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Godkänd i särskolan  

- pedagogiskt meningsskapande i betygssättning i skolformen 

särskolan  

Barbara Kowalska 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur pedagoger i särskolan skapar mening i 

betygssättningen av elever i denna skolform. Studien har genomförts i en fokusgrupp som i 

kvalitativa samtal vid tre tillfällen har diskuterat betygssättning i särskolan allmänt samt med 

utgångspunkt i grundsärskolans nationella dokument. Materialet har analyserats utifrån ett teoretiskt 

perspektiv med det poststrukturalistiska och Michel Foucaults maktperspektiv för ögonen.  

I resultatet har det framkommit att betygssättning i särskolan är problematiskt. Elevers olika 

förutsättningar gör det omöjligt att ha gemensamma kunskapsmål och viktningen av betyg låter sig 

inte göras i förhållande till kunskapsnivån. Genom att ta hänsyn till de egna förutsättningarna kan 

formativ bedömning dock tillämpas och avsaknaden av ickegodkänt betyg gör att barnens 

individuella mål kan uppnås och ett godkänt betyg alltid garanteras. Analysen av materialet visar 

också att den jämförande aspekten i bedömningen finns kvar inte minst i själva mottagandet till 

särskolan, då det svenska systemet grundar sig på att elever föreslås skolformen särskola utifrån en 

jämförelse med jämnårigas intelligensnivå. Skolans mål- och kunskapsrelativa betygssystem bygger 

därmed på ett relativ jämförande ordning, där barn som testats och fått ett visst värde på 

normalskalan, förväntas att inte uppnå grundskolans mål och tas emot i särskolan.  

Studiens resultat har också visat betygssättningens och särskolans betydelse för elevers 

identitetsskapande och framtid. Pedagogers hantering av kunskapsmål och betyg för med sig en 

subjektivering av elever där barnen formas till lärande subjekt i en miljö fylld av diskurser som vill 

särskilja dem som avvikande från det normala. Såväl eleverna som personalen själv verkar i en 

maktordning där disciplineringen är en del i en normaliseringsprocess, en process som skapas av 

och skapar den rådande maktordningen. Studien visar att betygssättningen i särskolan och den 

särskilda skolformen i sig är en del av den samhällsprocess som verkar för att sortera ut personer 

som får diagnosen utvecklingsstörning och som placeras i utkanten av samhället.  

 

Nyckelord 

Skolform, Särskola, Betygssättning i särskolan, Elever med utvecklingsstörning, Gränselever, 

Subjektivering, Normalisering, Omsorgsdiskurs, En skola för alla 
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Abstract 

The aim of this study was to examine how teachers in special schools for children with mental 

disabilities add meaning to the process of assessing their pupils with a grading system. The study 

was carried out in a focus group that, during three qualitative dialogues, discussed the grading 

system in special schools in general and on the basis of the national school curriculum. The material 

was analyzed from a theoretical viewpoint taking into account both the French philosopher Michel 

Foucault’s perspective on empowerment and that of post-structuralism.  

The results show that it is clearly problematic to assess children with intellectual disabilities. Due to 

the children´s differing conditions it is not possible to establish common knowledge goals and 

grades cannot be weighed in relation to the child’s level of knowledge. However, by considering 

the individual conditions of the children, formative assessment can be practiced and by avoiding 

not-passed grades all pupils in the special school can reach their individual goals and it is 

guaranteed that pupils always receive a grade that allows them to pass. The study also shows that 

the assessment still contains a comparative aspect; in fact, a comparative aspect is already 

incorporated in the assignment process to the special school which in Sweden bases on comparing 

the pupils intelligence level with that of other children of similar age. The goal-related grading 

system thus builds on a comparative system, in which children tested with a certain value from the 

normal test scale, are expected to not reach the curriculum goals and are then placed in a special 

school. 

The results of this study also illustrate the consequences of grade assessment for children´s identity 

and future. The teacher´s handling of curriculum goals and grades results in the subjectivization of 

the pupils. Children are shaped to be learning subjects in an environment of discourses that 

segregates the children by labeling them as being different from normal. Both, pupils and personnel 

operate in a system of (ranked) power where disciplinary actions are part of a normalization 

process, a process that creates and is created by the prevailing ranking of power. The study shows 

that the assignment of grades in special schools and schools for children with mental disabilities is 

in itself part of a social process that singles out individuals who get diagnosed as intellectually 

disabled and that places them at the margin of society.  

 

Key words 

Compulsory school for children with intellectual disabilities, Rating in the special school, Pupils 

with intellectual disabilities, Normalization, Subjectivization 
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Förord 

Eftersom sinnet till sin natur är ljust och vist har vi alla den utrustning  

som är nödvändig för att nå upplysning.                             Dalai Lama 

 

Denna uppsats är en examination på speciallärarprogrammet med matematikinriktning. I en 

examination ska man visa vad man har lärt sig under utbildningens gång. En sak som har förvånat 

mig under arbetet är hur mycket nya kunskaper jag har fått genom själva examinationen, genom att 

skriva denna uppsats. Undersökningen i skolan, läsningen och sammanställningen av materialet har 

vidgat mina vyer väldigt. Jag har fått känna på att skrivning liksom inlärning i stort är en process, 

ett förlopp som inte tar slut och en källa som inte sinar. Utvecklingen är oändlig. 

