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Den här studien är ett examensarbete på speciallärarprogrammet med specialisering mot 
utvecklingsstörning vid Mälardalens högskola. Syftet med studien har varit att beskriva och 
analysera hur erfarna lärare i grundsärskolan upplever sin undervisning och olika villkor som 
påverkar undervisningen. Studien har ett didaktiskt perspektiv med en kvalitativ ansats och baseras 
på tio halvstrukturerade intervjuer. Informanterna var erfarna lärare som undervisade i 
grundsärskolan. Resultatet redovisas utifrån fem olika huvudteman: undervisningens innehåll, 
undervisningens form, undervisningsstrategier, läromedel samt villkor som påverkar 
undervisningen. Det visar att lärarna upplever att det med Lgrs 11:s införande blivit mer fokus på 
kunskap, något lärarna som undervisade i ämnen var positiva till, medan de som undervisade i 
ämnesområden var mer kritiska. Målet med undervisningen var att ge eleverna användbara 
kunskaper. Viktiga faktorer för undervisningen var struktur samtidigt som stora krav ställdes på 
lärarnas förmåga till flexibilitet. Variation och repetition var andra viktiga faktorer, då elevgruppen 
behöver mycket tid för att lära sig. I stort sett all undervisning och material individanpassades och 
mycket tid användes för att tillverka eget material. Den mesta undervisningen var individuell även 
om lärarna strävade efter att skapa tillfällen till gruppundervisning. Lärarna upplevde att de saknade 
vidareutbildning, tid för pedagogiska diskussioner med arbetskamrater och tid för att ta del av 
aktuell forskning. Grundsärskolan framställdes av lärarna som helt skild från grundskolan. 
______________________________________________________________________________
Nyckelord: grundsärskolan, grundsärskolelärare, kunskap, träningsskolan, undervisning 
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1	Inledning	och	syfte		
Den här studien är ett självständigt arbetet inom speciallärarprogrammet med specialisering mot 

utvecklingsstörning. Vi som skriver den undervisar, sedan några år tillbaka, i gymnasiesärskolan 

respektive grundsärskolan. Utbildningen till speciallärare har inneburit studier, diskussioner och 

reflektioner över vad det innebär att undervisa i särskolan utifrån relevant litteratur och forskning. 

Enligt skollagen definieras undervisning som “sådana målstyrda processer som under ledning av 

lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 

kunskaper och värden“ (SFS 2010:800, kap 1 §3). Utbildningen har varit mest givande när den 

teoretiska delen kopplats till våra egna och studiekamraters personliga erfarenheter av undervisning 

i särskolan. En vetenskap som handlar om undervisning är didaktik. Det är en komplex, 

kontextbunden vetenskap som bygger på kunskap, traditioner, sunt förnuft och personliga 

erfarenheter (Lindström & Pennlert, 2013). Vi vill i den här studien med ett didaktiskt perspektiv 

som teoretisk utgångspunkt, genom intervjuer ta del av hur erfarna lärare inom grundsärskolan 

upplever sin undervisning. 

 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur erfarna lärare i grundsärskolan upplever 

sin undervisning utifrån följande frågeställningar: 

Vad ska elever i grundsärskolan lära sig? 

Hur gör läraren för att elever i grundsärskolan ska lära sig? 

Varför undervisar lärarna som de gör? 

2	Centrala	begrepp	
Centrala begrepp för studien är didaktik, utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning 

och vad som ryms inom begreppet särskola. 

 

2.1	Didaktik		

Didaktik handlar lika mycket om undervisningskonst som undervisningsvetenskap och är komplex 

och kontextbunden (Lindström & Pennlert, 2013). Det är därför svårt att hitta generaliserbara 

evidensbaserade modeller som fungerar överallt (Biesta, 2010; Håkansson & Sundberg, 2012). 

Didaktiken undersöker hur undervisningen utformas, sambanden mellan undervisningens mål, 
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innehåll och former (Håkansson & Sundberg, 2012). Didaktik handlar enligt Lindström och 

Pennlert (2013) kortfattat om relationen mellan elever, lärare och innehållet i undervisningen. Vad, 

hur och varför är didaktiska frågor som kan ställas med syfte att nå målet med undervisningen. 

Vad-frågan fokuserar undervisningsinnehållet. Vad ska studeras och tränas? Hur ska innehållet 

struktureras? Hur bör hänsyn tas till elevernas förkunskaper så att undervisningen leder till 

progression? Hur-frågan fokuserar processer i undervisningen. Hur ska innehållet bearbetas för att 

ett lärande ska ske? Innehållet kan bearbetas på många olika sätt och med olika metoder. Varför-

frågan gäller syftet, målet med det innehåll och de metoder som valts och vilket lärande 

undervisningen ska leda till (a.a.). 

 

2.2	Utvecklingsstörning	–	intellektuell	funktionsnedsättning	

Utvecklingsstörning har historiskt och i olika sammanhang definierats på olika sätt. Gemensamt för 

definitionerna är att de inbegriper svårigheter med att bearbeta och ta in information, bygga kunskap 

och tillämpa kunskap (Granlund & Göransson, 2011). Utvecklingsstörning definieras idag som 

nedsättning av intelligensförmåga och adaptiv förmåga, det vill säga den förmåga en person har att 

anpassa sig till sin vardag. Detta ska ha inträffat under utvecklingsperioden, före 18 års ålder 

(Skolverket, 2013). Intelligensförmågan mäts i intelligenskvot (IK). IK under 70 medför en 

utvecklingsstörning. Fyra olika nivåer av utvecklingsstörning urskiljs beroende på uppmätt IK, 

grav, svår, medelsvår och lindrig. (Socialstyrelsen, 2016) Det finns kritik mot att bedöma personers 

intelligensförmåga utifrån IK. Tieksta, Hessels och Minnaert (2009) menar att IK-mätningar är 

alltför statiska, eftersom de enbart visar vad individen redan kan och inget om vad individen kan 

utveckla. Det finns en risk att individens förmåga till inlärning underskattas om man utgår från 

dessa.  

 

Sedan 1960-talet används officiellt begreppet utvecklingsstörning i Sverige i lagar som Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387) och Skollagen (SFS 2010:800). 

I den tidigare skollagen (SFS1985:100) användes begreppet utvecklingsstörd elev, vilket i 

nuvarande skollag är utbytt mot elev med utvecklingsstörning (SFS 2010:800). Begreppet kritiseras 

dels för att det fått en negativ innebörd men även för att det alltför mycket lägger problemet hos 

individen i stället för att fokusera på miljöns betydelse för individen (Szönyi, 2005; Shalock, 2011). 
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Klassifikationssystem som används för att diagnostisera psykiatriska tillstånd och sjukdomar är 

ICD-10 och DSM-5. I den senaste diagnosmanualen DSM-5, är begreppet utvecklingsstörning 

utbytt mot intellektuell funktionsnedsättning och betydelsen av IK har där tonats ner och mer fokus 

läggs på individens adaptiva förmåga (Stockholms läns landsting, 2016). I ICD-10 används 

fortfarande begreppet utvecklingsstörning (Socialstyrelsen, 2016). 

2.3	Särskolan	

Personer med utvecklingsstörning har rätt till en för gruppen anpassad utbildning. Den ges i olika 

skolformer, grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild undervisning för vuxna (SFS 

2010:800). Begreppet särskola använder vi i denna studie som ett samlingsnamn för samtliga ovan 

namngivna skolformer. Vi kommer i vår studie att skriva om grundsärskolan. I Skollagen står att: 
Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en för dem anpassad utbildning som ger kunskaper och 

värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till 

personlig utveckling, förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande 

i samhällslivet (SFS 2010:800, kap 11 § 2). 

Grundsärskolan omfattar årskurs 1 till årskurs 9 och är organiserad så att eleverna läser ämnen som 

i stort sett är de samma som för eleverna i grundskolan, men med kunskapskrav som är anpassade 

efter elevgruppen. Kunskapskraven anges med betygsskalan från E till A, F som står för underkänt 

i grundskolan finns inte i grundsärskolan. För de elever som bedöms inte kunna nå hela eller delar 

av kunskapskraven finns en inriktning, träningsskolan, där eleverna läser ämnesområden. 

Ämnesområdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning. Det finns två olika nivåer på kunskapskrav inom den inriktningen, 

grundläggande och fördjupade. Eleverna ska bedömas utifrån sina förutsättningar (Skolverket, 

2011a). Innan möjlighet att välja särskola ges ska fyra olika utredningar genomföras, en 

pedagogisk, en psykologisk, en social och en medicinsk. Först därefter tas beslut om särskolan är 

den rätta skolformen för en utredd elev (Skolverket, 2013). När vi i resultatet vill tydliggöra var 

lärare undervisar, skriver vi grundsärskola eller ämnen, alternativt träningsskola eller 

ämnesområden. 

3	Bakgrund	
Skolverket (2001) tar i en rapport om lägesbedömning av särskolan, upp det de beskriver som en 

alltid lika aktuell fråga vad gäller särskolan, omsorg kontra kunskap. De menar att det finns en risk 
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att för mycket fokus läggs på elevernas trivsel istället för på kunskapsutveckling. Trygghet och 

omsorg är en förutsättning för kunskapsinhämtande menar man i rapporten, men i för stor 

omfattning riskerar det att stå i vägen för elevernas utveckling. En annan risk med särskolans 

undervisning är att lärarna lägger för mycket fokus på elevernas brister istället för att fokusera på 

deras utvecklingsmöjligheter. 

 

Skolinspektionen (2010) skriver i en rapport att grundsärskolan inte tillräckligt fokuserar på 

kunskap, undervisningen är istället mer omsorgsinriktad och saknar många gånger 

kunskapsutvecklande utmaningar. Enligt rapporten är lärare inom grundsärskolan är rädda för att 

utmana elever i deras kunskapsutvecklande då det finns en rädsla för att eleverna inte ska trivas och 

att de ska backa i utvecklingen om utmaningarna blir för stora. Detta i sin tur medför att läraren 

riskerar att inte se till elevernas hela utvecklingspotential. Frithiof (2012) skriver att omsorg i ett 

historiskt perspektiv alltid funnits med i den utbildning personer med utvecklingsstörning fått. 

Omsorgen har bidragit till att elever har kunnat utvecklas, men Frithiof menar att för mycket omsorg 

kan vara hindrande när det gäller kunskapsutveckling eftersom utmaningar måste till för att 

människor ska utvecklas.  

