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Sammanfattning 

Särskolan har funnits i Sverige sedan mitten av 1950-talet, men som en egen skolform parallellt med 
grundskolan och med egen läroplan, är grundsärskolan relativt ung. Dock har dess verksamhet präglats 
av att inte vara tillräckligt kunskapsutmanande och anses istället anammat ett mer omsorgs fokuserat 
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ett stort ansvar där ledarskapet är centralt. I grundsärskolan är det rektorn som bär huvudansvaret för 
att bedriva och ekonomiskt möjliggöra undervisning för elever med funktionsvariation samt vara chef 
över skolans anställda.   
 
Denna studie undersöker några rektorers perspektiv av grundsärskolan som skolform. Hur upplever 
och hur ser rektorerna på undervisning för elever med funktionsvariation. Studiens empiriska del visar 
resultat från en kvalitativ intervjuundersökning av sex rektorer. Studien visar att rektorerna är eniga 
om mycket, men att det finns vissa upplevelser som sticker ut. Resultaten redovisas i form av fem 
teman; specialpedagogik, kompetens, undervisning, assistentens roll och utveckling. Intervjuerna gav 
en förståelse för hur rektorerna upplevde grundsärskolan och bidrog till en insikt om hur dess 
undervisning ter sig inom skolvärlden samt hur komplex grundsärskolan är.  
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1 Inledning 

I Sverige har grundskolan två skolformer, grundskola och grundsärskola. Skolinspektionen (2011) 
skriver i sin rapport att skolgången i grundsärskolan innebär lägre ställda kunskapskrav för elever med 
funktionsvariation och att det får konsekvenser för möjligheten till fortsatta studier.     

Skollagen säger att (SFS 2010:800) grundsärskolan ska ge alla elever med funktionsvariation en 
utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar och att denna utbildning ska motsvara den 
utbildning som elever får i grundskolan så mycket som möjligt.    

Vi som skriver denna studie arbetar som lärare i grundsärskolan där vi undervisar elever med 
funktionsvariationer. Vi vidareutbildar oss nu och läser sista terminen på speciallärarprogrammet med 
specialisering utvecklingsstörning på Stockholms universitet. Under dessa terminer har det väckts 
många frågor kring skolformen grundsärskola och den stora skillnaden på kunskapskrav och 
organisering som finns mellan grundskola och grundsärskola. Vi har under våra år som lärare i 
grundsärskolan erfarit ett flertal rektorsbyten på våra arbetsplatser och vi har erfarenhet vad det 
innebär och vad konsekvensen kan bli, då varje rektor sätter sin prägel på innehåll och utformning av 
grundsärskolan.  

I det allmänna begreppet ”en skola för alla” är intentionen att alla elever i den svenska skolan ska ha 
lika rättigheter till kunskapsinhämtning. Alla elever, oavsett skolform, ska ges en skolgång som 
främjar inkludering och skapar möjligheten att få utvecklas så långt det är möjligt. Vi har via våra 
utbildningar och våra läraruppdrag sett att det skiljer oerhört mycket på hur grundsärskolan är 
organiserad och hur det påverkar undervisning och hur det påverkar lärartäthet, förutsättningar för 
kunskapsutveckling och skolledares vision på skolformen. Skolverkets (2011) granskning visar att 
verksamheten inom grundsärskola och gymnasiesärskola är mer omsorgsinriktad än 
kunskapsorienterad. Detta innebär att eleverna inte alltid får den intellektuella stimulans och den 
kunskapsutveckling de har rätt till. Berthéns (2007) avhandling och Skolinspektionens rapport (2011) 
har påvisat att grundsärskolan fortfarande har ett fokus på omsorg istället för på kunskap. Riksdagen 
(SOU 2017: 51) har beslutat att alla som undervisar i grundsärskolan ska ha en speciallärarutbildning 
med specialisering utvecklingsstörning, detta för att höja kompetensen i grundsärskolan. Bristen på 
utbildade speciallärare är i dagsläget stor och många grundsärskolor har icke behöriga lärare som 
sköter undervisningen (Lärarförbundet, 2018). Detta kan innebära ett problem, att det i många 
grundsärskolor arbetar icke kvalificerade lärare och elevassistenter. Om inte en gemensam 
kunskapssyn finns hos lärare och assistenter får det negativa konsekvenser för eleverna.   

Skolledares, rektorers och lärarens kompetens hur arbetet i grundsärskolan ska bedrivas kan fungera 
olika på olika skolor beroende på vilken tradition en skola har. Rektorn har alltid det pedagogiska 
ansvaret och rektorns uppdrag är att skapa förutsättningar för en god lärmiljö. Enligt Fischbein (2007) 
behöver skolledare dock mer av specialpedagogisk kunskap.  

När vi beskriver eleverna i grundsärskolan använder vi begreppet funktionsvariation istället för 
utvecklingsstörning eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi anser att funktionsvariation låter mer 
positivt och visar på den mängd olika beteckningar som finns. De två andra begreppen anser vi har en 
negativ klang och kan associeras till att ”vara störd i sin utveckling” eller att “inte vara intellektuell”. 
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2 Syfte och frågeställning   

Rektorernas uppgift är att styra skolan och vara skolans främsta pedagogiska ledare. Studien syftar till 
att undersöka hur rektorer ser på undervisning för elever med funktionsvariation och hur de upplever 
grundsärskolan som skolform. För att bättre förstå skolformen grundsärskolan vill vi även ta reda på 
historiken kring grundsärskolans utformning i Sverige. 

Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv har vi låtit rektorerna beskriva sina egna upplevelser och på så 
sätt gestalta hur grundsärskolan upplevs utifrån deras professionalitet. En huvudfråga ligger till grund 
för denna uppsats. Denna fråga är; 

Hur upplever rektorer skolformen grundsärskolan?  
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3 Bakgrund och tidigare 
forskning 

Sverige ska ha en likvärdig skola för alla barn men elever med funktionsvariation segregeras till att 
tillhöra grundsärskolan. I huvudsak läser elever i grundsärskolan samma ämnen som elever i 
grundskolan men med en egen läroplan, timplan och olika anpassningar för eleverna (Skolverket, 
2011). Idag ska alla elever i grundsärskolan ha samma potential till lärande och kunskapsutveckling 
som elever i grundskolan. Grundsärskolan är en nioårig obligatorisk skolform och som skolform har 
samma krav på sig som grundskolan där det gäller att varje elev ska nå så långt som möjligt.   

Skolformen styrs av skollagen (SFS, 2010:800), skolförordningen och läroplaner. År 2011 hände 
mycket inom skolvärlden. Nya lärarutbildningar trädde i kraft samt nya läroplaner inom alla 
skolformer. Huvudansvaret för grundsärskolan som skolform har rektorn. Rektorn är den som ska 
styra det pedagogiska arbetet och ansvara för skolans utveckling.  

3.1 Elev- och lärarstatistik i grundsärskolan   
Läsåret 2017/2018 var 10 612 elever inskrivna i grundsärskolan. 62 procent pojkar och 38 procent 
flickor. Av dessa elever läste 57 procent mot ämnen och 43 procent mot ämnesområden (Skolverket, 
2018). 

Enligt skollagen ska grundsärskolans kursplaner ge eleven möjlighet att studera mot ämne eller 
ämnesområden. Dessa två kan även kombineras. Studier i ämnesområden är avsedda för de elever som 
inte anses kunna tillgodogöra sig helt eller delvis ämnesundervisning. Elever i grundsärskolan kan 
även läsa mot ämnen enligt grundskolans kursplaner (2010:800, kap. 11 § 5). 

Det är utbildningens huvudman, rektorn, som beslutar om en elev ska läsa mot ämne eller 
ämnesområde eller i en kombination av dessa. Rektor beslutar även om eleven ska läsa mot 
grundskolans kursplan. Innan beslut fattas ska rektor samråda med elevens vårdnadshavare (2010:800, 
kap.11, § 8).  

Lärarförbundet (2018) hänvisar till Skolverkets statistiska undersökning som visar att under läsåret 
2016/2017 så var endast 15 procent av grundsärskolans verksamma lärare behöriga i att undervisa i 
grundsärskolan. Detta betyder att det i dagsläget är ca 1590 elever inskrivna i grundsärskolan som får 
sin undervisning av behöriga lärare.  

3.2 Historisk tillbakablick   
Grundsärskolans historiska rötter påverkar hur grundsärskolan idag är organiserad och är viktigt som 
rektor att förhålla sig till. Därför har vi i denna studie valt att ingående redogöra för grundsärskolans 
historia, från 1940-tal fram till idag. Detta anser vi är relevant för att få en förståelse kring skolformen 
och dess utveckling. Det har inte alltid varit en självklarhet för barn med funktionsvariation att få gå i 
skolan. Utifrån Grunewalds (2008) bok “Från idiot till medborgare” beskrivs historiskt den rådande 
samhällssynen kring elever med funktionsvariation.  

3.2.1 1940-talet    

1944 års lag om undervisning och vård av bildbara sinnesslöa skulle ge alla bildbara sinnesslöa rätt till 
vård och undervisning. Detta resulterade i att en stor grupp, de obildbara barnen, lämnades utan 
undervisning. Lagen om vård och undervisning av sinnesslöa (SOU 1949:11) innebar att sinnesslöa 
barn skulle fortsättas att kategoriseras i bildbara och obildbara men alla skulle få undervisning och 
vård. Detta innebar en utbyggnad av sinnesslövården med ca 22 000 platser, i landstingens regi.  Alla 
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enskilda anstalter skulle avvecklas successivt.    
Medicinalstyrelsen ville centralisera sinnesslövården till en eller max två orter i länet. Man kritiserade 
också begreppen bildbar och obildbar sinnesslöhet. Sinnesslövården hade kraftigt försämrats och flera 
skandaler satte ökad press på regeringen, som tillsatte en ny utredning.   
Inget beslut fattades och vården och undervisningen fortsatte på ungefär samma sätt som förut. I 
Sverige ansåg man att begåvningsnivå var ärftligt och inte behandlingsbar. Barnläkaren Gunnar 
Klackenberg skrev år 1947 om studier i USA, som visade att en tidig systematisk stimulans dock 
kunde påverka begåvningsnivån positivt hos barn. (Grunewald, 2008). 

3.2.2 1950-talet    

1950-talet beskriver Grunewald (2008) som ett turbulent årtionde där skandalerna avlöste varandra på 
anstalterna, vårdhemmen och skolhemmen. Nu kom också misstankar om felplaceringar vilket ledde 
till ytterligare utredningar och att en tillsynskommitté tillsattes. Kommittén fick direktivet att 
utredningen inte borde ta mer än tre år, men den tog sju år. Under dessa år hände det lite för elever 
med funktionsvariation.    

Begreppet särskola kom år 1955 och ersatte begreppet sinnesslöskola då lagen om de nya omsorgerna 
trädde i kraft år 1954. Detta begrepp genomgick under två decennier en förvandling ingen hade kunnat 
förutse där begreppen obildbara och bildbara sinnesslöa ersattes med två begrepp; höggradigt psykiskt 
efterbliven och psykiskt efterbliven för att ytterligare några år senare få den gemensamma 
benämningen utvecklingsstörd.  

3.2.3 1960- och 1970-talet    

Grunewald (2008) skriver att Sverige under 1960- och 1970 talets framgångsår erkände att omsorgen 
av barn med funktionsvariation var starkt eftersatt vilket resulterade i en ny omsorgslag år 1967. 
Denna gav barn bl.a. rätt till vård i hemmet och undervisning samt äldre individer rätt till 
inackorderingshem och dagcenter.    

Särskolan skulle lokal integreras i grundskolan vilket skapade debatt och oro mellan grundskola och 
särskola. Stora kunskapsbrister om elever med funktionsvariation hos lärare och övrig 
grundskolepersonal försvårade integreringen i både skola och i samhället.    

I regeringen Fälldin år 1976 fanns en socialminister som kunde omsorgslagstiftningen vilket ledde till 
att en omsorgskommitté tillsattes.   

3.2.4 1980-talet    

År 1981 kom Omsorgskommittén med sitt slutbetänkande, Omsorg om vissa handikappade (SOU 
1981:26) som var mycket mer omfattande än någonsin tidigare. Den nya omsorgslagen fick karaktären 
“plus-lag” där de som omfattas av lagen skulle ha samma rätt till service som övriga medborgare fick 
via socialtjänstlagen. Kommittén var tydlig med att utvecklingsstörda bör få leva som alla andra samt 
att all verksamhet ska grundas på en respekt för den enskildes integritet och självbestämmande. 
Remissvaren kom och många var positiva men i maj 1980 kom nya direktiv att alla förslag måste 
genomföras inom oförändrade resurser, vilket kommittén var kritisk mot.  

År 1985 kom en ny omsorgslag. Det fanns krafter som kritiserade denna som alltför kostnadsdrivande 
och krävande vilket ledde till debatt.  Även om personer med funktionsvariation och autism fick det 
bättre, fanns det funktionsvariationer som inte omfattades av denna omsorgslag vilket ledde till att en 
ny utredning tillsattes samma år.   

