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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning har inte alltid haft 

tillgång till skolundervisning. År 1944 infördes hjälpskolor för lindrigt intellektuellt 

funktionsnedsatta barn. Först under 1970-talet fick alla barn oavsett grad av intellektuell 

funktionsnedsättning rätt till skolundervisning. Undervisningen bestod från början av ett 

omsorgstagande och har utvecklats med tyngdpunkt på kunskapsförmedling, vilket Lpo11 

tydliggör. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur läraren ser på sitt professionella uppdrag i 

grundsärskolan. Jag vill undersöka om det historiska perspektivet i lärarens synsätt på 

undervisningen kan innebära en förskjutning mellan omvårdnad och ämneskunskap. Påverkar 

lärarens utbildning dennes syn på kunskapsförmedling till eleverna?  

 

Metod: Undersökningen utfördes genom halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in 

på en mobiltelefon och transkriberades samma dag som de utfördes. Alla intervjuer skedde på 

informanternas arbetsplatser. Sex intervjuer genomfördes med tre lärare och tre förskollärare. 

Fyra av informanterna har specialpedagogisk utbildning. 

 

Resultat: Lärare förmedlar ämneskunskaper, vardags- och livskunskaper till eleverna. Deras 

syfte med undervisningen är att ge eleverna kunskap i skolämnen enligt intentionerna i 

nuvarande läroplan och även kunskap kopplad till vardagen och livet i framtida vuxenliv. 

Prioriteringen mellan ämnesundervisning och omvårdnad/livskunskap framgår mer tydligt hos 

de fyra informanter som har en utbildning i specialpedagogik. 

 

Nyckelord: specialpedagogik, grundsärskola, intellektuell funktionsnedsättning, kursplaner. 
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Abstract 

 

Background: Children and young people with intellectual disabilities have not always had 

access to schooling. In 1944 were introduced schools for mildly intellectually disabled 

children. First, during the 1970s, all children regardless of the degree of disability got right to 

education. Teaching consisted initially of a care-taking and has been developed with an 

emphasis on knowledge, which Lpo11 is clear on. 

 

Purpose: The purpose of this essay is to examine how teachers view their professional 

assignments in special school. In the survey, I want to see if the historical perspective in 

teachers' approaches to teaching in compulsory school may mean a shift between subject 

knowledge and care. Does the teachers´ training his view of knowledge transmission for 

students? 

 

Method: The survey was conducted through semi-structured interviews. The interviews were 

recorded on a mobile phone and transcribed the same day they were made. All interviews 

took place in the informants´ workplaces.  There were six interviews with three teachers and 

three preschool teachers. Four of the informants have a special needs education. 

 

Result: Teachers convey subject knowledge, everyday- and life skills to the students. Their 

purpose in teaching is to give students knowledge of school subjects according to current 

syllabi of curriculum and also knowledge associated with everyday life and the lives of future 

adulthood. The priority between subject teaching and nursing/life skills is seen more clearly in 

the four informants who have a degree in Special Education. 

 

Keyword: special education, special school, intellectual disabilities,  
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Inledning 

Historiskt har intellektuellt funktionsnedsatta barn vistats på anstalter för att skyddas från 

samhället. Det primära har varit vård och omsorg och ej skolundervisning. Bildbara barn har 

fått skolundervisning i viss mån men inte i samma omfattning som barn utan 

funktionsnedsättning. En återkommande sentens från lärarutbildningen är att lärarens 

inställning till elevers lärande skall vara att alla elever kan inhämta kunskap vilket är lärarens 

förpliktelse att tänka på i mötet med eleverna. Redan för 350 år sedan menade teologen 

Johann Amos Comenius ”för det första är vi alla människor i ordets egentliga mening, det vill 

säga förnuftiga varelser. Därför ska alla ha tillgång till kunskap. Att några elever har svårt att 

lära är inget hinder utan snarare ett förhållande som kräver att bildningen måste alla nå” 

(Frithiof, s.20, 2002).  Elevernas olika utgångsläge är ett faktum och en pedagogisk utmaning. 

Läraren skall anpassa undervisningen till elevernas individuella förutsättningar och behov. 

Detta skall vägleda läraren att välja lämplig undervisningsmetod.  

   Fortfarande på 1950-talet existerade synen på intellektuellt funktionsnedsatta barn att de 

skulle vårdas, skyddas från samhället då de var obildbara, vilket illustreras av följande citat ur 

en artikel i tidningen Dagen (1958-01-24):  

En obildbar sinneslö, antingen det är ett barn eller en vuxen, är ofta mer beklagansvärd när han 

vistas i sitt eget hem, där han är omgiven av all den ömhet som föräldrar vanligen slösar över 

ett missgynnat barn, än på en specialanstalt. En sådan patient utsättes ofta för alldeles 

meningslös och onödig press, då ambitiösa anhöriga försöker tvinga fram hos honom något 

som inte finns. Lyckan för den sjuke är att få vara i fred som han är, om han hör till den 

kategori sinneslöa, vars intelligens knappast är mätbar. (Grunewald, s.158. 2008). 

Utredningar tillsattes utan resultat, samtidigt rådde stor platsbrist på anstalterna. På många 

anstalter försummades barnen. Ett flertal anstaltsskandaler uppmärksammades under 1950-

talet, skandaler som handlade om barn som dog på grund av vanvård (Grunewald, s.139, 

2008). Dessa missförhållanden ledde till att föräldrar till utvecklingsstörda barn och 

ungdomar bildade Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, FUB, vilket kom att arbeta för 

att ta tillvara de utvecklingsstördas rättigheter och förbättra livsvillkoren för dessa. FUB och 

andra instanser i samhället pressade på regeringen att agera för de utvecklingsstörda 

(Grunewald, s.216, 2008). Begreppet särskola infördes 1955 då lagen om undervisning och 

vård av vissa psykiskt efterblivna (1954:26) trädde i kraft första januari 1955. Detta blev en 

stark markering mot de strömningar i samhället som ansåg, i likhet med tidningen Dagen, att 

dessa barn skulle vårdas på anstalter och förnekas skolundervisning. 1954 års lag innebar 

ökade krav för samhället eftersom barnens särskoleundervisning skulle tillgodoses genom 

externatundervisning. Statsbidraget höjdes och fick betydelse för utbyggnaden av 

särskoleplatser. Fortfarande var landstinget huvudman för verksamheten men krafter i 
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samhället strävade efter att överföra verksamheten till skolan. År 1985 försvann särskolans 

regelverk från omsorgslagen och skrevs in i skollagen, men fortfarande var särskolan en 

särskild skolform (Grunewald, s.339, 2008). Ansvaret för särskolan övergick från landsting 

till kommun 1992 och skulle vara genomfört till första januari 1996 (Frylestam, s.9, 1999). 

   Grundsärskolans läroplaner från 1959 till 2011 har genomgått förändringar. Läroplanen 

1959 betonar betydelsen av omsorg och fostran och mindre om kunskap. Däremot fokuserar 

läroplanen 2011 i liten grad på omsorg och fostran och i hög grad på kunskap. Läroplan för 

grundsärskolan 2011 har ett tydligt kunskapsperspektiv och inte enbart ett omsorgsperspektiv. 

Grundsärskolans kursplan har närmat sig grundskolans kursplan och har kommit ett steg 

närmare en inkludering av grundsärskolan och grundskolan. 

   I uppsatsen kommer jag att använda mig av begreppet intellektuell funktionsnedsättning. 

Socialstyrelsen beslutade 2007 att ta avstånd från ordet handikapp och rekommenderade 

begreppet funktionsnedsättning och funktionshinder. Anledningen till detta var att tydliggöra 

distinktionen mellan en persons nedsättning av funktionsförmåga och de funktionshinder som 

avser problem som uppkommer för en person med funktionsnedsättning i relation till 

omgivningen (Klassifikation av funktionstillstånd, funktionstillstånd och hälsa, 2001: ä7). 

Intellektuell funktionsnedsättning är ett vitt begrepp. Det existerar stora variationer och 

skillnader mellan de problem som kan uppstå för personer inom denna grupp. Det enda som 

förenar dessa människor är att de har problem med sin intelligens utifrån tre kriterier: 

- Vara hämmad i sin intelligens. 

- Ha en avsevärd och varaktig nedsatt intelligensfunktion.  

- Störningen i intelligens ska ha uppstått under utvecklingsperioden, det vill säga före 

16 års ålder. 

(Swärd, Florin, s.29, 2011) 

 

Ord att definiera 

 

Vardagskunskaper – Individen bör kunna sköta sin hygien, sköta hemmets sysslor, ansvara 

för sin personliga ekonomi, kunna ta sig till sitt arbete, fritidsaktiviteter med mera i samhället. 

Individen ska kunna klara av olika praktiska sysslor. 

 

Livskunskaper – Individen behöver ha kunskap om social samvaro med andra människor, 

individens inställning till sig själv och andra människor, känna empati för andra människor 

med mera. Kunskaper om olika slags relationer i livet. 

 

Bildbara – Barn och ungdomar som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Barnen 

har förutsättningar för skolundervisning. Begreppet bildbar är ett gammalt begrepp som 

myntades under institutionstiden men existerar även idag.  
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Obildbara – Barn och ungdomar som är måttligt och gravt intellektuellt funktionsnedsatta. 

Dessa barn levde tidigare avskilt från de bildbara barnen antingen i hemmet eller på anstalt. 

De fick ingen skolundervisning förrän införande av träningsskolan 1968 och Sverige var det 

första land i världen som införde skolplikt för de obildbara funktionsnedsatta barnen 

(Grunewald, s.57, 272, 340, 2008).  

  

På vårdhem och daghem under 1960-talet bedrevs försöksverksamhet med undervisning för 

gravt intellektuellt funktionsnedsatta barn. På så sätt blev övergången till träningsskola 

naturlig och engagemanget var stort. När träningsskolan startade var personalen outbildad 

(Grunewald, s.345, 2008). Från början fanns inte träningsskolorna lokalintegrerade i 

grundskolan men år 1982-1983 var 77 % av träningsskolans klasser integrerade i 

grundsärskolan.       
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Bakgrund  

Från idiot till utvecklingsstörd 

Barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsatthet har historiskt sätt benämnts i 

nedsättande ordalag, bland annat som idiot eller sinneslö. Idiotes kallade grekerna den 

privatperson som inte hade något offentligt ämbete, den obildade. Det latinska idiota 

användes i betydelsen okunnig, olärd, obildad människa. Betydelseförskjutningen kom först 

för ett par århundraden sedan. Begreppet idiot har sedan använts som psykisk term, en person 

med abnormt, svagt förstånd (Frithiof, s.16, 2002). Begreppet sinnesslö definierades först av 

läkaren Edouard Séguin. Séguin menade att sinnesslö innebar att individen brister i förmågan 

att uppleva och förstå med sina sinnen och ansåg att det var själva orsaken till den 

underutvecklade begåvningen. Sinneslö användes även av den kunskapsförmedlande skolan 

om den elev som inte tog till sig kunskapen i samma takt som sina klasskamrater (Grunewald, 

s.321, 2008). 

   Efter 1950-talet användes benämningen utvecklingsstörd (Berthén, s.7, 2007). Även idag 

används benämningen utvecklingsstörd formellt bland annat i Skollagen, kapitel 11, 2§ (Ny 

skollag i praktiken, s.102, 2010). Karin Sonnander (1997) menar att det är valet av perspektiv 

som påverkar vad och hur man ser när det gäller att beskriva eller förklara begreppet 

utvecklingsstörning. Genetikern, psykiatrikern, neurologen, psykologen, sociologen, juristen 

och pedagogen har sina respektive infallsvinklar. Gemensamt ser dessa på fenomenet 

utvecklingsstörning som en hämmad förståndsutveckling (Frithiof, s.13,14, 1997). Enligt 

WHO:s rekommendationer svårighetsgraderas utvecklingsstörning med hjälp av IQ. 

 

Historiskt synsätt på intellektuellt funktionsnedsatta barn 

Sedan mitten av 1800-talet har man försökt fastställa antalet intellektuellt funktionsnedsatta i 

Sverige. Flertalet inventeringar har gjorts under åren och resultaten har varierat på grund av 

svårigheterna med avgränsningen och det är den främsta orsaken till att skolplikt för dessa 

barn inte infördes förrän 1944. Först i början av 1970-talet, när man kunde erbjuda fullständig 

service, undervisning och ekonomiskt stöd till alla, fanns möjlighet att få fram antalet på de 

intellektuellt funktionsnedsatta. Historiskt sett har samhällets synsätt på personer med 

intellektuella svårigheter pendlat mellan å ena sidan en övertygelse om att personer med 

intellektuella svårigheter skulle kunna utvecklas till väl fungerande samhällsmedborgare och å 

andra sidan att individens bristande förmåga inte kunde påverkas i någon betydande 

utsträckning varvid livslång omsorg var nödvändig. Då samhällets synsätt var pessimistiskt 
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skulle samhället skyddas från de intellektuellt svaga individerna vilka framställdes som 

asociala och farliga personer. Samhällets olika synsätt har även avspeglat i vilken omfattning 

individerna fick del av skolundervisning (Szönyi, s.33, 2005). 

