldigt motsägelsefullt mot en “skola för 

alla”.  Det blir två grupper; en som klarar av skolan och en som inte gör det (ibid). 

 

Särskolan som verksamhet 

I resultatet av intervjuerna har det visat sig att verksamheternas mål och motiv är varierande. Hur 

ställer sig då Skolverket och de styrande personerna i kommunen till detta? Det kan dels finnas 

positiva aspekter med att de intervjuades personal arbetar annorlunda i jämförelse med varandra 

då alla har hittat de metoder och verktyg som passar bäst för deras verksamhet. Eleverna inom 

deras verksamhet får specifika egenskaper inom ett visst område som exempelvis: 
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kommunikation, TBA och KBT men frågan kvarstår om eleverna får de basfärdigheter och den 

kunskap de behöver för att klara kunskapskraven. Om kunskapskraven även anses vara orimliga, 

som SR4 anser, hur ska då eleverna kunna uppnå dem och vad innebär det för kommunen och 

Skolverket att eleverna inom särskolan inte uppnår kunskapskraven? En intressant synvinkel 

utifrån detta är att det inte finns tydliga direktiv på vilka mål verksamheten ska ha och hur 

pedagogerna ska gå tillväga. För om det funnit hade antagligen skolorna haft gemensamma mål 

och tillvägagångssätt. Samtidigt kan det vara bra att verksamheterna har varierande undervisning 

och tillvägagångssätt då de är anpassade för de elever som finns inom deras verksamhet. 

Skillnader och likheter från de intervjuade 

I analysen av resultatet framför de intervjuade flera åsikter som är väldigt skilda från varandra 

men samtidigt finns det många likheter i deras åsikter kring särskolan. De fyra intervjuade har 

liknande åsikter kring att kunskapskraven är det viktigaste i särskolan men det finns stora 

skillnader på vad de fokuserar på. De alla är inne på att deras elever ska utvecklas efter deras 

“fulla potential” samtidigt beskriver de Skolverkets begrepp väldigt olika. SR2 menar att det 

innebär en så bra individuell utveckling som möjligt och att eleven når målen inom skolan, medan 

SR3 använder begreppet “fulla potential” som ett begrepp med att eleverna ska utvecklas utifrån 

sin egen förmåga och få en så bra skolgång som möjligt och lägger inte lika stor vikt vid 

kunskapsmålen. Det handlar således om att få ett socialt sammanhang och därmed blir 

kommunikationen det viktigaste kunskapsmålet. Det finns även skillnader kring hur de arbetar 

med utredningar då SR2 uppger att hen arbetar med utredningar aktivt och då mellan 

grundsärskoleklass och träningsskoleklass medan de andra inte är involverade i dessa utredningar 

på samma sätt. En annan skillnad som de intervjuade personerna hade åsikter kring var 

kunskapskraven i särskolans läroplan. SR4 var den som var kritisk till den medan de andra ansåg 

att kunskapskraven var mer anpassningsbara. En intressant aspekt i detta är att SR4 anser att de 

är orimliga för eleverna att uppnå medan de andra ansåg att det gick att klara av kunskapskraven. 

Det som fanns liknande åsikter kring var hur vårdnadshavare hanterar utredningar och att det kan 

finnas ett problem i att vårdnadshavare inte vill att deras barn ska förflyttas till särskola utan går 

kvar i grundskola med individintegrerad studiegång. En annan likhet som de intervjuade delade 

var att det finns många möjligheter med särskolan som verksamhet genom att det är lättare att 

individanpassa undervisningen där än i vanlig grundskola. Samtliga intervjuade rektorer menar på 

att majoriteten av eleverna i grundsärskolan har placerats direkt efter förskolan. I de flesta fall 

handlar det om att förskolan redan indikerat på att det finns svårigheter för eleven innan 

övergången till skolan. Oftast har eleven en tydlig IF-diagnos och det råder konsensus om att en 

placering i grundsärskolan är det bästa för eleven. Samtidigt så menar samtliga intervjuade 
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särskolerektorer att den vanligaste anledningen till att en elev placeras i grundsärskola från 

grundskolan är att eleven inte klarar kunskapskraven i läroplanen för grundskolan. I förskolan 

existerar inte några kunskapskrav och ska vara en verksamhet för alla barn oavsett 

förutsättningar. Detta kan medföra en ökad risk för felplaceringar om kriterierna för att placeras 

från förskola till särskola är baserat på vissa aspekter och att placeras från grundskola till särskola 

baseras på andra aspekter.   

 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar kan vi se i det insamlade resultatet att 

särskolerektorerna upplever flertalet möjligheter och begränsningar i särskolan som verksamhet. 