År 1985 blev särskolan en ny särskild skolform. Samtidigt öppnades det upp ett samarbete där enstaka 
elever eller små grupper av särskolans elever kunde delta i delar av grundskolans aktiviteter och vise 
versa. Hjälpmedelscentraler tillkom för att ge elever med funktionsvariation redskap, 
läromedelsutveckling påbörjades och elevassistenterna infördes, som skulle möjliggöra för eleverna att 
ta till sig undervisningen. År 1989 tillsattes en Handikapputredning som fick i uppgift att föreslå en ny 
lag – LSS (Grunewald, 2008). 
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3.2.5 1990-talet   

Grunewald (2008) belyser år 1993 som ett viktigt år, då den nya lagen, LSS – lag om stöd och service, 
till vissa elever med funktionsvariation infördes. Denna lag gällde nu inte bara de med diagnosen 
utvecklingsstörd utan innefattade alla med betydande funktionshinder. Huvudansvaret för denna 
målgrupp förflyttades från landstingen till kommunerna där alla parter var överens om detta skifte 
utom kommunerna själva. Att funktionshindrade skulle prioriteras till rätten av insatser var något som 
kommunerna inte accepterade p.g.a. ekonomiska skäl, men inställningen gav sken av värderingar av 
icke genomtänkta karaktärer. Även om rätten till personlig assistans blev den mest uppskattade 
insatsen via LSS, så blev den personliga assistansen också mest ifrågasatt, på grund av dess 
ekonomiska påföljder (2008).    

3.2.6 2000-talet   

I nutid har alla barn och ungdomar, oavsett funktionsvariation eller inte, skolplikt och grundsärskolan 
utreds och granskas. På senare tid har fokus flyttats från säkerhetsställande av omsorg till 
möjliggörandet av kunskapsinhämtning. Regeringen beslutade i december 2001 att tillsätta en 
kommitté vars uppdrag var att granska utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsvariation. Den fick namnet Carlbeck-kommittén (2004) och skulle lämna ett delbetänkande i 
april 2002 samt slutredovisa hela sitt uppdrag i oktober 2004. Kommittén intresserade sig för, och tog 
med i sin utredning, hur individer med funktionsvariationer själva upplevde sin skolgång. I 
betänkandet framkom det av evidens:    

För några elever som vi har diskuterat med framkom att elevinflytande handlar om att ha kontroll över sin 

egen skolgång, få möjligheter att påverka och vara en aktör snarare än en bricka i skolan. De vill på ett 

mycket mer påtagligt sätt bestämma över sin lärande- och arbetssituation (Carlbeck-kommittén, 2004, s. 

128).    

                                              

Carlbeck-kommittén kom med en rad olika förslag på förbättringsområden inom alla utbildningsnivåer 
för elever med funktionsvariation. Ett av förslagen var en obligatorisk grundsärskola som skulle ha två 
inriktningar, utbildning i ämnen och utbildning inom ämnesområden. Kommittén ville möta upp såväl 
elever, vårdnadshavare, skolpersonal som Skollagskommitténs (2004) önskan om att tona ner 
skillnaden och klassificera eleverna som vid denna tidpunkt fortfarande placerades antingen i 
grundsärskola eller träningsskola.     

Attityder och värderingar är grundläggande för hur samhället ser på individer med 
funktionsvariationer och kommittén menade att det är en samhällsfråga och gäller alla aktörer och att 
skolan är en förebild. Jerry Rosenqvist (Carlbeck-kommittén, 2003) skriver i kommitténs 
delbetänkande att:   

Skolan med målsättningen att vara en skola för alla kan, just genom sin sammanhållande idé, bli till 

en särskilt väsentlig miljö för utveckling av integration. Om segregering eller dess motsats, 

integration blir, eller görs nödvändig redan där, får det konsekvenser även på andra områden i 

samhället (Carlbeck-kommittén, 2003, s. 270).   

                                                                                                  

3.2.7 2010-talet fram till idag  

Skolinspektionen fick 2010 i uppdrag att utföra en kvalitetsgranskning avseende undervisningen i 
grundsärskolan med inriktning svenska. 28 skolor granskades, så en nationell bild kunde inte styrkas, 
men granskningen visade att grundsärskolan har svårigheter att utmana eleverna i deras språkliga 
utveckling i undervisningen av svenska såsom grundsärskolans kursplan förespråkar samt att det 
saknades resultat över hur elevernas klarade sig på en skolövergripande nivå. Granskningen pekade på 
en komplex lärarroll som ställer höga krav på en sammansatt kompetens, där läraren behöver, dels de 
ämnesdidaktiska kunskaperna men även kunskap i elevernas funktionsvariationer. Skolinspektionen 
(2010) menar att all skolpersonal och ledning behöver diskutera vikten av undervisning som utgår från 
höga förväntningar på eleverna. Undervisningen behöver ställa rimliga krav och utmana eleven, och ge 
eleven en möjlighet till att samspela med andra under utvecklande former.   
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Skolinspektionen (2010) bedömer att det ligger på rektorernas ansvar att möjliggöra för lärarna att 
följa upp och bedöma elevernas kunskapsutveckling och använda det som ett verktyg i lärandet. 
Rektorer och skolhuvudmän bör i sitt kvalitetsarbete göra övergripande sammanställningar och 
analyser på kunskapsresultaten som uppnås i olika ämnena.   

År 2011 fick grundsärskolan en ny läroplan (Skolverket,2011) och en ny stadieindelning 
implementerades i juli 2018. Stadieindelningen i grundsärskolan är som i grundskolan och infattar tre 
stadier; lågstadiet - mellan- och högstadiet. Detta beslutades för att skolformerna ska vara och fungera 
likvärdigt i såväl praktiken som teoretiskt.   

3.3 Grundsärskolans styrdokument  

3.3.1 Skollag   

Grundsärskolan är en nioårig obligatorisk skolform med två egna kursplaner, egna mål och egna 
betygskriterier. Grundsärskolans styrs av skollag (SFS, 2010:800), skolförordning och läroplan för 
grundsärskolan (Skolverket, 2011).  

Den obligatoriska särskolan bytte efter införandet av den nya skollagen namn till grundsärskola.    

3.3.2 Läroplan   

Läroplanen från år 2011 är en förordning som utfärdats av regeringen och måste följas. I läroplanen 
beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet.     

Grundsärskolan läroplan innehåller tre delar (Skolverket, 2011). 

1. Skolans värdegrund och uppdrag. 

2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.  

3. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav för grundsärskolan.   

En nyhet är de stadieindelade årskurserna i grundsärskolan, vilket började gälla i juli 2018. En elev i 
grundsärskolan ska med den nya stadieindelningen vara garanterad rätt antal timmar i varje ämne eller 
ämnesområde. Detta för att vara lik grundskolan samt tydliggöra timplan och elevens garanterade 
undervisningstimmar i varje stadie (Skolverket, 2018).   
Ytterligare en förändring i grundsärskolans timplan kommer ske höstterminen 2019. Den kommer 
gälla för de elever som läser mot ämnen, där ytterligare 105 timmar läggs till i ämnet matematik 
samtidigt som undervisning i slöjd minskar med 60 timmar och elevens val med 45 timmar 
(Skolverket, 2018).   

3.3.3 Rektorernas uppdrag som skolledare    

I avsnittet övergripande mål och riktlinjer i läroplanen står det i punkt 2.8 om rektorns ansvar som 
pedagogisk ledare. Dessa punkter innefattar en rektors övergripande ansvar för grundsärskolan som 
helhet inriktas mot de nationella målen (Skolverket, 2011). Som skolledare kan man ha olika titlar, 
men gemensamt är chefskapet och ledarfunktionen. Som skolledare har man ledningsansvaret i 
grundskolan, grundsärskolan eller inom ett utbildningsområde. Rektor och biträdande rektor är 
exempel på skolledare. Rektorn är chef för lärarna och all övrig personal med ett ansvar för 
grundsärskolans utveckling och dess ekonomi. Som rektor ska man planera verksamheten och arbeta 
efter de mål som finns i grundsärskolans läroplan.   

Rektorsprogrammet är obligatoriskt för rektorer som är anställda efter den 15 mars 
2010.  Utbildningen till rektor är en befattningsutbildning på akademisk nivå, studierna omfattar 30 
högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och 
resultatstyrning och skolledarskap.   
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Rektorn är skolans ansvariga pedagogiska ledare. Ett pedagogiskt ledarskap innebär många olika 
tolkningar beroende på vem du frågar. Grundsärskolan är målstyrd och kunskap är i fokus. Läroplanen 
(Skolverket, 2011) visar tydligt skolans kunskapsmål med centralt innehåll i de olika ämnena. Lagen 
slår fast att alla elever ska få hjälp, stöd och stimulans för att nå så långt som möjligt. Lagen tar fasta 
på att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Detta betyder att rektorn har en tydlig roll och har det 
yttersta ansvaret för att alla elever får det stöd de behöver. Skolan ska skapa en tillgänglig lärmiljö, så 
att den klarar av att ta emot elever med olika behov och förutsättningar. Rektorns har även ansvar att se 
till att det på skolenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna i grundsärskolan, så att den kan 
användas förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas 
(2010:800, 2 kap. 25 §). Elever som har funktionsvariation eller är i behov av särskilt stöd har rätt till 
specialpedagogiska insatser för sin kunskapsutveckling.   

Pedagogikprofessor, John Hattie (2014) har sammanställt över 800 metaanalyser om vad som påverkar 
elevers skolresultat och forskning på skolledares inverkan på elevers studieresultat.  Det finns 
enligt Hattie flera olika typer av ledarskap i skolan. Det ledarskap som är mest givande är de 
skolledare som fokuserar på elevernas undervisningsstrategier med regelbundna besök i klassrummet 
och där lärarna får formativ och summativ återkoppling. Detta var även något som framkom i 
Skolinspektionens rapport (2010) där rektorn förutom är den ansvariga för skolan även ska ha en roll 
som professionell ledare, men att den rollen lätt kommer i skymundan. Skolinspektionen anser att 
rektorer måste ta steget att visa mod att agera som kompetenta och starka ledare i sin yrkesprofession 
och garantera att undervisningen möter upp det som alla elever har rätt till.  

3.3.4 Undervisning av elever med funktionsvariation   

Riksdagen har beslutat att alla som undervisar i grundsärskolan ska förutom sin grundlärarkompetens 
även vara utbildad speciallärare med specialisering utvecklingsstörning för att få bedriva undervisning 
(SFS 2010:800). Detta beslut är framflyttat till att träda i kraft i juni år 2021.  

I svensk författningssamling (SFS 2011:186) finns tydliga mål för speciallärarutbildningen som 
speglar att speciallärare med specialisering utvecklingsstörning ska arbeta på flera nivåer, där teoretisk 
kunskap ska förenas med beprövad erfarenhet. Specialläraren ska stötta elevernas kunskapsutveckling 
och lärande. Arbeta förebyggande och undanröja hinder för lärande i olika lärmiljöer och även vara en 
kvalificerad samtalspartner i frågor som rör kunskapsutveckling hos elever med 
utvecklingsstörning (SFS 2011:688).  

3.4 Forskning om grundsärskolan  
Det som avgör och leder till elevplacering i grundsärskolan i Sverige är att eleven diagnostiseras med 
funktionsvariation eller som det i medicinsk term benämns, utvecklingsstörd. Inskrivning i 
grundsärskolan är en myndighetsutövning, därför är det viktigt att alla fyra delar (psykologisk-, en 
medicinsk, - en social och en pedagogiskutredning) finns med i bedömningen.   

Elever med funktionsvariation har i alla tider varit föremål för olika tidsepokers ideal när det gäller 
undervisning, stöd och skola. Forskning kring elever med funktionsvariation och elever som behöver 
särskilt stöd är gedigen när det gäller kunskapsinhämtning men desto mindre när det gäller 
skolutveckling och ledarskap. Grundsärskolan har länge benämnts som något ”särskilt” p.g.a. 
skolformens utformning och egenhet. Detta kan inte undgå någon som kommer i kontakt med den, 
oavsett om man är lärare, elev eller vårdnadshavare, men vad är det då som är så ”särskilt” och 
behöver den vara det frågar sig Berthén (2007) i sin doktorsavhandling. I avhandlingen vill hon studera 
och finna svar kring det som benämns som “det särskilda” med den pedagogiska undervisningen som 
bedrivs där. Berthén undersökte på vilket sätt möjliggörandet för ett lärande bedrivs och anser att om 
grundsärskolan ska kunna utvecklas som skolform måste detta “särskilda” uppmärksammas både i 
forskning, ledarskap och i offentlig debatt och göras till ett förståeligt begrepp. I doktorsavhandlingen 
framkom det att detta ”särskilda” som så starkt kännetecknar grundsärskolans pedagogiska arbete är en 
dominans som tydligt visar på fostran och förberedelse. En framträdande roll i det pedagogiska arbetet 
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i grundsärskolan var fostran, medan det pedagogiska arbetet i vanliga skolkunskaper, som räkna och 
skriva, får en underordnad roll eller till och med döljs i skoldagens arbete. En förberedelse utan slut 
som tenderar att löpa genom hela skoltiden och kännetecknas av att hela tiden förberedas inför 
kommande typ av verksamhet. Det framkom i avhandlingen att grundsärskolans uppdrag och mål 
föreföll lära eleverna bli skolelever samt att skapa ett skolsammanhang (Berthén, 2007).  

Grundsärskolans undervisning byggs utifrån föreställningar att elever med funktionsvariation har 
särskilda kompetenser, där undervisning och kunskap lärs och ser ut på ett särskilt sätt. En syn som 
lärarna hade på elevers möjlighet till lärande uppvisade en paradox då eleverna å ena sidan utmanades 
till uthållighet och tålamod i praktiska och vardagsnära uppgifter såsom klippa ut geometriska former, 
lära sig tugga maten etc. Samtidigt ansågs eleverna visa på bristande uthållighet och trötthet att lära sig 
från traditionell skolundervisning. Eleverna tränas i att behärska vardagshändelser och hantera dessa 
men inget krav finns på ett teoretiskt lärande. Ur ett perspektiv som belyser verksamhetsteorin är detta 
inte motsägelsefullt menar Berthén (2007), utan är mycket väl förståeligt. Lärarnas och rektorernas 
mål med den pedagogiska verksamheten är baserad på deras syn på lärandet i relation till det 
uppfattade motiv som de ska realisera. Uppdraget är att förbereda eleverna och i och med detta skapas 
en uppfattning att elever med funktionsvariation egentligen inte har så stor möjlighet till att anamma 
teoretiska kunskaper. En verksamhet som enligt Berthén lärarna iscensätter, präglade av en 
organisations uppfattning av ett sammanhang av formmässiga aspekter som arbetssätt, regler och 
rutiner.  