   Pedagogik och medicin låg nära varandra på den tiden. Från mitten av 1800-talet till mitten 

av 1900-talet ansågs intellektuell funktionsnedsättning vara ett psykiatriskt tillstånd (Frithiof, 

s.471, 2002). År 1893 tillsatte regeringen i Sverige en utredning kallad 

Andesvagsundervisningskommittén. Kommittén föreslog att ett ”skoltvång” skulle införas för 

intellektuellt funktionsnedsatta barn. Det avslogs av departementschefen eftersom det skulle 

innebära en för stor ekonomisk börda för landstingen och detta innebar att det dröjde 50 år 

innan skolplikten infördes (Grunewald, s.57, 2008).  

   Kring sekelskiftet bedrevs hjälpklasser. Den första egentliga hjälpklassen öppnades i 

Stockholm 1905 och två år senare hade hjälpklasser startats i 15 städer. Undervisningsformen 

hjälpklass utvecklades i takt med skolans ökade behov att differentiera elever och på 1920-

talet bildade hjälpskolelärare ett hjälpskoleförbund (Szönyi, s.35, 2005, Brodén, Högefjord, 

Petersson, s.5. 1994)). Begreppet hjälpskola började användas. 1920 års riksdag beviljade 

medel till en tvåveckors kurs för hjälpskolelärare. Efter hjälpskoleföreningens bildande 1922 

startades utbildningskurser i föreningens regi med olika föreläsare. Skolöverstyrelsen begärde 

senare en termins utbildning med teori som omfattade psykologi med begrepp som 

psykopatologi, hjälpklasspedagogik och metodik.  

   År 1949 kom en lag om vård och undervisning av bildbara sinnesslöa barn som gav de 

sinneslöa rätt till utbildning, dock gällde lagen inte alla barn. Några år senare öppnades den 

första skolan utanför institutionerna. Detta var ett steg mot en integrering av människor med 

utvecklingsstörning i samhället (Grunewald, s.130, 2008). Under andra världskriget infördes 

för intellektuellt funktionsnedsatta en läroplan med specificerade timmar för olika ämnen och 

då blev undervisning och vård två självständiga begrepp (Grunewald, s.321, 322, 2008). Även 

om det inte förekom obligatorisk skolplikt för alla sinnesslöa så undervisades de bildbara 

barnen som bodde på skolhemmen men undervisningen var isolerad från folkskolans 

undervisning. Trots detta utvecklade en del av skolhemmen läsmetoder och testning 

(Grunewald, s.315, 2008).  Skolhemmen hade ingen gemensam värdegrund, dock var vård 

och uppfostran den centrala uppgiften. Samhällets målsättning för dessa barn var vid den 

tiden ”att omvandla oduglige och tärande barn till verksamme och närande”. (Grunewald, 

s.321, 322, 2008). Den första januari 1955 infördes Lag om undervisning och vård av vissa 

psykiskt efterblivna (1954:26). Lagen innebar ett nytt begrepp, särskola. Vid denna tidpunkt 

blev hjälpskolan en officiellt accepterad sidoordnad skolform, särskola, till folkskolan 

(Brodén, Högefjord, Petersson, s.5, 1994). Nu övergavs en hundraårig internatundervisning 

och antalet elever tredubblades som följd av den externatundervisning som erbjöds. Nya 

undervisnings- och träningsmetoder introducerades, men fortfarande på 1950-talet existerade 

synen på intellektuellt funktionsnedsatta barn att de skulle vårdas, skyddas från samhället då 
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de var obildbara (Grunewald, s.157, 158, 2008). 1954 års lag innebar ökade krav för samhället 

eftersom barnens särskoleundervisning skulle tillgodoses genom externatundervisning. 

Statsbidraget höjdes och fick betydelse för utbyggnaden av särskoleplatser. Denna verksamhet 

ökade fortare än någon annan av landstingets verksamheter (Grunewald, s.157, 2008). 

   År 1968 kom Omsorgslagen som innebar att alla barn oavsett graden av utvecklingsstörning 

fick rätt till undervisning. Barn och ungdomar med utvecklingsstörning skulle växa upp i 

hemmet och skolan blev en annan arena för integrering i samhället. Omsorgsreformen innebar 

att personer med intellektuella funktionsnedsättningar fick betydligt bättre livsvillkor vilket 

innebar bland annat rätt till undervisning (Grunewald, s.171, 2008).  

   Under 1970-talet började särskolan inkluderas fysiskt i grundskolans lokaler vilket 

förutspåddes leda till en ökad social delaktighet mellan individer med intellektuella 

funktionsnedsättningar och andra individer. Detta skulle bryta den tidigare utvecklingen av 

segregering och avstånd. Särskolans fysiska närhet med grundskolan skulle öppna upp för ett 

samarbete med grundskolan (Szönyi, s.36, 2005). År 1985 försvann särskolans regelverk från 

omsorgslagen och skrevs in i skollagen, men fortfarande var särskolan en särskild skolform 

(Grunewald, s.339, 2008). Ansvaret för särskolan övergick från landsting till kommun 1992 

och skulle vara genomfört till första januari 1996 (Frylestam, s.9, 1999). År 1990 kom en ny 

gemensam skollag för grundskola och särskola, 1994 introducerades den gemensamma 

läroplanen för grundskolan och grundsärskolan.  

 

Grundsärskolan  

Höstterminen 2012 undervisades enligt Skolverket 9 643 elever i grundsärskolan och det 

existerade 630 grundsärskolor, varav 37 fristående grundsärskolor. Elever som idag börjar i 

grundsärskolan går i speciella grundsärskoleklasser. Klasserna består av få elever och är ofta 

årskursöverskridande. Klassrummen är vanligtvis belägna i eller i nära anslutning till 

grundskolans lokaler. Det förekommer även att elever är individintegrerade, vilket innebär att 

de får sin undervisning till minst hälften i en grundskoleklass. Ett annat alternativ är så 

kallade samundervisningsgrupper, även benämnda samverkansklasser, där elever från 

grundsärskolan och grundskolan undervisas tillsammans i en mindre grupp. Elevens 

undervisningsform bestäms i samråd med elev och förälder. För att en elev skall få börja i 

grundsärskolan krävs att eleven har rätt till det enligt skollagen, men också att 

vårdnadshavaren lämnar sitt medgivande, vilket regleras i lagen om föräldrainflytande (SFS 

1995:1 249) (Szönyi, s.41, 2005).  

   Lpo 94:s strävansmål som är gemensamma för alla skolformer handlar främst om att 

utveckla elevers personliga egenskaper och färdigheter i en fortsatt läroprocess. 

Uppnåendemålen förekommer endast inom kunskapsområdena och beskriver detaljerat vilka 

mål eleverna ska uppnå. För grundsärskolans elever är det vissa skillnader i formuleringar och 



12 

 

ordval. Målen för särskolans elever är knutna till elevernas individuella egenskaper och 

förutsättningar. Grundskolans mål är fler och innehåller mer kunskaps- och färdighetskrav. 

Den senaste Läroplanen för grundsärskolan 2011 har mer likheter med grundskolans läroplan 

och är mer fokuserad på ämneskunskaper än ett omsorgstänkande som kan uttolkas ur Lpo 94 

(Szönyi, s.45, 2005). Grundsärskolan har idag fasta betygssteg och samma betygsskala som i 

grundskolan när det gäller de godkända nivåerna A, C, E. Eleverna kan inte få F eller streck i 

något ämne.  

   Skolledaren ansvarar för att grundsärskolan arbetar i riktning mot målen i styrdokumenten, 

läraren ansvarar för att omsätta sitt uppdrag i det pedagogiska vardagsarbetet. Lärarens 

yrkesnormer utgör en viktig del av skolans kultur men frågan är i vilken utsträckning lärarens 

pedagogiska arbete stämmer överens med intentionerna i styrdokumenten. Swärd och Florin 

(2011) menar att verksamheten inom grundsärskolan fortfarande är mer omsorgsinriktad än 

kunskapsorienterad vilket kan innebära att eleverna inte alltid får den stimulans och den 

kunskapsutveckling som de har rätt till (Swärd, Florin, s.25, 2011). Om det är så kan lärarna 

behöva fortbildning vilket är rektors uppgift att tillgodose. Eleverna behöver en viss omsorg 

men det ska precis som målen mötas utifrån varje specifik individ.  

 

Läroplansförändringar för grundsärskolan. 

Grundsärskolans läroplaner från 1959 till 2011 har genomgått förändringar. Från 1950-talet 

har samhällets synsätt på personer med intellektuella svårigheter pendlat mellan å ena sidan 

en övertygelse om att personer med intellektuella svårigheter kan genom tillrättalagda 

pedagogiska insatser, utvecklas till väl fungerande samhällsmedborgare och å andra sidan att 

individens bristande förmåga inte kan påverkas i någon betydande utsträckning varvid 

livslång omsorg är nödvändig (Szönyi, s.33, 2005). Fortfarande på 1950-talet existerade synen 

på intellektuellt funktionsnedsatta barn att de skall vårdas, skyddas från samhället då de är 

obildbara (Grunewald, s.158, 2008). Läroplanen 1959 betonar starkt betydelsen av fostran och 

fokuserar ytterst lite på kunskap. I läroplanen anges skolans mål vara att ”utveckla eleverna 

till harmoniska, dugliga och ansvarskännanade människor och samhällsmedlemmar” 

(Kungliga skolöverstyrelsen, s.9, 1959). Emellertid är läroplanen färgad av en pessimistisk 

inställning till personer med intellektuella svårigheter och synsättet att de är obildbara. Under 

1960-talet sker en svängning från ett pedagogiskt synsätt till ett utvecklingspsykologiskt 

vilket kommer att bereda vägen för att de obildbara barnen kan betraktas som utvecklingsbara 

och få rätt till utbildning (SFS 1967:940), (Berthén, s.29, 2007). I Lsä 73 framträder tydligt 

förskjutningen mot ett utvecklingspsykologiskt synsätt där särskolelevernas 

utvecklingsrelaterade svårigheter ställs i förgrunden. Den utvecklingspsykologiska 

inramningen medför att Lsä 73 framstår som en övergripande habiliteringsplan (Berthén, s.31, 
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2007). I och med betänkandet, Huvudmannaskapet för specialskolan och särskolan (SOU 

1975:6) startar en debatt och en process där grundskolan blir förebild för särskolans framtida 

verksamhet. Detta innebär även att diskussion om särskolans syfte från 1970-talet och framåt 

utgår från ”ett pedagogiskt, elevvårdsmässigt och skolorganisatoriskt perspektiv utan att 

samtidigt diskutera särskolans och elevernas anknytning till i första hand övriga 

omsorgsformer” (SOU 1991:30, s.35, 36). Förespråkarna vill möjliggöra en högre grad av 

integrering av eleverna in i grundskolan och en samverkan mellan grundskola och särskola 

samt att underlätta övergången för elever mellan särskola och grundskola.  

   Under 1980-talet fram till 2000-talet förändras grundsärskolan från landstingsstyrd till 

kommunaliserad, från vårdinstitution till skola. Särskolan underställs skollagen på 1980-talet 

och byter huvudman på 1990-talet vilket innebär förändringar som att särskolans personal får 

samma arbetsgivare som grundskolans personal. Denna utveckling skapar oro bland 

motståndarna till huvudmannabytet vilka anser att en välfungerande särskoleorganisation 

raseras då landstingets särskolor har erfaren och kunnig personal samt att landstinget har 

arbetat upp goda rutiner till resursfördelning.  

   Lsä 90 får en annorlunda inriktning än Lsä 73. En av de främsta skillnaderna är att Lsä 90 

betonar kunskapsuppdraget tydligare till skillnad från det habiliteringsuppdrag som framgår 

av Lsä 73 (Berthén, s.32, 33, 2007).  

   Vid införandet av Lpo 94 ingår särskolan i samma läroplan som grundskolan. Lpo 94 

innehåller fortfarande begrepp som fostran av eleven där målen i grundsärskolan i stor 

utsträckning är knutna till elevens individuella egenskaper och förutsättningar. Dessa mål är 

ett sätt att beskriva vardagen som är tydligt förknippat med ett omsorgstänkande och ett 

särskilt liv (Szönyi, s.45, 2005). Dock är Lpo 94 något mer fokuserad på kunskap än tidigare 

läroplaner för särskolan. I Lpo 94, Mål att uppnå i särskolan, tydliggörs att skolans mål är att 

förmedla kunskaper och ge eleven en harmonisk utveckling. År 2011 får grundsärskolan en 

egen läroplan som fokuserar i hög grad på kunskap och i liten grad på fostran. Läroplanen 

beskriver att undervisningen ska bygga på en diskussion om kunskapsbegrepp och skollagen 

(2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden.  Begreppet bedömning är mer frekvent och betyg förekommer 

i högre utsträckning.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Den nya läroplanen för grundsärskolan innebär att barn och ungdomar med intellektuella 

funktionsnedsättningar har rätt till skolundervisning. Naturligtvis behöver eleverna 

omvårdnad då de i många fall även har fysiska nedsättningar men det är inte den primära 

orsaken till att de går i skolan. Historiskt sett har det ej enbart anordnats undervisning för 

särskolelever, de har huvudsakligen vårdats och på så sätt institutionaliserats. Det 

övergripande syftet med studien är att undersöka hur lärarens syn på det professionella 

uppdraget i grundsärskolan påverkar undervisningen. 