 

2011 fick grundsärskolan en ny läroplan, Lgrs 11 (Skolverket, 2011a). Den tidigare läroplanen, 

Läroplan för obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 var en gemensam läroplan för hela det 

obligatoriska skolväsendet, och grundsärskolan och träningsskolan hade egna kursplaner 

(Skolverket, 1994). I propositionen “Tydligare mål och kunskapskrav - ny läroplan för 

grundskolan” (Prop 2008/09:87) betonar regeringen behovet av en revidering av kursplanerna i Lpo 

94. En av anledningarna var att de uppfattades som otydliga. Nya kursplaner med ökad 

konkretisering av målen, en ökad precisering av kunskapskrav samt ett lättare språk skulle 

underlätta för lärarna och ge en ökad likvärdighet i elevernas kunskaper. Vad gäller grundsärskolan 

står det att läsa att det är viktigt ur ett likvärdighetsperspektiv att kursplanerna har samma struktur 

som grundskolan för att möjliggöra samarbete mellan de olika skolformerna och mellan 

grundsärskolan och träningsskolan. Det betonas också att elever i grundsärskolan ska ha samma 

möjligheter som elever i grundskolan att följa sin kunskapsutveckling. 

 

Lgrs 11 är indelad i tre delar. 1. Skolans värdegrund och uppdrag. 2. Övergripande mål och 

riktlinjer. Dessa är i princip samma som grundskolans. 3. Kursplaner med kunskapskrav specifika 

för grundsärskolan (Skolverket 2011a; 2011b). 
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3.1	Särskolan	i	ett	historiskt	perspektiv	

Här följer en historisk tillbakablick som visar hur möjlighet till utbildning har utvecklats för 

personer med utvecklingsstörning.  

 

Begrepp förändras över tid genom historien. En person med utvecklingsstörning har bland annat 

beskrivits som idiot, sinnesslö, efterbliven, bildbar/obildbar. Vad gäller skolform för dessa personer 

har man använt termer som abnormskola och idiotskola. Så kommer även termer som 

utvecklingsstörning och särskola att bytas ut så småningom. Själva företeelsen kommer inte att 

försvinna, men det är viktigt att fundera över vilka konsekvenser språkbruket får (Frithiof, 2007).  

 

De termer som används nedan anpassas efter den tid de beskriver. 

1842 infördes allmän skolplikt i Sverige. Även de obegåvade eleverna skulle enligt 

folkskolestadgan inhämta ett minimum av kunskaper (Ahlström, Emanuelsson & Wallin, 1986). 

Utbildningen för barn med låg fattningsförmåga, de sinnesslöa barnen, kom att utvecklas parallellt 

med folkskolan och bedrevs i början i filantropisk och kristen anda (Berthén, 2007). Emanuella 

Carlbeck startade den första idiotskolan i Sverige 1866 (Ineland, Molin & Sauer, 2009). Hennes 

arbete växte och kom att bli mönsterbildande i Sverige. Undervisningen skedde på anstalt, det vill 

säga som internat och det var endast de barn som ansågs bildbara som fick tillgång till undervisning 

(Grünewald, 2008; Frithiof, 2007). I första hand prioriterades omsorgstagandet medan pedagogiken 

kom i andra hand (Bengtsson, 2004). Fysisk aktivitet, praktiskt arbete, goda vanor med renlighet 

och uppförande samt kristendomsundervisning var grunden för utbildningen (Røren, 2007). 1800-

talet präglades av en optimistisk syn på människors möjlighet att anpassa sig till samhället. Även 

de sinnesslöa skulle med rätt utbildning kunna anpassas och leva ett självständigt liv. Optimismen 

byttes till pessimism under 1900-talets första hälft. Man började då planera för ett livslångt 

anstaltsliv (Söder, 2011). Orsaken kan ses i den pedagogiska kris som upplevdes då undervisningen 

inte gav väntat resultat, tillsammans med de rashygieniska tankar som växte fram under den här 

tiden (Bengtsson, 2004). Intelligenstester, IK-mätningar, gav möjlighet att särskilja de debila från 

de normala och började användas i början av seklet (Axelsson, 2007; Grünewald, 2008). 1945 

infördes skolplikt för de bildbara sinnesslöa. I den första läroplanen låg fokus på fostran, 

sinnesträning och rörelseträning. Undervisningen var i första hand inriktad på praktiska ämnen och 

sedan så långt som man ansåg det möjligt i teoretiska ämnen (Berthén, 2007; Grünewald, 2008). 

Genom en ny lag, omsorgslagen 1967 (SFS 1967:940) befästes alla barns rätt till utbildning, även 

de som hittills kallats obildbara fick nu möjlighet att gå i skolan. Grundsärskolan och träningsskolan 



 

6 
 

bildades (Grünewald, 2008; Berthén, 2007). 1973 kom den första läroplanen som omfattade både 

grundsärskolan och träningsskolan. Den handlade i huvudsak om hur eleverna skulle tränas. Alla 

elever skulle tränas i sinnesträning, ADL-träning, det vill säga att lära sig äta själv, klä på sig, 

hygien samt språkträning (Berthén, 2007). I och med 1985 års skollag (SFS 1985:1100) kom 

särskolan att inordnas under skollagen istället för som dittills under omsorgslagen (SFS 1985:568). 

Särskolan som fram till 1988 haft landstinget som huvudman blev 1996 helt kommunaliserad. 

Anledningen var att särskolan skulle närma sig grundskolan (SOU 2003:35). Vid införande av 

läroplan för den obligatoriska särskolan 1990, Lsä 90 betonades särskolans kunskapsuppdrag för 

första gången. Sinnesträningen var här inte lika starkt betonad och elevernas problem var inte längre 

som tidigare i fokus (Berthén, 2007). När Lpo 94 infördes kom den även att innefatta särskolan. 

Hela det obligatoriska skolväsendet fick här en gemensam läroplan, men med skilda kursplaner 

(Skolverket, 1994). 

 

I början av 2000-talet började särskolans berättigande diskuteras. Regeringen tillsatte en kommitté 

med syfte att utreda särskolans framtida utformning, Carlbeckskommittén. Från början hade den 

till uppdrag att undersöka förutsättningarna för att avskaffa särskolan men uppdraget kom att ändras 

och istället fick den i uppdrag att utreda hur utbildningen för personer med utvecklingsstörning 

skulle kunna stärkas (Ineland m.fl., 2009). Den obligatoriska särskolan fick en egen läroplan Lgrs11 

och heter nu grundsärskolan (Skolverket, 2011a; Skolverket,1994). Fritjof (2007) menar att genom 

ha beteckningen grundsärskola i den nya läroplanen visar att staten på ett behov av att särskilja 

skolformerna. Beteckningarna grundskola och grundsärskola visar vilken skolform som är 

förebilden (a.a.). 

3.2	Internationellt	perspektiv		

1994 höll Unesco en världskongress i Salamanca i Spanien om utbildning för elever i behov av 

särskilt stöd. Den resulterade i ett gemensamt dokument, Salamancadeklarationen som även 

undertecknades av Sverige. Kortfattat kritiserar den och tar avstånd från särlösningar för barn i 

behov av särskilt stöd. Barns rätt att gå i den skola de normalt tillhör befästs. Olikheter ska ses som 

en tillgång. Det bästa sättet att motverka fördomar är att bygga upp ett inkluderande samhälle där 

all undervisning sker gemensamt (Unesco, 2006). FN:s konvention för personer med 

funktionsnedsättning (Socialdepartementet, 2008), ratificerad av Sverige, beskriver i artikel 24 

vikten av att undvika särlösningar för personer med funktionsnedsättning. Ur ett internationellt 

perspektiv kan det sägas att Sverige, i och med att den obligatoriska grundsärskolan fått en egen 
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läroplan, tagit ett steg tillbaka från den tidigare gemensamma intentionen om att skapa en 

inkluderande skola (Karlsson, 2011). Frithiof (2012) menar att när vi i Sverige gav varje skolform 

en egen läroplan så gick vi i motsatt riktning i förhållande till de internationella ambitionerna 

gällande inkluderande undervisning.  

 

Mineur (2013) skriver att det är svårt att göra internationella jämförelser vad gäller grundsärskolan 

då Sverige är ensamt om att ha en skolform som enbart är till för elever som har intellektuella 

funktionsnedsättningar. Elever som inte kan tillgodogöra sig undervisningen i grund- och 

gymnasieskola definieras internationellt som ”elever i behov av stöd”. Vad gäller elever som har 

intellektuella funktionsnedsättningar så är internationella studier oftast inriktade på attityder till 

inkludering (a.a.). 

 

Vi kommer här att referera till internationella studier som undersöker attityder till inkluderande 

undervisning för elever i behov av stöd och hur de kan förändras. 

 

Avramidis och Norwichs (2010) fann i en internationell översyn av forskning om lärares attityder 

till inkludering under perioden 1984-2002 att lärare hade en delvis positiv inställning till 

inkludering, men att de inte var positivt inställda till total inkludering. Attityderna påverkades av 

vilken funktionsnedsättning det handlade om och hur allvarlig den var. Vidare påverkade faktorer 

som tillgänglighet av hjälpmedel och utbildad personal inställningen till inkludering. 

 

Avramidis och Kalyva (2007) genomförde en studie bland lärare i norra Grekland. De fann ett 

tydligt samband mellan lärarnas inställning till inkluderande undervisning och erfarenheter av att 

arbeta med elever i behov av särskilt stöd. De lärare som hade erfarenhet av att arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd var mer positivt inställda till inkludering. Författarna till studien menar att 

det är viktigt att skapa förutsättningar för lärare att arbeta i inkluderande miljöer om man vill 

åstadkomma en förändring i inställning till inkludering. 

 

I studie gjord i Bosnien – Hercegovina undersöktes lärares inställning till inkludering av elever som 

har intellektuella funktionsnedsättningar. Majoriteten av de tillfrågade lärarna var generellt positivt 

inställda till inkluderande undervisning vad gäller elever som har intellektuella funktions-

nedsättningar. Det under förutsättning att rätt stöd ges av speciallärare och att storleken på klasserna 

blev mindre. Den egna bristen på kunskap om elevernas behov, förmågan till att kunna 
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individualisera och klara av att undervisa utifrån olika läroplaner var exempel på det som lärarna 

såg som hinder för inkludering (Memisevic & Hodzic, 2011). 

 

En studie gjord i Australien visar hur lärarstudenters inställning till att undervisa elever med Downs 

syndrom i inkluderade klasser ändrades. Ju mer erfarenhet lärarstudenterna fick desto mer positiva 

blev de till att undervisa elevgruppen inkluderande, det vill säga i vanliga klasser (Campbell, 

Cuskelly & Gilmor, 2003).  

 

I en studie gjord i Kanada som undersökte hur lärares attityder till undervisning av elever med 

intellektuella funktionsnedsättningar kunde förändras, fann man att enbart fortbildning inte räckte 

för att påverka lärares attityder i en mer positiv inställning. Direkt erfarenhet av att undervisa elever 

med intellektuella funktionsnedsättningar var, i kombination med fortbildning det som behövdes 

för att för att lärarna skulle bli mer positiva till att undervisa elever inkluderande (Dessemontet, 

Morin & Crocker, 2014). 