För det första menar jag att resultatet i denna studie ger incitament för att man på allvar måste börja 

problematisera de av lärarna uppfattade motiv, mål och medel som bidrar till hur verksamheterna i 

särskolan utformas. Man måste ställa sig frågan om det finns grund att anta att sådana motiv och 

sådana föreställningar om utvecklingsstörda elevers lärande som avspeglas i de studerade 

särskoleklasserna är en återspegling av vad vi idag vet om utvecklingsstörda elevers möjligheter att 

lära eller om dessa motiv och föreställningar snarare härrör ur särskolans historiska rötter med allt var 

det innebär av kulturellt nedärvda idéer om den aktuella elevgruppen (Berthén, 2007, s.181).  

Precis som Berthén (2007) lyfter problematiken med att de historiska rötterna sätter spår inom 
undervisning och inkludering för elever med funktionsvariation, lyfter även internationell forskningen 
det historiska perspektivet. Jahnukainen (2014) menar att problematiken med att få en inkluderande 
skola, är de historiska rötterna, med rädsla för att inkludera elever med funktionsvariation i den 
vanliga skolan. Han drar paralleller från sin studie av skolor i Finland respektive Kanada som efter 
sina stora skolsystemsreformer bedriver utveckling till inkluderande undervisning.  

Powell (2011) skriver om inkluderingsarbeten i USA och Tyskland som upplever samma problematik 
med en inkluderande undervisning och även i dessa länder stöter på hinder i form av historiska 
skolformsstrukturer. Powells studie (2011) visade på strategiska skillnader mellan amerikansk 
separering som struktureras av specialklasser i vanliga skolor och tysk segregering då undervisning 
sker i specialskolor. Jahnukainen kan se att förekomsten av dessa parallella och strukturella hinder 
finns med i sin egen studie med de finska och de kanadensiska skolorna (2014).   

En annan problematik som Jahnukainen (2014) konstaterar är att rektorerna vid skolorna observerar 
signifikanta förändringar i antalet elever med funktionsvariation. Elever kommer från en rad olika 
bakgrunder med ett brett spektrum av speciella behov. Förr tenderade elever som skrevs in i 
specialundervisning att komma från lägre samhällsklasser, utan akademiska traditioner eller där 
utbildning inte har hög status, till att nu innefatta alla samhällsklasser. Specialundervisningen arbetar 
idag även med andra slags problem såsom av psykisk ohälsa, självskadebeteenden och depression hos 
eleverna.  Med fokus på de psykologiska och sociala hinder som elever kan ha, förutom sin 
funktionsvariation, blir rektorernas ställningstagande ett praktiskt inriktat tillvägagångsätt för att 
möjliggöra och organisera undervisning. Undervisningen av elever med funktionsvariation ska först 
fungera logistiskt för att de teoretiska kunskaperna sedan ska kunna fungera praktiskt i 
undervisningen. Jahnukainen (2014) ser vikten av olika slags förberedelse- samt specialpedagogiska 
utbildningsprogram för rektorer som bör innehålla riktlinjer och strukturer för organisering av 
inkluderande undervisning av specialpedagogisk karaktär.   
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3.5 Undervisning av elever med funktionsvariation 
i Finland och Norge  

Det framkom i våra intervjuer med rektorerna att tre av rektorerna, drog paralleller till Sveriges två 
grannländer, Finland och Norge när det pratade om en likvärdig skola. I dessa länder finns inte 
skolformen grundsärskola utan länderna har en inkluderande undervisning och alla elever tillhör en 
skolform. Elever med funktionsvariation undervisas i ramen för den vanliga skolan och går i vanliga 
klasser. Endast i undantagsfall får vissa elever med funktionsvariation sin undervisning i mindre 
klasser eller i specialskolor. Vi har i detta avsnitt valt att se på dessa två länders synsätt kring 
undervisning av elever med funktionsvariation.  

Finland har betydligt fler speciallärare än Sverige i och med den landsomfattande skolreform som 
genomfördes 2011 då man tog bort specialundervisning i särskild skolform och applicerade den i 
ordinarie skolan. Flera år innan själva reformen genomgick specialundervisningen i Finland en radikal 
förändring som förberedde den nya reformen. Speciallärare arbetar idag tillsammans med ordinarie 
ämneslärare och klasslärare med alla elever.  Elever med funktionsvariation eller i behov av särskilt 
stöd undervisas endast i undantagsfall i särskilda skolor eller i särskilda klasser. Finland tog 2011, ett 
grundläggande beslut om en gemensam skola för alla (Vehmas & Jahnukainen, 2018). 

Pulkkinena & Jahnukainen (2016) menar att ”bara för att man gör en landsomfattande skolreform 
betyder inte det att det inte finns hinder för skolutveckling”. Resultaten av studien visar att det finns 
hinder för den inkluderande undervisningen i Finland.  Det krävs resurser för att t.ex. möjliggöra en 
slags deltidsundervisning för de elever som inte klarar av att gå en hel dag i skolan samt att det krävs 
tidiga resurser och ingripande för att möjliggöra för elever att klara av att gå i den allmänna 
skolan (2016).  

I Norge finns det bara en läroplan för alla elever. De statliga specialskolorna för elever med 
funktionsvariation blev nerlagda år 1992. Idealet är att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning 
oavsett särskilda behov. Elever med funktionsvariation fick också rätt till utbildning i sin närmiljö 
(Stortingsmelding, 1984). Om en elev har svårighet att klara den vanliga undervisningen görs en 
utredning av Pedagogiskpsykologisk tjeneste, PPT, som ska finnas i alla kommuner. Utifrån vad som 
kommer fram kan individen undantas från delar av läroplanen, eller få ett helt eget träningsprogram. 
Beslutet om en elev skall beviljas specialundervisning fattas först av kommunen och sedan av rektorn. 
Ett beslut kan överklagas av vårdnadshavarna. Specialundervisning i Norge innebär att eleverna får 
specialundervisning av ämnesläraren eller en speciallärare. Dock har det ökade behovet av 
specialundervisning inneburit att elevassistenter får agera lärare åt de eleverna, där de 
specialpedagogiska resurserna blir i form av assistenshjälp (Bachmann, Haug & Nordahl, 2016). De 
senaste åren har debatten i Norge varit att elever med funktionsvariation ändå undervisas enskilt eller i 
en mindre grupp vilket reformen och ambitionen motsatte sig.  Bachmann et al., (2016) skriver i sin 
rapport att verkligheten ser annorlunda ut för elever i behov av specialundervisning och var i Norge 
eleven går i skolan. Inkluderingen i vanliga skolan ser ut att ha uteblivit då norska kommuner startar 
egna särskolor utan statligt inflytande. De kommunala särskolorna har inga reglerade krav på sig i 
styrdokument eller skollagen. Bachmann et al., (2016) såg även att eleverna med specialundervisning 
mår sämre och presterar lägre utifrån sina faktiska möjligheter. Författarna menar att särskolan, som 
den bedrev förr, höll en högre nivå på undervisning och att dagens elever med funktionsvariation får 
en sämre kunskapsinlärning inom den ordinarie skolformen. 
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4 Teoretiska utgångspunkter  

Fejes & Thornberg (2015) skriver att det är viktigt att tydliggöra och beskriva vilket fenomen som ska 
studeras i studien. Vi vill lyfta rektorernas upplevelse av grundsärskolan.    

Specialpedagogik som vetenskap är av tvärvetenskaplig karaktär. Det är flera olika vetenskaper och 
perspektiv som ligger till grund för begreppet.  I vår uppsats ser vi på fenomenet ”rektorers upplevelse 
av grundsärskolan”.    

Resultatet av vår studie kan ses ur olika perspektiv. Vi valde att utgå från Edmund Husserls filosofiska 
teori, där en fenomenologisk världsbild är ett meningsskapande och riktat, det vill säga att de alltid 
finns ett medvetet “objekt” att betrakta (Szklarski, 2015, s. 132). Samspelet mellan det mänskliga 
medvetandet och objektet i denna studie, ”rektorers upplevelse av grundsärskolan” utvecklas i en 
fenomenologisk bild av verkligheten, det vill säga så som rektorerna upplever den.     

Fenomenologin inriktar sig på människans medvetande och erfarenhet. Generellt är fenomenologi i 
kvalitativa studier en term som pekar på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörernas 
egna perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014).    

Vi som författare försöker att ställa oss neutrala trots vår förförståelse av grundsärskolan och utifrån 
vårt arbete som lärare med egna upplevelser av skolformen. Fenomenologisk reduktion innebär att vi 
inte bedömer rektorernas upplevelser utan förhåller oss till en förutsättningslös beskrivning av 
rektorernas upplevelse.  Vi lät endast empirin få bli resultatet där målet är att fånga in 
upplevelserna precis så som rektorerna beskriver dem.  Den fenomenologiska ansatsen är ett bra val 
när man synliggör individens olika upplevelser och plockar ut det mest väsentliga inom ”fenomenet” 
(Szklarski, 2015).    

4.1 Metod   
Denna studie har undersökt rektorernas upplevelse av grundsärskolan och vi har valt en kvalitativ 
insamlingsmetod med en fenomenologisk forskningsansats. Vi har i analysprocessen ansträngt oss att 
vara så neutrala som möjligt, trots vår förförståelse och erfarenhet att arbeta som lärare i 
grundsärskolan. Vår empiri har tolkats men det är rektorernas svar som vi i största möjliga mån 
försökt att förmedla. Det som ligger till grund är vår empiri, det vill säga, de utvalda rektorernas 
upplevelser av grundsärskolan. Vi har valt att helt anonymisera deltagarna i denna studie enligt 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

4.2 Fenomenologi  
Fenomenologin är en metod som passar bra till studiens problem och syfte. Fenomenologin 
grundlägger riktlinjer för principer inom den empiriska forskningen genom att vara 
samhällsvetenskaplig i sin metod (Szklarski, 2015). Det viktiga i en fenomenologisk studie är att så 
fullständigt och exakt som möjligt redogöra det givna d.v.s. beskriva istället för att förklara (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Målet är att komma fram till rektorers erfarenhet kring ett givet väsen, det vill säga 
grundsärskolan.  Den moderna fenomenologins grundare och den som anses utvecklat 
“livsvärldstanken” var den tyske filosofen Edmund Husserl. Han uppmanade att “gå tillbaka till 
sakerna själva” i ett fenomenologiskt upprop.   

”All human activity is always oriented activity, directed by that wich orients it” fritt översatt till ”all 

mänsklig aktivitet är alltid en orienterad aktivitet, riktad av den som orienterar den” (Carlsson, 2009, 

s. 234).  
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Det gäller att kunna tolka empirin för att förstå den, inte bara kunna beskriva den (Carlsson, 
2009). Husserls har ingen direkt forskningsmetod även om fenomenologi är relevant som teori och 
metod i empiriska studier. I filosofisk fenomenologi finns det inte några generella anvisningar som 
används i samhällsvetenskaplig forskning (Szklarski, 2015). Rektorerna har getts möjlighet att prata 
fritt kring sin upplevelse om grundsärskolan och det som är beständigt under intervjuernas gång blir 
fenomenets kärna som tolkas förutsättningslöst. Rektorernas upplevelser blir studiens innehåll, där 
centrala teman identifieras ur texten och blir till rubriker i studien. Vi vill komma djupare in i 
frågeställningarna vilket påverkar vårt val av metod till fenomenologin. Det är en kvalitativ 
intervjustudie, med ett fenomenologiskt perspektiv. För ett rättvist fenomenologiskt perspektiv krävs 
enligt Kvale & Brinkman (2014) att intervjun blir en positiv upplevelse både för informanten och 
intervjuaren, då informanten får känslan av att bli sedd och att de sker en ömsesidig interaktion under 
intervjuns gång.  Där fakta blandas med meningsfullhet och blir till en lärprocess för bägge parter.    

Forskningsintervjun blir vad den blir, beroende på deltagarna då det är en interaktion som sker mellan 
parterna vilket ställer etiska krav, såsom känslighet och lyhördhet, hos intervjuaren.  Det är 
intervjuarens ansvar att ta hänsyn till informantens svar även om de under intervjuns gång uppträder 
motsägelsefullt och ändrar åsikt. Intervjuaren ska vara lyhörd för vad som sägs och vad som inte sägs. 
Det är de öppna intervjufrågorna med bestämda teman kring grundsärskolan som ligger till grund för 
intervjun, där rektorernas egna upplevelser är fria.  

Kvale & Brinkmann (2014) ger oss praktiska råd inför våra halvstrukturerade kvalitativa intervjuer. 
Enligt författarna är det viktig i fenomenologisk metod att beskriva så fullständigt och exakt som 
möjligt det som händer “här och nu” istället för att analysera eller förklara fenomenet. I våra intervjuer 
låter vi rektorerna tänka fritt kring grundsärskolan utifrån våra frågeställningar. Det vi ser som blir 
konstant under intervjuernas gång är vårt fenomenologiska “väsen” och uppsatsen essens.    