 

Frågeställningar  

Barn med intellektuella funktionsnedsättningar har tidigare i historien levt på anstalter och 

skolhem. Undervisning har präglats av ett omsorgsperspektiv och ”i viss mån” ett 

kunskapsperspektiv för bildbara barn. Läroplanen 2011 framhåller ett tydligare 

kunskapsperspektiv än tidigare läroplaner. I mina intervjuer med informanterna undersöks 

frågeställningarna: 

- Har den kunskap läraren förmedlar stöd i styrdokumenten, eller utgår lärarens 

undervisning från en personlig syn och vision för den kunskap eleven behöver? 

- Påverkar lärarens utbildning dennes syn på kunskapsförmedling till eleverna? Är det 

betydelsefullt att läraren har en speciallärarutbildning? 
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning inom området som berör grundsärskolan och lärarens syfte 

med undervisningen. Tidigare forskning om grundsärskolan existerar i liten utsträckning. 

Enligt Skolverket (2001) finns ett fåtal doktorsavhandlingar. 

   Diana Berthén (2007) beskriver i sin avhandling, Förberedelse för särskildhet, att empiriska 

beskrivningar av särskolans pedagogiska arbete lyser med sin frånvaro under tidsperioden 

1900 och fram till 1940- talet det vill säga den period som berör särskolans framväxt. Berthén 

(2007)  menar att forskning om särskolan är begränsad och gemensamt för studierna är att 

dessa inte granskar undervisningen i särskolorna. Berthén drar den slutsatsen att det 

fortfarande existerar flera frågor som är outredda beträffande grundsärskolans pedagogiska 

arbete. Det finns knappast några studier som har beskrivit och analyserat grundsärskolans 

innehållsliga arbete eller de kunskaper som är möjliga för elever att lära sig i grundsärskolan 

(Berthén, s.28, 36, 37, 2007). 

   Karl Grunewald (2009) beskriver i sin bok, Från idiot till medborgare, den historiska 

utvecklingen i samhället för barn med intellektuella funktionsnedsättningar. Bokens historiska 

perspektiv påvisar en utveckling från omsorg till undervisning för intellektuellt 

funktionsnedsatta barn. Lärande och utveckling är en individuell process, en internalisering i 

enlighet med Vygotskijs teori om proximal utvecklingszon. Jag har valt Vygotskijs teori om 

proximal utvecklingszon som utgångspunkt då grundsärskolans undervisning mestadels är 

individanpassad och torde innebära att lärande handlar om vilka möjligheter eleven har att 

lära sig med lämplig hjälp och stöd och inte vilka begränsningar i lärandet eleven har. 

   Vygotskijs teori om proximal utvecklingszon är ett stöd för läraren i den pedagogiska 

utformningen av undervisningen. Proximal utvecklingszon innebär att beroende på vilken 

assistans eleven ges kan denne befinna sig i sin faktiska utvecklingsnivå eller i sin potentiella. 

Den förstnämnda nivån avser situationen när eleven lär sig av egen kraft och den senare när 

denne blir stimulerad av läraren (Vygotskij, 1962). Vygotskij är kritisk mot mentala tester 

som endast mäter genetiska gåvor och menar att man borde mäta både elevens oberoende och 

beroende utförande, vad eleven klarar av själv samt vad denne klarar av tillsammans med 

läraren (Sandström Kjellin, s.29, 2002).  

   Läroplanen för grundsärskolan 2011 anger mål som särskoleleven skall uppnå. 

Bedömningen av hur eleven lyckas i sina studier åligger läraren och även eleven. Vygotskijs 

teori om proximal utvecklingszon underlättar för grundsärskolans lärare att vara tillgänglig för 

varje individ då de har klasser med färre elever. I ett antal forskningsstudier har man 

undersökt hur Vygotskijs begrepp den närmaste utvecklingszonen kan användas i 
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kartläggning av och åtgärder för personer med utvecklingsstörning. Studiernas syfte är att 

undersöka hur en person klarar lärande och problemlösning med olika grader av stöd. 

Rutlands och Campells studie (1996) visar att barn som får varierande stöd, både individuellt 

och i liten grupp, lär sig behärska en inlärningsuppgift bättre än de som får samma grad av 

stöd hela tiden. Ett varierande stöd har ett starkare inflytande på lärandet än vad barnens 

uppmätta IQ har (Söderman, Antonsson, s.17, 2011).  

   Läroplan för grundsärskolan 2011 tydliggör lärarens uppdrag med undervisningen. Läraren 

ska förmedla kunskaper och inte endast omsorg och fostran som det i tidigare styrdokument 

har lagts stor vikt vid. Läraren bör bemöta eleven som en egen individ och inte identifiera 

eleven med sin funktionsnedsättning. Detta ställer krav på läraren att våga utmana rådande 

diskurser och maktstrukturer som existerar i samhället. Enligt Svensson och Tideman (2007) 

bör grundsärskolans lärare ha begreppet empowerment internaliserat i det pedagogiska mötet 

med eleven. Sker detta i skolan får eleven tillfälle och en chans att tillsammans med andra 

konstruera en egen personlig identitet och får bättre förutsättningar att inkluderas i samhället 

(Svensson, Tideman, s.195, 2007).  

   Carlgren (1994) hävdar att lärare har en bredd i sina kunskaper som inte andra yrkesgrupper 

har och ser lärarna som professionella på så sätt att de har vissa kunskaper som lekmannen 

inte har. Carlgren anser att professionell syftar på yrkesmässighet snarare än 

lekmannamässighet. Beteckningen professionell introducerades i statliga utredningar om 

skolan i mitten av 1980-talet. Detta förekom i samband med decentralisering och utveckling 

av nya styrsystem. Skolan skulle regleras centralt och ”de professionella” blev i politikernas 

ögon ett viktigt redskap för förverkligande av en decentraliserad målstyrd skola. Politikerna 

uppfattade lärarna som professionella, de skulle utveckla lösningar i skolan som en följd av 

politiska beslut. Lärarna skulle få ett ökat inflytande över verksamheten i skolan samtidigt 

lades ansvaret för skolans resultat på lärarna (Carlgren, s.14, 2004). 
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Teoretiska utgångspunkter  

Den professionella läraren 

Studien behandlar lärares syn på det professionella uppdraget i grundsärskolan. I mitten av 

1980-talet började beteckningen professionalism dyka upp i statliga utredningar om skolan. 

Synen på professionella lärare är en betydelsefull förutsättning för en decentraliserad målstyrd 

skola. Ingrid Carlgren (2004) anser att synen på lärare som professionella speglar en 

förändring i hur beslutsfattare uppfattar lärare. Tidigare sågs lärare som genomförare av 

politiska beslut men lärares nya funktion blir att utveckla lösningar som en följd av politiska 

beslut. Professionalism bidrar till att lärare får ett ökat inflytande över verksamheten i skolan 

och att ansvaret för skolans resultat i större utsträckning läggs på lärarna (Carlgren, s.14, 

2004).  

   Läroplanen för grundsärskolan 2011 betonar förmedling av kunskap till eleverna och i liten 

utsträckning omsorg. Lärarens professionalism innebär bland annat en yrkesetik som består av 

lärarens etiska ansvar för den kunskap eleven lär sig och som är av värde för eleven och 

dennes välbefinnande i skolsituationen (Carlgren, Colnerud, s.38, 2004). En professionell 

lärare inkluderar styrdokumenten i undervisningen vilket gagnar eleven. Styrdokumenten 

innehåller etiska riktlinjer, principer och regler som läraren ska följa.  

   Begreppet professionalism syftar även på kvalitén i yrkesutövningen som anses kunna öka 

genom att etiska principer formuleras för läraryrket och genom att forskningsanknytningen 

och den teoretiska kunskapens betydelse i yrkesutövningen ökar. Lärarens utveckling mot att 

bli professionell handlar således om att få kontroll över utvecklingen av arbetet samt de egna 

yrkeskunskaperna (Carlgren, s.16, 2004). Normell (2002) menar att ett professionellt 

förhållningssätt är förmågan att hantera sin yrkesroll i sitt yrkesutövande, läraren styrs av det 

som gagnar eleven och ej de egna behoven och känslorna. Margareta Normell (s.11, 20, 2002) 

anser att lärare har ett professionellt förhållningssätt i sitt arbete då det innefattar utbildnings- 

och kunskapsrelaterade områden och därtill ett omsorgsetiskt ansvar i skolan. 

   Professionalism kan även innehålla autenticitet, ett begrepp som fångar upplevelsen av 

trovärdighet och det genuint äkta både när det gäller läraren och undervisningen. Den 

autentiska läraren är en person som förmår bedriva undervisning av hög kvalitet, och som gör 

det med ett personligt engagemang och med äkthet (Laursen, s.17, 20, 2004). Normell (2002) 

anser att det krävs fler förutsättningar för att vara professionell; lärarens identitet, integritet 

och mognad. Identitet i detta sammanhang är en förutsättning som vilar på formell utbildning 

och praktisk yrkeserfarenhet vilket läraren har tillskansat sig genom åren. Integritet, menar 

Normell (2002), innebär även att kunna distansera sig mot andra människor i relationer eller 

möten, ha självkännedom och mognad. Det är av betydelse att läraren har självkännedom och 
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kan skilja mellan sina egna problem och andras. Integritet, att kunna dra en gräns mellan det 

professionella och det privata är en förutsättning för att vara en professionell lärare, samtidigt 

innebär detta att denne kan vara personlig och skapa en relation till eleverna. Läraren bör vara 

medveten om var gränsen går mellan det professionella och det privata. Det personliga bör 

integreras i den professionella rollen, och har läraren förmågan att integrera det professionella 

med det personliga så blir denne respekterad av elever och föräldrar (Laursen, s.65, 2004). 

Den professionella läraren skapar och utvecklar goda relationer till eleverna så ett optimalt 

lärande underlättas. Detta torde vara av stor betydelse för grundsärskolans elever. 

   Alatalo (2011) lyfter fram fyra utmärkande egenskaper hos en professionell lärare nämligen 

systematisk teori, auktoritet, yrkesmässig autonomi och egenkontrollerad yrkesetik. 

Systematisk teori innefattar att utöva yrket utifrån en gemensam kunskapsbas. Det föreligger 

en gemensam vetenskaplig grund för utövandet av yrket. Auktoritet innebär att alla måste ha 

behörighet för att verka inom yrket. Den yrkesmässiga autonomin innebär att professionella 

yrkesutövare har rätten och skyldigheten att själva bestämma vilka redskap och metoder de 

ska använda i sitt arbete. En professionell lärare bör ha kunskap om inlärningsmetoder och 

pedagogiska hjälpmedel för att eleverna skall uppnå läroplanens mål. Utvecklingsteorier 

förnyas ständigt och det är av vikt för läraren att knyta an till aktuell forskning för utveckling 

av egna kunskaper. Elever i grundsärskolan har ofta en ojämn begåvningsprofil som inom 

olika områden kan variera starkt hos en och samma individ. Proximal utvecklingszon är en 

pedagogisk teori den professionella läraren kan använda i undervisningen (Normell, s.60, 

2002). Det är av stor vikt att läraren är skicklig i att förmedla kunskap, instruera och 

informera.  

   Elevernas utvecklingskapacitet frammanas med pedagogiska metoder och stöd, men även 

med motivation. För att eleven ska finna lust för inlärning krävs motivation och uppmuntran 

för att stärka undervisningen. Utan motivation kan det vara svårt för eleven att känna en 

meningsfullhet med undervisningen (Stensmo, s.141, 2009). Stensmo (2009) menar att en av 

ledaruppgifterna den professionella läraren har är att kunna ge motivation. 

   I professionen ingår vetskapen om olika pedagogiska teorier då lärares dominerande 

huvuduppgift är att leda och utveckla elevers lärande (Carlgren, Colnerud, Ekholm, s.11, 

2004). Grundsärskolelevers kunskapsutveckling är individuell och Vygotskijs proximala 

utvecklingszon är ett redskap för läraren. En professionell lärare besitter kunskap om olika 

inlärningsmetoder, vilket en amatör saknar.  Egenkontrollerad yrkesetik innebär att det har 

framtagits etiska riktlinjer, principer och regler, för hur yrket ska utföras (Alatalo, s.26, 2011).  

