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Bakgrund Särskolan har en speciell position i samhället. Barnen som undervisas där växer 

upp till ett liv som skiljer sig från livet en icke-funktionshindrad person lever. Pedagogerna i 

grundsärskolan måste beakta detta när den planerar sin undervisning och ibland avvika från 

kursplaner och betygskriterier för att göra undervisningen meningsfull för barnet. 
 

Syfte Mitt syfte med arbetet är att få reda på hur pedagogerna på en grundsärskola skapar 

mening i en verksamhet där det handlar om att undervisa barn som senare, i vuxen ålder, i 

många fall inte kommer att vara produktiva, sett ur en samhällsekonomisk aspekt. Samtidigt 

som undervisningen är styrd av kunskapsmål och betygskriterier fastlagda i kursplaner. 

Metod Intervjuer med pedagoger från en grundsärskola. Öppna intervjufrågor. 

 

Resultat Pedagogerna visar en stor kunskap kring dels barnens olika funktionshinder och 

vilka speciella krav dessa ställer på lärandesituationer, och dels på kursplanerna samt 

betygskriterierna som reglerar skolans undervisning. Pedagogen kan omformulera mål så att 

dessa passar det enskilda barnet och dess utveckling. I hög grad visar pedagogerna en 

medvetenhet kring livssituationen för en vuxen person med funktionsnedsättningar och 

målsättningar riktas ofta mot livet efter skolan snarare än mot betyg. 
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1. Introduktion 

Inledning 

Grundsärskolan är en skolform som är särskild på olika sätt. Den samlar barn med mycket 

olika funktionsnedsättningar, olika behov och krav på utbildning. Även personalgruppen är 

annorlunda i jämförelse med grundskolan. En större bemanning och pedagoger med 

specialkunskaper samarbetar kring barnen. Med dessa förutsättningar verkar det rimligt att 

arbetet, lärandet, i skolan skiljer sig från andra grundskolor och att läroplanen, kursplanerna 

och betygen får en annan betydelse. 

I min verksamhetsförlagda del av utbildningen (VFU) har jag tagit del av grundsärskolans 

arbete under sammanlagd tio veckor. Som studerande åtnjuter jag förmånen att kunna lämna 

klassrummet för att följa en enskild elev i sina olika aktiviteter eller för att observera andra 

delar av verksamheten. Även deltagandet i en studiedag där alla arbetslag visade upp sina 

läromedel och arrangemang i klassrummet gav mig tillfälle att göra observationer och 

inhämta information. En del av dessa erfarenheter kom till användning när jag formulerade 

intervjufrågorna inför skrivandet av arbetet. Även under tiden jag skrev arbetet har jag 

befunnit mig på särskolan och deltagit i vissa av elevernas aktiviteter. Jag har dessutom fört 

ett stort antal informella samtal vid olika tidpunkter under vårterminen och höstterminen 2010 

för att bättre kunna förstå grundsärskolan som å ena sidan institution och å andra sidan 

arbetsplats. Denna personliga förkunskap kommer jag att tillämpa i resultatdiskussionen. 

I mitt arbete vill jag utifrån relevant litteratur och intervjuer med pedagog på grundsärskolan 

ta reda på hur skillnaderna mot grundskolan kan se ut. Jag vill belysa hur kunskapen bereds 

och undersöka det livslånga perspektivet, alltså om skolan arbetar med ett perspektiv som 

sträcker sig utöver själva skoltiden och dess mål. 

Syfte  

Mitt syfte med arbetet är att få reda på hur pedagoger på en grundsärskola skapar mening i en 

verksamhet där det handlar om att undervisa barn som senare, i vuxen ålder, i många fall inte 

kommer att vara produktiva sett ur en samhällsekonomisk aspekt. Samtidigt som 

undervisningen är styrd av kunskapsmål och betygskriterier fastlagda i kursplaner. 

Begrepp 

I detta avsnitt ska jag förklara några begrepp och förkortningar som jag kommer att använda i 

mitt arbete. 

 Lpo 94: Läroplanen för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

från 1994. 

 SPSM: Specialpedagogiska skolmyndigheten (Specialpedagogiska skolmyndigheten 

bildades den 1 juli 2008 för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor. Denna 

myndighet har övertagit all verksamhet inom Sisus, Specialpedagogiska institutet och 

Specialskolemyndigheten
1
). 

                                                

1 Beskrivningen hämtad från SPSM:s hemsida http://www.spsm.se/Om-oss/ tillgänglig 2010-12-06)   
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 ADL: aktiviteter i dagligt liv eller allmän daglig livsföring; omfattar bland annat den 

egna hygienen, matintag och kommunikation 

 Bologna-systemet: europeisk mall för examina som ska möjliggöra studier och 

anställningar i andra europeiska länder; tre olika examina ingår i systemet: grundnivå, 

avancerad nivå och forskarnivå.  

 Coping/copingstrategie: to cope eng. att klara, klara av.  

 VFU: verksamhetsförlagd utbildning, den praktiska delen i lärarutbildningen 

Historisk översikt över framväxten av särskolan i Sverige 

I detta avsnitt vill jag presentera en kort översikt över särskolans framväxt. Jag ska även 

beskriva vilken position människor, som inte ansågs motsvara normen, har haft i samhället. 

Själva begreppet ”sär” uttrycker att ett fenomen är annorlunda, avvikande från något som 

anses vara normen.  

Svenska Akademiens ordlista på nätet (SAOL) förklarar begreppet såhär:  

sär- i sammansättning för sig stående, speciell, isär;  

sär (adj.) säregen; underlig. (s.946) 

Ordet ”normal” har följande innebörd (Enligt SAOL):  

normal(adjektiv) regelrätt; som sig bör; vanlig, genomsnitts-, ordinär; vid sina sinnens fulla bruk 

2. Typ eller exemplar e.d. som utgör rättesnöre eller mönster; […].(s.619) 

Dessa korta förklaringar bekräftar att grundsärskolan är något avvikande medan grundskolan 

är det som är rättesnöret. Då kommer frågan upp hur normaliteten bestäms och avgränsas 

samt vem som har befogenheten att bestämma gränsen mellan ”sär” och ”normal”. Jag avser 

dock inte att leta efter ett svar på den frågan i min undersökning. 

Ett annat begrepp som används i litteraturen är normaliseringsprincipen. En diskurs kring 

detta har, enligt Thomas Barow i Die Ursprünge der Normalisierung i Schweden
2
 (2009), 

redan under nittonhundratalets första decennier funnits i Sverige. Han beskriver att 

normalisering dels ansågs som mål för ”de svagsinta
3
”, det vill säga att personer som ansågs 

vara icke-normala skulle förberedas att leva så nära det normala samhället som möjligt, och 

dels som väg, vilket syftar på att den svagsinte inte bara förbereddes för ett normalt liv som 

vuxen utan att vägen till vuxenlivet (barndomen, utbildningen) utformades på ett sätt som var 

nära det som ansågs vara normalt. Diskursen berörde förstås även institutioner och internat 

som användes för att fostra och utbilda svagsinta. En av aktörerna, Johan Ambrosius, påpekar 

vikten av att låta svagsinta leva i kontakt med omvärlden för att stimulera lärandet och för att 

”[…]befria de svagsinta ur sin hjälplösa isolering och andliga mörkret […]” (Ambrosius 

1919/20 se Barow, 2009). 

                                                

2 Artikeln är skriven på tyska men jag återger innehållet på svenska samt citerar på svenska; egen översättning 
3 I litteraturen som beskriver dåtida förhållanden används olika termer såsom svagsinta eller idioter som idag kan 

uppfattas kränkande. Jag använder dessa ord samt även ordet normal för att återge litteraturen, de speglar inte 

mitt eget språkbruk eller mina värderingar. 
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Även John A. Wennerström (Wennerström 1930 se Barow, 2009) menar att målet, att ha 

svagsinta integrerat i samhället, bäst kan nås när de får delta i samhället. Argumentationen i 

denna tid färgades dock även av oenigheten in huruvida svagsinthet ska räknas som ett 

psykiatriskt eller främst pedagogiskt problem. 

Utbildning och ”förvaring” av svagsinta har alltså ägt rum på institutioner som var slutna mot 

samhället. I början av nittonhundratalet, samtidigt som diskursen kring normaliseringen ägde 

rum, öppnades det ett antal internat och även externat i Sverige. Dessa inrättningar var, enligt 

Barow (2009), ledda av pedagoger, på den tiden främst kvinnor. Den pedagogiska 

utbildningen skedde vid seminariet i Slagsta och pedagogiken orienterades mot 

”[…]livspraktiska övningar och […] vardagen.”Sandberg 1928 se Barow, 2009). Fram till 

1960 talet dominerade internatsskolorna som undervisningsinrättning för barn med 

funktionsnedsättningar. Samtidigt öppnades det efterhand fler externatskolor som, enligt 

Barow (2011), är föregångaren till särskolorna.  

Den lagliga ramen för särskolan fram till mitten av 80-talet utgjordes av sociallagen och 

skolan lydde under Landstingets ansvar och ekonomi. Övergången till det kommunala 

ansvaret skedde mellan 1988 och 1996. I ”Kommunernas särskola Elevökning och variation i 

andel elever mottagna i särskolan” (Skolverket 2006) görs ett försök att förklara den stigande 

andelen av elever på särskolan. Bland annat anses denna ändring av det administrativa 

ansvaret ha bidragit till ökningen då skolbytet nu blev mindre drastiskt. 
Utgångspunkten i dag är att det finns en nioårig skolplikt som gäller alla barn. Det finns olika 

skolformer som kan tillgodose barnens rätt till utbildning; grundskolan är den största aktören
4
. 