Intervjuerna genomförs med en vägledande intervjuguide. Vi kommer informanterna nära, vilket 
bidrar till att de delar med sig av sina erfarenheter som rektor på en grundsärskola. Intervjuerna 
bandades och transkriberades till textform. Transkriberingen skrevs ut och är det empiriska materialet 
till denna studie.     

4.3 Urval  
Urval av informanter är ett särskilt viktigt ämne vid kvalitativ intervjuforskning. En utgångspunkt är 
att antalet informanter inte är för stort, eftersom slutförandet av intervjuerna och behandlingen av 
dessa är en tidskrävande process. En studie måste ha tillräckligt med informanter om man ska kunna få 
intervjumaterial av kvalitet som ger tillräcklig grund för tolkning och analys. Om undersökningen inte 
innehåller en detaljerad redogörelse av resultaten blir det svårt för läsaren att bedöma giltigheten av de 
presenterade resultaten. Teoretiskt urval förutsätter att forskaren har insikt och viss kulturell 
kompetens i förhållande till det fenomen som utforskas (Kvale & Brinkmann, 2014). Urvalet av 
rektorer med ansvar för grundsärskolor genomfördes i Stockholmsområdet. Vi kontaktade tolv stycken 
rektorer som uppfyllde vårt kriterium. Vårt krav var att informanten har en chefsbefattning som 
rektor inom grundsärskolan med ekonomiskt-, personal- och elevansvar. Informanterna kontaktades 
brevledes eller via mejl. Antalet deltagare i vår studie är begränsad på grund av den korta tid vi har till 
förfogande. Vi anser ändå att vi lyckats få ett urval som är representativt. Sex stycken intervjuer ligger 
till grund för denna kvalitativa uppsats som är liten och begränsad och icke generaliserbar, utan 
endast relaterbar (Kvale & Brinkmann, 2014). Alla rektorer i studien har en lärarutbildning i botten 
och bredden sträcker sig från lågstadielärare till gymnasielärare. Två av rektorerna hade en 
specialinriktning i praktisk estetisk inriktning i ämnena musik och idrott.  En rektor har 
specialpedagogik i sin grundutbildning, som var specialpedagog. Erfarenheten som rektor varierade 
från tre månader upp till tio år och åldersspannet på rektorerna är från 41 år upp till 64 år.   
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4.4 Bortfall   
Sex presumtiva informanter föll bort under studiens gång.  Fyra rektorer svarade ej, en hoppade av 
precis innan intervjutillfället och en rektor ville ses under novembermånad vilket vi ansåg var för 
sent. Bortfallet påverkar självklart vår studie men vi anser ändå att vår studie kan appliceras som en 
del av aktuellt läge kring hur rektorer upplever grundsärskolan.  Vårt framtagna resultat kan inte 
generaliseras i statistisk mening. Genom insikten av upplevelsen hur grundsärskolan ter sig från en 
rektors perspektiv, utifrån hens villkor, kan resultaten generaliseras utifrån läsarens egen 
tolkningsprocess (Fejes & Thornberg, 2015).   

4.5 Genomförande   
Utifrån vårt syfte att studera rektorers upplevelser av grundsärskolan tog vi kontakt med informanterna 
och bestämde tid för intervju. Samtliga intervjuer skedde på skolorna där rektorerna arbetar, detta av 
bekvämlighetsskäl och var informanternas önskan. Intervjuerna varade mellan 45 minuter till 80 
minuter. Vi transkriberade våra intervjuer för att få en överblick. Hänsyn måste alltid tas till att samma 
intervjuguide kan ge olika resultat beroende på informantens känslighet, personlighet och kunskap. En 
intervju blir ett utbyte av kunskaper och synpunkter och i bästa fall en intellektuell nyfikenhet. Två av 
rektorerna ville få frågorna innan intervjun och fyra rektorer ville det inte. 

4.6 Analys av intervjuerna 
Målet är att analysera rektorernas upplevelse av grundsärskolan. Efter en exakt transkribering av våra 
intervjuer, skrevs intervjuerna ut och lästes om och om igen. I den fenomenologiska inriktade 
intervjuforskningen, som handlar om människors upplevelser, blir denna upplevelse till kunskap och 
en grund för analysen. För en fenomenologisk analysprocess krävs enligt Georgis (Szklarski, 2009) att 
alla intervjuerna följs av en översiktlig genomgång där enstaka meningar bryts ner, till 
meningsbärande enheter och kodas. Efter kodning av de sex kvalitativa intervjuerna utkristalliserades 
tydliga mönster av rektorernas svar. Dessa mönster och empiri från sex intervjuer blev 
meningsbärande enheter som i denna uppsats är rubriker. I intervjun lät vi rektorerna ta fram händelser 
och beskriva situationer för att få en specifik och nyanserad bild av fenomenet grundsärskola. Fokus är 
rektorernas nyanserade beskrivningar istället för en fast kategorisering, där rektorernas egna ord ligger 
till grund till den kvalitativa intervjun. Vi som intervjuare försöker att sätta våra förkunskaper kring 
grundsärskolan inom parantes och söker endast efter rektorernas ord och upplevelse kring fenomenet 
grundsärskolan. Vi är medvetna om det komplexa med fenomenologin, då vi som intervjuare har 
tolkningsmonopol och privilegiet att både tolka och analysera vad rektorerna upplever. De är de 
fördomsfria beskrivningarna som utmanar den vetenskapliga världen att ta ett livsvärldsperspektiv, där 
rektorernas kunskap och livserfarenhet går hand i hand och blir till studiens resultat. 

4.7 Validitet och reliabilitet  
All forskning ska vara pålitlig och giltig, man måste kunna visa att forskningen är korrekt och 
trovärdig. Tillförlitlighet och trovärdighet är en integrerad del av forskningsprocessen när man pratar 
om kvalitativ forskning (Kvale, & Brinkmann 2014). Om forskningen ska bedömas vetenskapligt är 
det nödvändigt att granska undersökningen med ett kritiskt utseende. En studies trovärdighet är i 
vilken utsträckning den studie som genomförs och de metoder som används undersöker det som avses 
att undersökas (Fejes & Thornberg, 2015). I en kvalitativ forskningsansats blir en studies trovärdighet 
utifrån forskares val, genomförande och analys och att det på ett tydligt sätt redogör för dessa 
moment. I vår undersökning har intervjuer använts som en metod och vårt sätt att samla in empiri. 
Syftet med intervjuerna har varit att samla de erfarenheter och upplevelser som rektorer har om 
grundsärskolan. I intervjusituationen ställs forskaren inför många utmaningar. I en kvalitativ 
forskningsintervju produceras kunskap i ett socialt samspel mellan intervjuare och intervjuperson 
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vilket innebär att kvaliteten på data som produceras i en intervju beror på färdighet, tolkning och att 
intervjuaren är objektiv (Kvale & Brinkmann, 2014).   

4.8 Forskningsetiska aspekter   
I all forskning är det viktigt att ta hänsyn till etik. I vår studie har vi följt Vetenskapsrådets (2012 & 
2017) råd och krav för en god forsknings sed. Fyra allmänna huvudkrav för att studien ska hålla en 
hög kvalitet ligger till grund för detta arbete. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav är:   

• Informationskrav   

• Samtyckeskrav   

• Konfidentialitetskrav   

• Nyttjandekrav     

Vi har enligt informationskravet informerat alla rektorerna om syftet med studien genom vårt 
utskickade missivbrev (Bilaga 1). Vi var tydliga med att deltagandet var frivilligt och att rektorerna 
när som helst kunde avbryta intervjuerna. Alla medverkande fick ge sitt samtycke till att delta i vår 
undersökning samt ge medgivande till ljudinspelning av intervjuerna. Våra intervjuer avidentifierades 
så att varken skolans namn eller rektorns identitet på något sätt ska röjas. Av samma anledning 
avidentifierade vi rektorernas citat i resultatet. Allt insamlat datamaterial i form av ljudband och 
transkribering har endast använts för vårt forskningsmål och förvarats på en säker plats. Våra namn 
och institutionstillhörighet finns också tydligt på missivbrevet ifall informanterna vill kontakta oss. 
Alla deltagare kommer kunna få ta del av vår studie om intresse finns.    

Kvale & Brinkmann (2014) skriver om de etiska dilemman som kan uppkomma vid intervju. Ett av 
dessa dilemman är maktperspektivet. Vi måste som intervjuare vara medvetna om vår egen förkunskap 
inom vårt forskningsområde där vi inte på något sätt får påverka informanterna och förbli neutrala i 
vårt förhållningssätt. I en kvalitativ studie behöver man fundera över all information och kunskap som 
produceras, att informationen inte feltolkas och eventuella känsliga uppgifter avidentifieras eller 
raderas.     
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5 Resultat   

En fenomenologisk ansats får konsekvenser för hur resultatet i undersökningen redovisas och 
analyseras. Det finns inte bara en universell sanning utan människor ger mening åt sina erfarenheter 
såsom de upplever den. I bearbetningen av vårt empiriska material vill vi på ett tydligt sätt få fram vad 
de intervjuade rektorerna upplevelser av grundsärskolan genom att ta del av deras upplevelser, känslor 
och erfarenhet. Vårt resultat utgår från rektorernas intervjusvar och vi har delat in resultatet i rubriker 
utifrån teman och utifrån vårt syfte. Syftet är att studera hur skolledare upplever grundsärskolan utifrån 
sin roll som rektor.  

Vid varje tema sker en sammanfattning av informanternas svar och informanterna medverkar med 
representativa utsagor.    

Vårt resultat utmynnar, efter kodning, i fem centrala teman.    

• Specialpedagogik/likvärdighet   

• Kompetens    

• Undervisning av elever med funktionsvariation   

• Assistenternas roll   

• Utveckling    

5.1 Specialpedagogik och likvärdighet    
Som intervjuare vill vi ta reda på rektorernas upplevelse kring begreppet specialpedagogik och runt de 
specialpedagogiska frågorna.     

Merparten av rektorerna menade att det egentligen inte är någon skillnad på den specialpedagogiska 
funktionen oavsett i vilken skolform eleven går. Specialpedagogik ska understödja, förebygga och ha 
en hjälpande roll. Specialpedagogik är ett förhållningssätt att kunna tänka lösningsfokuserat och ligga 
steget före.    

framför allt handlar det om att vara oerhört flexibel, ha många strängar på sin lyra, ha tålamod, hitta en 

annan väg            

Någon rektor uttryckte att eftersom den kompetensen ska finnas i varje klass i grundsärskolan 
så glöms ibland specialkompetensen i form av elevhälsa bort.  Tre rektorer tycker även att man aktivt 
måste arbeta för att elevhälsoteam och specialpedagogik är till för alla elever oavsett skolform. 
Specialpedagogik innebär olika kompetenser. Till exempel finns det skillnader i professionen 
specialpedagog kontra speciallärare och att det är viktigt att man är flera som arbetar ihop, i team, 
precis som i grundskolan.     

det är en jätteviktig funktion, när jag tänker på den specialpedagogiska funktionen tänker jag också på 

elevhälsoteamet som stort på skolan där jag tycker det är viktigt att man inte glömmer bort 

grundsärskolan.   

En rektor uttryckte att specialläraren ska undervisa och specialpedagogen ska fungera som ett stöd för 
lärarna och hen anser att det är viktigt med en specialpedagog som är knuten till grundsärskolan. 
Rektorerna var alla överens om att det är viktigt med behöriga speciallärare i undervisningen.    

Specialpedagogik är ett fantastiskt bidrag till den förstärkningen, den understödjer, förebygger och 

har en hjälpande roll. Specialpedagogik handlar om kunskap lika mycket som ett förhållningssätt.  

Gemensamt för alla rektorer var vikten av ett positivt förhållningsätt, de menade att man ständigt 
måste pröva nya vägar och inte ge upp.  Två av rektorerna påpekade att grundsärskolan lätt glöms bort.  
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5.2 Kompetens    
Vi vill ta reda på skolledarens upplevelser kring kompetensen i grundsärskolan. Rektorerna var 
medvetna om att det behöver satsas på kompetens och fortbildning av all personal i grundsärskolan. 
Outbildad personal upplevs som ett hinder för grundsärskolans utveckling. En rektor som hade ett 
starkt knutet elevhälsoteam menade att det var grundsärskolan som behöver kompetensen bäst. 
Elevhälsan behövs som en utomstående hjälp, som inte är knutna till eleverna. Det är 
specialpedagogernas uppgift att stötta speciallärarna i deras undervisning för öka kompetensen menade 
en rektor. I grundsärskolan har alla elever olika kunskapsnivå och med olika behov vilket ökar behovet 
av olika kompetenser inom elevhälsan. Att det ser olika ut på grundsärskolan menar rektorerna gör det 
extra sårbart och där kompetensen är viktig. Dessvärre är många i grundsärskolan outbildade vilket 
rektorerna ser som ett problem och kompetensen bör höjas. Det är “svår rekryterat” sa en rektor då det 
är både kunskap, personlighet och förhållningssätt som behövs.    

Jag själv skulle aldrig klara av det... ska jag tala om...jag har stor...jag är full av beundran hur man 

tålmodigt tar sig tid att följa de här små, små stegen, det krävs en viss personlighet tror jag för att 

kunna klara av det   

Ett hinder för grundsärskolans utveckling ansåg flera rektorer beror på de ibland förutfattade 
meningarna om skolformen. Där de anses vara “lättare” att arbeta i grundsärskolan då kunskapskraven 
är lägre jämfört med grundskolans kunskapskrav, vilket bidrar att ribban läggs för lågt i 
grundsärskolan menade ett flertal av rektorerna.    