   Empowerment är en metod som används i grundsärskolan. Makt finns inbyggt i det 

normerande som kallas för ”det normala”. Detta innebär att de som ej lever upp till den norm 

som gäller allmänt i samhället marginaliseras. Grundsärskolans elever marginaliseras alltjämt 

i samhället. Enligt Bruzelius och Skärvad (2010) innebär empowerment större ansvar genom 

självständighet i arbetet. Historiskt sätt har elever i grundsärskolan inte fått uppleva ett 
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självständigt ansvar. Empowerment står för ledarskapets förmåga att överföra sin makt till 

eleven. Den professionella läraren överför sin makt till eleven i enlighet med empowerment. 

Örtenblad (2009) bedömer att empowerment kan översättas till bemyndigande eller att ”förse 

med makt” (Bruzelius, Skärvad, s.30, 2010). Detta är en fungerande metod för lärare och 

elever i en skola med mångfald. (Bruzelius, Skärvad, s.30, 2010). Skrtic, Sailor och Gee 

(1996) framhåller att empowerment och självbestämmande är betydelsefullt i en demokratisk 

skola för elever med funktionsnedsättningar. Eleverna ska uppleva att de har kontroll över 

sina liv. Normells (s.11, 20, 2002) definition av begreppet ”ett professionellt förhållningssätt” 

innebär att läraren är medveten om egna behov och känslor och är medveten om vad som 

krävs för arbetets fullgörande och, när det behövs, kan sätta egna behov åsido. Inkluderas 

empowerment i lärarens möte med grundsärskolans elever är detta betydelsefullt. 

Örtenblad (2009) anser att det finns organisationer som har en lärande struktur. En lärande 

struktur kännetecknas av flexibilitet, delaktighet och samspel. Organiseringen sker i små 

grupper där eleverna är självbestämmande, och empowerment är ett begrepp läraren strävar 

efter i en lärarande struktur (Bruzelius, Skärvad, s.30, 2010). 

 

Proximal utvecklingszon 

Grundläggande för undervisningen i grundsärskolan är läroplanen och den kunskapssyn som 

ligger till grund för denna. Det betonas i styrdokumenten att elever i grundsärskolan ska 

undervisas utifrån sina individuella förutsättningar. I Skolverkets särtryck Bildning och 

kunskap (SOU 1992:9) beskrivs framväxten av en mer socialkonstruktivistisk kunskapssyn i 

förhållande till tidigare dominerande perspektiv såsom behavioristiska och kognitiva. 

Begreppet ”kunskapande” betonar processen framför resultatet. Centralt är bland annat 

förmågan att formulera och utveckla problem och komma till slutsatser. Detta synsätt pekar 

på vikten av att komma bort från statiskt stimuli-respons-tänkande och mer fokusera på 

individens reflekterande men också på betydelsen av sammanhanget för utvecklande av 

lärande och kunskap. Bakgrunden till denna kunskapssyn finns hos Vygotskij som betonar 

kommunikationen mellan individer som en grund för lärande. Vygotskijs teori om proximal 

utvecklingszon avser det avstånd som finns mellan vad individen själv utvecklar och den 

problemlösning som kräver vägledning av någon annan. Utveckling är något som sker genom 

yttre aktivitet och som alltid är möjlig. Vygotskij talar vidare om det optimala avståndet, 

mellan det eleven kan nu och det denne kan lära sig, som ett villkor för lärarande. 

Grundsärskolans undervisning kan ses med Vygotskijs perspektiv anser Skolinspektionen 

(bilaga 6 till Skolverkets rapport, Dnr: 2000:2 037, s.2, 3), annars riskerar avståndet mellan 

vad eleven kan och vad eleven har möjlighet att lära sig att bli för kort, vilket kan leda till 

inlärd hjälplöshet istället för att eleven lär sig att öva sig i att hantera det osäkra.  
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 I en undervisningsmiljö får lärarrollen stor betydelse i mötet med elevers olikheter. Anéer 

(2010) menar att lärare har ansvar för elevers framtid och pekar på att de beslut lärare tar om 

pedagogiska teorier som tillämpas i undervisningen kan få konsekvenser för lång tid framåt. I 

mötet med eleven är det därför viktigt att läraren förstår och ser elevens egenskaper och 

förutsättningar. Vygotskijs teori om elevens proximala utvecklingszon torde vara ett stöd för 

läraren och är en rekommendation från Skolverket (Skolverkets rapport, Dnr: 2000:2 037) att 

använda i den pedagogiska utformningen av undervisningen för att finna metoder för elevers 

lärande. Även Dysthe (2003) anser att Vygotskijs teori om elevens proximala utvecklingszon 

har bildat stöd för det individuella samarbetslärandet. I ett lärande som är socialt medierat blir 

läraren handledaren som ger en social stödstruktur och återkoppling på elevens 

kunskapsinhämtning. Inlärningssituationer där läraren skapat en trygg och stödjande miljö 

stärker elevens upplevelse av att lyckas och kunna. Vygotskij menar att alla har en 

utvecklingspotential och läraren bör se elevens förmåga som något utvecklingsinriktat det vill 

säga orientera utvecklingen mot morgondagen. Då läraren i grundsärskolan vill finna nivån på 

vad eleven förmår, måste denne först ta reda på den närmaste och den proximala 

utvecklingszonen, det vill säga vad eleven klarar själv och vad eleven klarar av med 

pedagogisk handledning. (Imsen, s.188, 2000). Fischbein (2003) menar att mötet med eleven i 

undervisningen är en ansvarsfull handling och därför bör läraren fundera över sin pedagogiska 

filosofi. Denna inställning och syn på lärarrollen hör samman med det professionella 

uppdraget i grundsärskolan. Läraren har hjälp av att känna till teorier om instruktionsgivning 

och hur man lär ut då läraren har en dominerande huvuduppgift, att leda elevers lärande. 

Kunniga och professionella lärare utvecklar kunskap om hur människor gör när de lär sig. De 

utforskar elevers inlärningsstrategier och inlärningsmönster. Det förlopp som inlärningen tar 

bland eleverna, det sätt på vilket eleverna ordnar det de lär och vilken behållning de i 

verkligheten får av kunskapen, behöver ständigt studeras av läraren. Professionella lärare 

behärskar de redskap som finns för att utföra dessa fortlöpande studier av elever. Redskap är 

inlärningsteorier där proximala utvecklingszonen är en av teorierna (Carlgren, s.11, 2004).    

Carlgren menar att den professionella läraren analyserar och värderar olika 

handlingsalternativ och väljer det som leder till att eleven lär och utvecklas. En professionell 

lärare som söker kunskaper om och i den egna undervisningen deltar i en skapelseprocess 

kring relationen mellan de egna handlingarna och elevernas inlärning och utveckling 

(Carlgren, s.26, 2004). 

 

Empowerment 

Enligt Läroplan för grundsärskolan 2011 (s.7) är skolans uppgift att låta varje enskild elev 

finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 
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ansvarig frihet. För elever med nedsatt intellektuell förmåga har det egna inflytandet länge 

varit begränsat, och andra har ansetts mer lämpliga att bedöma vad som varit bäst för den 

enskilde eleven. Elever med intellektuella funktionsnedsättningar har som en följd av detta 

blivit marginaliserade. Funktionsnedsättningen är deras främsta kännetecken och de blir 

reducerade som människor. I samhället lever fortfarande gamla attityder och förhållningssätt 

kvar, som att elever med intellektuella funktionsnedsättningar måste tas om hand. Det 

ifrågasätts även om de kan bestämma över sina liv (Söderman, Antonsson, s140, 141, 2011).    

Synen på människor med intellektuella funktionsnedsättningar har förändrats till att alla har 

rätt att bestämma över väsentliga delar av sitt liv och bli bemötta med respekt. Idag har många 

unga människor, framförallt med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, börjat ifrågasätta 

kategoriseringen av dem som utvecklingsstörda och det sätt de blir behandlade på när 

funktionshindret blir deras främsta kännetecken och omgivningen ser dem som 

utvecklingsstörda och inte som en individ med många olika sidor. Detta skapar en känsla av 

att bli reducerad som individ och inte få tillfälle och möjlighet att utvecklas. Empowerment är 

den process då marginaliserade människor stärks och individer får möjlighet att bli mer 

självständiga genom att formulera sina egna mål och ta makten över sina liv. Processen tar sin 

tid och är möjlig och innebär att man inte bortser från deras intellektuella svårigheter och 

behov av stöd (Söderman, Antonsson, s.140, 2011). Den process då marginaliserade grupper 

stärks och människors möjligheter att bli mer självständiga ökar, bland annat genom att 

formulera sina egna mål och ta makten över sina egna liv, kallas empowerment. Det framgår 

av riktlinjer i Läroplan för grundsärskolan 2011 att läraren ska ”ta hänsyn till varje enskild 

individs behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande, uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärarande”. För att följa riktlinjerna i läroplanen kan läraren inkludera begreppet 

empowerment i mötet med grundsärskolans elever.  

   Bemöter läraren eleven i enlighet med begreppet empowerment stöds och vägleds eleven i 

sin sociala utveckling. Tankar kring empowerment har genererat en mängd perspektiv och 

teorier. Rapparport, (s.122, 1987) beskriver empowermentprocessen på följande sätt; en 

teknik genom vilken människor förvärvar kontrollen över sina livsvillkor och engagerar sig i 

samhällets processer. Denna process kan även ske i skolan, där läraren stödjer eleven. Att 

människor stärker sitt inflytande och skapar former för ett aktivt deltagande i samhället skulle 

utgöra navet i ett nytt perspektiv på funktionsnedsatta människor anser Sven Jarhag (2001) i 

sin doktorsavhandling, Planering eller frigörelse. Det är av stor vikt att bemöta eleven 

respektfullt och som en egen individ och inte identifiera eleven med sin funktionsnedsättning. 

Det kräver ett annat bemötande än tidigare samtidigt som intellektuellt funktinsnedsatta behov 

och stöd inte får negligeras vilket är en balansgång. 

   Svensson och Tideman (2007) menar att det krävs av läraren som möter barn och ungdomar 

med intellektuell funktionsnedsättning att våga utmana rådande diskurser och maktstrukturer. 
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Sker detta i grundsärskolan skulle eleverna få tillfälle och en chans att tillsammans med andra 

konstruera en egen personlig identitet och få bättre förutsättningar att inkluderas i samhället. 

Eleverna får kunskap att bestämma över väsentliga delar av sitt kommande vuxenliv. Detta 

kan läraren vägleda och stödja eleven med. 

   John Dewey, grundaren av den progressiva pedagogiken påvisar behovet av 

empowermentpedagogik som handlar om det syfte läraren har och den process läraren 

använder för att varje elev ska kunna finna och utveckla sin egen kapacitet. Det är viktigt för 

eleven att kunna relatera till omvärlden och andra människor. Eleven behöver få färdigheter 

att resonera vilket är grunden för social kompetens. Fokus i skolan bör vara faktabaserad och 

resonerandebaserad kunskap. God resoneringsförmåga leder till att lättare kunna lära sig 

komplicerad kunskap och kunna ta beslut i vardagen. En statisk syn på en människa och 

dennes situation är förödande i empowermentmodellen. Empowerment bygger på hoppet om 

förändring och fakta om att förändring är möjlig (Moula, s.148, 149, 230, 2009). Den lärare 

som bemöter elever enligt empowermentmodellen är en professionell lärare. Den 

professionella läraren har en gemensam yrkesetik med sina kollegor vilket skapar en 

gemensam norm, en social modell. Den sociala modellen gör det möjligt för läraren att 

utveckla sin etiska medvetenhet och för det behövs ett gemensamt språk för att utveckla 

förmågan att se de moraliska aspekterna i yrket. Lärare behöver ett yrkesspråk vilket omfattar 

teoretiska begrepp som kan relateras till gemensamma erfarenheter. Detta innebär en 

professionalisering av läraryrket. När en professionell lärare arbetar enligt 

empowermentmodellen i mötet med elever är det betydelsefullt att diskutera moral och etik i 

kollegiet (Carlgren, s.24, 43, 2004). 
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Metod 

Metod för datainsamling 

Syftet med studien är att undersöka hur lärarens syn på sitt professionella uppdrag i 

grundsärskolan ser ut. Den metod som använts är enskild intervju som är halvstrukturerad 

med öppna frågor. Svaren på frågorna ger ofta upphov till följdfrågor, vilket ger ett flyt i ett 

naturligt samtal. Intervjuguiden består av genomtänkta frågeställningar, temafrågor med 

huvudtema och undertema (Bryman, s.82, 2009).  

   Eftersom det är tidsmässigt besvärligt att få information och svar på mina frågeställningar 

via observationer eller enkäter faller mitt val på kvalitativa intervjuer, där läraren berättar om 

sin syn, vision och tanke med sitt arbete i grundsärskolan. Enkäter kräver fler lärare i 

grundsärskolan än vad Uppsala stad kan erbjuda. 