 

I USA gjordes en studie av eftergymnasiala utbildningskurser för studenter med intellektuella 

funktionsnedsättningar. Författaren undersökte förändringar i attityder till inkludering bland 

jämnåriga utan funktionsnedsättning som deltog i en inkluderande kurs. Hon undersökte även 

studenter som deltog i grupper utan inkludering. Det fanns ingen skillnad mellan grupperna i början 

av terminen, men studenterna i den inkluderande kursen visade signifikant större öppenhet för 

mångfald i slutet av terminen. Resultaten tyder på att inkluderande kurser där både studenter med 

och utan intellektuella funktionsnedsättningar deltar kan främja positiva attityder om acceptans och 

mångfald bland studenter (May, 2012).  

 

I en annan studie utförd i Grekland undersöktes 256 elevers, i åldern 9-13 år, inställning till elever 

med intellektuella funktionsnedsättningar. Skolorna eleverna gick på var olika sorters skolor, mer 

eller mindre inkluderande. En slutsats man kunde dra av studien var att inkluderande undervisning 

främjade en positiv attityd till elever med intellektuella funktionsnedsättningar och att man genom 

den kan förändra attityder hos ungdomar (Georgiadi, Kalyva, Kourkoutas & Tsakiris, 2012). 

 

I Förenade Arabemiraten genomfördes en studie med syfte att försöka ändra elevers attityder till 

elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Eleverna var i åldern 11-18 år och fick delta i ett 

halvdagsseminarium med information om intellektuella funktionsnedsättningar och med tillfälle att 



 

9 
 

möta dessa elever. Intervjuer med eleverna genomfördes både före och efter seminariet. Resultatet 

visade att eleverna fick grundläggande kunskaper om intellektuella funktionsnedsättningar och att 

attityderna till inkludering hade blivit mer positiva (Gaad, 2015). 

 

I en studie, genomförd i Västra Australien, undersökte McGregor och Forlin (2005) vilken inverkan 

en inkluderande miljö hade på elevers attityder till jämnåriga med funktionsnedsättningar. Eleverna 

fick fylla i ett frågeformulär före inkluderingen, sedan fick de efter en termin av inkludering fylla i 

samma formulär igen. För att komplettera resultaten använde sig forskarna av fokusgrupper med 

lärarna. De fann efter en termin av inkluderad undervisning en ökad acceptans för elever med 

funktionsnedsättningar bland jämnåriga elever. 

 

Dyson, Howes och Roberts (2002) har i en sammanställning av olika studier gällande inkludering 

funnit flera samband mellan de skolor som lyckats bäst med inkluderande arbetssätt. Ett är ett 

tydligt ledarskap och att strukturella hinder mellan olika grupper av studenter och personal 

avlägsnas. Ett annat är utveckling av pedagogiska metoder som gör det möjligt för eleverna att lära 

sig tillsammans i stället för separat. Skolorna bör vidare bygga nära relationer med föräldrar och 

samhällen för att utveckla ett gemensamt engagemang för inkluderande värden. 

 

3.3	Kunskapssyn	

Gustavsson (2002) skriver att kunskap i förhållande till lärande under större delen av skolans 

historia varit oreflekterad. Den kunskap som stått i läroböckerna har tagits för given. Det är den 

vetenskapliga kunskapen som räknats, praktisk kunskap däremot har inte ansetts som kunskap. På 

1970-talet började kunskap och utbildning diskuteras ur ett ekonomiskt perspektiv, kunskap blir en 

produkt (a.a). Carlgren (2009) skriver att i och med läroplansdebatten på 1990-talet och i och med 

Lpo 94:s införande skedde en förskjutning i synen på kunskap. Från att kunskap tidigare varit 

förknippat med skolans verksamheter, de skulle göra kunskapsinhämtande möjligt, blev kunskap 

nu kopplat till innehållet, vilka kunskaper eleverna skulle utveckla. Intentionen var att utveckla 

skolan till en bildningsskola. Bildningsdiskussionen kan ses som en motvikt till att kunskap under 

1970-talet började ekonomiseras (Gustavsson, 2002). Med bildning menas att kunskap inte bara är 

något enbart på ytan utan den ska också bli en del av personligheten (Carlgren, 2009). Ett 

resonemang om bildning som livskunskap växte fram. Läroplaner innan 1994 års läroplan hade 

varit styrda av ett bestämt innehåll, där utgångspunkten var att målen skulle uppnås automatiskt 
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bara innehållet var tydligt (Sundberg & Wahlström, 2015). Man kan finna en motsättning till 

bildningstanken i allt för detaljerade kursplaner med tydliga föreskrifter om, stoff, planering och 

uppläggning av verksamheten. Lpo 94 blev en målrelaterad kursplan där de förväntade målen var 

det som skulle styra verksamheten. Val av stoff beslutades på lokalnivå och gav lärarna en större 

frihet (Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009). Utifrån den nya bildningsdiskussionen kom 1992 års 

läroplanskommitté, ”Skola för bildning” att utvidga kunskapsbegreppet genom att göra en 

åtskillnad mellan fyra olika kunskapsformer: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. 

Kunskapsformerna ska inte ses som oberoende av varandra utan hänger ihop (SOU 1992:94). 

Genom att vidga kunskapssynen till att omfatta dessa fyra kompetenser ges förutsättningar för 

bildningens personlighetsutvecklande aspekt (Carlgren m.fl., 2009). 

 

De fyra kunskapsformerna benämns som de fyra F:n och beskrivs enligt Skolverket (2010) som att: 

– Fakta är kunskap som information och det är ingen skillnad mellan ytlig och djup kunskap eller 

mellan olika sätt att förstå samma fenomen. 

– Förståelse har en kvalitativ dimension, samma fenomen kan förstås på olika sätt. 

– Färdighet har en praktisk dimension som handlar om att veta hur något ska göras. 

– Förtrogenhet kan kallas tyst kunskap, genom att delta i olika verksamheter lär vi oss reglerna och 

kan tillämpa dem beroende av situationen. 

 

Intentionen med den nya läroplanen, Lgr 11, var som sagts ovan, att den skulle bli en revidering av 

Lpo 94 (Prop 2008/09:87). Sundberg och Wahlström (2012) menar dock att införandet av Lgr11 

inneburit mer än en revidering av Lpo 94. I Lgr 11 har det skett en förskjutning av kunskapssynen 

mot en nykonservativ syn på kunskap. Kunskapsinnehållet är redan bestämt och oomstritt. 

Författarna menar att den senaste läroplanen är mer styrande än sin föregångare. Kunskap kan här 

ses som en produkt i och med att den kopplas ihop med krav och den enda kunskap som räknas är 

den av regeringen föreskrivna. Processen som leder till kunskap är av mindre värde. Det är den 

synliga och mätbara kunskapen som kunskapskraven fokuserar på. 

3.4	Kunskapsbedömning	

Bedömningar sker hela tiden av det som händer i vår omgivning. Detta sker ofta på ett omedvetet 

sätt och behöver oftast inte motiveras. När det handlar om att bedöma elevers kunskapsutveckling 

krävs att det sker på ett medvetet, pedagogiskt och systematiskt sätt (Skolverket, 2011c). 
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Enligt Black och Wiliam (1998) ska bedömningen av elevernas kunskaper dels syfta till att läraren 

ska se hur den egna undervisningen har fungerat och dels till att ge eleven återkoppling på sitt 

lärande. Den kan vara summativ eller formativ. Den formativa bedömningen kan även benämnas 

bedömning för lärande och den summativa bedömning av lärande (Skolverket, 2015). Formativ 

bedömning syftar till att “...encompassing all those activities undertaken by teachers, and/or by their 

students, which provide information to be used as feedback to modify the teaching and learning 

activities in which they are engaged” (Black & Wiliam, 1998, s. 2). Den summativa har inte den 

återkopplande och utvecklande funktionen som den formativa har (Lundahl, 2014). Utifrån följande 

frågor kan man kortfattat klargöra vilken bedömningsform man utgår från. 1. Vart ska eleven? 2. 

Var befinner sig eleven i förhållande till målen? 3. Hur ska eleven göra för att komma vidare? 

Svaret på fråga 1 och 2 är summativ bedömning, inkluderas fråga tre är det fråga om formativ 

bedömning (Lindström & Pennlert, 2013). Viktigt är att vara klar över i vilket syfte bedömningen 

görs. Är syftet att bedömningen ska resultera i betyg eller omdömen är den summativ. Är syftet att 

den ska resultera i elevers lärande eller lärares undervisning är den formativ (Skolverket, 2011 c). 

Tidigare har ett problem med bedömning varit att läraren har tagit reda på vad eleverna lärt sig efter 

kursmoments slut. Den har då varit summativ. Om en bedömning ska vara effektiv ska den vara en 

bro mellan undervisning och lärande (Wiliam, 2013). Hur effektiv den formativa bedömningen blir, 

är beroende av kontexten som exempelvis elevernas förkunskaper, sociokulturella skillnader och 

klassrumsmiljön. Den måste, för att vara konstruktiv, anpassas efter eleverna och undervisnings- 

och lärandesituationen. 

 

Wiliam (2013) har funnit fem nyckelstrategier för formativ bedömning: 

1. Klargöra lärandemål – klargöra vad kvalitet och kriterier för framsteg är  

2. Ta fram belägg för elevernas prestationer  

3. Ge feedback som för lärandet framåt  

4. Aktivera eleverna som läranderesurser för varandra  

5. Aktivera elever till att äga sitt eget lärande 

För att feedback ska vara effektiv räcker det inte med att påpeka vad som är fel, den måste även 

innehålla ett recept för framtida åtgärder. 
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4	Tidigare	svenska	studier	
Då syftet med vår studie är att beskriva och analysera hur lärare i grundsärskolan upplever sin 

undervisning kommer vi här att redogöra för svenska studier som undersöker särskolans pedagogik 

och vad det är som utmärker den.  

 

Berthén (2007) skriver i sin avhandling om särskolans pedagogiska arbete hur hon har under ett 

läsår följt en grundsärskoleklass och en träningsskoleklass genom observationer, samtal och 

intervjuer med personal. Syftet med studien var att undersöka det särskilda med grundsärskolans 

pedagogik. Hon fann att lärarna i de observerade klasserna hade en föreställning om att eleverna 

behövde en annans sorts kunskap än de kunskapsmål läroplanen gav uttryck för. Gemensamt för 

grundsärskolan och träningsskolan var att pedagogiken handlade mer om fostran av eleverna och 

förberedelse än om det som räknas som traditionella skolkunskaper och färdigheter som läsning, 

räkning och kommunikation. Huvudmålet med undervisningen i grundsärskolan var att träna 

eleverna på att bli goda elever. En stor del av undervisningen gick ut på att lära eleverna att sitta 

stilla i bänkarna, kunna räcka upp handen och kunna sysselsätta sig själva. Eleverna behövde enligt 

lärarna nå en viss utvecklingsnivå innan de kunde ta emot kunskap. Grundsärskolan är enligt 

Berthén en verksamhet utan slut då undervisningen i årskurs 1 och årskurs 4 var återkommande och 

nya utmaningar saknades. Eleverna tränades i mer förskoleliknande kompetenser som att klippa, 

klistra och känna igen bokstäver. Berthén ställer sig tveksam till om det leder till att eleverna lär 

sig läsa och skriva. Vad gäller träningsskolan så var den mer inriktad på att träna eleverna i 

vardagskompetens genom färdighetsträning som gick ut på att klara av olika vardagsituationer som 

att klä sig själv, äta, klara sin hygien och förflyttningar. Eleverna skulle också tränas i att kunna 

sysselsätta sig själva och bli självständiga. Även träning i sociala färdigheter ansågs som viktiga 

kunskaper att lära sig. Eleverna tränades mindre i skolämnen och färdigheter som att läsa, skriva 

och räkna då det sågs som mindre viktigt av personalen. Målet med undervisningen var olika i de 

olika klasserna. I grundsärskoleklassen handlade det om att förbereda eleverna för fortsatta studier 

medan det i träningsskoleklassen handlade om att förbereda eleverna för livet efter skolan. 