En rektor lyfte en fördom hen erfarit att lärare uttryckt att 

Ja det här med kunskap kanske inte är det primära utan andra saker som är viktigare även om jag 

tycker att det börjar ske en förändring där... man börjar prata mer skola än omsorg 

 Medan en annan rektor lyfte fram att; 

Det gäller att få personal att ändra fokus, de som har arbetat många, många år har kanske en större 

uppförsbacke... och om man är rektor för en stor grundskola med en liten grundsärskoledel är man 

nog inte insatt i den verksamheten, så finns det en risk att den kulturen får fortsätta dvs omsorgsfokus 

istället kunskapsutveckling.    

 En rektor hade erfarenhet av att kollegor upplevde att de fick grundsärskolan “på köpet” då det inte är 
något de valt. Alla rektorer var medvetna om att kompetensen i grundsärskolan varierar. En 
förutsättning är att all personal vet vilket arbetsuppdrag hen har oavsett personalkategori och yrkesroll. 
Rektorerna tyckte enat att det är positivt med speciallärarutbildning specialisering utvecklingsstörning, 
då det kommer att höja kompetensen i grundsärskolan. En rektor påpekade   

Att höja status, kunskap och kompetensgår hand i hand. Utbildning är a och o.    

För mig är det självklart att alla lärare i grundsärskolan är behöriga, jag skulle inte ens anställa 

obehöriga lärare utan annars kan man inte undervisa elever i grundsärskolan om inte läraren har 

specifik kunskap om elever med funktionsvariation.  

5.3 Undervisning av elever med funktionsvariation   
Rektorerna anser att kunskap är det primära för grundsärskolan. Grundsärskolans läroplan kan även 
implementeras i grundskolan, en elev kan gå kvar i grundskolan men läsa efter grundsärskolans 
läroplan. En informant talade om vikten att grundsärskolan är en tillgång för grundskolan där 
grundsärskolan betyder mer för grundskolan än tvärt om. Flera av rektorerna pratade om likvärdighet. 
Likvärdighet är ett begrepp som alla på något sätt tog upp i intervjuerna.    

viktigaste är likvärdighet att eleverna får en likvärdig utbildning. Det ska inte spela någon roll vilken 

skolform eleven går i   

  
min drivkraft är att det ska vara en likvärdig utbildning  
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Rektorerna var överens om att grundsärskolan delas in i ämne och ämnesområde, där det gamla 
begreppet “träningsskola” ska bort. Det spelar en viktig roll för lärandeperspektivet men även 
elevperspektivet ansåg rektorerna.    

Det gamla begreppet träningsskola som tyvärr finns kvar i lagtexter och att kompetensen inte är 

tillräckligt hög vilket jag märker hos föräldrar. De pratar gärna om träningsskola, men då säger jag, 

vi pratar inte om träningsskola på vår skola utan vi pratar grundsärskola, inriktning ämnen eller 

ämnesområde 

  

sen har det varit väldigt viktigt att de för de elever som följer ämnesområden att det är där vi 

verkligen går in och tittar på att utvärdera undervisningen för det är den svåraste gruppen att 

utmana      

Rektorerna pratade alla om att det är elevens utveckling som ska sättas främst. Alla elever ska 
utvecklas i grundsärskolan oavsett ämne eller ämnesområde.    

Utveckling måste alltid ske... men kanske inte egentligen mot de närmaste kunskapskraven men man 

kan ändå alltid ha en utveckling, men den kanske inte alltid går att mäta av.    

En rektor uttryckte att även de elever som läser mot ämnesområden har rätt till kunskapsinlärning. 

Jag tycker att det är väldigt man tittar på den delen också för de eleverna med en svårare form av 

intellektuell funktionsnedsättning   

En annan rektor uttryckte när hon talade om elever som läser mot ämnesområden följande;  

du kan alltid ha en hög utveckling men med en liten måluppfyllelse 

Vad egentligen kunskap är var svårt för rektorerna att uttrycka men en rektor gjorde följande 
uttalande:    

Det viktigaste kunskapsmålet är omöjligt att säga det är ju ett samspel av dem alla så eleven får 

möjlighet att uppfatta större kunskapsområden som en helhet utifrån sin potential. Det är ju inte ett 

kunskapsmål men en förutsättning för fortsatt utveckling. Att ha god självkännedom och förståelse 

om sig själv och sina förmågor  

5.4 Assistenternas roll   
Rektorernas upplevelse av elevassisternas roll och utmaningar i yrkesrollen, sett från rektorernas sida, 
var något vi ville söka svar på i denna studie. Gemensamt för rektorerna var utmaningen och behovet 
av utbildade assistenter med kunskap om elevernas behov, och där assietterna ska finnas som ett stöd 
för elevens inlärning och kunskapsutveckling, utifrån ett skolperspektiv. Avsaknaden av utbildade 
elevassistenter var stor och de flesta rektorer har endast outbildade assistenter på sin skola.  En rektor 
sa att avsaknaden av elevassistenter med utbildning var så stor men att en önskan är att;   

i de bästa av världar så skulle man önska att assisterna hade utbildning     

Några rektorer påpekade vikten av att assistenterna behöver förstå sin yrkesroll och se skillnad på 
skola och omsorg det vill säga skillnad på undervisning och fritidsaktivitet. Man upplevde att 
kompetensen finns hos vissa assistenter men att det finns ett behov av kompetensutveckling. En rektor 
sa att det finns kortare elevassistentutbildningar inom länet och att det diskuteras om andra 
utbildningar för just assistenter. De flesta assistentutbildningar fokuserar på diagnoser och inte på 
arbetsuppdraget kring rollen som elevassistent i skolundervisning. 

Det skulle vara skillnad om denna personalgrupp hade lika gedigen kunskap, insikt och förståelse kring 

barns utveckling och inlärning.  Assistenternas arbete med intellektuell funktionsnedsättning är avgörande 

för att lyckas i undervisningen  

Alla rektorer har upplevelser att assistenterna är oerhört viktiga som ett stöd för eleverna och 
undervisningen.  Assisterna är viktiga för att lyckas till en god undervisning uttryckte en rektor. En 
rektor menade att det är viktigt för elevassistenten att förstå att det kan vara tufft och krävande att 
arbeta i grundsärskolan. Där hen ansåg att det måste finnas tid för assistenterna att få handledning av 
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en specialpedagog i sitt arbete.  Även vikten av att lärarna i klassen påverkar assisterna, där lärarens 
förhållningsätt och agerande som förebild är viktigt.    

läraren är som ett verktyg för sina assistenter som måste finjusteras för hur man ska använda det    

Samtliga var överens om att assistenterna har en mycket viktig uppgift som påverkar eleverna och 
elevernas kvalitet på skolan.    

Assisterna är viktiga för att lyckas med en god undervisning  

Rektorerna har en upplevelse av att assistenterna ibland saknar driv och förståelse för sitt uppdrag, där 
de själva behöver bli bättre på att tydliggöra deras arbetsbeskrivning och uppdrag för assistenten. Att 
få ihop alla olika personalgrupper till en enad personalgrupp som vill mot samma mål.  

5.5 Utveckling av grundsärskolan   
Rektorernas upplevelse av grundsärskolan som skolform är uppsatsens huvudfråga. För att 
sammanfatta vad rektorerna sa kring mål och utveckling så knyter vi ihop det som rektorerna hade 
gemensamt kring vad som behöver utvecklas. En majoritet av rektorerna pratade om att 
grundsärskolan som skolform är komplex. Eleverna har alla olika funktionsvariationer och behöver 
extra stöd för sin kunskapsutveckling. Dessutom är klasserna åldersblandade med ett stort antal vuxna 
i klassrummet. Resultat av rektorernas syn på grundsärskolans utveckling är att grundsärskolan är 
uppbyggd utifrån elevperspektiv, där grundsärskola ska ses som en möjlighet och inte ett hinder. 
Samtliga rektorer ansåg att grundsärskolan spelar en viktig roll i Sverige och för elevernas möjlighet 
till en bra skolgång. Flera av rektorerna uttryckte viljan om ett mer samarbete med grundskolan för att 
få en så likvärdig utbildning som möjligt. En önskan var att elever från båda skolformerna möts och 
träffas dagligen.    

likaväl som de ska vara bra kvalitet på undervisningen ska det vara en bra kvalitet på inkludering och 

tillgänglighet   

En rektor påpekade att det bör finnas en central roll på kommunnivå som ska kunna allt kring 
grundsärskolan och att det inte enbart var hens ansvar som rektor. Mer samverkan mellan både 
grundskolan och mellan olika grundsärskolor efterlystes för att grundsärskolan ska utvecklas och just 
nu är inne i en förändringsprocess. Grundsärskolan är en skolform som varierar mycket i sin 
utformning, oavsett om rektorn var chef för en liten eller stor grundsärskola så upplevde rektorerna att 
skolformen är komplex. Där utvecklingen bör ske i form av kompetenshöjande insatser och fokus är 
kunskap.  

alltså jag tänker att min vision för särskolan är att fokus hela tiden ska vara kunskap, att vi ska 

komma bort från omsorgstänket    

att man visar på att det här är skola. Precis som vilken skola som helst!   

Samtliga rektorer upplevde att grundsärskolan har varit fokuserad på omsorg och omvårdnad eller som 
en av de utryckte sig:  

när jag började som rektor här för ett antal år sedan var fokuset bara på omsorg men det har vi lyckats 

vända nu  

Samtliga rektorer upplevde att grundsärskolan fått en undervisningsprofil likt grundskolan. Den nya 
läroplanen bidrar till detta samt direktiv och fokus på ett mer kunskapsutmanande undervisning i 
grundsärskolan. Rektorerna menade dock på att det finns mycket att utveckla vidare inom 
grundsärskolan främst när det gäller kunskapssyn samt att komma ifrån omsorgsfokus.   



18 
 

6 Analys  

Vår studie handlar om att tolka hur några rektorer upplever sin grundsärskola, studien identifierar 
olika teman som rektorer uppfattade som centrala. Dessa är;   

Specialpedagogik och likvärdighet, kompetens, assistenter och skolutveckling.   

Dessa begrepp förekommer hos samtliga rektorer när de pratar om grundsärskolan och om 
undervisning av elever med funktionsvariation. I ett fenomenologiskt perspektiv kan det tänkas att 
rektorerna anser att det grundläggande för skolformen grundsärskola är just dessa begrepp. Dessa 
begrepp och teman innefattar olika kunskaper, förhållningssätt och rektorernas upplevelse av 
grundsärskolan. Husserl (Carlsson, 2009) menar att tankarna alltid är riktade mot ett mål som sedan 
genererar i ett handlande. Vårt resultat kan ha påverkats av att rektorerna har en yrkesprofession med 
ett givet uppdrag där upplevelsen kanske förskönas eller där olika tolkningar blir till ett enda förenklat 
begrepp.  Samtliga rektorer var medvetna om att vi skulle skriva om deras upplevelse utifrån deras 
verklighet och att deras åsikter skulle uppmärksammas. Detta kan ha skapat svar som rektorn anser 
som korrekt och inte det svar som är den egentliga upplevelsen. Resultatet är en tolkning av 
rektorernas värld och ett försök till att förstå den.  Utifrån rektorernas uppfattning och vår empiri 
redogörs resultatet tillsammans med tidigare forskning mot våra fem teman.  

6.1 Specialpedagogik och likvärdighet   
I utbildningssammanhang har specialpedagogik en främjande, förebyggande och stöttande roll. I 
skolan handlar det om kunskap och ett förhållningssätt som utgår från allas rätt och lika värde. Elever i 
grundsärskolan ska ha möjlighet att ingå i en gemenskap där de kan känna delaktighet. I Sveriges 
skollag (2010:800), uttrycks det att hänsyn ska tas till barn och elevers olika behov och att det ska 
finnas en strävan mot att uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning.  

Swärd & Florin (2011) anser att oavsett skolform eller vilka elever lärare undervisar är den 
pedagogiska grunden densamma. Precis som i grundskolan bygger grundsärskolans undervisning på 
påverkansprocesser och lärande. Det som kan skilja är hur lärare och övrig skolpersonal anpassar de 
pedagogiska idéerna och teorierna för eleverna på individuell basis. En individuell anpassning som bör 
ske redan från barnets tid i förskolan och genom hela skoltiden.  

Skolan måste tillgodose elevens rättighet att bli bemött med en anpassad pedagogik som möter elevens 
förståelse och kunskapsnivå. Skolan ansvarar för att lärandet ligger inom elevens proximala 
utvecklingszon, så att eleven utmanas i nya kunskaper och att de lockas till att vilja och att de känner 
lust till att lära sig mer än förut. En elev som aldrig utsätts för att lyckas med något de inte trodde var 
möjligt kan jämställas med att aldrig stimuleras till att försöka och anstränga sig och leder till 
konsekvenser av negativ natur och låg självkänsla (Swärd & Florin, 2011).  

Skollagen (2010:800) hävdar att alla elever har rätt till grundläggande utbildning kostnadsfritt och att 
alla barn som är bofasta i Sverige omfattas av skolplikt enligt föreskrifter. I juli 2019 skrivs två 
paragrafer om, 9 § och 10 §, som gäller skolledare.  Då ska alla som leder det pedagogiska arbetet vid 
en skolenhet samordnas och ledas av en utbildad rektor. Rektorn ska ansvara och verka för utveckling 
av skolan sker.  

Rektorn ska ta beslut som innefattar den inre organisationen och ansvara för att resurser fördelas 
utefter elevernas olika behov och förutsättningar. Med detta i fokus har rektorerna ett stort ansvar för 
att möjliggöra, genomföra och utveckla den specialpedagogiska undervisningen som elever i 
grundsärskolan har rätt till (Skollagen, 2010:800).  