I dagsläget finns det fyra nationella specialskolor: I Gnesta för barn med hörselnedsättning 

och utvecklingsstörning samt barn med medfödd döv-blindhet; i Örebro för barn med 

synnedsättning i kombination med någon annan funktionsnedsättning och i Sigtuna samt 

Umeå för barn med grav språkstörning. Vidare finns det fem regionala specialskolor som 

vänder sig till hörselskadade och döva barn. Sedan finns det grundsärskolan som ska erbjuda 

undervisning för barn med utvecklingsstörning. (Källa: SPSM).  

För att ett barn ska kunna skrivas in på särskolan krävs det enligt skollagen ”[…]en utredning 

som omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.” (Skolverket, 

2010, 7 kap., 5§). Det är alltså fyra olika discipliner som, utifrån sina respektive mallar och 

aktuell forskning, ska avgöra om barnet motsvarar normen eller på något sätt är avvikande. 

Tillvägagångssättet implicerar även att orsaken för avvikelsen kan ligga på olika plan, dock 

förskriver 5§, 1 avsnittet även att barnet måste ha en utvecklingsstörning för att kunna tas 

emot i särskolan. Vidare måste vårdnadshavaren samt berörda rektorer ta ställning till ett 

barns upptagande i grundsärskolan.  

                                                

4 Det finns fler skolor som är likvärdiga med grundskolan, t.ex. sameskolan och skolor med annan huvudman än 

kommunen (”friskolor”). 
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Undervisning och betygssättning  

I detta avsnitt ska jag beskriva vilka planer som lägger grunden till särskolans arbete samt 

kriterierna för betygsättningen. Verksamheten på grundsärskolan styrs av skollagen, 

läroplanen (i skrivande stund Lpo 94) samt kursplaner. I skollagen, en lag stiftat av 

Riksdagen, föreskrivs grunderna för all skolundervisning (och även förskolverksamhet). I 

sjätte kapitlet finns de lagliga ramarna för verksamheten på särskolan. Läroplanen, som är 

densamma för grundskolan som för grundsärskolan, är en förordning som beskriver 

verksamheternas ”[…]värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. ” 

(Skolverkets hemsida
5
).  

I kursplanerna, som är olika för grundskola och grundsärskola, beskrivs innehållet i 

undervisningen och målen eleven ska ha uppnått vid slutet av femte skolåret och efter avslutat 

skolgång (nio år). I de för tillfället giltiga kursplanerna talas det om uppnående av målen 

”efter elevens förutsättningar” som i följande exempel, hämtat ur kursplanen för svenska:  

Mål som eleverna skall ha uppnått då skolgången avsluts: 

Eleven skall efter sina förutsättningar kunna använda språket som medel för tänkande, lärande 

och kommunikation. 

Skolverket har i januari 2009 fått av regeringen i uppdrag att utarbeta nya kursplaner och 

kunskapskrav. I en redovisning av regeringsuppdrag riktat till Utbildningsdepartementet 

(2010, Dnr 2009:568) formulerades det bland annat förslag på hur kursplanerna kan 

omformuleras för att få en mer likvärdig betygssättning och för att uppfylla kraven för en 

målstyrd skola. Vidare skrivs det att tydligare betygskriterier och fastlagda mål, som ej styrs 

av elevens förutsättningar, ger läraren bättre möjlighet att upptäcka de elever som inte kan nå 

grundsärskolans mål och därför behöver läsa efter träningsskolans kursplaner. Det 

argumenteras även att betyg i gymnasiesärskolan och i skolformen särvux redan nu inte sätts 

med hänsyn till elevens förutsättningar ”[…]och detta bidrar också till en otydlighet i 

systemet.” (Skolverket, 2010). 

 

I The assessment of children with special needs (Mozetič Hussu & Strle, 2010) dryftas frågan 

om bedömningen (assessment) av elever med särskilda behov. Författarna differentierar 

mellan bedömning av kunskap, det vill säga en avstämning av lärandet i förhållandet till mål, 

och bedömning innan lärandet kan påbörjas. När det talas om bedömning av elever med 

behov av särskilt undervisning (special education) menas det en undersökning av 

utgångspunkten, en diagnostisk åtgärd för att upptäcka luckan (the gap). I resultatet av 

undersökningen visade det sig att flertalet av lärarna inte hade problem med att bedöma elever 

med hörsel- eller synnedsättningar samt fysiska funktionshinder. Däremot hade de större 

problem med bedömningen av elever med hyperaktivitetssyndrom och dem med 

beteendestörningar. En stor grupp som ofta blev missförstådd som lat och ovillig att 

lära/arbeta under bedömningsarbetet var barn med språk- och inlärningssvårigheter. En 

slutsats som författarna drar är, att det finns ytterst lite teoretiskt bakgrund vad det gäller barn 

med särskilda utbildningsbehov och att det därför är viktigt med samarbete mellan lärare och 

andra som arbetar med barn med särskilda utbildningsbehov. Även vikten av 

grupputvärderingar betonas. 

                                                

5 http://www.skolverket.se/sb/d/468 tillgängligt 2010-11-30 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8C&action=edit&redlink=1
http://www.skolverket.se/sb/d/468
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Inkludering, integration och exkludering 

I dagens forskning kring barn med speciella behov och deras skolgång handlar det ofta om 

inkludering. Jag ska inleda med en begreppsförklaring av begreppen inkludera, exkludera och 

även integrera.  

Svenska Akademiens ordlista (SAOL) definierar begreppen på följande sätt: 

Inkludera inbegripa, medräkna, inberäkna 

Integrera förena, sammanföra till en helhet, samordna,  

Exkludera utesluta 

Filiz Polat (2011) skriver i sin artikel Inclusion in education: A step towards social justice :  

Disabled learners were ‘integrated’ to work 

alongside their non-disabled peers but often without the necessary 

support that would have enabled their full participation. (s.50) 

Vilket visar att integration endast är ett sammanförande av olika elevgrupper på ett fysiskt 

plan utan att skapa förutsättningar för att alla kan lära. Vidare skriver hon om en 

språkanvändning, där begreppen inclusion och integration används närmast synonymt vilket 

dock, enligt Polat, inte är rätt. Hon förklarar begreppet inclusion som mer än ett fysisk 

sammanförande: 

 
 Inclusion involves the processes of 

changing values, attitudes, policies and practices within the school setting and beyond.(s.51) 

I Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006) har översättarna vald att använda 

begreppet integration för att översätta de engelska termerna inclusion och inclusive education. 

Följande citat ska illustrera hur UNESCO anser att en inkluderande skola ska se ut: 

Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att 

alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende 

av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. (s.18) 

Här menas det alltså att även de barn som har en funktionsnedsättning av något slag ska 

upptas i grundskolan. Vidare förskriver deklarationen att eleverna ska få det stöd de 

behöver och att lokaler, kursplaner samt resurser ska anpassas, likaså som 

organisationen av skolan. I texten förekommer det även en koppling till samhället 

genom antagandet att en integrerad skola i sin tur kan bidra till att forma ett integrerat 

samhälle: 

ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet 

att bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, 

att bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning 

för alla (s.11) 

Vid tillämpningen av Polats (2011) definitioner av begreppen integration och inclusion på 

Salamancadeklarationen verkar den svenska översättningen missvisande och att inkludering 

hade varit ett bättre ordval.  

Grundsärskolan är en exkluderad skolform där barn, som av någon anledning inte platsar i 

grundskolan, erbjuds skolgång (jmf. med inskrivningskriterierna på s.6). Enligt Egelund m.fl. 
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(2006) har det sedan 1967 och framåt återkommande diskuterats in huruvida existensen av en 

särskola kan vara förenlig med idén om en skola för alla (s.127). Ett argument för särskolan är 

den höga lärartätheten och att elevgrupperna är små. Även rädslan att inte kunna ge barn med 

olika funktionsnedsättningar den uppmärksamhet de behöver i grundskolan är ett argument 

för särskolan. I valrörelsen 2002 återupptogs diskussionen och i slutändan var det inte längre 

frågan om särskolans existens utan hur kvaliteten i utbildningen kan höjas. 

Persson (2009) diskuterade på en konferens hinder, dilemman och möjligheter för/med 

inkluderande pedagogik. Fortfarande 1960 var den traditionella sociala reproduktionen 

förhärskande. Vid den tiden var målet att skapa en skola där alla elevers behov tillgodoses 

väldigt avlägsen. För- och nackdelar med en segregerad skola har diskuterats och konferensen 

skildrar dessa. En av fördelarna med en segregerat skola är, enligt föräldraföreningar (s.8) att 

behoven av eleverna bättre kan tillgodoses i en skola med små grupper och hög lärartäthet. 

Föräldrarna är rädda att en integrering i grundskolan medför en bristfällig utbildning för barn 

med speciella utbildningsbehov. Något som talar mot segregation är individens (barnets) 

behov av sociala kontakter, en tillhörighet i en gemenskap (s.8) som gynnar 

personlighetsutvecklingen. Ett dilemma som arbetas fram är behovet av individualisering av 

arbetsuppgifterna vid inkluderad skolgång, detta i sin tur kan dock medföra segregering i 

klassrummet och att fokus förskjuts på de elever som inte har problem medan de 

funktionsnedsatta eleverna måste vänta för att få hjälp med sina uppgifter och därmed försätts 

i passivitet (s.5). Författaren menar att diskursen allt mer lutar åt individualisering och hur 

skolan kan anpassa sitt arbete till de elever som behöver specialpedagogiskt stöd 

(originalformulering: special education). Han betonar dock att inkluderande utbildning borde 

innehålla mer än själva utbildningen: It is a matter of how the education system (and society in its 

entirety) could become accessible for all people.(s.6). Det betonas också att forskningen om utbildning, 

lärande och inlärning ”måste intensifieras”(s.9) 

Lärarutbildning idag 

Den nuvarande lärarutbildningen, här inbegrips både, lärare som arbetar i förskolan och 

grundskolan, innehåller en kurs om 7,5 högskolepoäng
6
 som ska förmedla ett 

specialpedagogiskt perspektiv. Vidare finns det en valbar termin om 30 högskolepoäng som 

ger en fördjupning av det specialpedagogiska perspektivet. Fokus ligger på kärnämnena 

matematik, svenska och engelska (Barow & Persson 2010). I övrigt ska utbildningen förmedla 

ett inkluderande förhållningssätt där den blivande läraren är medveten om olika svårigheter 

som kan hindra barns lärande. Läraren ska kunna anpassa sin verksamhet på ett sätt som gör 

det möjligt för alla att tillgodogöra sig undervisningen. I praktiken kan det dock innebära att 

det finns särskilda grupper på en given skola som ska fånga upp elever som ”inte hänger med” 

och där en anpassad undervisning ges. 