 

Reichenberg (2012) skriver om en studie som utifrån strukturerad undervisning handlade om att 

öka läsförståelsen bland elever i grundsärskolan. Resultatet blev att läsförståelsen ökade bland 

eleverna som deltog i projektet. Reichenberg skriver att många lärare i grundsärskolan prioriterade 

omsorg, trygghet och trivsel i klassrummet och var rädda för att pressa eleverna och vågade därför 

inte utmana dem kunskapsmässigt, men hon menar att det inte behöver vara någon motsättning 
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mellan kunskap och omsorg. Omsorg och trygghet får däremot inte stå i vägen för 

kunskapsutveckling. Reichenberg menar vidare att det är en demokratisk rättighet för alla elever att 

få möjlighet att utveckla förmågan att läsa och skriva och förstå och kunna ta till sig texter. För att 

utveckla den förmågan krävs undervisning enligt strukturerade former. Elever och lärare som deltog 

i projektet tyckte om att bli utmanade kunskapsmässigt genom att delta i projektet med strukturerad 

undervisning. 

 

I Bloms (2003) intervjustudie, Under rådande förhållanden, beskriver nio lärare som undervisar 

grundsärskoleelever, bland annat vad de har för mål med sin undervisning. Eleverna ska få kunskap 

som kan delas in i fyra områden: skolans basämnen, det vill säga läsa, skriva och räkna, stärka sitt 

självförtroende, fostras socialt samt känna lust och motivation för skolarbetet. En del mål är 

framåtsyftande och ska ge eleverna kunskaper inför framtiden, medan andra är mål för ”här och 

nu”. Undervisningen inriktas i stor utsträckning på praktisk användbar kunskap i syfte att eleverna 

ska klara vardagslivet i framtiden så självständigt som möjligt. Den sociala fostran ska anpassa 

eleverna till det omgivande samhället, även det i en tänkt framtid. Ökat självförtroende är ett mål 

som kan sägas handla om både nuet och framtiden. Lärarna i studien beskriver även vad de gör när 

de bedriver grundsärskoleundervisning. Denna undervisning präglas, enligt lärarna, av 

komponenterna förberedelse, tid, individualisering samt konkreta och flexibla metoder. 

Förberedelsen går ut på att förbereda eleverna på vilka arbetsmoment som väntar, när och hur och 

var dessa ska utföras samt hur länge de ska vara. Det gäller både i ett kortare perspektiv, som till 

exempel en lektion och i ett längre, exempelvis en termin. Detta för att skapa en trygg 

undervisningssituation för eleverna. Vad gäller tid handlar det om att ha möjlighet att stanna upp 

efter varje moment för att försäkra sig om att eleverna förstått. Det handlar även om att det ges 

utrymme i grundsärskolans kursplan för tid till repetition. Dessutom handlar det om att ge eleverna 

tid för egna reflektioner. Att den här elevgruppen behöver långsammare inlärningsmetoder var 

något som också påpekades. Individualiseringen innebär att kraven är individuellt anpassade. Både 

arbetsuppgifter och mål anpassas efter behov och förutsättningar hos varje enskild individ i klassen. 

Lärarna beskriver att grundsärskolepedagogiken innehåller mer konkreta metoder till skillnad från 

mer abstrakta som används i grundskolan. Detta sägs syfta till att begränsa elevernas utmaningar 

och arbetsuppgifter till sådana som är möjliga att klara av. Eleverna ska slippa att misslyckas. 

Arbetsuppgifterna är även mer praktiska. Med flexibla metoder menas att undervisningsmetoderna 

blandas, varieras och anpassas utifrån de enskilda elevernas förutsättningar. Skillnaden mot 

undervisning i grundskolan beskrivs som en gradskillnad snarare än artskillnad. 
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Grundsärskolepedagogiken innehåller samma komponenter som grundskolepedagogiken, men med 

ett större mått av ovannämnda komponenter. 

 

Östlund (2012) har i sin avhandling Deltagandets kontextuella villkor, studerat interaktionen mellan 

lärare och mellan lärare och elever i fem träningsskoleklasser. Han menar att det är problematiskt 

att ställa omsorg mot kunskap så som det gjorts i den kritik som riktats mot särskolan av bland 

andra Skolverket och Skolinspektionen. De menar att omsorg och trygghet riskerar att få ett alltför 

stort utrymme av skoldagen. Östlund anser att de på ett onyanserat sätt benämner dessa. Han 

beskriver att det inom särskolan finns en omsorgsorienterad och en kunskapsorienterad arena. Å 

ena sidan är förväntningarna på eleverna inom den kunskapsorienterade arenan att de ska vara 

uppmärksamma och responsiva. Å andra sidan inom den omsorgsinriktade finns större utrymme 

för eleverna till att ta egna initiativ. Östlund menar att de två hör ihop och att de utifrån ett 

relationellt perspektiv inte kan eller ska åtskiljas. Skolan är en institution som präglas av relationer 

mellan människor och de två arenorna hänger ihop. Det bör finnas en balans mellan kunskap och 

omsorg för att eleven ska utvecklas i så stor utsträckning som möjligt. Östlund beskriver även att 

det saknas relationer kamrater emellan, det vill säga horisontella relationer, inom träningsskolan. 

De relationer som finns är övervägande mellan elev och pedagog, vertikala relationer. Detta kan 

leda till en slags missriktad omsorg och överbeskyddande. Det medför att träningsskolans elever 

begränsas i sina möjligheter att öka sin delaktighet både i sociala relationer och i sitt lärande. 

Östlunds visar även att de val som träningsskolans elever ställs inför ofta handlar om 

vardagssituationer och inte om val som påverkar elevens lärandesituation. 

5	Metod	
Vi har använt oss av en kvalitativ ansats då syftet har varit att beskriva och analysera hur lärare i 

grundsärskolan upplever sin undervisning. Fejes och Thornberg (2015) skriver att kvalitativ 

forskning innebär att forskaren beskriver verkligheten genom olika metoder som till exempel 

intervjuer. Dessa skrivs ner och analyseras. Syftet med en kvalitativ ansats är att förstå det som 

analyseras. För att få svar på våra frågor kommer vi att använda oss av halvstrukturerad kvalitativ 

forskningsintervju som datainsamlingsmetod. Kvale och Brinkman (2009) beskriver den 

halvstrukturerade forskningsintervjun som en form av ett professionellt samtal som bygger på 

vardagslivets samtal. Genom den kvalitativa intervjun försöker intervjuaren förstå världen från den 

intervjuades synvinkel och skapa kunskap utifrån de erfarenheter som delges. Halvstrukturerad 
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intervju innebär att det inte är ett öppet samtal men inte heller ett samtal utifrån ett färdigt fråge-

formulär. Samtalet sker utifrån teman där den som intervjuar följer upp med följdfrågor utifrån de 

svar som ges (a.a.). Vi har som teman använt oss av tre frågeställningar: Vad är viktigt i din 

undervisning i grundsärskolan? Hur undervisar du? Varför gör du som du gör? Vi valde att delge 

lärarna frågeställningarna i det missivbrev som de fick innan intervjun (bilaga 1). Utifrån 

frågeställningarna har vi sedan gjort en intervjuguide (bilaga 2) med följdfrågor som stöd. 

5.1	Urval	

Vi har intervjuat tio utbildade och erfarna lärare. Vi ansåg att lärarna skulle ha undervisat minst 

fem år i grundsärskolan för att räknas som erfarna. Lärarna vi intervjuade hade undervisat mellan 

5 och 37 år i grundsärskolan. Åtta av lärarna var speciallärare eller specialpedagoger, två hade som 

fördjupning i sin grundskollärarutbildning specialpedagogik. Därmed anser vi att samtliga lärare 

hade specialpedagogisk kompetens. Tre lärare undervisade i ämnen, fyra undervisade i 

ämnesområden och tre undervisade i både ämnen och ämnesområden. Vid kontakt med skolorna 

använde vi oss av ett bekvämlighetsurval. Det innebar att vi enbart kontaktade skolor belägna i 

Stockholmsområdet, där vi själva bor. De lärare vi intervjuade arbetade på fem olika skolor belägna 

i tre olika kommuner. De första fem lärarna vi intervjuade fick vi kontakt med via 

rekommendationer från kollegor. Genom att kontakta skolledare på olika skolor och informera om 

vår studie fick vi kontakt med resterande lärare. Samtliga lärare tog del av vårt missivbrev (bilaga 

1) innan de gav sitt muntliga och skriftliga samtycke att delta. 

5.2	Genomförande	

Vid datainsamlandet har vi, som ovan nämnts, genomfört halvstrukturerade intervjuer. Vi har 

använt oss av en intervjuguide med tematiska frågeställningar samt följdfrågor till dessa. Kvale och 

Brinkman (2009) beskriver en intervjuguide som ett manus som är mer eller mindre strukturerat. 

Frågorna bör vara konstruerade så att de bidrar till tematisk kunskapsproduktion med tillfällen för 

följdfrågor för att ge spontana beskrivningar av intervjupersonens uppfattning. Fejes och Thornberg 

(2015) anser att frågorna ska vara tillräckligt många för att det man  efterlyser ska bli belyst. I vår 

intervjuguide har syftets frågeställningar utgjort huvudfrågorna som de intervjuade har fått ta del 

av i förväg via missivbrevet. Utifrån dem har vi sedan ställt följdfrågor under intervjun. Då vi 

använt oss av en halvstrukturerad intervju har följdfrågorna endast varit till som stöd för oss. Det 

har inneburit att vi varit fria att frångå dem alltefter hur intervjun fortlöpt. Deltagarna har själva fått 

välja tid och plats för intervjun. Fejes och Thornberg (2015) beskriver att det är viktigt att deltagarna 
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får välja plats. Detta för att platsen i möjligaste mån ska vara en trygg plats för den intervjuade i en 

situation som kan upplevas som osäker. Vi har spelat in intervjuerna och transkriberat dem så snart 

som möjligt efter intervjuns genomförande. Kvale och Brinkman (2009) menar att med hänsyn till 

de intervjuades integritet så bör man till viss del anpassa talspråk till skriftspråk. Så har vi gjort. 