Specialpedagogik är en mångfasetterad utmaning där ett aktivt medvetet arbete behövs enligt 
rektorerna i denna studie för att driva grundsärskolan och specialpedagogiken framåt, även forskning 
visar att skolledare har en viktig roll när det gäller skolutveckling. Berhanu & Gustafsson (2009) 
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menar att ”det är den kombinerade effekten av olika faktorer som har betydelse för den enskilda 
individen i skolsammanhang” (Berhanu & Gustafsson, 2009, s. 96).  

Det ser ut att råda en allmän uppfattning om att det är komplext att undervisa elever 
med funktionsvariation och att specialpedagogik kan ses från så många olika håll. En allmän 
uppfattning är att det bästa för elever med funktionsvariation är att gå i en egen skolform medan en 
annan uppfattning är att en inkluderande undervisning bäst främjar elever. Carlbeck-kommittén, 
(2002) kom fram till att grundsärskolan bör finnas kvar som skolform men att elever med 
funktionsvariation i möjligaste mån ska inkluderas i grundskolan. Detta ställer krav på såväl 
organisation, undervisning och kompetens (SOU 2004:98). En inkluderande undervisning anses vara 
en mänsklig rättighet och ingår i FN:s Barnkonvention (2009) om undervisning för elever med 
funktionsvariation. Barnkonventionen tillsammans med Salamancadeklarationen (2006) utgör den syn 
på barn och undervisning som Sverige ställt sig bakom. Salamancadeklarationen poängterar att 
skolundervisning likt den som bedrivs i grundsärskolan endast i undantagsfall ska bedrivas. 
Grundsärskolans existens strider egentligen, ur ett etiskt perspektiv, mot såväl Barnkonvention som 
Salamancadeklarationen, men då dessa inte är en lag sker inget lagbrott (Regeringskansliet, 2008).  

All forskning och rektorernas egna upplevelser i denna studie, konstaterar rektorns betydande roll, där 
rektorns inställning och ledarskap är viktigt när det gäller undervisning för elever med 
funktionsvariation. Framgångsfaktorer för elever med funktionsvariation att lyckas i skolan gynnas av 
lärare och rektorer som har höga förväntningar och rimliga krav på eleverna, där inte elevens svårighet 
tar överhand. Elever som har viljestarka utbildade lärare med stöd av en tydlig skolledare visar en 
större kunskapsutveckling än elever med outbildade lärare utan styrning och ledning av 
sin skolledare.     

Ett annat etiskt perspektiv kring elever med funktionsvariation är ofta om den oenighet kring värdet av 
att diagnostisera elevens svårigheter, då man menar att det kan stigmatisera och sortera eleven i olika 
fack, klasser eller skolform. Det är lätt att elever med funktionsvariation automtiskt blir placerade i 
specialklass eller i grundsärskola utan att undersöka om eleven faktisk klarar vanlig undervisning.  Det 
specialpedagogiska stödet är ofta särskiljande trots att det finns en ambition för 
ett inkluderande arbetssätt (Skolverket, 2011). Specialpedagogiken och grundsärskolan ska i sin insats 
syfta till att eleven känner delaktighet och får maximalt utbyte i sitt lärande.   

6.2 Kompetens  
För att vara behörig att undervisa i grundsärskolan krävs en speciallärarexamen med specialisering 
mot utvecklingsstörning och en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och 
grundskolans årskurs 1–3 eller mot arbete i grundskolans årskurs 4–9. För att få undervisa elever som 
läser mot ämnesområde krävs avlagd speciallärarexamen och en lärarutbildning. För andra 
yrkeskategorier i grundsärskolan, som till exempel elevassistenter, finns det inget krav på utbildning. I 
läroplanen (Skolverket, 2011) står det att alla som arbetar i grundsärskolan ska “uppmärksamma och 
stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en 
god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 2011, s. 9). 

Skolverkets olika granskningar av grundsärskolan visar att lärarnas kompetens kan behövas förstärkas, 
då eleverna i grundsärskolan inte alltid får den undervisning och kunskapsutmaning de har rätt till. 
Tyvärr visar både forskning och rektorernas ärlighet på att grundsärskolan saknar utbildad personal. 
Alltför många av grundsärskolans personal saknar utbildning oavsett om de är anställda som lärare 
eller elevassistent. Statistik från Skolverket (2018) visar att endast 15 procent av lärarna i 
grundsärskolan, år 2016/2017, har den utbildning som krävs för att få undervisa.   

Alla rektorer konstaterade vikten av att ha en helhetssyn kring eleven, där den pedagogiska 
utmaningen blir att finna lösningar runt funktionsvariationen. Personalen skall fokusera på möjligheter 
istället för elevens funktionsvariation och det eleven inte kan. Kommunikation är en förutsättning för 
delaktighet och lärande (Swärd & Florin, 2014). Kommunikationen behöver fungera och har en stor 
betydelse för elever i grundsärskolan. 
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För att de olika personalkategorierna skall arbeta med varandra och inte bredvid varandra måste 
diskussioner med tydliga ramar, tydligt innehåll och tydligt fokus på pedagogik, elever, bedömning 
och lärande få ta mer plats i grundsärskolan vilket rektorn behöver ge förutsättning för. 

Yrkesgrupperna inom grundsärskolans verksamhet har genom sina utbildningar och uppgifter olika 
roller och ansvarsområden, vilket rektorerna tydligt påpekade kan bli till ett dilemma om man inte 
samarbetar med varandra och utformar en tydlig plan kring undervisning, mål och omsorg.  

6.3 Elevassistenten   
I grundsärskolan är elevassistenterna med under hela elevens skoldag och efter skoltid växlar 
arbetsuppdraget till att arbeta som pedagog på fritidshemmet. Elevassistenter arbetar ofta på 
instruktion från läraren, där den ansvarige läraren har huvudansvaret för hur undervisningen ska 
bedrivas. Som pedagog på fritids ska elevassistenterna arbeta under eget ansvar samt förhålla sig till 
fritidshemmens läroplan. Via samarbete i arbetslag ska de möjliggöra för pedagogiska och utvecklande 
aktiviteter för eleverna på fritids. Det som möjliggör kunskapsutvecklingen i skolundervisningen och i 
den pedagogiska verksamheten, är att elevassistenten ska vara införstådd med sitt arbetsuppdrag i 
klassrummet.  

Rektorerna var alla enade kring uppfattningen att assistenterna har en viktig roll i grundsärskolan. De 
flesta rektorer såg elevassistenterna som ett viktigt hjälpmedel för en fungerande undervisning likt det 
som Grunewald (2008) hänvisar som elevassistenternas huvuduppgift, när grundsärskolan 
lokalintegrerades på 1980-talet. En av rektorerna utmärkte sig då hen ansåg att det var viktigt med 
utbildade assistenter, vilken hen prioriterade, då elevassistenterna fick gå fortbildning och kurser under 
sin anställning.   

Avsaknad av en formell utbildning till elevassistent gör att elevassistenternas uppdrag och 
kompetenser varierar mycket från skola till skola. En viktig del är organisationen och att rektorn 
möjliggör ett samarbete mellan lärare och assistenter. Att tid till möten ges och att läraren behöver 
vara tydlig i sin lärarroll. Det finns begränsad forskning kring assisternas roll och deras påverkan på 
grundsärskolan. Elevassistenterna har ökat i skolan och uppdraget som elevassistent är oklar i sin 
utformning.    

Rektorerna påpekade det komplexa med elevassistenternas olika bakgrund och utbildning. De 
outbildade elevassistenterna får ibland agera som lärare. Elevassistenternas roll och funktion i skolan 
är att vara ett stöd för eleverna. Det finns inga formella krav på utbildning av elevassistenten utan det 
är rektor som bedömer behovet av enskild utbildning för assistenten.    

6.4 Skolutveckling i grundsärskolan  
Skolverket (2018) hänvisar för fjärde läsåret i rad, att elevantalet i grundsärskolan ökar. Läsåret 
2017/2018 gick det 10 612 elever i grundsärskolan. Det är en ökning med nästan sju procent jämfört 
med föregående läsår. Swärd & Florin (2014) menar att för att få verksamheten i grundsärskolan att 
fungera behöver rektorer ha kompetens och insikt i det dagliga arbetet. Den enskilda skolans 
traditioner, synsätt och värdegrundsarbete påverkar även i stor grad. Utifrån vårt resultat framkommer 
det att flertalet av rektorerna menar att grundsärskolan måste bli mer lik grundskolan när det 
gäller undervisning. Rektorerna ser att grundsärskolans ständigt ökade elevantal har delvis sin 
förklaring i att grundskolan inte har resurser att hjälpa eleverna. Rektorerna var alla eniga om att det 
krävs en god ekonomi och engagerade pedagoger för en god skolutveckling för grundsärskolan ska 
kunna ske.  

I resultaten har det framkommit att inte alla rektorer har erfarenhet och kunskap om elever med 
funktionsvariation. De saknar även specialpedagogisk kompetens vilket leder till att rektorerna 
behöver använda sig av annan profession för att få stöd och hjälp.  
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Vad som är den optimala skolgången för elever med funktionsvariation finns det inget precist svar på 
och åsikterna går isär. Om det i framtiden enbart ska finnas en skolform för alla elever behövs det 
stora förberedande förändringar i både grundskola och grundsärskola. Studier (Bachmann, Haug & 
Nordahl, 2016) visar att vid inkludering av elever med funktionsvariation i vanliga klasser så 
exkluderas eleverna ofta pga. otillräckliga anpassningar eller att eleven blir sittandes med andra 
uppgifter eller isolerad i rum tillsammans med andra elever som behöver extra stöd.    

Grundsärskolan kännetecknas av en skolform med många vuxna, ibland lika många som elever, vilket 
gör den vuxenstyrd. Lärarna och assietternas anammar ofta ett vuxenperspektiv och där de vuxnas 
behov och tyckande kring grundsärskolan som arbetsplats ligger i fokus mer än elevernas behov och 
möjlighet till kunskapsutveckling. Bristen på behöriga lärare och utbildad personal gör att 
grundsärskolan skiftar i kvalitet.   

Att leda det pedagogiska arbetet som rektor och lärare oavsett skolform, innebär att se till att alla 
elever når sin närmaste proximala utveckling zon som Vygotsky förespråkade. Rektorn ska se till alla 
elevers bästa och göra de anpassningar som krävs. Håkansson & Sundberg (2016) beskriver denna 
proximala utvecklingszon som ett begrepp att förstå, hur en individ, behärskar en ny färdighet eller 
förstår ett nytt begrepp, då är det också är nära en ny kunskap.  
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7 Diskussion  

Rektorerna anser att specialpedagogik ska understödja, hjälpa och förebygga eventuella hinder för 
kunskapsutveckling för elever med funktionsvariation och elever i behov av särskilt stöd. 
Specialpedagogik i sig gör ingen skillnad på skolform då specialpedagogik är ett förhållningssätt med 
problemlösning i fokus anser rektorerna.    

Det är specialpedagogiken i sig, och inte den som utför, det vill säga lärarens egna förhållningssätt till 
specialpedagogik som ska styra.  Skolan och rektorn behöver ge eleven individuella strategier, redskap 
och möjligheter för att måluppfyllelse och kunskapsinhämtning ska ske. Varje elev måste göras 
delaktig i sin egen lärprocess och känna ansvar för den, vilket Skolverket (2011) anser som en av 
skolans huvuduppdrag.  Specialpedagogik behöver ha ett framåtriktat syfte där specialläraren enligt 
rektorerna har ett stort ansvar för dess utveckling. Skolan behöver arbeta i team och grundsärskolan 
behöver aktivt samarbeta med elevhälsan. Att specialkompetensen finns i grundsärskolan där 
specialpedagoger finns som ett stöd till speciallärare var några rektorer eniga om.    

Några rektorer uttryckte att det är viktigt att specialkompetens finns på skolan i form av elevhälsoteam 
och att kompetensen måste vara tillgängligt för alla elever, oavsett skolform.    

Likvärdighet och alla elevers rätt till lika utbildning blir ofta en form av en inkluderad undervisning i 
grundskolan. Forskning visar att länder som Finland och Norge som bara har en skolform så hamnar 
elever med funktionsvariation i små egna grupper med specialpedagogiskt stöd. 

Vi anser att för en kompetensutveckling för likvärdighet ska ske behöver rektorer och all skolpersonal 
diskutera och utveckla ett gemensamt synsätt som bottnar i värdegrund och allas elevers rätt till 
utbildning. Vi menar att det är viktigt att använda ett samlat begrepp kring elever 
med funktionsvariation. De olika begreppen om elever med funktionsvariation, som skolan använder 
signalerar tydligt på vilket sätt man upplever och värderar undervisning i grundsärskola. Idag finns 
det många olika benämningar på elever med funktionsvariation. Utvecklingsstörd och intellektuell 
funktionshindrad är två varianter som vi anser direkt associeras till något negativt och till en 
svårighet. På samma sätt är det olyckligt att begreppet “träningsskola” fortfarande benämns och finns 
kvar i såväl läroplan som skollag. Begreppet träningsskola har ersatts med “undervisning i 
ämnesområden” vilket är bra, då ordet träning förknippas med aktiviteter i skolan av ständig träning 
och en ständig förberedelse för kommande verksamheter.   

Likvärdighet och specialpedagogik är en form av bemötande och ett förhållningssätt som bäst skapas 
via tillit och förtroende.  All personal är tjänstemän som arbetar i grundsärskolan vilket gör att det 
finns tydliga regler och lagar kring arbetsuppdrag (Swärd & Florin, 2014).  