I och med ett regeringsskifte 2006 påbörjades det en omfattande reform av skolan, inklusive 

lärarutbildningen. Reformen innebär att det framöver kommer finnas fyra lärarexamina. 

                                                

6 Enligt Bologna-systemet 
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Utbildningar har varierande längd och en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, vilket går 

att läsa i skriften Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (2010) utgiven av Regeringskansliet. 

Viktiga kunskaper för lärare och förskollärare, som exempelvis skolans värdegrund, sociala 

relationer, konflikthantering, ledarskap och läroplansteori, bör utgöra en utbildningsvetenskaplig 

kärna. (s.13) 

 

Det ska även införas en speciallärarexamen som, enligt Regeringskansliets Faktablad: Bäst i 

klassen – en ny lärarutbildning (2010) ska täcka särskolans och specialskolans behov av 

specialpedagogisk kompetens. Den kompetensen kan då bland annat innefatta  

 […]specialiseringar mot dövhet eller hörselskada, synskada, grav språkstörning samt 

utvecklingsstörning […] (s.2) 

I den utbildningsvetenskapliga kärnan ska det, enligt Barow och Persson (2010), enbart ingå 

en kurs i specialpedagogik om 5 högskolepoäng. Författarna citerar även Betänkandet av 

Utredningen om en ny lärarutbildning (HUT 07)(SOU2008:109) där olika perspektiv på 

elevers problem att lära diskuteras. Ett hittills rådande perspektiv, enligt SOU 2008, var att 

lokalisera problemen i skolmiljön och planera insatser utifrån det. Detta överensstämmer med 

Polats (2011) definition av inkludering, att en miljö där alla kan lära skapas. I utredningen 

poängteras det dock att ett sådant förfarandesätt är för långsamt: 

Skolan är ett starkt institutionaliserat system, där snabba och radikala förändringar är mycket 

svåra att genomföra […]. (s.208) 

Enligt utredningen behövs det en förändring där fokus ska ligga på individen och dess 

problem för att kunna anpassa hjälpinsatser. Dessa hjälpinsatser kan då ges av speciallärare, 

en utbildning som åter har införts. Specialläraren ska arbeta med de barnen som har ett 

speciellt behov, arbetsfältet kan sträcka sig ända från förskolan till gymnasiet, alltså en stor 

variation av åldrar. 

Teori 

Som teoretisk bakgrund för min undersökning och dess diskussion väljer jag att dels använda 

mig av Pierre Bourdieus och Jean-Claude Passerons (1970,2008) teori om skolan som en 

institution som reproducerar sociologiska strukturer och dels Bourdieus (1995) begrepp 

habitus.  

Habitus är ett värde som uttrycker en människas förhållande i och till det sociala rummet. 

Detta värde härrör ur individens tidigare upplevelser och val i livet. Dessa val, gjorda i 

förhållande till rådande sociala sammanhang, formar ett handlingsmönster som i sin tur 

påverkar kommande val. Enligt Bourdieu och Passeron(1970, 2008) är varje individ präglad 

av det sociala sammanhang den befinner sig i och individen tenderar till att göra val som 

utmärker just den klassen, eller gruppen, den tillhör. Valen som görs får som konsekvens att 

det sociala sammanhanget de träffades i stärks och upprätthålls, det vill säga reproduceras. 

Två viktiga tillgångar som bidrar i formandet av en individs habitus är det ekonomiska och det 

kulturella kapital. Ekonomiskt kapital syftar på tillgångar som kan mätas i penningvärde. 

Kulturellt kapital är en tillgång på det ideologiska planet; individens kunskap kring sitt 
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samhälles värderingar, ett visst språkbruk och en hög utbildning (jmf. S.18-19 i 

Reproduktionen, 1970, 2008).   

Bourdieu och Passeron (1970, 2008) tillämpar mekanismerna av återskapande och befästande 

av sociala strukturer och ideologier på skolsystemet. Grundförutsättningen är att institutionen 

skola är en instans som styrs av det rådande politiska styret. Skolan är då ett verktyg för att 

vidareföra statens ideologier, det vill säga att reproducera, värden som anses vara viktiga.  

Allt pedagogiskt handlande (PH) är objektivt sett ett symboliskt våld genom att vara en 

godtycklig makts påbördning av en kulturell godtycklighet. (s.51) 

Författarna använder sig av begreppet godtycklig i samband med dels den utövande makten 

och dels de värden som ska befästas (i citatet kulturella värden, jmf. kulturellt kapital). 

Godtycklig och dess franska motsvarighet, arbitraire, förtydligar att de förmedlade värden, 

samt även den styrande instansen, inte har sitt ursprung i logiken. Den populärvetenskapliga 

källan Wikipedia gör en jämförelse med alfabetet; ordningen av bokstäverna är allmänt 

accepterad men ursprunget ligger inte i logiken utan är en uppställning som en gång gjordes 

och sedan anammats av andra (http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbitraire)
7
.  

Pedagogisk auktoritet är en godtycklig påbördningsmakt som måste misskännas som sådan för 

att objektivt kunna erkännas som en legitim auktoritet. Den är en makt att utöva symboliskt våld 

som manifesterar sig som en rättighet att utöva legitimt tvång och stärker därmed den 

godtyckliga makt som upprättar den och som den döljer.(s.59) 

Här används i den svenska översättningen misskänna, det vill säga missuppfatta, i originalet 

har författarna använt méconnaissance ”den process varigenom maktförhållanden inte 

uppfattas för vad de objektivt är utan i en form som gör dem legitima i betraktarens 

ögon”(s.43). Méconnaissance anknyter till ordet reconnaissance som betyder erkännande. 

Bourdieu (1995) skriver även att staten skapar ”ett ramverk” (s.106) för att påverkar 

individerna (Bourdieu använder ordet subjekt) i staten. Här läggs alltså grunden för en enighet 

av individer med olika habitus. Ett exempel som författaren ger är skolloven, en av staten 

instiftat händelse som påverkar alla och ger alla individer möjlighet att anknyta till denna 

företeelse; alltså kunna förutsätta att andra individer i samma land känner till denna 

godtyckliga regel (veta när skolloven infaller och veta vad innebörden av detta är). För att 

förtydliga detta skapande av godtyckliga regler i relation till skolan använder författaren 

skolans timplaner som exempel, dessa godtas av allmänheten på grund av invanda strukturer 

som härrör ur den socialisation individerna har fått i och genom statssystemet.  

I Reproduktionen, i andra bokens andra kapitel, tar författarna upp rummets betydelse i 

lärarnas maktutövning. De påpekar att situationen, där katedern är framme och studenternas 

bänkrader mittemot, skapar ett avstånd som även den lärare som skulle vilja överbrygga det, 

inte kan kringgå eftersom även studenterna accepterar avståndet och inte överskrider denna 

                                                

7
 Jag väljer att ta med en populärvetenskaplig källa för att kunna förklara detta abstrakta begrepp på ett mer 

lättförståeligt sätt. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arbitraire
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osynliga gräns. Ytterligare en faktor för denna gränsmarkering ska vara språket, som i sin tur 

är en del av individens habitus och som visar på individens kulturella kapital, alltså att 

individen rör sig i dessa sociala sfärer som möjliggör inlärningen av ett avancerat språk. 

Även Berg skissar i boken Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling (1999) upp vilka 

faktorer påverkar skolans verksamhet. I kapitel tre skriver han om legitimitet (moral och 

outtalade värdesystem (s.51)) och legalitet (lagar och formell auktorisation genom staten 

(s.51)). Enligt honom baseras skolans värdegrund dels på samhällelig legitimitet (här 

innefattas alltså historiska arv) och legalitet, som utgörs av regelverk och lagar. Vidare 

förklarar författaren begreppet förstatligat samhälle:  

Enkelt uttryckt innebär förstatligat samhälle att staten i någon mening har lyckats med att 

förankra de värdebaser som företräds av de till staten kopplade institutionerna i samhällslivet i 

stort. (s.50) 

Synsättet stämmer överens med Bourdieus teori om att skolan (som en institution) 

reproducerar statens värderingar genom att använda sig av metoder som av staten är 

legaliserade samt av folket anses legitima då de är förankrade långt bak i tiden (historiska) 

och blivit en del av individens habitus. 

 

2. Metod 
Som undersökningsmetod för mitt arbete valde jag intervju. Det område jag undersöker är 

brett och genomgår just nu förändringar initierade av regeringen. Jag ville få inblick i hur 

pedagoger på en grundsärskola skapar mening i en verksamhet där det handlar om att 

undervisa barn som senare, i vuxen ålder, i många fall inte kommer att vara produktiva sett ur 

en samhällsekonomisk aspekt. Samtidigt som undervisningen är styrd av kunskapsmål och 

betygskriterier fastlagda i kursplaner.  