Intervjuerna har tagit mellan 40 och 60 minuter. När samtliga intervjuer var genomförda och 

transkriberade påbörjades analys av det insamlade materialet. 

5.3	Fördelning	av	arbetet	

Vi har haft ett gott och givande samarbete. Arbetsfördelningen har varit jämn och sett ut som följer. 

Under arbetets gång har vi regelbundet haft kontakt antingen via telefon och google docs eller 

träffats fysiskt. Huvuddelen av studiens texter har vi på så sätt skrivit tillsammans. 

Forskningsartiklar och avhandlingar har vi däremot delat jämnt mellan oss för genomläsning och 

sammanfattning. Vi har sedan diskuterat det vi läst och skrivit. Intervjuerna fördelade vi jämnt 

mellan oss och vi transkriberade våra egna intervjuer. 

5.4	Etiska	överväganden	

Vi har tagit vetenskapsrådets fyra etiska principer i beaktande (Vetenskapsrådet, 2011). 

Informationskravet har vi tagit hänsyn till genom att informera de intervjuade om syftet med studien 

och villkoren för deltagande. Det har skett skriftligt genom vårt missivbrev (bilaga 1) och muntligt 

vid intervjuernas genomförande. Samtyckeskravet innebar att vi inhämtade de intervjuades 

skriftliga samtycke. Konfidentialitetskravet beaktades genom att vi avidentifierade de intervjuades 

identiteter, skolor och kommuner. Det insamlade materialet kommer bara att användas i denna 

studie och förstörs så snart arbetet är godkänt, det vill säga att nyttjandekravet beaktades. Kvale 

och Brinkman (2009) skriver att till skillnad från det privata samtalet då man samtalar på likvärdiga 

villkor, är det i forskningsintervjun intervjuaren som styr över samtalets innehåll utifrån ett syfte. 

Det innebär att det finns en maktasymmetri i samtalet som forskaren bör beakta. Detta har vi varit 

medvetna om vid våra intervjuer. 

5.5	Ett	omformulerat	syfte	

Under analysen av vårt material framträdde en berättelse som inte rymdes inom vårt ursprungliga, 

ovan beskrivna syfte. Vårt syfte har varit att beskriva och analysera hur erfarna lärare i 

gundsärskolan upplever sin undervisning utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför? 

Undervisning är inte något som enbart sker vid ett specifikt tillfälle utan påverkas av villkor som 
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till exempel lagar, arbetslaget, personalgrupp, elevernas gruppstorlek, skollokaler och organisation 

(Lindström & Pennlert, 2013). Det här blev vi medvetna om under analysen. Lärarna tog även upp 

villkoren för undervisningen i ett vidare didaktisk perspektiv än det vi först angivit. Vi såg att det 

var viktigt att ta med den berättelsen i vår studie och valde därför att omformulera vårt syfte. Vårt 

omformulerade syfte blir då att beskriva och analysera hur erfarna lärare i grundsärskolan upplever 

sin undervisning och olika villkor som påverkar undervisningen. Frågeställningar: 

Vad ska elever i grundsärskolan lära sig? 

Hur gör läraren för att elever i grundsärskolan ska lära sig? 

Varför undervisar lärarna som de gör? 

Hur beskriver lärarna sitt arbete vid sidan av undervisningen? 

5.6	Analys	

Vi har gjort en kvalitativ analys av våra insamlade data. Fejes och Thornberg (2015) beskriver en 

kvalitativ analys som: “I en sådan analys arbetar forskaren aktivt med sina data, organiserar dem, 

bryter ner dem till hanterbara enheter, kodar dem, gör synteser av dem och söker efter mönster” 

(s.35). När vi arbetat med analysen har vi utgått från ovanstående beskrivning. Analysen av 

materialet började redan vid transkriberingen av första intervjun. Vi transkriberade intervjuerna i 

direkt anslutning till att de var gjorda och delgav varandra dem omgående. Vi läste och diskuterade 

intervjuerna fortlöpande. När alla transkriberingar var klara läste vi var och en för sig 

förutsättningslöst alla intervjuer många gånger. Vid analysering av data i en kvalitativ studie bör 

man lägga teorier åt sidan och förutsättningslöst börja analysen. (Fejes & Thornberg, 2015). Vi 

koncentrerade sedan materialet genom att markera det som var intressant utifrån vårt syfte och 

diskuterade och sammanställde det för att få ett gemensamt material till nästa steg i analysen. Här 

upptäckte vi att det fanns ett område som framträdde tydligt i lärarnas berättelse men som inte 

stämde överens med vårt syfte. Istället för att bortse från detta valde vi istället att omformulera vårt 

syfte som beskrivits ovan. Vi läste återigen materialet var och en för sig, nu med syfte att hitta 

kodord. Vi letade efter likheter men under arbetets gång framträdde även skillnader som vi 

markerade. Kodorden kategoriserade vi gemensamt i ett första led utifrån våra frågeställningar i 

syftet och nu även med det omformulerade syftet. Vi markerade i texten våra kodord. När vi 

kategoriserat kodorden i tabellform började vi att leta efter teman. Vi fann i det som var våra 

ursprungliga frågeställningar fyra olika teman med två till tre underteman. I den tillagda 

frågeställningen fann vi tre olika teman. Utifrån våra teman gjorde vi ytterligare genomläsning av 

materialet för att säkerställa att våra teman stämde med den tidigare kategoriseringen. Vi 
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kvantifierade även förekomster i materialet. Då vi gjort en kvalitativ studie har vi dock valt att inte 

redovisa resultatet kvantifierat. 
In my own work, I may look at the number of passages associated with each code as an indicator of participant 

interest in a code, but I do not report counts in my articles. (see Asmussen & Creswell, 1995) This because 

counting conveys a quantitative orientation of magnitude and frequency contrary to qualitative research 

(Cresswell, 2013, s.185). 

Vid analysen är det sedan viktigt att gå utanför texten för att se det som göms bakom orden, det 

som inte syns i det sagda och att försöka hitta strukturer som blir till tolkningar som utökar själva 

texten. Förmodligen kommer man att behöva gå både bakåt och framåt i analysstegen för att hitta 

det man vill ha svar på (Fejes &Thornberg, 2015). Analysen har på inget sätt varit linjär utan 

tankearbetet och diskussionerna har hela tiden rört sig mellan de ovan beskrivna stegen fram och 

tillbaka. Vi har i vår analys ansträngt oss för att finna det som göms bortom orden. 

6	Resultat		
Vi presenterar vårt resultat först utifrån fyra teman: undervisningens innehåll, undervisningens 

form, undervisningsstrategier och läromedel. Där ingår även tillhörande underteman som vi fann 

i vårt ursprungliga syfte i analysen. Därefter presenterar vi de tre teman vi fann i lärarnas berättelse 

om olika villkor som påverkar deras undervisning. Vi har valt att kalla dessa teman för perspektiv: 

individ-, grupp- och organisationsperspektivet. Våra informanter är alla erfarna lärare och vi har 

valt att presentera dem i resultatet som L1- L10. 
6.1	Undervisningens	innehåll	
Vi har skrivit fram tre underteman utifrån undervisningens innehåll: läroplanen, förståelse och 

ADL-träning. 

6.1.1	Läroplanen	

Läroplanen utgjorde som en självklarhet grunden för det eleverna skulle lära sig. Något som blivit 

tydligare med åren var det ökade fokus på kunskap som den senaste läroplanen fört med sig. 

”Förändringen är att det blivit mer kunskapsinriktat mot förut”. (L10) ”Det har blivit mycket tuffare 

nu än för tjugo år sen med mer krav samtidigt som jag lärt mig väldigt mycket med att se 

kunskaper”. (L1) Det fanns en kritik från lärarna som undervisade i träningsskolan mot innehållet 

som skulle behandlas och kunskapskraven i läroplanen. De upplevdes delvis som irrelevanta för 

delar av elevgruppen och ibland för högt ställda. ”Det är oftast lite för svårt. Dom uppgifter dom 
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gör är kanske alltid lite för svåra men det går inte att göra det enklare”. (L2) Visst innehåll tog 

lärarna upp bara för att det stod i läroplanen, trots att man inte trodde på att det gav eleverna något. 

”Det är oerhört mer fokus på kunskap och jag som lärare tvingas ju in i det. Jag skulle ju inte alltid 

välja det stoffet som jag gör nu om jag skulle tänka utifrån vad eleverna behöver i en framtid”. (L3) 

Det gällde att hitta det eleverna hade nytta av i kursplanerna och fokusera på det. ”Jag vill gärna 

tänka så här vad är funktionellt? Vad är funktionellt för dom? För det är så mycket av det vi gör 

som är över deras huven som kanske inte alls är funktionellt”. (L8) Lärarna som undervisade i 

ämnen var mer positiva till de nya kursplanerna. 
Styrdokument har påverkat mej till 99 %. Jag har blivit mer noga med…. jag tänker mera på innehåll och kvalité, 

bedömningar. Jag tänker på vilka vägar kan jag gå för att eleven ska nå kunskapsmålet, målen alltså, det tror jag 

att jag hade inte samma tänk förut. (L7) 

Kunskaper som ansågs viktiga var läsa, skriva, kommunicera och matematik med fokus på 

taluppfattning och vardagsmatematik som att räkna pengar och kunna betala. Målet var att eleverna 

skulle klara sig i livet. Men det var också viktigt att eleverna fick känna att de hade förmåga att lära 

sig och att de fick sluta skolan med självförtroende och självkänsla. 
Jag tänker att allt vi gör så är det egentligen bra med att kunna kommunicera att kunna stärka deras självkänsla 

att när dom försöker förklara, göra sej förstådda, försöka hitta ord alltså det är ju om nåt alltså viktiga redskap 

för dom att ha med sej i livet. (L8) 

6.1.2	Förståelse	

Att arbeta med elevernas förståelse var centralt för lärarna så att kunskap inte enbart blev till 

utantillkunskap. ”Jag har elever som kan mycket utantill i matte till exempel. Men dom har ingen 

förståelse för det dom lär sig. Då gäller det att utnyttja den förmågan och hoppas och tro på att 

polletten trillar ner en dag”. (L3) Det handlade om att hitta metoder så att kunskapen blev 

användbar. ”Man får försöka hitta olika sätt så att eleven förstår”. (L4) Elevgruppens svårigheter 

med att generalisera kunskap innebar att det var viktigt att använda sig av många olika metoder 

som till exempel sjunga, dansa eller leka matte. ”Så jobbar man nog mycket fysiskt också. Att man 

är uppe och går och räknar och går, eller man jobbar med jättestora tärningar, eller så skulle dom 

springa och ställa sig på rätt siffra. Att lära sig med hela kroppen”. (L2) 

Studiebesök och undervisning utanför skolan var också viktiga metoder för att ge eleverna 

möjlighet att generalisera kunskapen och nå en ökad förståelse. 
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6.1.3	ADL-träning	

ADL-träning, det vill säga att lära sig äta själv, klä på sig och hygien som funnits med i tidigare 

läroplaner är nu borta. Lärarna i träningsskolan hade en övertygelse om att eleverna behövde träna 

på det i skolan. ”Vi saknar ADL-träningen. Det finns ju inte i våra kursplaner. Det tycker vi är 

jättekonstigt att det inte finns med”. (L5) Eleverna behövde hjälp med att klara det dagliga livet och 

de behövde få hjälp att lära sig det i skolan. Det ansågs som kunskap som de har nytta av i ett 

livsperspektiv. Det beklagades att den kunskapen inte längre räknas. 
ADL-träningen skulle dom ha mer nytta av. Det skulle vara lättare att befästa den kunskapen. Det skulle vara 

bra om den erkändes på ett annat sätt. Mycket av ADL-träningen kommer ju in i alla fall fast den inte är erkänd. 