 

Urval 

Innan jag började skriva på min uppsats kontaktades personer som arbetar i grundsärskolan 

om en eventuell intervju och en del var intresserade av att delta i min studie. Urvalet av lärare 

i grundsärskolan är inte stort. I Uppsala finns det åtta grundsärskolor, en del har både 

träningsklasser och grundsärklasser, en skola är enbart träningskola. Jag är endast intresserad 

av grundsärskolan utom träningsskolan vilket är en bidragande orsak till att urvalet av lärare 

minskar. Jag gick därför i ett tidigt skede ut med en förfrågan till lärare om att göra en 

intervju. De flesta presumtiva avböjde. Av den orsaken tog jag kontakt med en person i 

Uppsala kommun som bistod mig med mailadresser till tio lärare i grundsärskolan vilka jag 

sände en förfrågan om intervju. Det var motigt ett tag och jag sände ett flertal påminnelsemail 

till dem, varvid en lärare svarade på mitt mail och stod till förfogande för intervju. Denna 

lärare skapade sedan ett snöbollsurval (Bryman, s.115, 2009) vilket resulterade i att jag fick 

kontakt med ett antal lärare som var relevanta för mina intervjuer. Informanterna bestod av 

två ämneslärare, en årskurs ett till tre lärare och tre förskollärare som arbetar i grundsärskolan. 

Då Uppsala kommun inte har så många grundsärskolor innebar det att jag är tacksam för att 

ett fåtal lärare tackade ja till intervju. 
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Material 

Sex lärare ger sin syn på sitt pedagogiska uppdrag i grundsärskolan, pedagoger som dels har 

en lärar- eller förskollärarutbildning men även studerat specialpedagogik. Tre pedagoger är 

förskollärare, två av dem studerade till speciallärare efter några yrkesverksamma år som 

förskollärare och den tredje har läst specialpedagogik. Den fjärde informanten är lärare i 

årskurs ett till tre och har studerat specialpedagogik för grundskolan, och grundsärskolan. Två 

informanter är ämneslärare i årskurs sju till nio och saknar utbildning i specialpedagogik. Fem 

lärare arbetar i grundsärskolor som är lokalintegrerade och en lärare i ett ej integrerat 

särskolegymnasium.  

  

Databearbetning och analysmetod 

Kontakten med informanterna genomfördes via dator och per telefon. Intervjuerna ägde rum 

på informanternas respektive skola, i ett avskilt rum. Under varje intervju användes en 

mobiltelefon som inspelningsapparat. Innan intervjuerna kontrollerade jag att 

inspelningstekniken fungerade. Mestadels gjordes en intervju per dag och en dag utfördes två 

intervjuer.  Idealet var en intervju per dag, på grund av minneskapaciteten på mobiltelefonen 

och transkriberingstiden. Intervjun transkriberades samma dag som den skedde av den 

orsaken att jag ville ha intervjun i färskt minne. Intervjuer med lärarna var halvstrukturerade 

och med öppna frågor (bilaga 1). I enlighet med Eliasson (2010) analyserades svaren från 

lärarnas intervjuer med en kvalitativ metod. När alla sex intervjuer var färdiga och 

transkriberade användes en manuell textanalys som gick ut på att svaren lästes ett par gånger 

för att kategorisera nyckelord, finna mönster i informanternas svar och för att påvisa samband 

eller skillnader. Detta för att finna en röd tråd i informanternas svar och berättelser. Svaren 

lades samman i pappersform utifrån olika nyckelord och skapade en sammanhållen text. 

 

Genomförande 

Vid intervjuer av informanter har jag ett rationalitetsantagande och har i åtanke 

barmhärtighetsprincipen. Den principen innebär respekt för informanternas åsikter och min 

inställning till informanterna som förnuftiga människor (Gilje, Grimen, s.235, 236, 2007). 

Innan intervjuerna studerade jag litteratur och tidigare forskning som behandlar mitt syfte 

vilket innebär att jag har god kunskap i ämnet om grundsärskolans historia fram till idag. 

Detta är av betydelse för att intervjuerna ska fortlöpa bra. Hur skolans värld fungerar är jag 
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väl bevandrad i eftersom jag har yrkeserfarenhet från grundsärskola och grundskola. Besitter 

jag inte denna kunskap blir intervjun ej trovärdig, måhända inte jag heller.  

   Spontana följdfrågor kan uppstå under intervjuerna. Följdfrågor är väsentliga och ger en god 

grund för ökad information. Författarna i Metodpraktikan beskriver angående temafrågor: 

”Att tänka tematiskt innebär att man knyter an till undersökningens problemställning och 

tänka dynamiskt innebär att man ser till att skapa en situation där samtalet hålls flytande. 

Intervjupersonen skall hela tiden känna sig motiverad att berätta om sina upplevelser och 

erfarenheter” (Esaisson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud, s.290, 2012). För att undvika 

missförstånd och misstolkningar vid intervjuer är det viktigt med återkoppling till 

informanterna. Under intervjuerna ställer jag korta frågor, använder ett vardagligt språk och 

undviker uppenbart ledande frågor. 

   Som förberedelse inför intervjuerna genomförde jag en pilotintervju med en rektor som 

arbetar i en årskurs sju till nio skola med integrerad grundsärskola. Med pilotintervjun ville 

jag förvissa mig om hur frågorna blev bemötta av en informant, vilket resulterade i att en del 

frågor omarbetades. 

   Intervjun sker på en plats där informanten känner sig trygg och där vi inte blir störda. 

Väsentligt är att informanten känner sig bekväm och trygg då det är ett möte mellan två 

okända människor med olika bakgrund och erfarenhet. Alla sex intervjuer skedde på 

respektive informanters arbetsplatser. Informanterna hade avsatt tid så det ej uppstod ett 

stressigt möte. Inspelningstekniken fungerade utmärkt vid intervjuerna. Efter intervjun 

transkriberades den. Transkriberingen innehöll informantens svar på mina frågor och mina 

tankar och intryck kring samtalet. Det blev en justerad avskrift, som uteslöt harklingar, 

felsägningar med mera. Intervjuerna varade från 30 till 60 minuter och efterarbetet tog ett par 

timmar.  

 

Reflektion över metoden 

Förfrågan om intervju skickades till 13 lärare som arbetar i grundsärskolan och ytterligare en 

lärare tillfrågades muntligt. Åtta lärare svarade inte på förfrågan. Påminnelser skickades två 

gånger per mail. Sex lärare accepterade en intervju. Genomsnittsålder på informanterna är 58 

år. Vid intervjuerna framkom en likhet, en röd tråd, i informanternas svar. Intervjuerna gav 

mig insikt om hur lärarna arbetar och deras syfte och mening med undervisningen i 

grundsärskolan. Frågeställningarna bedömer jag vara anpassade för metoden intervju. 

Flertalet av lärarna ansåg att det var intressant att bli intervjuade.  
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Etiska aspekter  

Som förberedelse inför intervjuerna läste jag om etiska överväganden på Vetenskapets 

hemsida (www.vr.se.). Informanterna fick innan mötet ett informationsbrev via mail om de 

etiska principer som gäller vid intervju. I brevet informerade jag informanterna om 

Vetenskapets hemsida och upplyste dem om informantens anonymitet och att de har möjlighet 

att avbryta intervju. Innan intervjun startade informerade jag om de forskningsetiska principer 

som gäller. Det är viktigt att informanterna delgavs samtyckeskravet. Alla informanter 

uppskattade anonymitet vid intervjun.  

   Under intervjun satt jag och läraren i ett avskilt rum, så ingen annan hörde samtalet. När 

transkriberingen var gjord raderade jag ljudinspelningen på mobilen. Transkriberingen 

förvarade jag hemma och endast jag har tillgång till detta material. Denna information fick 

alla informanter kännedom om.  

http://www.vr.se/
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Redovisning 

 

Förfrågan om en intervju skickades till 14 lärare via mail och sex svarade att de accepterade 

att bli intervjuade. Fyra kvinnor och två män intervjuades, medelåldern var 58 år. 50 % av 

informanterna är lärare och 50 % är förskollärare. Tre informanter, Erik, Lena och Lars 

arbetar i en årskurs sju till nio skola med integrerad grundsärskola. Karin arbetar i ett 

fristående särskolegymnasium, Britta och Anna undervisar i en integrerad grundsärskola i 

årskurs ett till sex. Alla skolor är centralt placerade i Uppsala stad.  

 

Lärarnas utbildning  

Tre informanter är lärare och tre är förskollärare. Fyra av dessa har studerat specialpedagogik 

och två saknar utbildning i specialpedagogik. Erik är träslöjdslärare och utbildades i mitten av 

1970-talet. Utbildningen bestod av fyra år med praktik, sedan ett års teoretiska studier. Erik 

har inte läst specialpedagogik. Lena är hem- och konsumentkunskapslärare och studerade i tre 

år i mitten av 1970-talet. Lena har inte studerat specialpedagogik. Erik och Lena arbetar i en 

grundskola för årskurs sju till nio med integrerad grundsärskola. Grundsärskolan blev fysiskt 

inkluderad 1998. Britta är årskurs ett till tre lärare och specialpedagog. Britta studerade efter 

lärarexamen specialpedagogik för grundskolan och grundsärskolan. Hon arbetar som 

specialpedagog i svenska och matematik i en grundsärskola som är inkluderad i en årskurs ett 

till sex grundskola.  

   I början av 2000-talet beställde Uppsala kommun en utbildning i specialpedagogik av ILU, 

Uppsala Universitet. Lars som är förskollärare sökte denna utbildning. Han studerade på 

halvfart i två år. Lars undervisar i de högre klasserna i grundsärskolan. Anna är förskollärare 

och speciallärare. År 1976 började Anna som klasslärare i grundsärskolan och 1986 kom hon 

in på speciallärarutbildningen med inriktning utvecklingsstörning. Utbildningens längd var 

två år. Det tog tio år innan Anna kom in på speciallärarutbildningen då det var svårt att bli 

antagen på grund av högt söktryck på utbildningen. Nu arbetar Anna som klasslärare i en 

grundsärskola som är integrerad i en grundskola årskurs ett till sex. Karin är förskollärare och 

speciallärare. Hon studerade till speciallärare i ett år. Karins dåvarande arbetsgivare 

Landstinget, sökte plats för Karin till speciallärarutbildningen. Kravet för att komma in på 

utbildningen var fem års yrkeserfarenhet i grundsärskolan och några år av yrkeserfarenhet på 

en förskola. Utbildningen var eftertraktad och svår att komma in på. Karin fick lön under 

utbildningen. Efter utbildningen var Karin garanterad en fast tjänst i Landstinget och är nu 

lärare på ett särskolegymnasium.  
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Planering  

Flertalet av informanterna i studien planerar för individen och gruppen. Fyra informanter 

betonar att vid planering av undervisningen är styrdokumenten och synen på varje elev som 

en individ på sin egen utvecklingsnivå med i lärarens tanke och syfte. Två informanter tar ej 

del av styrdokumenten vid planeringen. De olika yrkeskategorierna har mestadels ett 

gemensamt synsätt vilket visar sig i deras planeringar.  

   Lars undervisar i matematik, bild, SO, svenska och engelska. I sin planering utgår han ifrån 

styrdokumenten och vad varje elev utvecklingsmässigt behöver. Britta planerar ensam i sina 

ämnen, svenska och matematik. Grundsärskolans planering utgår ifrån varje elev och 

styrdokumenten. Eleverna behöver träna mycket för att nå ny kunskap anser hon. Britta har 

även arbetat i grundskolan. Hon anser att planering inför lektionen påminner om planering i 

grundskolan. Skillnaden är att i grundskolan är elevernas kunskapsnivå relativt lika och i 

grundsärskolan är kunskapsnivån ojämnare. I grundskolan planeras det oftast för gruppen och 

i grundsärskolan måste man göra en mer individuell planering. Anna berättar att planeringen 

utgår från styrdokumenten och elevens utvecklingsnivå. ”Elevassistenterna och jag planerar 

tillsammans även om det är jag som har huvudansvaret och det är en individuell planering för 

eleverna”.  

   På särskolegymnasiet hos Karin planerar all personal gemensamt varje tisdagseftermiddag. 

Då utvärderas veckan som varit och planering sker för kommande vecka. ”Varje fredag får 

eleverna med sig den kommande veckans planering” berättar Karin. Detta förfarande 

förbereder eleverna och informerar föräldrarna som har möjlighet att samtala med sina barn 

om kommande undervisning och aktiviteter i skolan.  