Den kvalitativa forskningsintervjun syftar på att låta människor beskriva vardagen ur sitt eget 

perspektiv. Jag vill då förstå hur informanterna upplever det fenomen, målsättningen och 

arbetet mot målen i grundsärskolan, jag är intresserad av. Jag måste alltså förtydliga vad det är 

jag vill få reda på och jag måste vara medveten om hur jag kan få reda på det. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2009), är denna form av samtal en halvstrukturerad intervju. Med 

halvstrukturerad menas att intervjun i stort sett liknar ett vardagligt samtal, med den 

skillnaden, att jag som undersökare är intresserad i ett visst område (tema) och genom min 

uppsättning frågor och följdfrågor styr samtalet åt ett visst håll. Frågorna är dock inte statiska 

som i en sluten intervju och jag som undersökare måste vara lyhörd på respondentens 

uttalanden för att dels kunna ställa för undersökningen relevanta följdfrågor och dels kunna 

märka när respondenten själv får nya insikter kring ämnet och eventuellt ändrar sina svar. 

Möjligheten att ställa följdfrågor och att kommunicerar med respondenten bidrog till att jag 

valde intervju före self report; en metod där respondenten skriftligt svarar på en uppsättning 

frågor. 
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Urval 

Min första tanke var att enbart intervjua personal med en pedagogisk högskolutbildning 

(”lärarexamen”) för att det är de som formellt gör planeringen av det pedagogiska arbetet 

samt är betrodda med betygsättning. Jag kom dock snabbt fram till att det är just blandningen 

av olika kompetenser som utmärker grundsärskolan och att olika röster behövs för att kunna 

skissa en någorlunda rättvisande bild av dels vardagen på skolan och dels dess roll i 

samhället. Av samma skäl valde jag att även ge pedagoger från träningsskolan och DBF 

klassen
8
 möjlighet att medverka, arbetet i deras klasser går visserligen ut från samma 

teoretiska ramar men anpassas till barn med multipla funktionshinder. I undersökningen 

deltog fem pedagoger ur olika elevgrupper. Två av pedagogerna intervjuades vid samma 

tillfälle, övriga intervjuades enskilt.  

Undersökning genomfördes i en västsvensk kommun med 57439 invånare per 31 december 

2009
9
. Den enda grundsärskolan (åk1-9) befinner sig i centralorten och har hela kommunen 

som upptagningsområde; i samma byggnad finns det även en grundskola med F-9 

verksamhet, det finns ingen fysisk gräns mellan båda skolorna, utrymmena används av båda 

skolor gemensamt. Grundsärskolan omfattar även träningsskolan och en klass för barn med 

medfödd döv-blindhet, samt en enhet som drivs som heldagsskola för elever som på grund av 

sin funktionsnedsättning inte kan vistas i övriga skollokaler med de andra eleverna. Även 

fritidsverksamhet erbjuds. Grundsärskolan har 75 elever och 67 pedagoger som arbetar med 

eleverna, pedagogerna har olika yrkeskompetenser såsom barnpedagog, barnskötare och 

förskollärare här räknas även assistenter och ämneslärarna in. Alla pedagoger har inte en 

högskolutbildning men har genomgått olika kurser för att få kompetens för att arbeta på 

grundsärskolan. Två rektorer och en skolassistent befinner sig på den administrativa sidan. 
10

  

Genomförande 

Respondenterna fick innan intervjutillfället kännedom av områdena som ska undersökas
11

, 

dock inte ett fullständigt manuskript; detta för att få mer djupgående svar där respondenterna 

är medvetna om sina egna handlingar i förhållande till fenomenet som undersöks. 

För intervjuerna valde jag rum på grundsärskolan där det inte förekom undervisning eller 

annan aktivitet just då, för att undvika avbrott. Eftersom jag spelade in intervjuerna digitalt 

behövde jag placera mig och respondenterna nära varandra för att få en bra kvalité på 

inspelningarna. I början av intervjun presenterade jag mig och undersökningen och förklarade 

de begrepp som jag ämnade använda för att få ett samförstånd och en säkerhet i att både jag 

och respondenterna talar om samma sak. Under pågående intervju gjorde jag inga 

anteckningar för att kunna koncentrera mig på samtalet. Intervjun skulle vara så likt ett samtal 

som möjligt där mina frågor härleddes ur respondenterna svar och inte ur ett i förhand 

författat manuskript. 

                                                

8
 DBF: döv-blindfödda barn, en klass om f.n. sex elever. Samma kursplaner som för träningsskolan gäller. 

9 Statistik hämtad från kommunens egen hemsida, för att värna om respondenternas anonymitet skriver jag inte 

ut webbadressen 
10 Statistik hämtat ur skolans kvalitetsrapport från läsåret 2009/10 
11 Se bilaga 4 
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Etik 

Jag använde mig av Kvale och Brinkmanns (2009) kapitel om forskningsetik för att 

aktualisera min kunskap om god forskningsetik. Punkter som författarna tar upp är: 

 Informerat samtycke, vilket innebär dels att undersökningspersonerna vet vad jag 

undersöker och dels att de deltar frivilligt, vilket även innebär att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst. Respondenterna är även informerade om att intervjuerna 

spelas in digitalt och att jag kommer att göra utskrifter av materialet. Dock är varken 

inspelningar eller det transkriberade material i sin helhet tillgängligt för andra än mig. 

 Konfidentialitet som skyddar deltagarnas identitet. I arbetet kommer jag att 

använda fingerade namn på både skolan och respondenterna. Deltagarna vet att arbetet 

är ett offentligt dokument och kan läsas av utomstående samt av annan personal och 

rektorerna på den skolan undersökningen gjordes. Jag har förtydligat för deltagarna att 

intervjuerna inte tjänar till att bedöma deras arbete, jag ska heller inte vidarebefordra 

eventuell kritik till annan personal på skolan. 

 Konsekvenser, vad för arbetet med sig? Deltagarna vet att mitt arbete ska beskriva 

pedagogens vardag på skolan, där ingår det även eventuella motgångar. Eftersom 

deltagarna är informerade om undersökningens syfte och sättet den publiceras på 

accepterar de eventuella konsekvenser i och med sitt deltagande. 

  Forskarens roll i undersökningen är av stor vikt. Forskaren bör hålla sig till det 

hon ska forska om vilket bland annat innebär att hon måste hålla distans till 

respondenten.  

Kvale och Brinkmann (2009) betonar också vikten av en moralisk avvägning, forskaren måste 

hela tiden avväga vad som är av vikt för undersökningen och hur stor påverkan frågorna 

kommer att göra på respondenten.  

Eftersom jag endast intervjuade ett litet antal pedagoger och med tanke på pedagoggruppens 

storlek, väljer jag att inte använda mig av fingerade namn. Detta för att ytterligare värna om 

respondenternas integritet. I vissa fall avslöjar citaten vilket ämne respondenten undervisar, 

berörda respondenter är införstådda med att de därigenom kan identifieras av annan personal 

på skolan dock inte av utomstående. 

Giltigheten 

Validiteten är giltigheten av en undersökning, den kan även uttryckas som sanning enligt 

Kvale och Brinkmann (2009). Validiteten bedöms med avseende på olika parametrar; dels 

metoden där frågeställningen kan bli ”Undersöker jag det jag vill undersöka?”, dels den 

teoretiska bakgrunden som kan underbygga tolkningar av materialet; dels den kritiska 

granskningen av analysen där jag som undersökare inför mig själv måste förtydliga det egna 

perspektivet, detta förtydligande bör ske under hela arbetet. 

En viktig punkt är den kommunikativa validiteten enligt Kvale och Brinkmann (2009), det vill 

säga att arbetet diskuteras med andra. Här handlar det inte om hittandet av en sanning utan 

ämnet ska dryftas för att få olika infallsvinklar och tolkningar. Arbetet måste även kunna bära 

upp sig själv genom en röd tråd som låter de olika textdelarna kommunicera med varandra 
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och läsaren. För att styrka validiteten av mitt arbete har jag läst litteratur och aktuell forskning 

kring ämnet samt litteratur som behandlar olika forskningsmetoder.  

Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, handlar enligt Kvale och Brinkmann (2009) om 

reproducerbarheten, alltså om samma resultat kan fås vid andra tidpunkter och av andra 

forskare. Ett sätt att styrka tillförlitligheten är att spela in intervjuerna för senare 

transkribering. Enligt Kvale och Brinkmann kan en kvalitativ intervju dock påverkas av 

intervjuarens skicklighet att ställa frågor och formuleringen av frågorna; å andra sidan menar 

de kan ”[…]en för stark tonvikt på reliabiliteten dock motverka kreativitet och variationsrikedom.”(s.264). 

 

Analys 

Analysen av intervjuerna började jag med transkriberingen av de digitala inspelningarna. I ett 

första led ställde jag upp ett schema
12

 med respondenten som central figur. Jag ville se vilka 

faktorer påverkar lärarens arbete i grundsärskolan. Jag gjorde en distinktion mellan endogena 

och exogena faktorer, det vill säga yttre påverkan som till exempel läroplaner och inre 

påverkan som till exempel eget intresse i sitt huvudämne.  

Efter denna inledande uppdelning såg jag att det var fem stora kategorier som återkom hos 

alla respondenter och jag grupperade om svaren med hjälp av kategorierna och kodade dem 

för att enklare kunna analysera materialet (Kvale och Brinkmann, 2009). Jag ställde sedan 

svaren mot innehållet i den teoretiska bakgrunden och mitt syfte för att se att jag har 

undersökt det jag avsåg att undersöka (validiteten) samt för att se om jag har tillräckligt 

material för en avslutande diskussion. Här menar jag en tolkning med hjälp av den teorin som 

ligger till grunden för undersökningen, jmf. med Kvale och Brinkmann (2009), s.231 ff. där 

den teoretiska förståelsen används för tolkningen av intervjumaterial. 

3. Resultat av analysen 
Jag ska inleda avsnittet med att sammanfatta hur pedagogerna svarade i intervjuerna och vilka 

områden berördes. I texten framhäver jag slagord med fetstil för att förtydliga de olika 

faktorerna som spelar in i varje område. 

Vid genomgången av intervjuerna såg jag fem tydliga områden som återkom i alla intervjuer. 