(L3) 

6.2	Undervisningens	form	
När det gällde undervisningens form framträdde två underteman. Individuell undervisning och 

gruppundervisning. Den vanligaste undervisningsformen var individuell undervisning, 

gruppundervisning framställdes som något eftersträvansvärt, men som en större utmaning att 

genomföra. 

6.2.1	Individuell	undervisning	

Mycket av inlärningen skedde vid en-till-en-undervisning det vill säga mellan en lärare eller 

elevassistent och elev. Den stora utmaningen låg i att möta eleven där den befann sig.  
Och då måste det ju vara på precis rätt nivå. Det får inte vara för svårt och det får inte vara för lätt. Och så måste 

man hela tiden se till att det måste vara en utveckling så långt det är möjligt. (L5) 

Eleven beskrevs utifrån sin utvecklingsnivå och det var nödvändigt att varje elev fick rätt 

anpassning. Eleven behövde ges möjlighet att nå sin fulla potential. Det handlade om att lära känna 

eleven och veta vad just den behövde och klarade. Eleven behövde ges möjlighet att lyckas och att 

få känna sig bra. Det var kärnan i det individuella. Det fanns ingen patentlösning. Det handlade 

även om att göra inlärningen lustfylld, till exempel genom att utgå från elevens egna intressen och 

att anpassa så mycket det gick. 
Jag har ju en elev som gillar dinosaurier. Då försöker jag hitta. Då gör vi dinosaurier när man ska räkna, då 

använder vi dinosaurier. Ska man jobba med lägesord till exempel då får man ställa dinosaurier på bordet eller 

under bordet eller vad det nu är. (L4) 

Eleven behövde få öva på det den var bra på så att den kände att den kunde det den skulle lära sig, 

innan det gick att gå vidare till nästa steg. Det beskrevs som att först hitta uppgifter som eleven 

nästan klarade av och sedan träna en-till-en. När det märktes att eleven kunde så blev nästa 

utmaning att se om eleven klarade att göra uppgiften själv.  
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6.2.2	Gruppundervisning	

Att ge eleverna möjlighet till gruppundervisning var något eftersträvansvärt. I gruppundervisningen 

lärde sig eleverna turtagning, att lyssna på varandra och fungera i grupp. De fick även här möjlighet 

att lära av varandra. 
Vi har mycket genomgångar på tavlan och då får man försöka att lägga sig både högt och lågt och blanda. Dom 

tycker mycket om att få egna frågor och då kan man anpassa…….då dom som är lite svagare blir glada för att 

dom lyckas och dom som är starkare märker att jag gör det lite lättare. Och dom är så uppmuntrande och ger så 

mycket uppåtpuffar när dom märker att dom också kan. (L6) 

Elevernas olika utvecklingsnivåer innebar en stor utmaning när det gällde att genomföra en bra 

gruppundervisning. Alla behövde få ut något av undervisningen oberoende av vilken 

utvecklingsnivå de befann sig på. Svårigheten var att hitta den rätta nivån, att inte lägga sig för högt 

eller för lågt. ”Det är svårt att hitta gruppaktiviteter som fungerar”. (L8) 
 
Gruppundervisning inom träningsskolan skedde mest vid morgonsamlingen. Då tränade man på 

ramsor, bokstäver, siffror, dagarnas och månadernas namn. ”Själva undervisningen sker ju mest en-

till-en förutom under samlingen”. (L3)  

 

Att kunna göra det lustfyllt så att alla fick ut något av en grupplektion var en utmaning med tanke 

på elevernas olika utvecklingsnivåer. ”Sen försöker jag använda musik…. Göra det lustfyllt. Det är 

framförallt för dom elever på en tidig utvecklingsnivå. Så tänker jag, att jag ska hitta aktiviteter 

som passar alla. Som alla kan få ut något av”. (L4)  

De elever som läste ämnen hade oftare undervisning i grupp. Gruppundervisningen skedde förutom 

vid samlingen även vid genomgångar, spel, lekar, högläsning, studiebesök och temaarbeten. 
...men däremot kan man ju göra lekar, samarbetsövningar, det kan man ju göra i mindre grupp. Då lägger jag 

upp det så att jag utgår från den svagaste till den starkaste i gruppen. Jag lägger det lågt i början så att alla ska 

hänga med. För att dom som är duktigast ska klara det snabbt och dom som är svaga ska tycka att det är kul 

ändå. Sen kan man spänna bågen. För har man gjort den här leken en eller fler gånger lär dom sig av varandra. 

(L1) 

6.3	Undervisningsstrategier	
När lärarna beskrev sina undervisningsstrategier, så framträdde två underteman, det ena repetition 

i kombination med variation, det andra struktur i kombination med flexibilitet. 
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6.3.1	Repetition	–	variation	

Undervisningen handlade mycket om repetition samtidigt som det angavs att det var viktigt att 

kunna variera sig för att hitta rätt metod och för att göra undervisningen lustfylld. Eleven behövde 

få den tid det tog för att lära sig. 
...eftersom man måste ägna så mycket tid, så mycket tid till samma saker. Jag kan hålla på med samma saker 

väldigt länge. Du kan ju hålla på ett år eller två tre år innan...med vissa saker. Du kan inte skynda på. (L3) 

Elevernas behov av långsam inlärning, repetition och individuella inlärningsstrategier ställde krav 

på lärarna att variera sin undervisning. Det gick inte att skynda på. ”Grundsärskolan är en särskild 

skola för tusendets pedagogik”. (L1) ”Allting går ju så långsamt så det måste ju bli variation men 

ändå på samma låga nivå”. (L2) Det var viktigt att inte ge upp för att eleverna skulle ges möjlighet 

att lära så mycket de kunde och att få lyckas. ”Det gäller att vara lyhörd och att prova igen och 

igen. Det spelar ingen roll hur dom lär sej man kan lära dom baklänges om det så behövs bara dom 

känner att det blir rätt”. (L10) 

6.3.2	Struktur	-	Flexibilitet	

Det var mycket viktigt med struktur på skoldagen och lektionerna, samtidigt som det krävdes en 

flexibilitet då exempelvis elevernas dagsform varierade. Ibland orkade de lite och ibland mycket. 

”Dagsformen påverkar ju väldigt mycket hos dom här barnen. Ibland orkar dom jobba i 5 minuter, 

ibland 10 minuter. Ibland får man byta och hitta på något annat”. (L7) Skoldagarna behövde till 

exempel se likadana ut och alltid börja på samma sätt. Vid förändringar var det noga med 

förberedelser. Strukturen gav trygghet och var stöttepelaren i skolan. Viktigt för inlärningen var att 

eleverna kände sig trygga i skolan och att de visste ungefär vad som förväntades av dem. ”Och 

strukturen i det här att, att lära sig saker och ting återkommer, det att man ska känna igen”. (L1) 

Strukturen gav också möjlighet för eleverna att inte lägga för mycket energi på miljön utan att så 

mycket fokus som möjligt kunde läggas på skolarbetet. 
Att man har schema för dagen och att dagen börjar ungefär likadant och även om jag inte är här så börjar dagen 

på ungefär likadant sätt….då behöver dom inte lägga så mycket energi på miljön omkring på vad som ska hända. 

(L6) 
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6.4	Läromedel	

Här framträdde två underteman, eget läromedel och informations- och kommunikationsteknik 

(IKT). 

6.4.1	Eget	läromedel	

Det var svårt att hitta läromedel som passade eleverna. Därför tillverkades mycket 

undervisningsmaterial av lärarna själva. Lärarna som undervisade i träningsskolan gjorde i större 

utsträckning eget material. I stort sett allt material individanpassades. 
Vi individanpassar hela tiden, hela tiden. Vi tillverkar ju mycket material själva. Massor, massor. Det tar ju 

mycket tid också. Har man då gjort ett jobb. Jag har ju under de här tjugo åren, jag har ju så mycket olika jobb. 

Men det är sällsynt att det här jobbet är så bra att det passar för nya elever också. Då måste man göra förändringar 

för att det ska passa nästa elev också vidare. (L5) 

För tydlighetens skull användes mycket bilder i undervisningen. Vissa elever behövde många bilder 

medan andra behövde färre. Samma sak gällde för text. En del elever kunde behöva träna på ett 

område länge och behövde därför många olika uppgifter. Ytterligare en individanpassning var att 

elevernas intresse var utgångspunkten vid tillverkning av material. Detta gjorde att det var svårt att 

använda samma material fler gånger eftersom eleverna var så olika. ”Sen tycker jag att man särskilt 

på särskolan, är mer öppen för att individanpassa material och hur man bemöter eleverna. Anpassa 

så gott det går. Så mycket man kan egentligen”. (L8) 

6.4.2	IKT	

Införandet av IKT i skolan har betytt mycket för undervisningen. Det var framförallt smartboarden 

som beskrevs som någonting som haft mycket stor inverkan. Den användes både vid grupp- och 

individuell undervisning. ”Det här låter kanske fånigt men jag är otroligt nöjd med att vi till exempel 

har dom här interaktiva sakerna…..då tänker jag på smartboarden. Starta alltid med smartboarden! 

Den är bara så bra. Vi använder den varje dag”. (L3) Eleverna beskrevs som mer aktiva, delaktiga 

och fokuserade med hjälp av IKT. Undervisningen blev mer varierad och lustfylld. 
När jag började här hade vi inte ens färgkopiator. Man satt och färgla för hand. Sen fick vi ju smartboard för 

några år sen...Då tänkte man vad ska jag göra med den. Nu kan man inte tänka sig att vara utan den. (L5) 

 
 	



 

24 
 

6.5.	Villkor	som	påverkade	undervisningen	
I lärarnas berättelser fanns något mer, något som inte handlade om själva undervisningen men som 

ändå hade inverkan på den. Vi fann i deras beskrivningar tre perspektiv. De tre perspektiven var 

individperspektivet där lärarna beskrev hur undervisningen påverkas av olika arbetsuppgifter som 

vid sidan av undervisningen måste utföras. Grupperspektivet, där lärarna beskrev hur 

undervisningen påverkades utifrån samarbete med andra arbetskamrater och slutligen 

organisationsperspektivet där lärarna beskrev hur skolans organisation påverkade deras 

undervisning. 