   ”Jag slutade planera 1978. Nej, planeringen har gått mer och mer i huvudet ju mer 

erfarenhet och vana jag får” menar Erik. Planeringen, resonerar Erik, den går inte att göra i 

förväg eftersom man måste utgå ifrån elevernas önskemål och behov. Elevens vilja och 

skapandelust styr Eriks planering av undervisningen. I början då grundsärskolan inkluderades 

i skolan terminsplanerade Erik tillsammans med eleverna. Om eleverna ändrade sig kunde 

Erik tala om för dem vad de hade planerat tillsammans men när det skedde tappade eleverna 

arbetslusten. Erik ville därför inte vara påstridig med terminsplaneringen eftersom det inte 

stimulerade elevernas kreativitet. Särskolans elever är kreativa och fantasifulla och man måste 

alltid utgå ifrån elevens kunskaper och utvecklingsnivå anser Erik.  

   Lena har en planering som sträcker sig veckovis och terminsvis för eleverna. ”Det är svårt 

med en individuell planering i mitt ämne” menar hon. Vanligtvis följer särskolans planering 

grundskolans men eleverna i särskolan har så svårt att lära sig ny kunskap så planeringen 

skiljer sig åt. Särskolans planering ska innehålla mestadels matlagning och skötseln av köket 
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anser Lena. Varken Erik eller Lena använder sig av styrdokumenten vid planering av 

undervisning. 

 

Styrdokument 

Av intervjuerna framkommer att fyra av sex informanter anser att styrdokumenten och 

kursplanerna är viktiga och nödvändiga för arbetet.  

   Styrdokumenten och de senaste kursplanerna är inget att diskutera menar Britta eftersom det 

är dessa hon har att förhålla sig till och planera sitt arbete utifrån som lärare. Britta anser att 

de senaste kursplanerna är mer tydliga, mer detaljerade och har ett fokus på ämnena. ”Skolan 

ska ge eleverna kunskap och de senaste kursplanerna påvisar en tydlighet för lärarens uppdrag 

i undervisningen av särskolans elever” säger Britta som är upprörd och less på att folk har så 

mycket åsikter om nya kursplanerna. Anna betonar att hon läser styrdokumenten och anser att 

dessa inte alltid varit så tydliga under årens lopp. Anna är nöjd med den senaste läroplanen 

eftersom den är tydlig med förmågor, diskussioner och tankar. ”Nya kursplanerna tvingar 

pedagoger att tänka till i arbetet med eleverna” säger Anna.  

   Erik anser styrdokumenten, framförallt kursplanerna, oväsentliga i planeringen av 

undervisningen. ”Jag har inte läst styrdokumenten för särskolan, jag tror inte att de skulle 

påverka mitt jobb. Den nya kursplanen för särskolan har jag inte läst och jag tror inte att den 

fungerar i min undervisning” anser Erik. Lena har läst styrdokumenten men det var länge 

sedan berättar hon under intervjun. Lena är bekymrad över den senaste kursplanen som hon 

anser vara alldeles för svår för särskolans elever. Hon ifrågasätter att eleverna ska kunna klara 

av att få högre betyg än E, det är knappt att någon kan få E anser Lena.  

   Lars som arbetar i grundsärskoleklassen och i samma grundskola som Lena och Erik är väl 

bevandrad i styrdokumenten och tidigare kursplaner. Även Lars är kritisk till de senaste 

kursplanerna. Motivet för detta är att Lars anser kursplanerna vara oerhört svåra för eleverna 

och fokusering på ämneskunskaper är främmande och obegriplig för särskolans elever. Han 

anser även att ämnesområdena är alldeles för svåra att använda i klassen och eleverna har ej 

förmåga att ta in kunskaperna. 

 

Syfte 

Flertalet av informanterna menar att syftet med undervisningen är att ge eleverna 

kursplanernas ämneskunskaper, vardagliga kunskaper och livskunskaper. Tre av 

informanterna anser att vardagliga kunskaper och livskunskaper är huvudsyftet med 

undervisningen, därefter kommer skolämnena.  
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Eriks syfte med undervisning är att ”göra folk av eleverna”. Han anser att det viktigaste är att 

de blir bra människor ”och hur ska de kunna bli det om man inte hjälper dem”. Erik anser att 

som lärare är det betydelsefullt att inte ha för låga krav och inte för höga krav på eleverna, det 

måste vara en balans däremellan. Detta är ett väsentligt syfte med undervisningen betonar 

Erik. 

   Lena hävdar att eleverna måste kunna tillaga mat, hacka och skära grönsaker och använda 

redskap i köket. Vidare anser hon att man måste nöta in kunskaper hos eleverna, det är syftet 

med hennes undervisning. ”Det är som att dressera hundar, det är likadant med eleverna. Man 

kan använda agility på eleverna också” anser Lena. Hon berättar att det har hon gjort de 

senaste åren med särskolans elever. 

   Lars berättar att syftet med undervisningen är enormt individuell och innehåller vardagliga, 

basala kunskaper, hur eleven ska klara sig i livet och samhället, kommunicera, integrera med 

andra människor och naturligtvis skolämnena. 

   Britta anser syftet med undervisningen vara att det som är meningsfullt för eleven är 

framgångsrikt. Eleven ska kunna praktiska saker som är kopplade till elevens skolämnen. 

Eleven ska till exempel kunna läsa, skriva och räkna, vilket är meningsfull kunskap som 

används i praktiska sammanhang. Annas syfte i grundsärskolan är att alltid se elevens 

optimala utvecklingsnivå och ge en bra grund till elevens utveckling. Karin menar att syftet i 

särskolans gymnasium är att ge eleverna vardags- och livskunskaper som de behöver i sitt 

vuxenliv men det är även betydelsefullt att eleverna kan skriva, läsa och räkna.  

 

Kunskap  

Synen på kunskapsförmedling är inte densamma hos alla lärare och förskollärare. Hos fyra av 

sex lärare utgår synen på kunskapsförmedling från kursplanerna och elevernas kunskapsnivå. 

Övriga lärare anser att vardags- och livskunskap kommer i främsta rummet. Bloms (2003) 

studie påvisar att en del grundskollärare har målsättningen att eleverna ska få kunskap, stärka 

sitt självförtroende, bli socialt fostrade samt känna lust och motivation för skolarbetet 

(Kvalitet i särskolan, s.5, 2001). Denna inställning till undervisning bör en professionell lärare 

ha där målsättningen att kunskap kommer i första hand uttalas tydligt. I synen på kunskap 

hävdar informanterna att deras planering och undervisning utformas på följande sätt: I 

träslöjden väljer eleverna vad de vill göra och Erik visar hur de ska gå tillväga. Eriks 

kunskapsförmedling utgår ifrån eleverna och anser att eleverna kan lära sig att tillverka 

fantastiska saker eftersom de är så kreativa och har idéer, många gånger mer än 

grundskoleleverna. Lena anser att det är väsentligt att eleverna får kunskaper i att tillreda mat 

och använda rätt verktyg i köket. Detta är en kunskap eleverna behöver. Läraren poängterar 

att eleverna behöver öva sig på detta ett flertal gånger. Lars och Karin anser att den kunskap 
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eleverna behöver är i första hand en slags livskunskap. Britta menar att skriva, läsa och räkna 

är väsentligt kunskap för eleverna. För att kunna ge eleven kunskap anser Anna att läraren 

behöver veta vilken utvecklingsnivå eleven befinner sig på och locka fram nyfikenheten hos 

eleven. Det kommunikationssätt som passar eleven är alltid individuellt säger Anna.  

 

Empowerment  

Två informanter är väl bevandrade i begreppet empowerment. Två informanter känner vagt 

till begreppet och anser sig arbeta efter metoden när jag informerar om begreppet. Två 

informanter har ej hört talas om empowerment men då jag förklarar för dem vad begreppet 

står för anser sig den ena arbeta efter begreppet. Även om begreppet empowerment är 

främmande för vissa av informanterna anser sig alla utom en ha med begreppet i sitt syfte 

med undervisningen. De flesta anser till och om med det vara en självklarhet som lärare i 

grundsärskolan att ha empowerment inkluderat i arbetet. Flertalet av informanterna anser sig 

nyttja begreppet empowerment i möten med elever i grundsärskolan. Begreppet 

empowerment används inte av informanterna, däremot hjälper de eleven att se sig själv som 

kompetent att finna lösningar på sitt problem.   

   Karin och hennes kollegor undervisar eleverna på särgymnasiet så att de skall bli så 

självständiga som möjligt. Lärarna tar reda på elevernas styrkor för ett framtida yrkesliv och 

på så sätt förbereder eleverna för sitt vuxenliv.  

 

Proximal utvecklingszon  

Proximal utvecklingszon är ett väl inarbetat begrepp hos fyra informanter. De är eniga om 

proximala utvecklingszonens betydelse för eleverna och känner till begreppet även om de inte 

talar om proximal utvecklingszon i samarbete med kollegor. En informant lägger 

kunskapsnivån lågt från början eftersom hon anser att eleverna inte kan lära sig mer, de kan 

inte öka sin kunskapsnivå. ”Det är ingen idé med de här barnen” kommenterar Lena. Följande 

åsikt delar hon inte med övriga informanter. ”Människan utvecklas hela livet, det finns inga 

begränsningar. Vissa utvecklas långsamt och andra fortare” sade en förskollärare. Alla 

informanter utom en är eniga om att eleverna utvecklas med rätt individuell metod, en del 

långsamt och andra fortare. Att se till elevens begränsningar är tjänstefel anser en informant.  
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Analys  

I studien framkommer att alla informanter har lärar- eller förskollärarutbildning och fyra av 

sex informanter har specialpedagogisk utbildning, en lärare och tre förskollärare. Uppsala 

Kommun upphandlade tidigare en utbildning i specialpedagogik av Uppsala Universitet som 

en av informanterna har genomgått. Två informanter saknar specialpedagogisk utbildning. 

Dessa anser sig inte vara i behov av utbildningen då de har lång erfarenhet av särskoleelever. 

Alatalo (2011) anser att en professionell lärare bör ha auktoritet vilket innebär en behörighet 

att verka inom yrket. Yrkeserfarenhetens kvalité bygger även på formell utbildning. Enligt 

Skolverkets behörighetsregler ska en grundsärskollärare ha speciallärarexamen eller 

specialpedagogexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. I enlighet med Alatalo (2011)  

drar jag slutsatsen att två av informanterna som saknar specialpedagogisk utbildning ej har 

förutsättningar att utöva yrket professionellt. 

   Fyra informanter anser att det är nödvändigt med en specialpedagogisk utbildning förutom 

ett engagemang och intresse för arbetet. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(rapportnummer 2010:9) framkommer att drygt 20 % grundsärskollärare som undervisar i 

svenska är förskollärare eller fritidspedagoger. Varannan lärare saknar utbildning för att 

undervisa i ämnet svenska. I en rapport från Stockholms Stad 2002 saknade 11 % av 

grundsärskollärarna pedagogisk utbildning. Utifrån Skolverkets lägesbedömning år 2008 för 

hela landet är det tydligt att andelen lärare i grundsärskolan med relevant pedagogisk 

utbildning har minskat över tid (Skolverket, bilaga nr 6, 2002a, s.8).  

   Fyra informanter framhåller att vid planering av undervisningen är synen på varje elev som 

en individ på sin egen utvecklingsnivå med i lärarens tanke och syfte. Dessa fyra informanter 

planerar undervisningen utifrån styrdokument och elevens individuella utveckling. En 

informant slutade planera undervisningen för ett antal år sedan. Informanten har en planering i 

huvudet för varje elev och använder ett arbetssätt som grundar sig på lång 

arbetslivserfarenhet. En informant anser att eleverna ej har förmåga att ta in kunskaperna som 

kursplanen lyfter fram. Informantens planering och undervisning utgår ej från kursplanen då 

vederbörande anser att särskolans elever ej kan nå kursplanens mål men lärarens planering 

följer till viss del grundskolans kursplan och i liten utsträckning grundsärskolans. Läraren 

anser att väsentlig kunskap i ämnet är matlagning och skötsel i köket. Andra moment i 

grundsärskolans kursplan, till exempel ekonomi- och konsumentkunskap, anser läraren vara 

för avancerat för särskolans elever. 

   Blom (2003) visar i sin intervjustudie, Under rådande förhållanden, att det förekommer 

stora variationer i fråga om hur grundsärskollärare planerar undervisningens innehåll och mål, 

samt hur de förhåller sig till sitt uppdrag. En del målsättningar är framåtblickande och syftar 

till att ge eleverna färdigheter, kunskaper och social förmåga inför framtiden, medan andra 
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målsättningar syftar till att eleverna ska må bra just nu. Lärarna ska följa styrdokumenten vid 

planering av undervisning. Styrdokumenten innehåller etiska riktlinjer, principer och regler 

för läraren. En professionell lärare inkluderar styrdokumenten och har ett omsorgsetiskt 

ansvar i skolan.  