Dessa områden kodade jag enligt följande:  

Ramarna för verksamheten (lagar och förordningar liksom elevernas behov) 

Respondenternas motivation och drivkraft att utföra sitt arbete  

Arbetsmiljö och yrkeskompetens 

Elevens utbildning och framtida liv 

Jämförelse mellan grundsärskola och grundskola 

 

                                                

12 Se bilaga 1  
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Ramarna för verksamheten 

Här nämndes det fram för allt kursplanerna, men även läroplanen som ett mer övergripande 

dokument och skolans nedbrutna mål på den individanpassade nivån. Kursplanerna är de 

dokument som föreskriver vad eleverna bör lära sig inom ett ämne samt kriterierna för 

betygsättningen. Ett exempel ur en intervju:  

 -Ja, jag kan säga såhär, kursplanen finns alltid i bakgrunden hos mig.  

 

På liknande sätt har även övriga respondenter uttryckt hur kursplanen används. Vilket tyder 

på att de är välförtrogna med planerna. En mer underordnad roll spelade skollagen som inte 

nämndes av alla respondenter. Ett exempel på kursplanemål är följande, hämtat ur 

grundsärskolans kursplan för svenska (Skolverket 2010): 

 

Mål att sträva mot: Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar 

språklig säkerhet och vill, vågar och kan använda sitt eget språk. 

 

 På grundsärskolan har man dessutom valt att bryta upp målen i kursplanerna i ännu mindre 

delmål som presenteras i form av en (kunskaps)trappa
13

vilket beskrivs av en respondent: 

 

-[…] å till och med vi har brutit ner kursplanerna i egna trappor för att kunna jämföra eleverna 

gentemot om dom har nått målen eller inte. 

Två respondenter uppger att de inte enbart tillämpar kursplanen utan planerar verksamheten 

utifrån kursplanen i förhållandet till barnens funktionsnedsättningar: 

-De vi gör är väl att vi arbetar , vi arbetar mot att nå eller vi arbetar utifrån kursplanen utifrån 

dom funktionshinder som vi har i klassen för de bara för att de finns en kursplan så betyder de 

inte de att de bara går att köra ett rakt spår utan de blir ju kringelikrokar hela tiden. 

Samma respondenter nämner även hälsoplaner och likabehandlingsplaner som styrande 

dokument. Inte minst vad det gäller värdegrundsarbetet och arbetet med barnens egen 

identitet. Även en annan respondent tar upp att det inte enbart finns skrivna mål som 

härstammar ur lagar eller kursplaner: 

-Det är många olika problemlösningar som man måste ha, bollade i luften, i hjärnan. Som inte 

står i målen eller i dom här planerna å lagen. 

 Slutligen får eleverna en individuell utvecklingsplan (IUP) där målen formuleras utifrån 

elevens kunskapsbehov och inlärningspotential. I de individuella utvecklingsplanerna speglas 

även förälderns respektive vårdnadshavarens
14

 åsikter kring elevens kunskapsbehov. Därmed 

vill jag lägga till föräldern i avsnittet kring verksamhetens ramar. En respondent uppger att 

hon har mycket stort stöd i föräldrarna vad det gäller planering av elevernas 

kunskapsutveckling och undervisning:  

 

-Å det har jag ju kommit fram till i samspråk med föräldrarna. 

                                                

13 Se bilagor 2a och 2b för exempel på hur en sådan kunskapstrappa kan se ut 
14 Alla barn i den berörda skolan företräds inte av sina biologiska föräldrar utan av t.ex.fosterföräldrar 
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Samarbetet med vårdnadshavaren/föräldern fungerar dock olika för olika barn. En av 

pedagogerna försöker få till stånd någon form av samverkan med en familj som inte vill 

acceptera barnets placering i grundsärskolan. Enligt denna pedagog är det svårt att sätta mål 

för eleven om föräldrarnas krav främst innebär att barnet ska ”läras upp” så att det befinner 

sig på samma nivå som jämnåriga, icke funktionsnedsatta, barn. Föräldrarna befinner sig, 

enligt utsagor av berörd pedagog, i en sorgeperiod där de måste lära sig att acceptera barnets 

funktionsnedsättning.  

Forskningen uttrycktes som något positivt av en respondent, som resonerar kring forskning 

om hjärnan och sjukdomar, det vill säga biologiska faktorer som påverkar barnens förmåga 

att lära:  

 

-Hjärnan, forskning om hjärnan hur fungerar den, sjukdomar, forskning om sjukdomar, hur 

fungerar dom hur påverkar dom, så de e klart att pengar påverkar vårt arbete å kunskap å vår asså 

kvalitén blir ju direkt påverkat av de. 

 

Här menar hon att hennes yrkesutövning är direkt påverkad av nya rön då det kan betyda att 

nya metoder för undervisning/inlärning kan tillämpas. Hon berör även den ekonomiska 

aspekten i den bemärkelsen att nya forskningsresultat, i längden, kan ge dels förändrad 

tillströmning av pengar till verksamheten och dels justeringar av lärarresurser. En annan 

respondent uttryckte att forskning visserligen är bra men att det politiska styret kan välja att 

framhäva och främja den forskning som bäst passar ihop med deras ideologi.  

Politiska förändringar bemöttes av en del respondenter med mer negativa kommentarer, 

som följande svar på min fråga, om det nya betygsystemet som snart ska införas:  

 

-Känner att de kommer inte å hjälpa mej i mitt jobb. De hjälper inte utan de stjälper mej[…] 

 

Respondenten kände att ett betygssystem, som i stor utsträckning är målstyrt, kan försvåra 

hennes arbete med barnens inlärning då hon i högre grad blir tvungen att rikta undervisningen 

mot de förskrivna målen och inte mot områden där barnet har ett utvecklingsbehov. Två andra 

respondenter påpekade (i en dialog i intervjun) att betyg från särskolan ”ändå inte är något 

värda” och att det därför är svårt att förstå meningen med de nya betygsstegen: 

 

-Jag har lite svårt att förstå det där eftersom de ändå inte betyder nåt nånting om du har ett betyg i 

särskolan i särskolan eller inte. Så begriper inte jag varför man ska krångla till det så förbannat. 

-Ja exakt ja, skolan e bara sitt eget mål. 

-De känns som att det är nån likriktning man försöker komma åt. Men till vilket för vilket syfte? 

-De la för att våra elever ska känna sej äää att man e samma nivå som grundskolan. 

Dessa två respondenter tar alltså upp ännu en intressant punkt, om än bara mycket kortfattat: 

att försöka ge barnen på grundsärskolan en slags normalitet. Detta till exempel genom betyg 

såsom de sätts i grundskolan. I ett vidare resonemang funderar dock en av respondenterna om 

inte betygsättningen kan bidra till ”en större schism15, mellan olika elever inom särskolan” i och med 

                                                

15 Brytning, söndring enligt SAOL: http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx (tillgänglig 2011-02-07) 

http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
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att eleverna då får verktyg att jämföra varandra enbart utifrån betyg utan hänsyn till den 

enskildes förutsättningar.  

Alla respondenter uttrycker i intervjuerna att de för tillfället inte är tillräckligt insatt i 

förändringarna som ska komma angående betygssystem och läroplaner. Flera av dem påpekar 

dock att de kommer att tolka de nya betygskriterierna till barnens förmån. De menar då att 

barnen inte ska utsättas för någon sorts sortering eller yttre press att prestera hårdare. Frågan 

”vad är viktigt för varje individ?” ställdes av en respondent och hon uttryckte oro för att en mer 

målstyrd skola samt betygssystem tar fokus från individens utvecklingsbehov för att istället 

hamna på kunskap så som kursplanen föreskriver den. 

Respondenternas motivation och drivkraft att utföra sitt arbete 

Den största drivkraften, enligt respondenternas svar, är barnen och deras livskvalité i ett 

livslångt perspektiv, för en av respondenterna väger den aspekten tyngre än kursplanerna:  

–De é inte kursplanerna som é min egen motor för undervisningen utan de är att jag jag vill 

förmedla nån slags allmänmänskliga verktyg för ett värdigt liv. För dom kommer asså våra elever 

här kommer å få väldigt annorlunda liv. 

 

Respondenten förklarar sitt uttalande med att barnen i vuxen ålder kommer att leva ett liv som 

i många områden skiljer sig från livet av någon utan funktionsnedsättningen. Många kommer 

att vara beroende av stödjande insatser för att klara det vardagliga livet, och respondenten 

menar att undervisningen ska ge barnet så många copingstrategier som möjligt för att nå 

någon form av oberoende i något område (respondenten syftade på fritidssysselsättningar) i 

framtiden. Ytterligare en aspekt som inte är kopplad till kursplanen är att sprida kunskap kring 

livsvillkoren för barn (eller människor i allmänhet) med funktionsnedsättningar. 

Respondenten som tog upp den punkten uttryckte sig på följande sätt: 

 

-Man hoppas att de blir lite ringar på vattnet. I alla fall våra familjer, vi som jobbar här å dom 

runtomkring i olika sammanhang. 

 

Hon menade att pedagogen inte enbart arbetar med barnen utan även sprider sin kunskap 

vidare till andra, såsom den egna familjen och vänner men även till barnens anhöriga. Sättet 

att beskriva sitt arbete, och vilka möjligheter även svårt handikappade barn har, kan bidra till 

en annorlunda, positivare, syn på den samhällsgruppen. 

Respondenterna uppgav olika yttre faktorer som påverkar deras motivation att arbeta. Här 

nämns politiska förändringar, som nya kursplaner samt betygskriterier, och resursfrågor 

både, som hindrande (jmf. med punkt 1 där det talas om resurser och betyg), här en 

respondents svar på in huruvida hon upplever sina möjligheter att påverka politiska beslut 

(samtalet handlade om de nya betygskriterierna): 

 

-[…]det är väl redan bestämt, det har vi väl aldrig blivit tillfrågade. 