6.5.1.	Individperspektivet	

Lärarrollen har förändrats under åren och elevgrupperna har blivit större. ”Grupperna var inte så 

stora då i mitten av 90-talet...jag tycker det var bättre bemannat rent pedagogiskt också i klassen 

om man jämför vad det är idag”. (L1) Kraven på dokumentation har ökat. Exempel som gavs var 

IUP:er, åtgärdsprogram, riskbedömningar och handlingsplaner för riskbedömning. Detta har bland 

annat skett på bekostnad av tid för planering av undervisningen, tid för samtal med elevassistenter 

och tid för reflektion. 
Sen är det ju också så (suck) att vi fått mycket mycket mer dokumentation att göra. Väldigt mycket. Ibland tycker 

man att det är så mycket olika dokument och ändå fyller man i samma sak i princip…det är IUP, det är omdömen 

och måluppfyllelse bland annat. Det går ju i varandra, det är ju samma elev man pratar om hela tiden. Det tar ju 

mycket tid. (L5) 

6.5.2.	Grupperspektivet	

Alla lärare arbetade tillsammans med elevassistenter i sina klasser. Elevassistenterna som 

tillbringade hela skoldagen inklusive fritidsverksamheten tillsammans med eleverna, menade 

lärarna, hade en annan helhetssyn på eleverna än vad de hade. Den ansågs som viktig kunskap att 

få ta del av för lärarna. ”För egentligen ser ju assistenterna mycket mer av eleverna för dom har ju 

dom hela dagen”. (L5) Lärarna uttryckte en önskan om mer tid, utan elever, med elevassistenterna. 

Dels för att få kunskapsöverföring från den tid som de tillbringade med eleverna när lärarna inte 

var med och dels för pedagogisk handledning eftersom elevassistenterna saknade pedagogisk 

utbildning. ”Jag har världens bästa arbetskamrater men dom har inte en pedagogisk utbildning”. 

(L6) När lärarna talade om lärarkollegor var det andra lärare i grundsärskolan som nämndes och de 

beskrevs som kompetenta och hjälpsamma ”Jag har haft en väldig tur att ha bra kollegor, där man 

har lärt varandra, tipsat varandra”. (L1) Tid saknades även till regelbundna pedagogiska 
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diskussioner i kollegiet. ”...att man inte utvecklas och hinner eller orkar eller jag vet inte vad jag 

ska kalla det, ta del av all den nya forskningen. Jag känner att den tiden finns inte heller”. (L9) 

6.5.3.	Organisationsperspektivet	

Lärarna hade fått olika vidareutbildningar som till exempel matematiklyftet och läslyftet men det 

fanns en önskan om att få mer. När lärarna talade om grundskolan så var det i relation till 

grundsärskolan. Några gemensamma beröringspunkter mellan de olika skolformerna nämndes 

aldrig. ”Jag kan bli lite avundsjuk på skolor där särskolan ligger insprängd i grundskolan”. (L7) 

Grundskolan framstod då som normen. ”…och sen fortfarande så känner jag ju att jag känner ju 

många som jobbar däruppe på grundskolan. Det är ju jättelätt att bara gå upp till dom och fråga om 

det är nåt man undrar över.” (L6) 

7.	Diskussion	

7.1	Metoddiskussion	

Vårt syfte har varit att beskriva och analysera hur erfarna lärare i grundsärskolan upplever sin 

undervisning och olika villkor som påverkar undervisningen. Det var lätt att få kontakt med våra 

informanter. De var alla utbildade lärare med specialpedagogisk kompetens och hade den erfarenhet 

vi ville att de skulle ha. Informanterna arbetade på fem olika skolor i tre olika kommuner vilket 

gjorde att vi fick ta del av erfarenheter från olika skolkulturer. Alla lärare hade även erfarenhet från 

flera olika skolor. Vi hade från början tänkt att kontakta skolledare för olika grundsärskolor, men 

när vi berättade om vår studie för våra kollegor fick vi via deras kontakter, kontakt med hälften av 

informanterna. Det innebar att endast hälften av informanterna kontaktades via skolledare. Vår 

ambition var att få en så stor spridning som möjligt men vi är medvetna om att det är ett begränsat 

urval och att vi inte kan säga hur representativa våra lärare är för grundsärskolans lärare. Vi valde 

att i missivbrevet (bilaga 1) informera informanterna om syftet med vår studie och vi delgav dem 

även våra tematiska frågeställningar. Detta för att informanterna skulle ha en möjlighet att förbereda 

sig före intervjun. Hur detta påverkat resultatet är dock svårt att veta. Det kan finnas en risk med 

att ge ut frågorna i förväg då informanterna får möjlighet att fundera ut de “rätta“ svaren. Vi har 

trots det, utifrån ovanstående motivering, valt det tillvägagångssättet. Vårt syfte har varit att ta reda 

på hur de upplever sin undervisning och olika villkor som påverkar den. Vi är väl medvetna om att 



 

26 
 

det inte framgår av vår studie hur väl lärarnas beskrivning stämmer överens med hur de i praktiken 

undervisar, men det har inte heller varit vårt syfte att undersöka. 

 

Vi transkriberade intervjuerna omgående och delade och diskuterade dessa fortlöpande med 

varandra, innan vi påbörjade analysen mer strukturerat. Efterhand blev vi bättre på att lyssna och 

ställa mer adekvata följdfrågor under intervjuerna. Så här i efterhand har vi ställt oss frågan om 

studien blivit bättre om vi gjort några provintervjuer först, men eftersom vi under arbetets gång 

upptäckt att intervjuande är ett svårt hantverk som tar lång tid att lära, tänker vi att att det krävde 

mer träning än så för att studiens resultat skulle påverkats. Alla informanter berättade utförligt om 

sina erfarenheter. Det fanns ett stort intresse att dela med sig av sina tankar om undervisningen och 

vår uppgift blev i stora delar att lyssna. Det innebar att det ibland var svårt för oss att hela tiden 

hålla oss till vår intervjuguide. Det här ledde till att vi under analysen fann att lärarna också delgav 

oss en berättelse som inte rymdes inom vårt ursprungliga syfte. Då vi tyckte att den berättelsen var 

viktig och skulle ge ytterligare en dimension till studien valde vi att omformulera vårt syfte och att 

lägga till ytterligare en frågeställning. Med facit i hand kan vi tycka att vi redan från början borde 

ha tänkt på att ta med den. 

7.2	Resultatdiskussion	

Vårt syfte har varit att beskriva och analysera hur erfarna lärare i grundsärskolan upplever sin 

undervisning och olika villkor som påverkar undervisningen. När lärarna i vår studie beskrev sin 

undervisning och vad de ville att eleverna skulle lära sig, utgick de som en självklarhet från 

läroplanen och de kunskapskrav som står där. Lärarna tyckte att det blivit mer fokus på kunskap i 

den senaste läroplanen. Vi såg en skillnad mellan grundsärskolans och träningsskolans lärare vad 

gällde inställningen till läroplanen och dess kunskapskrav. Lärarna som undervisade i 

grundsärskolan, upplevde förändringen med mer fokus på kunskap som något positivt. Lärarna som 

undervisade i träningsskolan kritiserade läroplanen som de ansåg vara för styrande och delvis 

irrelevant. De menade att de måste ta upp vissa kunskaper i sin undervisning trots att det gick över 

huvudet på eleverna, kunskaper som eleverna inte hade någon nytta av eller inte hade förmåga att 

förstå. Lärarna i träningsskolan var även kritiska till att ADL-träningen inte fanns i kursplanerna. 

Träning de menade att eleverna skulle ha stor nytta av i livet. Här kan vi dra paralleller från lärarnas 

inställningar till Berthén (2007) som i sin studie beskriver att det är skillnad mellan träningsskolans 

mål och grundsärskolans mål. I träningsskolan förberedde man eleverna för livet efter skolan och i 

grundsärskolan förberedde man eleverna för vidare studier. 
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Skolverket (2001) och Skolinspektionen (2010) beskriver att lärare inom grundsärskolan prioriterar 

omsorg och trygghet före det som kallas traditionella skolkunskaper, något vi inte kunde läsa fram 

ur lärarnas berättelser. Östlund (2012) menar att det är problematiskt att ställa omsorg mot kunskap 

som Skolinspektionen och Skolverket gör. Han skriver att det inom särskolan finns en 

omsorgsorienterad och en kunskapsorienterad arena. De två hör ihop och ska inte särskiljas. Det 

framkommer inte uttryckligen att lärarna har den inställningen men det är något vi kan ana i deras 

berättelser. Lärarna beskrev vikten av att vara flexibla och anpassa undervisningen efter elevens 

dagsform för att göra kunskapsinlärningen möjlig. Hur det gjordes mer exakt framkommer inte i 

deras berättelser. Vi tänker att anpassningen kan vara att göra annat än skolarbete när eleven inte 

är mottaglig för undervisning. Vi ställer oss utifrån det frågan om det kan vara i den anpassningen 

omsorgen finns? 

 

Berthén (2007) beskriver att lärarna anpassade målen med undervisningen efter varje elev, men det 

är det inget vi känner igen från vårt material. Målet med undervisningen var att följa läroplanen, 

däremot fann vi att lärarna angav att de anpassade undervisningen på olika sätt för att målet skulle 

kunna nås. 

 

Väl medvetna om att vi inte utifrån vårt lilla material kan generalisera, tänker vi ändå att det kan 

vara så att vi i vår studie ser att den kritik som riktats mot särskolan (Skolverket, 2001; 

Skolinspektionen 2010) och den förändring som man ville nå med den senaste läroplanen, mer 

preciserade kunskapskrav (Prop 2008/09:87) fått genomslag. 

 

Berthén (2007) beskriver grundsärskolan som en verksamhet utan slut där undervisningen var lika 

i åk 1 och 4. Det lärarna i vår studie gav uttryck för var att repetition och variation och tid var 

viktigt, för det går inte att veta när ”polletten trillar ner”. Det gällde att inte ge upp, man vet aldrig 

när det händer. Ibland kan det ta flera år. Lärarna beskrev att de måste hitta rätt nivå för varje elev. 

Olika individanpassade bemötanden och undervisningsmetoder var nödvändiga för att eleven skulle 

lära sig, ”trolla med knäna” var ett uttryck som nämndes. Även om ingen talade om formativ 

bedömning kunde vi se att de beskrev att de använde delar av det och vi anar ett intuitivt arbetssätt 

med formativ bedömning. Lärarna beskrev att för att nå dit de ville med undervisningen var de 

tvungna att ta reda på var eleven befann sig för att sedan veta hur de skulle gå vidare. Formativ 
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bedömning handlar om att se målet med undervisningen, se var eleven befinner sig och hur ska 

eleven göra för att komma vidare (Lindström & Pennlert, 2013).  