Ett problem som grundsärskolan står inför är avsaknaden av behörig personal. Det finns inte 
tillräckligt med utbildade speciallärare med specialisering utvecklingsstörning, vilket gör att 
undervisningen blir lidande. Kravet på att alla lärare som undervisar i grundsärskolan ska ha 
en grundlärarexamen tillsammans med en speciallärarlegitimation med specialisering 
utvecklingsstörning, har skjutits fram till juni, 2021 (SOU 2017: 51). En farhåga är att ambitionen till 
kompetenshöjning läggs på is så att utvecklingen stannar upp. Rektorerna har en viktig roll för att 
grundsärskolans personal utbildas och att speciallärare anställs. De behöver medvetet arbeta för att 
höja statusen och skapa en mer positiv bild av elever med funktionsvariation.  Den nya 
stadieindelningen ställer högre krav på timplanering, innehåll i undervisning och ett steg närmre 
grundskolan i arbetssätt vilket kan bidra till ett ökat kunskapsfokus. 

Rektorerna var alla överens om att assistenterna har en viktig roll i grundsärskolan. Elevassistenterna 
ska fungera som ett stöd i kunskapsutvecklingen för eleven. Assistenterna måste möta eleverna 
förutsättningslöst och sträva efter en förståelse för eleven. Rektorerna ser ibland att assisterna gör 
skoluppgifter åt eleven vilket blir en björntjänst. Eleven blir berövad sin egen kunskapsinhämtning och 
känslan av att kunna själv.     
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Assistenterna har en viktig roll där kunskap om eleverna är av stor vikt och därför är behovet stort av 
kompetensutveckling. Denna kompetens kan vara i form av utbildning och handledning. Rektorerna 
har en viktig uppgift att se till att samarbetet mellan lärare och elevassistenter fungerar. De behöver 
skapa förutsättning för handledning och möte vilket ofta är svårt då elevassistenten arbetar även på 
fritidshem.    

Assistentens dubbla roll är en annan aspekt som kan försvåra yrkesrollen. Under skoltid är 
elevassistenten i klassen med ett kunskapsuppdrag och på eftermiddagen växlar rollen till pedagog på 
fritids. Elevassisterna behöver förstå sin yrkesroll. En rektor uttryckte att hen ansåg att ansvaret för att 
elevassistenterna klarar sitt arbetsuppdrag ligger på läraren. Där läraren ska vägleda assistenten i sitt 
arbete. Det kan dock bli komplext, då det inte står i lärarens uppdragsbeskrivning om ledning och 
styrning av elevassistenterna. Skolverket (2011) hänvisar att det är rektorns ansvar att personalen får 
den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter och 
kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap och att lära av varandra för att utveckla 
utbildningen” (Skolverket, 2011, s.14).  

Håkansson & Sundberg (2016) skriver om skillnaden mellan skolutveckling och skolförbättring. En 
vanlig missuppfattning är att det är lättare att arbeta med elever med funktionsvariation för att 
kunskapskraven är lägre. Där skolutveckling ofta handlar om olika förutsättningar kring kvalitetsarbete 
i skolan, undervisning och lärarens roll, medan skolförbättring även handlar om skolans uppdrag och 
måluppfyllelse. Rektorer och lärare arbetar med komplexa frågor som rör etiska aspekter kring elevens 
sociala och emotionella mål. I grundsärskolan läggs mycket arbete med dessa frågor. De målen är 
svåra att mäta och det som inte mäts blir svårbedömt. Det är en stor utmaning både för rektorer och 
lärare i grundsärskolan där rimliga mål behöver sättas och med fler mått på utveckling krävs.    

Skolförbättringsarbetet behöver vägledas av en robust förändringsteori som ser realistiskt, men alltjämt 

hoppfullt, på att stimulera elever till växt och djuplärande. Det handlar om att sätta rimliga och uppnåbara 

mål (Håkansson & Sundberg, 2016, s.87).    

Ett hinder för grundsärskolans utveckling är den förutfattade mening som finns kring grundsärskolan. 
Det ”särskilda” tar över och skolformen anses ibland vara annorlunda. Kunskapskraven är lägre vilket 
bidrar till att kunskapsutvecklingen hålls på en låg nivå. En risk för grundsärskolans utveckling är att 
rektorerna inte alltid har kompetens eller erfarenhet av elever med funktionsvariation. Rektorernas 
pedagogiska ledarskap är en viktig förutsättning för att skolan ska kunna uppnå de nationella målen. 
Detta pedagogiska ledarskap hamnar ibland i periferin då rektorn först och främst ska vara 
huvudmannens företrädare. I skollagen (2010:800) framställs inte längre rektor som lärarnas, utan som 
huvudmannens representant och därmed intar rektor en tydligare chefsposition i relation till sin 
personal. Skollagen förutsätter att huvudmannen anställer en rektor som har kunskaper om skolans 
styrning och kan företräda huvudmannen på ett tillfredsställande sätt. Swärd & Florin (2014) lyfter i 
en rapport som Skolverket gjorde i början av 2000-talet det stora bortfallet av rektorer på en konferens 
speciellt riktad till rektorer verksamma inom grundsärskolan. Av de 1300 rektorer som var inbjudna 
kom endast 415 stycken rektorer, vilket är en tredjedel. Denna låga uppslutning är anmärkningsvärt 
och författarna ifrågasätter vad detta berodde på, om det var tidsbrist eller om det kan vara så att 
grundsärskolan har låg prioritering inom skolverksamheten? (Swärd & Florin, 2014) 

Grundsärskolans status behöver höjas främst genom kompetensutveckling och med behöriga lärare, 
vilket pågår via regeringens stadsbidragssatsning på speciallärarutbildningar runt om i landet. 
Lagkravet på att den som undervisar i grundsärskolan är utbildad speciallärare har framflyttats till juni 
2021 i hopp om att få ytterligare respit att rekrytera behöriga lärare till grundsärskolorna (SOU 
2017:51).   

Grundsärskolan och undervisning för elever i behov av särskilt stöd eller funktionsvariationer dyker då 
och då upp i samhällsdebatter av politisk karaktär där det debatteras om vad som inte fungerar, vad 
som görs fel samt förslag på vad som bör göras. I april 2018 skrev Liberalernas partiledare, Jan 
Björklund i DN Debatt, en kritisk artikel om inkluderingstanken med motivering att det inte gynnar 
elever med inlärningssvårigheter att gå i vanlig klass. Björklund vill se fler speciallärare i skolan, 
särskilda undervisningsgrupper samt möjlighet för eleven med extra år i skolan (Björklund, 2018). 
Artikeln fick kritiska repliker, dels en grupp verksamma specialpedagoger “Specialpedagoger för 
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skolutveckling” (Aspling Davidsson et al., 2018) samt två verksamma professorer i specialpedagogik, 
Simo Vehmas och Markko Jahnukainen (Vehmas & Jahnukainen, 2018). Specialpedagogerna lyfte att 
det inte är inkluderingen i sig som orsakar att många elever i önskad utsträckning inte når sin fulla 
potential utan att det handlar om lärarnas okunskap i att utföra behovsbedömningar och där de behöver 
professionell hjälp i dessa kravfulla åtaganden. Konsekvenserna blir att skolorna fallerar och hamnar i 
generaliserbara lösningar som får motsatt effekt då eleverna inte får den undervisning de har rätt 
till. Det måste satsas på att organisera och möjliggöra för “tvärprofessionella evidensbaserade samtal i 
skolverksamheten” enligt specialpedagogerna, för att synliggöra och analysera elevernas totala 
skolsituation (Aspling Davidsson et al., 2018). Skolutveckling inom specialpedagogik kan enligt vår 
empiri och forskning ibland stanna av. Detta på grund av att fokus läggs på orsakerna till stödbehovet 
utifrån den enskilda elevens svårighet. Eleven själv blir bärare till problemet, istället för att även titta 
på hur skolmiljön fungerar och hur skolmiljön i sig är bärare till svårigheterna.   

Specialpedagogerna anser att det inte finns vetenskapligt stöd för att generaliserbara lösningar, såsom 
särskilda undervisningsgrupper, ska fungera som adekvat stöd för denna elevgrupp. Man befarar att 
dessa lösningar kan leda till fler utanförskap och en annan typ av exkludering än den Björklund 
hänvisar till (Aspling Davidsson et al., 2018).  

Simo Vehmas och Markko Jahnukainen kritiserar Björklunds uttalande med att det är okunnigt och 
visar på brist av medvetenhet om mänskliga rättigheter och etik att uttala sig om inkluderande 
undervisning när man inte har kunskap om hur segregerad undervisning, både historiskt och i nutid, 
har fungerat och fungerar idag. Professorerna avslutar sin kritiska replik till Björklund genom att 
upplysa honom om och detta är evidens:   

Inkluderande undervisning grundar sig inte i att alla elever är likadana. Det är snarare så att en 

inkluderande skola och undervisning grundar sig i uppfattningen att alla barn, trots sina individuella 

olikheter, har rätt att leka, lära och växa upp i gemenskap med andra i ett samhälle som inte strävar 

efter att radera olikheter, utan engagerar sig i och med dem (Vehmas & Jahnukainen Replik DN 

Debatt, 2018-04-21). 

7.1 Kontroversiella åsikter om grundsärskola  
Sverige är ett av få länder i världen som har en egen skolform för elever med funktionsvariation. I 
Salamancadeklarationen (2006) och i FN:s standardregler (2009) förespråkas dock att elever med 
funktionsvariation ska inkluderas i skolan.  I Sverige har grundsärskolan en stark ställning. De finns 
röster för att avskaffa grundsärskolan som skolform. Efter kommunaliseringen av den svenska skolan 
uppkom debatten om att avskaffa grundsärskolan som en egen skolform. I början av 1900-talet beslöt 
man att den skulle behållas. Carlbeck-kommittén (2003) föreslog att undervisningen skulle ske i den 
vanliga skolan oavsett funktionsvariation. Dåvarande utbildningsminister Jan Björklund ansåg inte det 
var en bra idé och sedan dess är det en död politisk fråga. De senaste åren har frågan åter kommit upp. 
I tidningen Specialpedagogik (2018) menar Stefan Eklund Åkerberg och Maria Svensson att 
grundsärskolan bör avskaffas. De menar att grundsärskolan är segregerande och skiljer ut elever och 
där grundsärskolan begränsar elevernas framtid. Eklund & Åkerberg (2018) menar att skolan måste 
systematiskt arbeta med tillgänglighet och där samordning mellan skola, elevhälsa och myndigheter 
skulle kunna ge rätt förutsättningarför att grundsärskolan succesivt går in i grundskolan.  

I Skollagen (2010:800) formuleras syftet med utbildningen som ges inom grundsärskolan:   

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 (2010:800, kap11, 2 §).  

  
Swärd & Florin (2014) ifrågasätter grundsärskolan som skolform och menar att om det ska ske en 
utveckling inom specialpedagogisk undervisning måste alla som verkar inom den ändra sitt synsätt 
kring lärande för elever med funktionsvariation. Alla aktörer måste verka för att vara goda 
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ombudsmän för eleverna samt anamma ett nytt synsätt att samhället gynnas av mångfald och bortse 
från “dom och vi”- tänk. Det finns en stor risk för individcentrering om elevernas diagnoser får för 
stort fokus när vi tänker oss undervisning för denna målgrupp.   

“Istället för en skola för alla kanske vi ska ha en skola som alla behöver” menar Swärd & Florin 
(2014, s.142) och poängterar att skolan behöver vara tillåtande till olikheter, innefatta flexibla 
lösningar samt utmärkas av aktörer som har ett helhetstänk när det kommer till varje enskild elevs 
utbildning och undervisning. De anser att Sverige i egenskap av ett modernt demokratiskt land borde 
endast ha en skolform. På så sätt skulle alla aktörer inom grundsärskolan samt samhället runt omkring 
den, tvingas att ändra utformning av undervisningen och acceptera en gemensam undervisning i en 
skola i ett samhälle av demokratiska värderingar.   

Till denna studie var det svårt att finna information om hur rektorer ställer sig generellt i sina åsikter 
om grundsärskolan som skolform men Skolinspektionens rapport (2010:15) kan kanske ge någorlunda 
svar på hur detta kommer sig genom evidens:  

Skolinspektionen har i sin regelbundna tillsyn av skolor uppmärksammat brister i rektors förtrogenhet 

med verksamheten och det pedagogiska ledarskapet. I var tredje grundskola är inte rektor i tillräcklig 

omfattning förtrogen med det dagliga arbetet och har i praktiken inte rollen som pedagogisk ledare, 

enligt resultat från den regelbundna tillsynen. Skolinspektionen har under 2009 också riktat kritik till 

sju av tio inspekterade grundskolor när det gäller det systematiska kvalitetsarbetet. Skolinspektionen 

konstaterar att rektor alltför sällan har en samlad bild av hur kunskapsresultaten ser ut i den egna 

skolan. Utvärdering och analys är ofta bristfälliga och rektor saknar därför viktiga utgångspunkter för 

sitt beslutsfattande (Skolinspektionen, 2010:15, s 11) 

Om rektorer i allmänhet, inte är tillräckligt insatta i grundsärskolan som skolform är det naturligtvis 
svårt att ha en uppfattning om den, vare sig det är för eller emot. 