 

 Men även som stöttande enligt en annan respondenterna: 
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– För där är våra elever som inte säger så mycket, de kan ju bli en verksamhet som, kan ändå 

känna att det är skönt att den är lite styrd, att vi har nånting å luta oss mot. 

 

Den respondenten arbetar med multihandikappade barn och syftar alltså på att ha någon slags 

stöd i arbetet med barnen för att kunna hitta lämpliga mål att arbeta mot. Hon uppger också att 

det är föräldrarna som spelar en stor roll i målformuleringen. 

 

Två respondenter uppgav att de arbetar med något som samtidigt är ett eget/fritidsintresse och 

att de även inhämtar ny kunskap på eget bevåg även utanför arbetstiden (se följande punkt: 

arbetsmiljö och yrkeskompetens.).  

 

Arbetsmiljö och yrkeskompetens 

Som något viktigt i det dagliga arbetet nämns det gott medarbetarskap, att alla har ett 

gemensamt förhållningssätt:  

 

– Jag trivs på särskolan för att man har en syn på barn som jag gillar, man tror på allas 

möjligheter man ser inte svårigheterna utan man ser möjligheterna å de gillar jag jättemycket.  

 

En annan respondent uttrycker det på följande sätt:  

 

– Hos oss i mycket högre grad än på andra arbetsplatser så är kollegorna viktiga, så att vi är 

tillsammans. […]de är ett väldigt fint medarbetarskap här på särskolan kan jag säga. 

 

Dessa två citat illustrerar vad alla respondenter uttryckte. Medarbetarskapet är av särskilt stor 

betydelse i grundsärskolan, i jämförelse med grundskolan, då det alltid jobbar flera vuxna i 

samma klass. Både, lärare och assistenter, arbetar sida vid sida och kompletterar varandras 

kompetenser. Eleverna i en klass
16

 (som jag själv upplevde under en VFU period) jobbade 

med samma pedagog i tre veckor för att sedan få en annan vuxen vid sin sida. All planering 

sker dock i samråd i teamet och eleverna kan få likvärdiga svar av alla vuxna. Den förste 

respondenten betonar även vikten av ett gemensamt synsätt, i detta fall strävan efter att se 

möjligheter i stället för svårigheter. Det andra citatet förtydligar att ett gott medarbetarskap 

ger en personlig behållning som höjer motivationen på arbetsplatsen. 

 

Även pedagogens, den egna och andras, utbildning och fortbildning berördes av alla 

respondenter och framhävdes som mycket viktig. På frågan vad hon skulle förändra om hon 

fick tillgång till obegränsade resurser svarade en respondent följande:  

 

 - […]ock äää utbilda alla så man har en gemensam bas att stå på för de känner jag är jätteviktigt 

[…]Utbildning för oss alla, fortbildningsdagar, material, de skulle jag göra. Jag tror att de viktiga 

så jag känner att, att de är rätt personer de är viktigare än mängden material på nåt sätt. 

 

                                                

16 Sex elever som ”delar” på fyra vuxna, dock har inte alla barn lika scheman och därmed varierar 

antalet/förhållandet vuxna/barn i klassrummet  
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Även här spelar medarbetarskapet in men framförallt yrkeskvalifikationen. Respondenten 

poängterade i intervjun att även ett bra material är av inget värde om det används av fel 

person. Hon talade mycket om empati och beteendet hos dem som arbetar med barnen, 

förmågan att läsa av och att visa respekt för barnen. 

 

Det tredje området är arbetsmiljön. Här var lokalerna, eller snarare avsaknaden av 

ändamålsenliga lokaler, en punkt som togs upp, bland annat önskades det fler smårum för att 

kunna erbjuda eleverna möjligheten att jobba ostörd själv eller med lärare i en en-mot-en 

undervisningssituation. En respondent påpekade den positiva aspekten av att ha affärer i 

skolans omedelbara närhet:  

 

– Nu har jag förmånen å har en lektionssal som ligger i nära anslutning till flera affärer så det 

(inköp av livsmedel) funkar under lektionstid.  

 

Här syftas det dels på undervisningen i ett ämne och dels på lärandesituationer där elever 

själva ska handla för att till exempel lära sig att hantera pengar. 

Elevens utbildning och framtida liv 

”Vad har våra elever efter särskolan?” Var frågan en respondent ställde i intervjun. Alla 

respondenter har vid sin undervisning barnens framtida liv i åtanke. I undervisningen försöker 

pedagogen skapa en balans mellan innehållet som föreskrivs i kursplanerna och 

utvecklingsbehovet som härrör ur varje barns specifika förutsättningar. Som tidigare 

beskriven sker målsättningen inte enbart utifrån kursplanemålen utan även i samråd med 

föräldrarna och med fokus på vilka färdigheter barnet behöva för att klara sin vardag. En 

respondent uttrycker tydligt att ett livslångt perspektiv är viktigt eftersom skoltiden endast 

utgör en mycket liten del av en människas liv: 

 

– Sen kan ju vissa elever behöva träna på saker som inte står i kursplanemålen å då får man ju va 

lyhörd för de men ää en framtid utanför skolan som kommer å vara i många många fler år än 

skoltiden de är klart att jag måste ha de framför ögonen mest.  

 

– Jag gjorde nånting med en kille idag, vi försöker träna han på att kunna göra val för att få ett 

gott liv. Med två knappar.[…]idag provade jag ’mera’ och ’stopp’ å han nappade direkt på 

’mera’.[…]nästan alla står å hoppar å YES! Han förstår precis på en gång. 

- […]nån form av kommunikation känns jätteviktigt om vi kan hitta nånting, nånting som gör att 

dom här barnen kan påverka eller göra ett val. 

Eleverna ges även möjlighet att ta del av mål och åtgärder genom piktogram, se bilaga 3. På 

ungefär samma sätt utförs också enkäter där barnen kan ge synpunkter på olika aktiviteter. 

Skolan producerar alltså eget material för att möjliggöra elevinflytande. 

En annan aspekt av vuxenlivet påpekades av en respondent som resonerade kring vilken 

funktion i samhället en person med multipla handikapp har: 

 

-Våra elever kommer ju inte producera nåt, de kommer ju inte vara på de sättet en samhällsresurs 

utan de kommer ju ha konstruerat sysselsättning i framtiden. 
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Detta gäller dock inte alla elever på grundsärskolan eftersom det finns många olika 

funktionsnedsättningar representerade och barnen har olika förmågor att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

 

För respondenterna som arbetar med de äldre eleverna i grundsärskolan var även aspekten av 

kunskap kring sin egen funktionsnedsättning viktig, barnen måste bli medvetna om sitt 

funktionshinder. Respondenterna säger att det finns barn som inte ser sig själva som 

funktionshindrade: 

– Försöker å jobba mycket med deras funktionshinder och handikapp. Att tydliggöra de för dom 

själva, individmedvetenhet helt enkelt för de är väldigt många som inte ser sitt handikapp å inte 

ser sitt funktionshinder. 

De argumenterar att den, som inte har självförtroende och självkänsla får väldigt svårt att lära. 

Eleverna ska få kunskap om vad de är bra på och även få förståelse för varför de inte är så bra 

på vissa saker, de ska skapa en relation mellan sin funktionsnedsättning och sina färdigheter. 

Det görs även en distinktion mellan livspraktiska färdigheter, såsom kommunikation eller att 

kunna tillreda mat, och möjligheter till en meningsfull fritid. En respondent valde till och med 

att beteckna det som att få ”ett vackert liv”:  

 

– Musik var alltså det största exportinkomstbringande företag som fanns i Sverige. Å vi får de 

lite sådär ringaktat, ja, musik de är lite sådär. Å de är kanske det som kommer att föra många av 

de här ungdomarna in i sammanhang som gör att deras liv blir lite vackrare. Inte nödvändigtvis 

matematik.  

Här blir det alltså tydligt att respondenterna är medvetna om vilka behov en människa har. 

Utbildningen begränsar sig därför inte enbart på områden som kommunikation, hygien eller 

försörjning utan inbegriper även fritiden.   

Även vikten av hur barnen bemöts poängterades. Empati är av särskilt stor betydelse för 

respondenten som arbetar med multihandikappade barn.  

– För mig är det så viktigt på att hur man tar i en människa. Å de är inte alltid så lätt att lära andra 

vuxna att tänka på det sättet så som jag hade önskat. Jag tycker inte man drar i nåns nacke eller 

att man sliter i armarna. Alltså det vi måste förmedla en slags en syn av respekt för våra barn. 

[…] Så bemötande och barnsynen e jätteviktigt. Ock i det ingår ju mycket att man ska kunna 

känna in å tolka å att våra barn ska må bra. 

Samma respondent talade även om något som hon kallar för pedagogisk omvårdnad: 

– Va som blir positiv för oss de är ju att de kommer å lägga till nåt i träningsskolan som heter 

pedagogisk omvårdnad å de gillar jag eftersom de mycket av tiden går åt till omvårdnad. 

 Hon förklarar pedagogisk omvårdnad som en lärandesituation. Omvårdnadssituationen, till 

exempel matning, ska få en pedagogisk prägel, där den vuxne inte enbart genomför något utan 

där barnet i största möjliga mån blir delaktigt och får förtydligat vad det är som görs. 

Omvårdnadssituationer ska alltså inte enbart vara till för att avhjälpa ett behov utan även för 
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att förmedla kunskap. Tyvärr kunde jag inte hitta någon officiell källa för att verifiera 

respondentens påstående. 

Även en annan respondent talade om omvårdnad, men hon ville att den skulle ta mindre tid 

till förmån för den tiden där undervisningen/lärande bedrivs. Hon anser att  

[…] särskolan ska inte enbart vara omsorg för barnen. 