 

Den mesta kunskapsinlärningen skedde vid en till en undervisning. Gruppundervisningen hade ett 

vidare syfte, eleverna fick där möjlighet att lära sig att fungera i grupp men också möjlighet att lära 

av varandra. En del av formativ bedömning är enligt Wiliam (2013) att aktivera eleverna som 

läranderesurser för varandra. Elever i grundsärskolan har oftare vertikala relationer, de mellan elev 

och lärare och det ges mindre möjlighet till relationer med andra elever, till mer horisontella 

relationer (Östlund, 2012). Gruppundervisningen blev som lärarna beskrev det en möjlighet för 

eleverna att skapa relationer till andra elever, där de även kunde lära av varandra.  

 

Enligt Blom (2003) utformas särskolepedagogiken så att mål och arbetsuppgifter anpassas efter 

behov och förutsättningar hos varje enskild individ i klassen, för att eleverna ska slippa att 

misslyckas och att flexibla metoder används genom att undervisningsmetoderna blandas, varieras 

och anpassas för varje enskild elev. Skolverket (2001) skriver att grundsärskolelärarna riskerar att 

lägga för mycket fokus på elevernas brister i sin undervisning istället för att se till 

utvecklingsmöjligheterna. Vi ser i vår studie en annan elevsyn än den Skolinspektionen och Blom 

beskriver. Lärarna i vår studie beskrev att anledningen till individanpassningen berodde på att 

eleverna skulle få lyckas, de använde aldrig ordet misslyckas. Vi ser det som att de fokuserade på 

elevens möjligheter snarare än brister. Blom (2003) beskriver även att lärarna påpekade att 

elevgruppen behöver långsammare inlärningsmetoder. Vi känner igen delar av det här i vårt 

material. Lärarna ansträngde sig för att variera undervisningen och hitta individanpassade metoder. 

De använde också mycket tid till att göra eget material anpassat för varje enskild elev. Detta tog 

mycket av lärarnas tid. Eleverna behövde mycket tid för att lära sig, det gick inte att skynda på.  

 

Reichenberg (2012) beskriver att när lärarna fått möjlighet att lära sig strukturerade former för 

läsinlärning gav det bättre resultat för eleverna. Lärarna i vår studie beskrev att det saknades tid till 

vidareutbildning, att ta del av forskning och för pedagogiska diskussioner med arbetskamrater. 

Mycket tid gick åt till dokumentation som inte alltid fyllde en funktion. Vi menar att det skulle 

utveckla all undervisning om lärare fick mer tid och möjlighet till detta. Det för att kunna använda 

sig av redan beprövade och beforskade modeller och vedertagna begrepp när de beskriver sin 

undervisning. Samtidigt som det är viktigt att påpeka att undervisning ur ett didaktiskt perspektiv 
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är komplext och att det därför är svårt att hitta generaliserbara former som fungerar överallt (Biesta, 

2010; Håkansson & Sundberg, 2012 ). 

Blom (2003) beskriver att lärarna i hennes studie fokuserade på baskunskaperna läsa, skriva och 

räkna, men även på att eleverna skulle fostras socialt, stärka sitt självförtroende och lust och 

motivation. Det här framkom även i vårt material. Lärarna hade ambitionen att eleverna skulle 

förstå det de lärde sig och att kunskapen skulle bli användbar. Det gällde att variera sin undervisning 

och hitta på olika sätt. De sjöng, spelade och lekte matte till exempel. Allt för att eleverna skulle få 

in kunskapen i kroppen. Här såg vi en tydlig koppling till kunskapssynen med de fyra F:n i 

läroplanen (Skolverket, 2011a). Träningsskolelärarna beskrev en konflikt mellan ambitionen att ge 

eleverna användbara kunskaper och läroplanens innehåll. De menade att de nu måste ta upp saker i 

undervisningen oavsett nytta eller om eleverna inte hade förmåga att förstå det. Kritik mot 

läroplanen finner vi även hos Sundberg och Wahlström (2015) som menar att den senaste 

läroplanen är allt för styrande vad gäller kunskapsstoff och att processen mot kunskap är mindre 

viktig. 

 

I lärarnas berättelser om olika villkor som påverkar undervisningen fann vi tre olika perspektiv som 

vi har valt att kalla, individ-, grupp- och organisationsperspektivet. Individ- och grupperspektivet 

ryms i ovanstående diskussion. Nedan diskuterar vi organisationsperspektivet. Grundsärskolans 

organisation framställdes i vår studie som parallell i relation till grundskolan. Frithiof (2012) menar 

att i och med att beteckningen grundsärskola används i Lgrs 11 framgår det i relation till 

grundskolan vilken skolform som är normen. Hon menar vidare att Sverige, sett i ett internationellt 

perspektiv, i och med Lgrs 11, där grundsärskolan blivit en egen skolform, tagit ett steg tillbaka.  

 

Vi vill utifrån ovanstående diskutera grundsärskolan ur ännu ett perspektiv, som vi kallar, 

samhällsperspektivet. Inom det perspektivet placerar vi lagar, förordningar och FN-deklarationer 

som påverkar undervisningen. FN:s deklaration för personer med funktionsnedsättning 

(Socialdepartementet, 2008) och Salamancadeklarationen (Unesco, 2006) förespråkar utbildning i 

inkluderande miljöer. I de internationella studier vi hänvisar till i studien framgår det att möten 

måste till för att inställning till inkludering ska utvecklas i en positiv riktning. Lärarnas berättelse i 

studien, där grundsärskolan framstod som en särlösning, särskild från eller parallell med 

grundskolan, blir då helt i strid mot möjligheten att skapa förutsättningar för inkluderande 

undervisning. 
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7.3	Avslutande	reflektioner	

”Grundsärskolan är en särskild skola för tusendets pedagogik”. Detta citat, hämtat från en av lärarna 

i studien valde vi att använda i titeln för vårt arbete. Det får även inleda de avslutande reflektionerna. 

Studien visar att grundsärskolan är en särskild skola, särskild på olika sätt. Utbildning och rätt till 

kunskap har historiskt inte alltid varit en rättighet för elevgruppen. Så sent som 1967 fick till 

exempel de elever som idag går i träningsskolan rätt till utbildning. Historiskt har utbildningens 

fokus inte legat på kunskap utan mer på omsorg och grundsärskolan har på senare tid fått kritik för 

att eleverna därigenom hindrats i sin utveckling. Lärarna i studien beskrev att en förändring skett i 

och med senaste läroplanen, fokus på kunskap hade ökat. Grundsärskolan framställdes som en 

parallell skolform och helt särskild från grundskolan. Vi fann i vårt resultat något som vi tyckte var 

särskilt intressant i lärarnas beskrivning av sin undervisning. Det hur de beskrev att de ansträngde 

sig för att individanpassa undervisningen genom att hitta rätt undervisningsmetod utifrån varje 

enskild elevs förutsättningar, intressen och dagsform. Det spelade ingen roll hur eleven lärde sig 

bara den lärde sig och förstod det den lärde sig. Lärarna såg det som sin uppgift att hitta de rätta 

metoderna och läromedlen utifrån varje elevs behov. Tusendets pedagogik? 

7.4	Fortsatt	forskning	

Utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning har historiskt sett, sett olika ut 

beroende på tidsanda och politiska beslut. Dagens organisation av särskolan kommer även den att 

förändras över tid. Vi som arbetar där, menar vi, är viktiga aktörer när det gäller i vilken riktning. 

Därför anser vi att det för vidare studier skulle det vara intressant att i en vidare studie än denna ta 

reda på hur undervisningen i särskolan idag bedrivs och om det finns något särskilt med särskolans 

pedagogik, då utifrån fler intervjuer med lärare i kombination med klassrumsobservationer. Detta 

för att utifrån aktuell forskning kunna diskutera och utveckla särskolans undervisning och ta tillvara 

på och utveckla den särskilda kompetens som finns där. 
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Bilaga	1	(Missivbrev)	
Inbjudan	till	speciallärare	som	arbetar	i	grundsärskolan	 
Vi	är	två	studeranden	som	läser	till	speciallärare	med	inriktning	mot	utvecklingsstörning	vid	Mälardalens	
högskola	i	Västerås.	Vi	arbetar	nu	med	vårt	examensarbete	och	har	valt	att	göra	en	intervjustudie.	Vi	vill	
undersöka	hur	lärare	som	arbetar	i	grundsärskolan	upplever	sin	undervisning.	Nedan	beskriver	vi	studien	
mer	utförligt	samt	vad	deltagandet	innebär.	 
 
Syftet	med	vår	studie	är	att	beskriva	och	analysera	lärares	upplevelse	av	sin	undervisning.	Vi	kommer	att	
utgå	utifrån	frågeställningarna: Vad	är	viktigt	i	din	undervisning	i	grundsärskolan? Hur	undervisar	du	och	
varför	gör	du	så? 
 
Vår	förhoppning	är	att	du	vill	delta	i	vår	studie.	Intervjun	beräknas	ta	c:a	45	minuter.	Vi	bestämmer	
tillsammans	med	dig	tid	och	plats	för	intervjun.	Vi	vill	spela	in	intervjun,	det	för	att	underlätta	vårt	samtal	
och	senare	analysarbete.	Intervjuerna	kommer	endast	att	användas	för	vår	studie	och	inspelningarna	
förstörs	när	studien	blivit	godkänd. 
 
All	information	anonymiseras	så	att	det	inte	går	att	avläsa	skolans	namn	eller	vem	som	deltagit.	Vi	
hoppas	att	detta	mail	ska	väcka	intresse	för	deltagande	i	vår	studie.	Vi	avser	att	genomföra	intervjuerna	
under	vårterminen	2016. 
 
Ditt	deltagande	är	frivilligt	och	du	kan	när	som	helst	avbryta	ditt	deltagande	i	studien. 
 
Har	du	frågor	angående	detta	kontakta	oss	gärna. 
 
Eva	Leinerdal,	e-post:	leinerdal01@gmail.com 
tel.	073-142	19	07 
 
Lotta	Goralski,	e-post:	lotta.goralski@gmail.com 
tel.	076-046	14	40 
 
Du	kan	också	kontakta	vår	handledare: 
Fil.	Dr.	Gun-Marie	Wetso,	e-post:	gun-marie.wetso@mdh.se 
 
Tack	på	förhand! 
Eva	och	Lotta	
	
	
 
Jag	har	tagit	del	av	informationen	och	samtycker	till	att	delta	i	intervjun. 
 

Namn 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Datum	och	ort 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga	2	(Intervjuguide)	

 
INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du undervisat? 
Hur länge har du undervisat i grundsärskolan? 
Utbildning. 
 
 

● Vilka förändringar upplever du att grundsärskolan har genomgått sen du började 
arbeta inom den? 

● Hur upplever du att den förändringen påverkat ditt sätt att undervisa, idag? 
● Hur undervisar du idag?  
● Vilka strategier, metoder eller beaktande ser du som viktiga i din undervisning?  
● Varför är de viktiga - varför gör du så?  
● Hur väljer du vad du ska undervisa om? 

 
Beskriv – Förklara – Utveckla – Motivera 