7.2 Slutsats   
Studiens syfte är att ta reda på rektorers upplevelser på grundsärskolan och undervisning av elever 
med funktionsvariation. Vi har i denna uppsats tydligt sett, att det agerande som en rektor anammar i 
sin yrkesroll betyder mycket för utvecklingen på den specifika skolan. Rektorn har mandatet att ge 
möjlighet till utveckling eller bromsa den. Om förändringar ska ske behövs det handling. Ett 
ställningstagande där man som rektor är ansvarig för grundsärskolans utveckling och framtid och där 
rätt begrepp kring elever med funktionsvariation används. Forskning visar att historien alltid påverkar 
en organisation och dess möjlighet till utveckling och där styrningen av organisationen har en central 
roll i dess möjlighet till att utvecklas. Detta visar skolreformernas omorganisering tydligt på i våra 
grannländer Finland och Norge. Trots omfattande omorganiseringar är det inte problemfritt att bedriva 
undervisning inom den ordinarie skolformen för elever med funktionsvariation eller elever med 
särskilt stöd. Det krävs kontinuerlig uppföljning och utvärdering samt aktuella resurser och 
åtgärdssatsningar.  

Grundsärskolan är fortfarande inriktad på fostran och förberedelse, något Berthén (2007) påvisar är det 
särskilda med grundsärskolan som skolform. Skolinspektionens rapport (2010) visar även på detta 
omsorgsfokus. Undervisningen av elever med funktionsvariationer debatteras ofta, men där individer 
med funktionsvariation själva exkluderas i debatten. Det borde vara självklart att elever med 
funktionsvariation får möjlighet att föra sin talan och påverka sin egen skolgång och framtid.    

En ansvarfull och medveten rektor har kunskap i historiken kring undervisningen för elever med 
funktionsvariation. Grundsärskolans historiska rötter, bristen på behöriga lärare, låg kompetens bland 
elevassistenter och en okunskap och till viss del även fördomar, kring undervisning av elever med 
funktionsvariation, ser vi, utifrån denna studie och tidigare forskning, är det som hindrar 
grundsärskolans utveckling till att bli mer likt grundskolan. Det behövs sättas in rätt resurser och 
kompetens för att säkerhetsställa en likvärdig utbildning där alla elever har samma rättigheter. 
Kompetenshöjande insatser behövs sättas in i grundsärskolans alla led och även i ett större perspektiv. 
För att detta ska bli möjligt behövs en engagerad, driven och beslutsam rektor samt en skolledning 
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med rektorn som ledare som möjliggör detta på alla plan. Grundsärskolan behöver ta steget fullt ut 
med rektorn i spetsen för att synliggöras som skolform.  

7.3 Metoddiskussion   
Vi anser att kvalitativa intervjuer är ett bra metodiskt tillvägagångssätt för att få empiri till vår studie 
utifrån vårt syfte. Vi har fått en djupare inblick till hur skolledarna tänker och resonerar kring 
grundsärskolan som skolform utifrån våra intervjuer. Utifrån intervjusvaren fick vi teman från 
rektorernas upplevelse vilket är uppsatsen kärna. Husserls (Szklarski, 2015) teori och metodologi blev 
inspiration där essensen är rektorernas upplevelse av grundsärskolan.   

Vi har genom vår kvalitativa och fenomenologiska ansats ringat in hur rektorerna upplever 
grundsärskolan. Utifrån studiens syfte vidhålls att metodvalet är rätt för att kunna besvara studiens 
frågeställning. I kvalitativa intervjuer ligger tyngdpunkten på informanternas egna uppfattningar och 
synsätt. För att få en mer nyanserad och bredare bild kring rektorerna uppfattning om grundsärskolan 
skulle en fördel vara att intervjua fler än sex rektorer.  Detta var dock inte möjligt på grund av de 
begränsade omfånget av denna studie.   

Denna uppsats har på olika sätt kunna gjorts annorlunda. Om vi valt en annan metod hade svaren och 
uppsatsens tema förmodligen blivit annorlunda. Förutom intervjuer tänktes till en början att även 
enkäter skulle ingå i denna studie för att få en större mängd data. Med enkätsvar hade uppsatsen visat 
på andra parametrar, där en kvantitativ ansats redogjort för andra faktorer kring lärartäthet, elevantal 
och grundsärskolans utformning eller via ett större underlag av intervjuer visat på en generalisering av 
resultatet. Detta uteslöts dock då uppsatsen har ett fenomenologiskt perspektiv kring rektorers 
upplevelser om grundsärskolan. Med enkät med slutna svarsalternativ hade inte rektorerna kunnat 
uttrycka sina upplevelser fritt. En kritisk aspekt kring uppsatsen är vår förförståelse kring 
grundsärskolan som skolform. Vi har på intet sätt påverkat våra informanter men det är i kvalitativ 
forskning en svårighet att kunna vara helt neutral. Om mer tid funnits till vårt förfogande hade vi gärna 
skickat ut enkäter eller intervjuat fler rektorer för att få en större uppfattning kring fenomenet 
grundsärskolan.  

Vi är dock eniga om att rektorerna är nyckeln till grundsärskolans utveckling och att det är en rektorns 
personliga åsikt kring en fråga som blir det slutgiltiga för genomförandet.   

Vårt resultat kan inte överföras till andra rektorer än de undersökta. Vi har följt riktlinjerna för de 
forskningsetiska principerna och på så sätt minimerat de etiska problem som kan uppstå i 
genomförandet av studien. Som intervjuare kan man hamna i lojalitetskonflikt med informanten, 
speciellt om informanten är chef. Några andra forskningsetiska dilemman har inte uppkommit i denna 
studie.   

7.4 Förslag till fortsatt forskning   
Denna studie belyser det komplexa med två grundskoleformer i Sverige och att rektorerna har en 
viktig roll för grundsärskolans utveckling.  

Vi efterlyser mer forskning på utvecklings- och kompetenssatsningar inom grundsärskolan. Både på 
organisationsnivå samt individnivå, det vill säga utvecklingsarbete inom grundsärskolan som skolform 
och kompetensutveckling inom rektorsrollen med fokus på elever med funktionsvariation.    

Ett pågående forskningsprojekt ”forskning ska utveckla särskolan” som startade år 2016 och pågår i 
fyra år. Syftet är att ge en bild av hur undervisning och lärandemiljö i grundsärskolan fungerar, något 
det idag saknas forskning på. Projektet leds av Kerstin Göransson, docent i specialpedagogik och 
gästforskare vid Karlstads universitet, samt av Claes Nilholm, professor i pedagogik med inritning mot 
specialpedagogik vid Uppsala universitet (Larson, 2015). Detta innebär att grundsärskolan kommer i 
fokus, något som inte bara gynnar eleverna utan även lärare, elevassistenter och inte minst rektorer i 
grundsärskolan.   
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När det kommer till rektorernas roll i grundsärskolan, så finns det inte mycket forskat kring 
kompetensutveckling och förberedelseutbildningar som kan komplettera eller ingå i grundutbildning 
och/eller kompetensutbildning av redan aktiva rektorer. En studie av Lyons (2016) i Kanada och en 
studie av Collins & White (2001) från USA visar dock på stora vinningar att lägga in förkunskaper i 
rektorsutbildning om undervisning av elever med särskilt stöd och elever med funktionsvariation.    

Lyons (2016) åtgärdsstudie i Kanada ville se vad blivande rektorer och verksamma rektorer ansåg och 
upplevde i en förberedelseutbildning med inkluderande praxis och kunskaper. En kompetensutbildning 
inom inkluderingsarbete, förhållningssätt och kunskap kring elever med funktionsvariation samt elever 
i behov av särskilt stöd. En utbildning som syftade till att stärka både de blivande och de verksamma 
rektorerna i sin yrkesroll. Studien visar på ett stort behov av utbildningar av detta slag och studiens 
syfte fick genomgående positiv respons hos deltagarna. 

Collins & White (2001) visar i en studie och utbildningsförslag för rektorer i förskola och skola 
beträffande inkluderingsarbete och undervisning för elever med NPF-störningar (NPF-
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Utbildningen bygger på tre huvudkategorier: utbildning i 
ledarskap och förvaltningstyre, utbildning i systemstrategier för specialutbildningsprogram för NPF-
elever samt disputera utbildningens resultat på såväl nationell nivå, statlig och inte minst regionalt. 
Studien resulterade i skräddarsydda kurser i specialundervisning och –pedagogik, en praktik av 
seminarium för effektiva strategier av kognitiva kompetenser, strategier för ledarskap i särskilda 
ämnen där färdighet och kunskap utvecklades samt dokumentation av utvärdering och demonstration i 
de tillämpade kompetenserna.  

Vi tror att det finns behov av fortsatt forskning kring rektorns roll som ansvarig för grundsärskolan 
och hur undervisning kan anpassas så att alla elever lyckas i sin kunskapsutveckling.     

Vi eftersöker även forskning där elever med funktionsvariation själva får möjlighet att utvärdera och 
lämna synpunkter på sin skolgång. Vi anser att det finns ett behov och att det även borde vara en 
rättighet att elever aktivt själva får tycka till om sin egen utbildning och skolgång. Vi menar att alla 
elever, oavsett skolform, oberoende funktionsvariation eller behov av särskilt stöd inkluderas i denna 

rättighet. Vi önskar en framtida skola med större elevinflytande och delaktighet där inkludering och 
tillgänglighet går hand i hand med undervisning och kunskapsutveckling. Vem om inte eleverna 
själva, sitter på den största erfarenheten och om eleverna ges möjlighet att berätta om sina upplevelser 
för en lyhörd rektor, då blir allt möjligt! 

Forskningen i Sverige och internationellt kan vägleda när ”den ideale rektorns” utövande av ledarskap 
ska beskrivas. Dock är det viktigt att erinra om att de faktorer som konstituerar det goda ledarskapet i 
skolan till stor del är beroende av det sammanhang som rektorn verkar i. En rektor som fungerar väl på 
en skola kanske fungerar sämre på en annan (SOU 2015:22). Kanske är det så att rektorns ansvar och 
befogenheter behöver stärkas? 
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9 Bilagor  

9.1 Bilaga 1   
Hej skolchef!   
   
Vi heter Maria Larsson och Åsa Malmstedt och läser sista året på speciallärarprogrammet, 
specialisering mot utvecklingsstörning vid Stockholms universitet. Denna termin skriver vi ett 
examensarbete som handlar om grundsärskolan och balansen mellan omsorg och lärande i 
undervisningen. Som en del i detta arbete är vår önskan att göra en intervju angående din 
upplevelse av grundsärskolan som skolform. Denna intervju kommer tillsammans med flera 
andra intervjuer att bilda basen i vårt arbete. Dina svar är intressanta även om du inte har så 
stor erfarenhet av grundsärskolan. Ditt deltagande är självklart frivilligt, men det är viktigt för 
vår studies kvalitet att så många skolledare som möjligt svarar.    
   
Dina svar kommer avidentifieras och kommer inte kunna kopplas till dig som person, och 
lyder under Vetenskapsrådets etiska regler. Allt deltagande kommer behandlas konfidentiellt, 
vilket innebär att den som läser det färdiga arbetet inte kommer kunna identifiera vilka 
personer eller i vilken ort, kommun eller stad som skolan ligger i.    
   
Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor.    
Vi kommer höra av oss i början av oktober.    
   
Vänliga hälsningar och hopp om ett intervjumöte.   
   
Åsa Malmstedt                                    Maria Larsson           
asma2750@student.su.se                    mala5390@student.su.se   
   
   
Kurs kod: Självständigt arbete (UQ4SLY, 100 %)   
   
Vår handledare heter Malin Rohlin och är lektor i pedagogik vid Stockholms 
Universitet. malin.rohlin@specped.su.se   
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9.2 Bilaga 2 

Intervjuguide till rektorer för 

grundsärskolan   
   
Intro:    
  

”Sverige är ett av få länder i världen som har en egen skolform för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning, nämligen särskolan. Både FN:s standardregler samt 

Salamancadeklarationen talar dock för att även dessa elever ska inkluderas i en enad skola. 

Syftet med vår studie är att belysa särskolans som skolform. I begreppet ”en skola för alla” 

är intentionen att alla elever i den svenska skolan ska ha lika rättigheter till 

kunskapsinhämtning. Alla elever oavsett skolform bör ha samma chans till en skola som 

främjar inkludering och möjlighet att utvecklas så långt eleven bara kan. Vi har sett att det 

skiljer på hur särskolan är organiserad och att det är otydlig när det gäller hur utbildningen 

ska bedrivas. Flera vetenskapliga avhandlingar och rapporter har påvisat att särskolan 

fortfarande har ett fokus på omsorg istället för på kunskap.   

   
Denna termin skriver vi ett examensarbete som handlar om visionen för grundsärskolan och 

balansen mellan omsorg och lärande i undervisningen. Som en del i detta arbete är vår 

önskan att göra en intervju angående rektorers syn på grundsärskolan som skolform. ”   
   
   
_________________________________________________________________________   
   
Bakgrundsfrågor:   
   

• Ålder   
• Kön   
• Yrkesbakgrund:    
• Hur lång arbetserfarenhet har du som rektor för grundsärskolan?   
• Har du erfarenhet att arbete med människor med funktionsvariationer?   

   
   
Huvudfrågor: 
   

1. Hur upplever du som rektor den specialpedagogiska funktionen i skolan med 
fokus på grundsärskolan?   

 

2. Vilken kompetens anser du är viktig i arbetet i grundsärskolan? Finns den 
kompetensen idag?   

 

3. Vad känner du till om grundsärskolans elever och elevernas olika behov?    
 

4. Vad anser du är det viktigaste kunskapsmålet för eleverna med 
funktionsvariation?    
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5. Hur ser du på elevassistenternas arbetsuppgift? Upplever du det är viktigt att 
elevassistenterna har kännedom om kunskapsinhämtning hos 
elever med funktionsvariationer?  

 
6. Vad är din vision för grundsärskolan? Hur ser du på grundsärskolans 

utveckling? Finns det en vision om “en skola för alla”? (tillgänglighet)   
 

7. Övriga synpunkter eller kommentarer   
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