Sistnämnda respondent arbetar i en grundsärskolklass med sex elever som har någon form av 

utvecklingsstörning, som alla har ett talat språk och enbart lite behov av omvårdnad medan 

den första respondenten alltså arbetar med multihandikappade barn. Här syns det tydligt att 

respondenterna utgår ifrån sin specifika elevgrupp i sina ställningstaganden. 

 

Jämförelse mellan särskola och icke-särskola 

Respondenterna blev tillfrågade in huruvida de upplever skillnader mellan att undervisa elever 

i grundskolan och i grundsärskolan. Alla respondenter har erfarenhet av arbete på annat ställe 

än grundsärskolan och kunde redogöra för det som är likt respektive olikt. Respondenterna 

påpekade att läroplanen är densamma men att kursplanerna skiljer sig åt. 

Två respondenter visade negativa känslor mot tidigare erfarenheter från grundskolan. Den 

ena påtalar hur barnen blev bemötta av vuxna medan den andra fokuserade på aspekten 

ensamarbete kontra arbete i lag: 

- […] men på andra grundskolor som jag har varit så känner jag att en del klasser med en del 

lärare så har jag nästan inte kunnat vara för jag har mått så dåligt av bemötandet från dom vuxna, 

känt detta är ju inte klokt. Fruktansvärt! 

Medan den andra jämför ensamarbete med lagarbete: 

- […] plus att jag tycker att här i särskolan jämfört med grundskolan så känner jag mig inte 

ensam i mitt arbete. Utan jag känner att jag eftersom vi är många.(sic.) 

Vid en jämförelse av undervisningsstrategierna uppger en av respondenterna att hon inte 

gör någon skillnad i undervisningen och hon förklarar vilken idé som ligger bakom hennes 

didaktik: 

-Ja precis. Då är det så här ää i i alla dom skolformer som jag har jobbat så har jag haft en en 

grundläggande idé om att ge barnen verktyg för ett värdigt liv kallar jag det. 

Två andra respondenter gick in på kunskapssynen och målsättningen i grundskolan och 

diskuterade även bemötandet av barnen. De syftade på hur olika undervisningen kan vara i 

jämförelse med grundsärskolan och hur förhållningssättet gentemot barn som presterar mindre 

bra kan se ut: 

– Våga förändra ja. De e ju så hjärnan går på.  

– Där tror jag de skiljer ganska mycket mellan särskolan och grundskolan alltså de tänket. Jag 

tror man e mer öppen för för förändringar just för att ää de hela tiden är förändringar. Dagarna 

består av konstanta förändringar.  

– Vi har ju fått ganska mycket, i alla fall jag, har ju vart här ett tag[…]fått mycket utbildning i 
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bemötande å å hur viktigt de e hur vi bemöter våra elever överhuvudtaget å de e intressant. Va 

man kan få för effekt. Hur JAG gör. Oavsett hur kursplanen å allting ser ut. De e A å O. 

 - De e de jag menar grundskolan också skulle behöva. För där känns de som att de är de e mer 

som åt andra hållet. Där är det kursplan å betygskriterierna mer som styr innehållet mer än än 

individen.  

- ”Han e lat å han vill inte.” De är de värsta jag vet om nån säger så.  

- ”Man kan inte hålla på å dalta med dom.” De tänket måste ju komma uppifrån. 

– Jag tror när de gäller grundskolan så har dom inte fått tiden framför allt å äm utbildning asså i 

förhållningssätt å tänk.  

I slutet av dialogen har respondenterna återgett fraser som de har hört av andra lärare i andra 

sammanhang, alltså inte på den aktuella skolan. Fraserna, eller deras innebörd, ska ha använts 

av lärare som arbetar i grundskolan.  

Den tredje aspekten som framkom syftar på mötet mellan elever från dels grundsärskolan 

och dels grundskolan. Respondenten undervisar båda: 

-Fördelen att jobba som ä både på sär å inom grund är att man ää dels är de en brygga mellan 

eleverna. Jag kan skapa kontakter mellan sär och grundelever. 

4. Diskussion 
I resultatdiskussionen ska jag sammanfatta resultatet av analysen och reflektera kring hur det 

svarar mot teorin samt vilken betydelse det har för min egen utveckling och yrkesutövning 

(didaktiska konsekvenser). I metoddiskussionen kommer jag att granska mitt 

genomförande av arbetet. 

Resultatdiskussion 

I resultatanalysen har jag framförallt sett mycket engagemang hos respondenterna. Alla 

tillfrågade hade god kunskap om vilka olika ramar är styrande i deras verksamhet, det vill 

säga kursplanerna och även de egna kunskapstrapporna. Samtidigt uttrycker de dock att de 

ännu inte är insatta i det nya regelverket som börjar gälla under 2011. Jag kunde även få reda 

på att pedagogerna på skolan kontinuerligt vidareutbildas genom seminarier, kurser eller 

konferenser.  

Respondenterna uppskattar samarbetet med kollegorna, vilket är något som även Mozetič  

Hussu och Strle (2010) kommit fram till i sin undersökning av bedömning av barn med 

särskilda utbildningsbehov. Samarbetet gör det enklare att uppskatta barnens 

utvecklingsbehov och framsteg och ger barnen möjlighet att arbeta tillsammans med olika 

vuxna. Just betygssättningen utpekades som ett område där det är viktigt att samarbeta för att 

få en rättvisare bild av barnens prestationer.  

En annan, mycket stor aspekt, är barnens framtida liv i samhället. Här är respondenterna måna 

om att ge barnen en utbildning som sedan kan komma till nytta i vardagslivet. Fokus ligger 

här på att klara ADL samt även att kunna hitta meningsfulla fritidssysselsättningar. Ett sådant 

synsätt kan anknytas till inkluderingsdiskursen, till exempel Perssons (2009) uttalande om att 

både, skolan och samhället, måste bli tillgängliga för alla. Även om barnen går i en skola som 

exkluderar de från grundskolan ska de ändå senare, som vuxna, leva ett liv som är så likt den 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8C&action=edit&redlink=1
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vardagen en icke-funktionsnedsatt person lever. Kanske bör jag snarare tala om integrering, i 

enlighet med Polats (2011) förklaring av begreppen då, enligt min upplevelse, inte alla 

människor har lika tillgång till samhällets alla funktioner och alltså är inkluderade. Dock visar 

historien av särskolans framväxt, och av ”de svagsintas” ställning i samhället, att det redan 

under nittonhundratalets första decennier fanns normalisering som både mål och väg i fostran 

av de svagsinta (Barow 2009) vilket kan återfinnas i svaret en respondent gav om 

betygsättningen: att barnen ska få känna att de befinner sig på samma nivå som i grundskolan 

(s.17), detta alltså som en väg till normaliteten. 

Aspekten av barnens framtida liv, och undervisningsbehovet som uppstår därigenom, 

konkurerar med kunskapsmål som är fastlagda i kursplaner (Skolverket). Här måste 

respondenterna avväga vilken kunskap de i första hand vill förmedla och hur den ska 

förmedlas. Till sin hjälp har de ett eget material (Kunskapstrappan) som delar kursplanemålen 

i mindre enheter. Därigenom får de även möjlighet att se var elevens individuella 

utbildningsbehov ligger i förhållande till kursplanen.  

Respondenternas motivation att utföra sitt arbete kommer till stor del ur deras avsikt att ge 

barnen ett gott liv. Även eget intresse i sitt ämne kan vara en drivkraft. När jag arbetade med 

min undersökning märkte jag att min kunskap om särskolan och dess pedagogers kunskap är 

mycket liten. Lika lite vet jag om ställningen människor med funktionsnedsättningar har i 

samhället. Kanske beror det på att dessa grupper, särskolan likaväl som vuxna 

funktionshindrade, fortfarande är marginaliserade i samhället, alltså inte inkluderade (Persson, 

2009).  

Hos pedagogerna såg jag en förmåga att använda och tolka regelverk till elevernas förmån. 

Enligt Bourdieus uppfattning är lärare ”våldsutövare” åt det politiska styrets vägnar. Lärare 

ska förmedla värden och strukturer som har betydelse i vårt samhälle och som behövs för att 

upprätthålla samhällets strukturer. Grundsärskolan har dock en speciell målgrupp som 

mottagare av denna fostran. Även om barnen (som senare blir vuxna) är en del av samhället 

kan de i många fall inte bidra till att reproducera värden som tjänar till att underhålla 

samhället, detta uttryckte respondenten som sa att dessa barn inte kommer att bli en 

samhällsresurs. 

Går det då att tillämpa Bourdieus teori om reproduktion på pedagoger i en grundsärskola? Jag 

vill påstå att den går att tillämpa. Särskolan i sig är en institution som förkroppsligar en 

godtycklig ideologi, den avskiljer det onormala från det normala (jmf. med förklaringen av 

begreppet normal på s.4). Inom särskolan förmedlas de värden som vårt samhälle bygger på. 

Demokratiska värden och mänskliga rättigheter är grundstommen i undervisningen och den 

levda vardagen. Lärarna bidrar alltså genom detta till ett upprätthållande av det system som de 

själva blir legaliserade av. Även eleverna som mottagare blir en del av systemet. Här vill jag 

knyta an till respondenten som arbetar med multihandikappade barn och nämna barnet som 

skulle lära sig uttrycka ”mer” eller ”stopp”. Pedagogen utför då en handling som hjälper 

barnet att, på sina villkor och med sina förmågor, vara delaktig i beslut som rör honom. 