Hur respektive rektor resonerar kring verksamhetens motiv och handlingar påverkar vilka 

möjligheter och begränsningar som finns. I och med att grundsärskolans läroplan är utformad så 

som den är så öppnar det upp för att forma verksamheten utifrån egna motiv och framförallt 

egna handlingar men samtidigt upplevs riktlinjerna i läroplanen som avancerade och vissa fall 

orimliga. Angående frågeställningen om särskolerektorers erfarenheter kring utredning om och 

placering i särskola har de olika erfarenheter och tillvägagångssätt. Gemensamt för rektorerna är 

att de själva varken utreder elever eller beslutar om placering utan utredningarna görs av 

professionell personal inom respektive bedömning. Placering i grundsärskola beslutas av en 

myndighet inom kommunen. Något som ska poängteras är att det finns en skillnad i vem som 

beslutar om placering inom grundsärskolan, det vill säga att placera en elev från grundsärskola 

med inriktning grundsär till grundsärskola med inriktning mot tränings. Två av de intervjuade 

beskriver att det beslutet ligger på särskolerektorn tillsammans med vårdnadshavare och att nya 

bedömningar kan genomföras men att det inte är nödvändigt. De två övriga menar på att det är 

samma process som vid en förflyttning från grundskola till grundsärskolan och att det är 

myndigheten som även beslutar om denna omplacering. Det allmänna intrycket av samtliga 

särskolerektorer är att de bedömningar som ligger till grund för en placering är väl underbyggda 

och fungerar på ett bra sätt. Problematiken uppstår snarare med elever som ligger i “gränslandet” 

och för nyanlända elever där till exempel språket kan öka svårigheten för en korrekt bedömning. 

Det är i synnerhet i dessa fall felplaceringar förekommer. 

Slutsats  

Sammanfattningsvis så framstår grundsärskolan som en verksamhet där det finns ett stort 

utrymme för att driva egna motiv som påverkar och genomsyrar hela verksamheten. De 

handlingar som sker inom verksamheten reflekterar detta. I och med att grundsärskolan är en 

annan skolform än grundskolan och där elevernas förutsättningar varierar på annat sätt så 
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framstår de skrivna riktlinjer som finns i Läroplanen för grundsärskolan som mindre signifikanta. 

Ett exempel på detta är att träningsskolans kunskapskrav bedöms utifrån elevens förutsättningar. 

Den unika spridningen i särskola är mer väsentlig än i en vanlig grundskola. Ett sammanfattande 

citat som förtydligar detta är från intervjun med SR1.  

I en vanlig klass på 25–30 elever i grundskolan har man en stor grupp i mitten som följer undervisningen 

sedan har man några i överkant som behöver lite större utmaningar och sedan har man de i botten som är behov 

av särskilt stöd. Så ser mer normalvarianten ut i en normalklass i genomsnitt. I särskolan är varje elev mer unik 

det är svårt att säga att det finns en normalklump där i mitten som du kan undervisa på samma sätt utan du 

måste se varje individ (SR1). Flyttas till resultat??  

 

Utifrån detta citat kan det tolkas som att SR 1 menar att undervisningen i särskolan ställer högre 

krav på lärarna eftersom varje individ befinner sig på varierande nivå kunskapsmässigt. I en 

grundskoleklass kan läraren ge samma uppgift till 20 elever och avancerade/lättare uppgifter till 

fem elever och förvänta sig att alla ska klara av det. Detta i sin tur innebär att särskollärare 

undervisar mer individuellt i jämförelse med i grundskolan där mycket av undervisningen är i 

helklass. Det är givetvis inte helt oproblematiskt och det finns både möjligheter och 

begränsningar med grundsärskolan. Det finns en spänning mellan sociala mål och kunskapsmål 

som påverkar verksamheten på ett anmärkningsvärt sätt som ligger i linje med tidigare forskning 

av bland annat Berthén och Blom. I den skolform, grundskolan, där majoriteten av eleverna går 

existerar ett “ideal” som de flesta eleverna tillhör. De eleverna som på ett eller annat sätt inte kan 

efterleva detta ideal blir föremål för extra anpassningar, särskilt stöd eller blir placerade i 

grundsärskola om eleven har en IF-diagnos. I grundsärskolan finns inte samma ideal då 

verksamheten har uppkommit på grund av att det har funnits ett behov av att hantera dessa 

elever som inte anses klara målen i grundskolan. Det är snarare så att det finns ett stigma kring 

grundsärskolan i allmänhet och träningsskolan i synnerhet. Det finns en rädsla hos 

vårdnadshavare när situationen uppstår där det kan vara aktuellt med en placering av deras barn i 

särskola. Enligt de intervjuade särskolerektorerna är det vanligt att vårdnadshavare har en negativ 

bild av särskolan som verksamhet och den bilden stämmer dock inte alltid överens med 

verkligheten. Vårdnadshavare kan ha en förutfattad mening att särskolan är enbart för de elever 