   Fyra av sex informanter har internaliserat den nya skrivningen i kursplanen. Dessa 

informanter har en specialpedagogutbildning. Det verkar finnas ett samband mellan 

kompetensgivande utbildning och acceptans av kursplanerna. Tre informanter anser att den 

senaste kursplanen är enormt tydlig på så sätt att ämneskunskaper betonas framför elevens 

omsorgsbehov. Däremot tror de tre att kursplanen behöver ”sätta sig” hos lärare inom 

grundsärskolan. Det blir tydligt då hälften av informanterna anser att kursplanen är svår och 

att kunskapskravet ej är relevant för grundsärskolans elever. En informant anser att vissa 

moment i kursplanen innehåller abstrakt kunskap som eleverna inte förstår. Trots sin 

inställning inkluderar informanten kursplanen i planeringen av undervisningen. 

   En professionell lärares uppgift är att förverkliga skolans mål vilket inbegriper elevers 

kunskapsutveckling. Trots det påvisar Skolverkets rapport från 2002 (Dnr:200:2037) att det 

finns kunskapsbrister vad gäller undervisningens genomförande i grundsärskolan. Lärare ger 

inte elever utmaningar i den utsträckning som anges i läroplanen och nationella kursplaner. 

Lärare anser att styrdokumenten är en för stor utmaning för grundsärskolans elever och tror 

att eleverna inte har förmågan att ta in kunskap. 

   I samband med decentraliseringen av skolsystemet i mitten av 1980-talet ansåg politiker och 

administratörer att det fanns en åtskillnad mellan det professionella och politiska frågor i 

skolan. Politikerna ansåg att skolans mål var de professionella lärarnas ansvar. De 

professionella lärarna blev ett betydelsefullt redskap för förverkligande av skolans mål. 

(Carlgren, s.24, 2004). Styrdokumenten är en professionell lärares redskap vid planering och 

undervisning. Lärares professionalism innebär en yrkesetik som består av lärarens etiska 

ansvar för den kunskap eleven inhämtar och utvecklar, kunskap som är nödvändig och av 

värde för eleven. (Carlgren, Colnerud, s.38, 2004).  Det innebär att läraren ska ta hänsyn till 

varje enskild individs behov och förutsättningar, stärka individens tillit för den egna förmågan 

och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, vilket är övergripande mål och riktlinjer i 

grundsärskolans läroplan 2011.  

   Två informanter inkluderar ej styrdokumenten i planering och genomförd undervisning. De 

två informanterna anser inte kursplanen vara relevant att inkludera i undervisningen. Kan de i 

så fall anses vara professionella lärare? En informant utgår från varje elev, vad denne vill 

göra, har ej terminsplanering eftersom den begränsar elevernas kreativitet. Däremot utgår 

informanten från elevens utvecklingsnivå och kunskaper. Informanten betonar att 

styrdokumenten inte tillför något i undervisningen. En annan informant anser att 

grundsärskolans elever inte har förmåga att lära sig ny kunskap. Informanten planerar 

undervisningen på en lägre nivå för grundsärskolans högstadieelever och inkluderar inte 
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styrdokumenten i undervisningen. Dessa två informanter saknar en yrkesetik som en 

professionell lärare ska besitta. En professionell lärare inkluderar systematisk teori vilket 

innefattar att utöva yrket utifrån en gemensam kunskapsbas anser Alatalo (2011). Den 

gemensamma kunskapsbasen inbegriper styrdokument. Grundsärskolans kursplaner betonar 

ämneskunskaper tydligare än tidigare kursplaner. Nuvarande läroplanen framhåller att 

ämneskunskaperna kommer i förgrunden gentemot omsorg.  

   Tre informanters inställning till kunskapsförmedling grundar sig i läroplanen och elevens 

kunskapsnivå och tre informanter anser att vardags- och livskunskap är av större betydelse än 

skolämnen. En orsak till skillnader i lärarnas syn på grundsärskolan kan vara olika synsätt på 

kunskap. Karaktären på kunskaper skolan ska förmedla påverkas av föreställningen om 

kunskapens natur och struktur. Kunskap fungerar som ett redskap och via kunskaper vidgas 

vår kontaktyta mot världen utanför oss och vår förståelsehorisont växer. Professionalism hos 

lärare innebär ställningstagande till såväl kunskap, lärande och undervisning som till hur 

dessa omsätts i lärarverksamheten (Skolverkets tryck 94, s.29, 2002).   

   I det historiska perspektivet har man tidigare hävdat att tyngdpunkten i undervisningen ska 

ligga på omsorg och livskunskap. Ämneskunskap har ansetts komma i andra hand och endast 

erbjudas bildbara barn. Även i kursplanerna till Lpo 94 fanns denna förskjutning. Av 

intervjuerna framkommer att hälften av informanterna betonar att skolans ämneskunskap 

kommer i första hand i undervisningen och en individanpassad omsorg i andra hand. Synsättet 

att eleverna har svårt att lära eller svårt och ta till sig ämnesundervisningen bejakas av de 

informanter som har en mer omsorgsinriktad kunskapssyn än de som har specialpedagogik i 

sin utbildning. Enligt Alatalos (2011) skrivning om professionalism torde det gå att härleda att 

informanternas inställning och paradigm beror på brister i utbildningen. 

   För att läraren ska lyckas i sin professionalism behöver olika arbetsuppgifter skötas på 

korrekt sätt anser Stensmo (2009). Undervisningens planering ska anpassas efter skolans mål 

och elevernas strävansmål. Det innebär att läraren har en planering, utifrån styrdokumenten, 

som stämmer överens med behoven för varje elev och elevgrupp (Stensmo, s.141, 2009). 

Enligt Carlberg och Colnerud (2004) som beskriver kvalitén på den praktiska 

yrkesutövningen innebär professionalism bland annat hur lärare integrerar sina skyldigheter 

och sitt ansvar med sina kunskaper och färdigheter i relation till elever. Professionalism 

innefattar därmed lärares yrkesetik (Carlberg, Colnerud, s.37, 2004).  

   De informanter som har en specialpedagogisk utbildning anser först och främst 

ämneskunskaper vara av stor betydelse för eleven och att skolan ska erbjuda den kunskapen. 

Skolan ska inte endast ge omsorg, en trevlig och mysig stund i skolan. Den tydliga 

omsorgsdelen i lärarens uppdrag är idag inte en primär uppgift i grundsärskolan. 

Grundläggande för undervisningen i grundsärskolan är läroplanen och den kunskapssyn som 

ligger till grund för denna (Skolverkets bilaga 6, s.1,2, 2001).  
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En orsak till en skillnad i kunskapssyn hos informanterna kan vara grundsärskolans tidigare 

koppling till Landstinget som symboliserar vård och omsorg. Informanter med utbildning i 

specialpedagogik har erfarenhet av kopplingen till Landstinget. I Skolinspektionens rapport 

(Dnr:2000:2 037) Kvalitet i särskolan, framkommer att lärare som tidigare arbetat inom 

landstingets verksamhet kan ha större fokus på omsorg än lärande.  

   De fyra informanterna som har fortbildat sig till speciallärare eller specialpedagoger har en 

kunskapssyn i enlighet med nya läroplanen. Hos informanterna utgår synen på 

kunskapsförmedling ifrån kursplanerna och elevernas kunskapsnivå. De två informanter som 

saknar specialpedagogisk utbildning har inte koppling till Landstinget men hävdar att omsorg 

och livskunskap är det primära i undervisningen. Tre av fyra informanter med 

specialpedagogisk utbildning har yrkeserfarenhet från Landstinget. Dessa informanter har 

ändå fokus på att förmedla ämneskunskap än att ge omsorg till eleverna.  

   Skolverkets rapport, Kvalitét i särskolan (s.5, 2001), påvisar att lärare i grundsärskolan har 

en tendens att inte utgå från elevernas särskilda behov, utan behandlar eleverna som ett 

homogent kollektiv. Flertalet av informanternas inställning till undervisning av eleverna är att 

den ska vara meningsfull och individuell.  Fem av sex informanter ansåg att undervisningen 

ska utgå från varje elev.  

   Två informanters inställning var att se elevens optimala utvecklingsnivå vilket ger en bra 

grund till elevens utveckling. En informant som arbetar i de lägre årskursena anser att det är 

mer individanpassad planering i grundsärskolan än i grundskolan då grundsärskolans elever 

ofta har en ojämn kunskapsnivå. Lärandet förutsätter att det finns en balans mellan skolans 

krav och elevernas förmågor. Det förutsätter enligt Skolverkets rapport, Kvalitét i särskolan, 

att läraren har kunskap om elevers olika sätt att lära och deras olika behov, förutsättningar och 

erfarenheter (s.5, 2001). Normell (s.11-20, 2002) menar att ett professionellt förhållningssätt 

hos läraren är förmågan att hantera sin yrkesroll i sitt yrkesutövande, läraren styrs av det som 

gagnar eleven och ej de egna behoven och känslorna.  

   Fyra informanter ansåg sig ha kunskap om empowerment och inkluderade begreppet i 

undervisningen. Informanterna bemötte eleverna som individer och identifierade dem inte 

med sina funktionsnedsättningar. Informanterna ansåg att eleverna ska kunna finna och 

utveckla sin egen kapacitet till kunskapsinhämtning. I professionen inkluderas en yrkesmässig 

autonomi vilket innebär en skyldighet att själv bestämma vilka metoder läraren ska använda i 

sitt arbete. Fyra av sex informanter ansåg att de inkluderade begreppet empowerment och 

teorin om Vygotskijs proximala utvecklingszon i sin pedagogiska filosofi.  

   I Skolverkets, (94:90) tryck, Bildning och kunskap, beskrivs att ”kunskapen utvecklas i ett 

växelspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med 

utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör”. Kunskap fungerar som ett redskap och 

genom kunskaper vidgas vår kontaktyta med världen utanför oss och vår förståelsehorisont 

växer. En professionell lärarverksamhet innebär ställningstaganden till såväl kunskap, lärande 
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och undervisning som till hur dessa omsätts i lärarverksamheten (Skolverkets, tryck 

94:90s.29, 2002).  
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Diskussion  

Historiskt sett har skolundervisning för intellektuellt funktionsnedsatta barn utvecklats från 

internat med ytterst lite undervisning och mer av förvaring av barn och ungdomar till dagens 

grundsärskola med den primära uppgiften att förmedla skolämnen och behövlig omvårdnad.  

Grundsärskolan har utvecklats från anstalternas och institutionernas tid då funktionsnedsatta 

barn och ungdomar skulle skyddas från samhället. Barnen togs från föräldrarna och 

placerades på anstalt.  Endast funktionsnedsatta bildbara barn fick skolundervisning. I dag bor 

barnet tillsammans med sin familj och har rätt till skolundervisning oavsett vilken grad av 

intellektuell funktionsnedsättning barnet har.  

   En adekvat utbildning för tjänst i grundsärskolan är en lärarutbildning kompletterad med 

specialpedagogik. Enligt Skolverkets behörighetsregler ska en grundsärskollärare ha 

speciallärarexamen eller specialpedagogexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. I 

studien framkommer att 33 % av lärarna ej har adekvat utbildning. Normell (2002) anser att 

grundsärskolans lärare ska ha formell utbildning vilket är en förutsättning för att vara 

professionell lärare. I studien framkommer att fyra av sex lärare har rätt formell utbildning för 

grundsärskolan och dessa fyra lärare anser skolans ämneskunskaper vara syftet med 

undervisningen. I sitt arbete prioriterar lärarna förmedling av ämneskunskaper och därefter att 

ge omsorg till eleven. I nya läroplanen för grundsärskolan är det i första hand lärarnas uppgift 

att förmedla kunskaper i skolämnena och därefter ge eleverna kunskaper för att möta 

vardagen och livet när de lämnar skolan på väg in i vuxenlivet.  

   Flertalet av studiens lärare har rätt kompetens och lång erfarenhet i grundsärskolan. De två 

lärare som saknar kompetens anser sig ha stor erfarenhet av elever i grundsärskolan och 

hävdar att detta kompenserar en formell utbildning. Kvalitet i särskola, Skolverkets rapport 

(2001), påvisar en koppling mellan kommunaliseringen och bristen på kunskap och 

kompetens i grundsärskolan. Rapporten påvisar att kommunaliseringen leder till att fler lärare 

och rektorer utan erfarenhet av undervisning i grundsärskolan har ansvar för denna. Rektor 

ansvarar för att undervisningen utgår från styrdokument som läroplaner och kursplaner. 

Skolverkets rapport (2001) visar dock att rektorerna inte alltid har kännedom om 

styrdokumenten, vilket leder till att lärarna får ta hela ansvaret för undervisningen. Bloms 

(2003) studie påvisar att lärare i grundsärskolan som inkluderar styrdokumenten vid 

planeringen av undervisningens innehåll och mål, förhåller sig till sitt uppdrag som 

professionella lärare. De informanter som har specialpedagogisk utbildning ifrågasätter ej 

styrdokumentens betydelse i planering och undervisning. Det är självklart för de fyra 

informanterna med adekvat utbildning att kursplanernas innehåll styr deras planering och 

genomförande av undervisningen, annars begår de tjänstefel.  
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En informant med rätt formell utbildning anser nuvarande kursplaner vara för komplicerade 

kunskapsmässigt för grundsärskolans elever, men framhåller att denne följer styrdokumenten i 

planering och genomförande av undervisningen. Läraren menar att eleverna har begränsad 

förmåga till kunskapsinhämtning. En annan informant anser att det är tjänstefel att se till 

elevens begränsningar. Ytterligare en hävdar att ”människan utvecklas hela livet, det finns 

inga begränsningar och utvecklingen är individuell”. Två lärare utan 

specialpedagogutbildning anser att styrdokumenten har svåruppnåeliga kunskapskrav för 

eleverna och saknar relevans för undervisningen.  