Intervjuerna och teoriläsningen har visat mig att det finns en mängd olika intressen, och 

därmed även mål, som möts i systemet Grundsärskolan. Taket är det politiska styret samt 



25 

 

statsskicket, dess grundläggande värderingar ligger även i grunden för skolans undervisning 

(jmf. Bourdieus reproduktionsbegrepp). Här dyker även de första målen upp: statens mål att 

underhålla och upprätthålla sin ideologi genom att basera skollagen samt utbildningsplanerna 

på t.ex. grundlagen. I detta mål ingår att förmedla kunskap kring vårt samhälle (och vad som 

avgränsar det mot samhällen som har ett annat statsskick). Under staten lyder kommunerna 

som genomför skolutbildning på statens uppdrag. Kommunen kan ha lokala direktiv (mål) 

rörande skolan. Kommunen ansvarar även för att tillsätta personal i skolorna. Längst ner i 

denna tänkta hierarki är elever med sina vårdnadshavare. Eleven har alltså inte enbart egna 

mål som utgår från hennes behov och förmågor utan får mål satta av andra. I och med 

kursplaner och betygskriterier sätter även staten mål åt eleverna. Lärarna bereder dessa 

statliga mål till mindre delmål som eleven ska uppnå. Den gruppen jag främst vill fokusera på 

är pedagogerna. Hur skapar de mening i en verksamhet där många olika krav och behov 

möts?  Respondenterna i min undersökning har presenterat flera mål med sitt arbetande. Ett av 

dem är att ge de funktionsnedsatta barnen möjlighet till ett gott liv, att höja deras livskvalité. 

Det är ett mål som inte tydligt finns i teorierna som jag har bearbetat. Målet att integrera 

avvikande personer är, historiskt sett, ganska ung, jämför med Barow (2009) som citerar 

Ambrosius från nittonhundratalets början. När alltså nu både samhället (som en del av staten, 

jmf. Berg, 1999) och skolan ska arbeta med barn med olika funktionsnedsättningar för att ge 

dem möjligheten till ett gott liv i samhället sker det utan en större historisk bakgrund.  

Här anser jag även att Bourdieus modell av den osynliga gränsen i klassrummet, som skiljer 

auditoriet från läraren, faller. Många av barnen behöver en lärare vid sin sida som stöd i sitt 

arbete. Att läraren och eleverna har ett annorlunda samspel här än vad Bourdieu tecknar i 

Reproduktionen kan bero på att barnens habitus inte har formats efter samma mönster som 

hos individer utan funktionsnedsättning.  Även om dessa barn befinner sig i samma sfärer och 

sociala sammanhang som andra barn kan deras annorlunda perception och svårigheter att 

bearbeta och tolka omvärlden ge dem ett helt annat beteende och värdegrundssystem. Detta 

måste givetvis beaktas vid undervisningen i skolan. Respondenterna uttrycker det genom sin 

vilja att lära barnen livspraktiska färdigheter samt sociala samspelsregler (som t.ex. att handla 

i affären vilket en respondent poängterade). 

Didaktiska konsekvenser 

Mina didaktiska färdigheter i relation till barn med särskilda undervisningsbehov är mycket 

små, ännu. Genom att hospitera och praktisera i olika klasser även efter min utbildning vill jag 

höja min kompetens inom detta område. 

Under undersökningens gång har jag märkt att de pedagoger som arbetar med barnen på 

grundsärskolan har, och måste ha, en stor kompetens. Dels kunskap kring läroplanerna och 

formella mål och dels kunskap kring varje enskild barns förutsättningar och 

funktionsnedsättningar. Genom att väga båda delar mot varandra får läraren fram mål som är 

rimliga för barnet och även tillvägagångssätt som kan fungera för barnets inlärning. Läraren 

måste dock hela tiden ut- och omvärdera arbetet för att justera målen och arbetssätt så att de 

passar barnet. 
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Läraren bör i sitt arbete lägga mycket tid på att ta reda på barnets förmågor och behov för att 

sedan kunna ställa dessa mot kursplanerna. Observationer och barnintervjuer kan vara ett 

redskap för att ta del av barnets utveckling och förmågor. Ett förslag är att försöka att inte 

sätta kursplanen och läroplanen främst för att sedan anpassa barnet efter det. Frågan är dock 

hur genomförbart ett sådant elevorienterat arbetssätt blir i en grundskolklass där 

lärarresurserna är annorlunda än i grundsärskolan. Jag tror att det är lättare att anpassa 

vardagen efter barnets behov på en förskola än en grundskola.  

I rollen som lärare är det viktigt att förmedla vårt samhälles grundpelare, demokrati, på ett sätt 

som barnen förstår, till exempel genom eget handlande i vardagliga aktiviteter. Barnen ska 

själva medverka och få vara delaktiga i beslut som gäller dem. De ska möta vuxna som aktivt 

lever demokratin och värdegrunden. Jag tror att kommunikation är ett mycket viktigt redskap 

i genomförandet, att hela tiden förtydliga genom språket vad jag gör, varför jag gör det och 

även hur jag gör det (anpassat efter barnens förmåga att ta emot information). 

Kommunikation kan ske på olika sätt, inte enbart det talade ordet utan även kroppsspråket, 

gester och mimiken. Det kan även vara aktuellt med teckenspråk eller tecken som stöd. Ett 

annat sätt kan vara synliggörande genom skapande, som gemensamma collage till ett tema 

(till exempel hur en bra kompis bör vara) och aktiviteter som kräver samarbete av barnen 

(olika lagspel till exempel).  

Av stor vikt är även att förmedla värdegrunden till föräldrarna, genom till exempel 

utställningar av barnens olika alster och föräldramöten. Föräldrarna ska ges möjlighet att 

presentera sig i enskilda samtal samtidigt som läraren presenterar sig och sin verksamhet, till 

exempel i utvecklingssamtal. Här anser jag att det även är viktigt att veta vilka värderingar 

och vilken bakgrund barnens familjer har. Läraren kan inte förutsätta att hon möter en 

homogen grupp. Även läraren är verktyg för vår stats styre och därmed, enligt Bourdieu, ska 

bidra till att reproducera statens värderingar, måste hänsyn tas till individen. För att kunna 

arbeta på ett sådant sätt måste läraren, som jag skrev ovan, ha mycket bra kunskap kring dels 

sitt yrkes lagliga ramar och dels vilka tolkningar får göras, var avvikelser får göras, jämför 

även med begreppen legalitet och legitimitet som Berg (1999) beskrev dem.  

Även empatin är en punkt som respondenterna lyfte. Jag anser att det är viktigt att läraren 

försöker att vara lyhörd för barnens behov, försöker avsätta tid för att möta varje barn enskild 

i till exempel en lek eller barnintervju. Även här kan observationer visa vilka behov det finns 

hos barnet. Genom att lära känna barnet i olika situationer kan det vara enklare att tolka 

beteendet och ge rätt stöd, till exempel trösta ett barn som känner sig ledsen men inte visar det 

tydligt genom gråt.  

I grundskolan kan det vara aktuellt att undersöka kursplanen och målen för att kunna anpassa 

dessa till varje barns behov. Läraren skulle kunna försöka att hitta en anknytning till livet 

utanför skolan för att göra målen tydligare och ge dem mer tyngd. Till exempel kan 

matematik och svenska användas i en situation där något ska inhandlas, det kräver både att 

kunna läsa på varorna samt kunna hålla reda på hur mycket varan kostar och hur mycket växel 

som ska fås tillbaka. 
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Metoddiskussion 

Metoddiskussionen får fokusera på genomförandet av intervjuerna. Eftersom jag kände alla 

respondenter var det förvisso lätt att påbörja ett samtal och hålla det flytande men nackdelen 

var att både, jag och respondenterna, förutsatte kunskap hos varandra och därmed kanske 

missade ett förtydligande av olika företeelser.  

Jag genomförde intervjuerna utan manuskript. Respondenterna hade i förväg erhållit 

frågeområden som skulle behandlas och under intervjuernas gång lät jag deras berättande 

styra och fyllde i med följdfrågor där jag ville ha en fördjupning. Tillvägagångssättet kändes 

bra då jag inte behövde fokusera på ett manus utan kunde rikta uppmärksamheten mot 

respondenterna. Undersökningen hade fått ett annat djup om jag hade haft bättre förkunskaper 

i områden som jag nämnde i resultatdiskussionen. Jag märkte efterhand att respondenternas 

vardag är mycket mer mångfacetterad och påverkad av olika faktorer än jag trodde.  

Samtidigt inser jag att arbetet inte rymmer mer fördjupande teorier. Istället vill jag påpeka att 

en ytterligare undersökning av grundsärskolepedagogernas arbete i större skala skulle ge en 

mer nyanserad bild av villkoren för deras yrkesutövande och att en undersökning av 

livsvillkoren för vuxna med funktionsnedsättningar skulle kunna ge en hänvisning till om 

olika former av målsättningen i undervisning verkligen ger en förändrat livskvalitet. 

Framtida forskning 

Utifrån observationerna jag har gjort och resultaten efter intervjuerna skulle jag finna det 

meningsfullt att forska vidare kring lärarnas meningsskapande i sin dagliga undervisning. Hur 

medvetna är lärarna om statens roll i skolan (jmf. Berg, 1999)? Hur mycket handlingsfrirum 

har lärarna och hur mycket vågar de själva ta? Jag skulle även en jämförande undersökning 

mellan grundskola och grundsärskola se som intressant för att se om, och i så fall vilka, 

skillnader det finns. Handlar lärarna olika beroende på vilken målgrupp de har?   
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Bilagor                                                                                                              

 Bilaga 1 

Mindmapp för analyseringen av rådata. 
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Bilaga 2a 
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Bilaga 2b 
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Bilaga 3 
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      Bilaga 4 

Intervjuområden till pedagogerna 

1. Grundsärskolans struktur och styrning. På vilka grunder vilar 

grundsärskolan och dess verksamhet? 

2. Ämnen, mål och betyg. Vilken roll spelar dessa i ditt vardagliga 

arbete?  

3. Det vardagliga livet och socialt samspel (helhetsperspektiv). Vad 

ingår mer i ditt arbete med barnen än att förmedla just skolämnena? 

4. Barnens framtid som vuxen. Vilken roll spelar grundsärskolan där? 

5. Lärarens utveckling i grundsärskolan. Hur påverkas du av olika 

förändringar i till exempel politiken, ekonomin, forskning?  
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