som inte klarar av skolans läroplan vilket kan stämma till viss del men samtidigt är det viktigt att 

tänka på att det sociala, psykologiska och medicinska har en stor roll i varför en elev hamnar i 

särskola. Ibland blir processen av att placera en elev i särskolan långdragen, då vårdnadshavare 

kan motsätta sig både en utredning och ett beslut. I och med detta förekommer det att 

vårdnadshavare gärna väntar och problemet blir då enligt SR2 ja vi väntade i två år, bortkastad tid för 
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eleven (SR2). Detta är en utmaning som grundsärskolan ständigt ställs inför vilket kan anses vara 

problematiskt. Detta kan även skada eleven då den inte klarar av undervisningen i grundskolan 

vilket kan leda till dåligt självförtroende och en känsla av utanförskap. Samtidigt kan lärarens 

undervisning ta skada då den har en elev som inte hör hemma i dennes undervisning och läraren 

räcker inte till för att hjälpa denna elev med de metoder den använder. Slutligen förflyttas denna 

elev till grundsärskolan och då ställs denna verksamhet inför en stor utmaning då de får en elev 

som kan komma dit med dåligt självförtroende och en känsla av ett “misslyckande”. 
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Diskussion 

Vår studie har visat ett resultat om vilka möjligheter och begränsningar de intervjuade 

särskolerektorerna har i sina verksamheter. Vidare presenteras åsikter kring bland annat 

felplaceringar, utredningar, motiv/mål och vilka dilemman som finns inom grundsärskolan som 

verksamhet. Resultatet visar att det finns både liknande och skilda åsikter hos de intervjuade men 

samtidigt står de för samma utmaning nämligen att utveckla grundsärskolan som verksamhet. Det 

har givetvis funnits begränsningar med vår studie eftersom det finns bara ett fåtal rektorer inom 

särskolan i den kommun vi valt att fokusera på. Det har delvis varit svårt att få tag på de 

intervjuade och krävt mycket telefon och mailkontakt för att kunna boka in intervjuerna. 

Samtidigt har dessa intervjuer möjliggjort att vi kunnat genomföra vår studie och fått ett resultat. 

I vår studie har vi båda utgått från våra tidigare erfarenheter yrkesmässigt med arbeten inom 

särskolan och ställt oss frågande till hur särskolan fungerar som verksamhet och vad de styrande 

rektorerna har för åsikter kring detta. Samtidigt kan vi efter denna studie ställa oss frågande till 

varför vi enbart haft 5 hp specialpedagogik inom vår utbildning när det samtidigt finns väldigt 

mycket vi kan lära oss av specialpedagogiken och grundsärskolan som verksamhet. Utifrån vårt 

resultat anser vi att grundsärskolan är bättre på att individanpassa sin undervisning och att det 

finns mer forskning om bland annat beteende och kommunikation inom grundsärskolan i 

jämförelse med grundskolan. Detta innebär att vi som framtida lärare inom grundskolan kan tar 

mycket lärdom om hur de arbetar i grundsärskolan.  En annan lärdom grundskolan kan ta av 

grundsärskolan är deras erfarenheter av att hantera elever inom “autismspektrumet”. Historiskt 

sett har alltid grundsärskolan tagit hand om dessa elever men lagförändringen 2011 har förändrat 

detta. Resultatet visar samtidigt att det finns utmaningar för särskolerektorer med felplacerade 

elever och bristande utredningar (Skolinspektionen, 2011). Vi anser även att det kan finnas en 

problematik med att vårdnadshavare får för mycket makt i de beslut som tas angående 

utredningar. Om de fyra utredningarna (psykologiska, sociala, medicinska och pedagogiska) visar 

att en elev borde gå i grundsärskola kan det finnas en problematik att vårdnadshavare ställer sig 

emot dessa beslut. Detta tyder på att fyra “expert” utlåtanden som är högst delaktiga i 

utredningarna väger mindre än vad vårdnadshavarna anser om deras barn bör förflyttas eller inte.  

 

Det finns även svårigheter med det egentliga motivet/målet med särskolan som verksamhet. Det 

finns fortfarande kvar ett historiskt motiv med att eleverna ska få en duglig vardag och komma ut 

i det sociala. Eller är den nuvarande läroplanen med mer kunskapsmål den rätta vägen att gå? 

Grundsärskolan lämnar ett stort utrymme för egna motiv och handlingar som inte existerar på 

samma sätt i grundskolan. De teoretiska utgångspunkterna har inneburit att vi kunnat analysera 
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vilka dilemman och möjligheter/begränsningar som finns inom särskolan som verksamhet. 