   Stensmo (2009) menar att undervisning och planering skall anpassas efter skolans mål och 

elevens strävansmål för att den professionella läraren ska utöva sina arbetsuppgifter på ett 

korrekt sätt (Stensmo, s.141, 2009). När läraren har en professionell syn på sitt uppdrag och 

utövar ett gott ledarskap i klassrummet bör denne enligt Stensmo (2008) ha tre typer av 

kompetenser. Förutom ämneskompetens krävs en didaktisk kompetens, där läraren planerar 

undervisningen ur ett didaktiskt perspektiv så det anpassas till eleven och elevgruppen. 

Dessutom bör läraren ha en ledarkompetens vilket innebär att man organiserar och leder 

elevens arbete och lärande (Stensmo, s.7, 2008). Fyra lärare med godkänd formell utbildning 

menar att de utgår från elevens utvecklingsnivå och gruppens i planering och undervisning. 

   Enligt styrdokument för grundsärskolan ska elever undervisas utifrån sina individuella 

förutsättningar. Skolverkets Bildning och kunskap (SOU 1992:9) beskriver framväxten av en 

mer socialkonstruktivistisk kunskapssyn då begreppet ”kunskapande” betonar processen 

framför resultatet. Dominerande är bland annat elevens förmåga att formulera och utveckla 

problem och komma till slutsatser. Detta är ett synsätt som fokuserar på elevens reflekterande 

och även på betydelsen av sammanhanget för utvecklande av lärarande och kunskap.  

   Kunskapssynen som förekommer i Vygotskijs teori om proximal utvecklingszon, betonar 

kommunikationen mellan individer som en grund för lärarande. Proximala utvecklingszonen 

avser det avstånd som finns mellan vad individen själv utvecklar och den problemlösning som 

kräver vägledning av någon annan. Vygotskij anser att utveckling är något som sker genom 

yttre aktivitet och som alltid är möjligt hos individen. Ett villkor för lärande anser Vygotskij 

vara det optimala avståndet mellan det eleven kan nu och det denne kan lära sig. Fyra lärare 

anser sig arbeta enligt Vygotskijs teori om proximal utvecklingszon i mötet med eleven. 

Vygotskijs proximala utvecklingszon är en pedagogisk teori som underlättar för 

grundsärskolans elever, när de har möjlighet till inlärning individuellt. Två lärare som ej anser 

sig arbeta enligt teorin om proximal utveklingszon i undervisningen har ej specialpedagogisk 

utbildning och inkluderar ej styrdokumenten i planering och undervisning. Den proximala 

utvecklingszonen är ett stöd för elev och lärare, då läraren med pedagogisk kunskap kan 

avgöra elevens aktuella utvecklingsnivå och sedan med rätt hjälp och stöd främja elevens 

lärande. Fyra lärare anser sig ha det som syfte med sin undervisning. En lärare anser att 

eleverna ej kan inhämta ny kunskap och bedömer teorin om proximal utvecklingszon inte vara 
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befogad att använda i undervisningen. Läraren bedömer grundsärskolelevers 

utvecklingspotential som att ”det är ingen ide´ med de här barnen, eleverna har ingen 

utvecklingskapacitet”. Måhända har läraren ett kategoriskt perspektiv vilket bottnar i att det är 

eleven som är problemet. Detta är ett perspektiv som skolan hade i början av 1900-talet och 

dagens skola har gått över till det relationella perspektivet vilket hävdar att det är pedagogiken 

som är problemet enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001). Proximala 

utvecklingszonen och empowerment är begrepp och teorier läraren har hört talas om men 

anser det inte vara nödvändigt i undervisningen. Denna lärare har ej läst specialpedagogik.  

   Dysthe (2003) betonar att lärares och klasskamraters påverkan är mycket stor. Omgivningen 

avgör både vad som lärs och hur det lärs (Dysthe, s.43, 44, 2003). Arbetar läraren i ett 

sociokulturellt perspektiv är tonvikten lagd på vad eleven lär sig, istället för om eleven lär sig 

vilket Dysthe (2003) beskriver i sin bok Dialog, samspel och lärarande.  

   En annan lärares undervisning utgår från att eleverna ska bli så självständiga som möjligt. 

Läraren anser det vara av stor betydelse att finna elevens styrka och förbereda denne för ett 

vuxenliv. Läraren och dennes kollegor anser sig arbeta efter teorin om empowerment. I 

empowermentarbetet ingår att stärka elevens självförtroende så att eleven ej marginaliseras 

och enbart identifieras med sin funktionsnedsättning. 

   Bloms studie (FoU-rapport, 2003:3) påvisar att vissa lärare i grundsärskolan har 

målsättningen att elever ska må bra och ha det trevligt i skolan. I slutbetänkandet från 

Carlbeckskommittén (SOU 2004:98) framkom från olika studier att personal i grundsärskolan 

ofta ger mer omsorg än kunskap. Kommittén ansåg att undervisningen bör vara mer 

målfokuserad och det påvisar även Läroplan för grundsärskolan 2011 (Kvalitét i särskolan, 

s.2, 2001). I Skolverkets rapport Kvalitet i särskola (s.4, 2001) påtalas att särskolans 

undervisning är mer omsorgsinriktad än kunskapsinriktad. Även min studie påvisar att lärare i 

grundsärskolan inte har en gemensam kunskapssyn. Det framgår att två av lärarna ej har 

internaliserat kursplanerna i Lpo 11. Studien visar att det existerar två förhållningssätt till 

undervisningen, nämligen de lärare som hävdar att primära kunskaper för särskolans elever är 

vardagliga och sociala kunskaper och de lärare som hävdar att kunskaper enligt läroplanen 

och kursplanerna kommer i första hand. En professionell lärare har ett förhållningssätt i sitt 

yrkesutövande som gagnar eleven och inte de egna behoven och känslorna. Två lärare har inte 

internaliserat nuvarande styrdokument, av olika skäl som nämns i intervjuer, trots att det är 

lärarens skyldighet att inkludera Läroplan för grundsärskolan 2011 i undervisningen, vilken 

betonar nödvändigheten av ämneskunskaper även för särskolans elever. Lärarnas 

förhållningssätt kan eventuellt förklaras av deras utbildning eller personliga åsikter då de 

prioriterar att undervisningen i första hand skall ge vardagliga och sociala kunskaper. Studien 

omfattar för få informanter vilket gör det svårt att dra en vetenskaplig slutsats av denna.  

   En professionell lärare bör ha kunskap i olika inlärningsmetoder och utvecklingsteorier. 

Utvecklingsteorier förnyas ständigt och det är betydelsefullt för läraren att knyta an till aktuell 
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forskning, även diskutera resultat och utvärdera elevernas och det egna arbetet (Normell, s.60, 

2002). Elever i grundsärskolan är sällan på samma utvecklingsnivå och läraren ska därför ge 

en individanpassad undervisning i enlighet med styrdokumenten. Flertalet av lärarna i 

grundsärskolan har inställningen att alla elever har möjlighet till kunskapsinhämtning. De 

anser även att alla elever har förmåga till inlärning oavsett graden av intellektuell 

funktionsnedsättning och att det sker i elevens egen takt. Undervisningssyftet är att det ska 

leda till inlärning och utveckling. Men vad kommer först? Hur man besvarar denna fråga har 

betydelse för vilken undervisning läraren väljer att använda sig av. Vygotskij företräder det 

sociokulturella perspektivet och anser att inlärning leder till utveckling. Vygotskij hävdar att 

det inte går att lära sig utan att utvecklas och man kan inte utvecklas utan att lära sig (Dysthe, 

s.54, 1996). 

   Studien påvisar att flertalet lärare har en professionell inställning till sitt uppdrag i 

grundsärskolan. Dessa lärare har rätt formell utbildning och anser att eleverna skall få 

ämneskunskaper utifrån styrdokumenten och därefter en individuell omsorg. 

 

Metoddiskussion 

Då jag skickade ut 13 mail till lärare i grundsärskolan med förfrågan om intervju var det 

endast sex som svarade. Jag funderade mycket på varför jag fick så låg respons på mitt mail 

och befarade att det kan vara hög arbetsbelastning eller att viljan saknas att berätta om och 

analysera sitt arbete i grundsärskolan. Flertalet informanter jag mötte talade emellertid med 

glädje och entusiasm om sitt arbete och var positiva till att få analysera detta. Stressfaktorer 

nämndes inte och viljan att fortsätta arbeta i grundsärskolan fanns hos flertalet.  

   Studien bör innehålla fler informanter vilket torde ge mer emfas till resultatet. Det är 

intressant att spekulera i hur resultatet hade blivit om alla tretton tillfrågade hade kunnat delta 

i studien. Sex intervjuer är för få för att undersöka lärares syn på sitt arbete vilket medför att 

det är svårt att dra vetenskapliga slutsatser av studien. I Uppsala finns det åtta grundsärskolor 

med både grundsärklasser och träningsklasser. I denna studie deltar endast lärare som arbetar i 

grundsärklasser. Eftersom jag i studien fokuserar på grundsärskolans lärare och inte 

träningsskolans blev utbudet för litet. 

   Medelåldern är 58 år hos informanterna, vilket är relativt högt. Det hade varit intressant att 

få ta del av yngre lärares syn på sitt arbete. År 2011/2012 var medelåldern på lärare i 

grundsärskolan i Sverige 47 år enligt Skolverket.  
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Intervjuguide 

Allmänna inledande frågor 

 

- Ålder? 

- Utbildning? 

- Yrkeserfarenhet? 

- Yrkeserfarenhet i grundsärskolan? 

 

Arbetsbeskrivning 

 

- Hur planerar du arbetet? 

- Vad utgår du ifrån vid planering av undervisningen? 

- Vad är ditt syfte med undervisningen? 

- Vilken kunskap vill du förmedla till eleverna? 

- Arbetar du med andra yrkeskategorier? 

- Styrdokumenten för grundsärskolan – hur fungerar det för ditt arbete? 

- Din åsikt om Lpo11? 

 

Erfarenheter 

- Vilken orsak bidrog till att du började arbeta i grundsärskolan? 

- Har din inställning till grundsärskolan förändras sedan du började arbeta? 

- Kontakt med habiliteringen – hur fungerar den? 

- Kontakt med föräldrar? 

- Vad upplever du som positivt i mötet med eleverna? 

- Vad upplever du som svårt i mötet med eleverna? 

- Vill du berätta om någon situation i ditt arbete i grundsärskolan? 

- Har dina visioner och tankar förändrat sig sedan du började arbeta i grundsärskolan? 

- Begreppet empowerment, är det ett begrepp du har med i ditt arbete eller hört talas 

om? 

- Vygotskijs proximala utvecklingszon, är du bekant med begreppet? 

 

Avslutande frågor 

- Hur är din åsikt/syn om utvecklingen av grundsärskolan och eleverna? 

- Hur ser du på framtiden för grundsärskolan? 

- Har du funderingar på att arbeta med något annat än grundsärskolan? 
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Informationsbrev 

Till Dig som arbetar i grundsärskolan. 

 

Jag är en lärarstudent vid Uppsala universitet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier. Min handledare heter Lennart Wikander. Jag ska skriva en C-uppsats som 

handlar om lärarens syn på sitt professionella uppdrag i grundsärskolan. 

Jag vill gärna göra en intervju med dig.  Intervjun sker med inspelning med hjälp av 

mobiltelefon och tar cirka 30-60 minuter. Jag är tacksam om det finns möjlighet att sitta på en 

avskild plats. För att kunna göra denna undersökning är det viktigt att så många som möjligt 

deltar. Allt deltagande är naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande även under intervjutillfället, men jag hoppas på ditt deltagande. Jag har 

tystnadsplikt och allt som sägs i intervjun kommer behandlas konfidentiellt och ingen person 

kommer att kunna kännas igen i undersökningsresultatet. Jag som vill göra en intervju med 

dig heter Annicka Baum och studerar till bild- och hem- och konsumentkunskapslärare. Jag 

beräknas vara klar med min utbildning i juni 2013. Du får gärna maila mig om du är 

intresserad av att delta i min undersökning, så bestämmer vi tid och plats för intervjun. 

 

Om du har frågor angående intervjun är du välkommen att kontakta mig per mail eller 

mobiltelefon. 

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar, Annicka Baum 

 

Baum628@hotmail.com 

 

Mobiltel: 0735-71 69 42 
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