Avslutningsvis vill vi belysa att grundsärskolan som verksamhet ger alla elever oavsett 

svårigheter/funktionsnedsättningar möjligheten till en duglig skolgång, vilket kan verkligen 

kopplas till begreppet i lgr 11 “en skola för alla” och samtidigt kvarstår frågan om detta tydliggörs 

i grundskolan. Oavsett vad, finns det skilda verksamheter beroende på elevers 

svårigheter/funktionsnedsättningar vilket alltid kommer att innebära att elev segregeras utifrån 

sina egenskaper. Det kanske inte helt överensstämmer med Läroplanens (Skolverket, 2018), 

inkluderingsperspektivet och “en skola för alla”. 

 

Vidare forskning 

För vidare forskning inom särskolan hade denna studie kunnat göras mer storskalig (mer 

intervjuer i fler olika städer). Detta hade inneburit mer åsikter om särskolan som verksamhet och 

även en större bas av ett resultat av vad särskolerektorer anser om deras verksamheter. Vidare 

forskning hade även kunnat vara om vilka olika arbetssätt i särskolan har i undervisningen och 

om vad finns det för likheter/skillnader med dessa i jämförelse med skolan. Detta hade gett en 

inblick av hur de olika verksamheterna arbetar med undervisningen som de hade kunnat ta 

lärdom av varandra. Vidare hade forskning varit intressant om de nya kunskapskraven i särskolan 

från 2011 samt autismspektrum lagen vid samma år om hur det påverkat särskolan som 

verksamhet och om det är mer eller färre elever som klarar särskolans kunskapskrav nu i 

jämförelse med tidigare. I särskolan som verksamhet har det blivit ett tydligare kunskapsfokus likt 

grundskolan och det hade varit intressant att undersöka dessa verksamheters möjligheter till att 

tillgodose elevernas behov så att de kan nå målen. Vidare även vad blir konsekvensen av att 

särskolan är byggd utifrån en läroplan som kan uppfattas som orimlig.  
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Bilaga 1 - medgivandeblankett  
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Bilaga 2 - intervjufrågor  

Del 1: 

Vilken utbildning har du?  

Tidigare yrkesroller och hur länge har du varit verksam?  

Vilken yrkesroll har du?  

Del 2: 

1: Vad anser du att det kan finnas för anledningar till att antalet elever i grundsärskola och i 

gymnasiesärskola har ökat sedan 1990-talet?  

 

2: 2011 trädde en ny lag i kraft som har inneburit att elever som befinner sig inom 

autismspektrumet inte ska placeras i särskola, vad anser du om det? 

 

3: Vad har du för erfarenheter kring arbetet med utredningar kring placering av elever? Vilka 

möjligheter och begränsningar finns med dessa utredningar?  

 

4: Vad kan det finnas för fallgropar i arbetet med att placera en elev på en grundsärskola?  

 

5: Har du några erfarenheter av felplaceringar? Om ja, i så fall vad kan det bero på? 

 

6: Vilken är den vanligaste anledningen enligt dina erfarenheter till att en elev flyttas från 

grundskola till grundsärskola? 

 

7: Hur vanligt enligt dina erfarenheter är det att en elev placeras i grundsärskola direkt efter 

förskolan? Vad anser du om det?  

 

8: Har du någon uppfattning kring vilken av de 4 utredningar som väger tyngst? Och varför?  

 

9: Finns det en risk att en elev inte får rätt stöd om hen stannar kvar i en grundskoleklass 

gentemot att eleven riskerar att bli utpekad eller klassad som speciell i en grundsärskoleklass?   

 

10: Upplever du att vårdnadshavare inte alltid delar samma åsikt som det utredningarna visar? 

Om ja vari i ligger skillnaderna?  
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Del 3: 

Frågor ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv:  

11: Vad är det huvudsakliga motivet/målet med den verksamhet som du ingår i?  

 

12: Uppfattar du att annan personal delar ditt synsätt på vad som är verksamhetens motiv/mål? 

Om inte, finns det någon problematik som kan uppstå? 

 

13: Uppfattar du att det huvudsakliga motivet/målet i grundsärskolan skiljer sig gentemot 

grundskolan?  

 

14: Uppfattar du att ni arbetar på annorlunda sätt än andra grundsärskolor? Dvs har ni ett 

annat motiv/mål med er verksamhet? 

 

15: Skiljer sig de handlingar som genomförs för att uppnå motivet? 

 

16: Vilka aspekter är väsentliga i undervisningen i grundsärskolan?  

 

17: Vad anser du vara det främsta målet/motivet med grundsärskolan, att förbereda eleverna för 

vardagen eller att förbereda eleverna för en undervisningsmiljö? 

 

18: Vilka möjligheter och begränsningar finns det i grundsärskolan som verksamhet? 

 

19: Anser du kunskapskraven i läroplanen för grundsärskolan är rimliga för den verksamhet som 

ni bedriver? 