Jag vill tacka personalen i de två särskolorna som deltog i fokusgruppen och som delade med sig av 

sin tid, sina erfarenheter och sina tankar i denna viktiga fråga. Utan Er hade detta arbete inte varit 

möjligt! Min väninna och forskare Astrid Taylor vill jag tacka för att hon hjälpt mig med det 

engelska abstract. Tack också till mina barn, familj och vänner för ständig kärlek och inspiration. 

Slutligen vill jag tacka min handledare och tillika kursansvarig Inger Assarson för hennes många 

kloka ord under utbildningen och hennes skarpa blick på min text. Jag har lärt mig så mycket! 

 

 

Uppsala 14 januari 2010 

Barbara Kowalska 
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Inledning 

Efter att ha arbetat i särskolans högstadium i fem år och haft hand om elever som ibland kallas för 

gränselever
1
 har jag brottats med många funderingar. Då jag parallellt med detta arbete undervisade 

jämngamla, så kallade vanliga elever i matematik kunde jag se att gränsen mellan de barn som 

betecknades som svagast i grundskolan och elever som ansågs starkast i särskolan ibland var hårfin. 

Men medan grundskolelevers svårigheter framkallade extraåtgärder av olika slag fick eleverna i 

särskolan godkänt, efter egna förutsättningar, i enighet med särskolans läroplan. Godkända betyg 

till trots var det särskolans barn som drog det kortaste strået, i längden. Konsekvenserna av att gå i 

särskolan jämfört med att gå ut skolan med vanliga betyg verkade livsavgörande. Elever som går ut 

skolan med ett särskolebetyg kan inte fortsätta att studera vidare. Sällan får de ett regelrätt arbete 

och ofta behöver de stöd i såväl boende som sysselsättning. Elever som har diagnosen 

utvecklingsstörning, som tillbringar sin skoltid i särskolan och som går ut med (godkända) betyg 

från denna skolform hamnar oftast i ett utanförskap i samhället.  

Sedan andra världskriget arbetar man såväl i Sverige som i andra länder för att öka demokratin i 

samhället och i skolpolitiken har man i flera decennier verkat för en gemensam skolgång för alla 

barn. I Salamancadeklarationen fastslogs 1994 ett antal principer för att alla barn skulle ha samma 

skolgång. ”Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla barn, närhelst så är 

möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes 

skillnader.” (Unescorådet, 2006, s.18). I FN:s standardregler betonas att personer med 

funktionshinder ska delta i den ordinarie utbildningen och att specialundervisning får förekomma 

endast undantagsvis. En gemensam reguljär undervisning ses som ett effektivt sätt att förebygga 

diskriminerande attityder och marginalisering (SOU 2003:35). Trots den officiella 

jämlikhetssträvan finns det i samhället ett parallellt system med en allt större sortering av individer 

och elever särskiljs till smågrupper och specialundervisning, såväl i Sverige som utomlands 

(Ingestad, 2006). Samtidigt som det i samhället finns en demokratisk jämlikhetssträvan visar sig i 

skolan en allt större tendens till segregering och normalisering av elever. Det marknadsliberala 

klimatet som värnar valfrihet, individualisering och konkurrens påverkar skolan mot en ökad 

kontroll, dokumentation och mätning av elevers kunskaper (Andréasson & Asplund Carlsson, 

2009). Svårigheter förläggs hos eleverna själva med utsortering och stigmatisering som följd. 

Den svenska skolans uppdelning i två skolformer är unik, liksom de svenska styrdokumentens 

formuleringar kring elever med utvecklingsstörning. Sveriges uppdelning av skolsystemet i 

grundskola respektive särskola grundar sig på en statisk syn på utvecklingsförmåga och har med 

anledning av den jämlika strävan periodvis varit omdiskuterad och ifrågasatt (Szönyi, 2005). Kritik 

mot uppdelningen har kommit från olika håll, utredningar har gjorts, betänkanden har skrivits fram 

och särskolan har varit på väg att avskaffas (SOU 2003:35). Särskolan som skolform har dock blivit 

kvar med den officiella anledningen att behoven hos elever med utvecklingsstörning inte skulle 

                                                      
1 Gränselever är en betecknig för elever som ligger på gränsen mellan grundskola och särskola (se vidare Molin, 2004). I 

intelligenstermer syftar man på elever vars sammanlagda intelligens hamnar omkring IQ-värdet 70 (se vidare Szönyi, 

2005). 
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kunna tillgodoses i grundskolan. Grundskolan har inte ”möjligheter, resurser eller kompetens och 

ibland inte heller vilja, att ta emot elever med utvecklingsstörning.” (SOU 2004:98, s. 92).  

Skollagens formuleringar om utbildningens likvärdighet har anpassats utifrån den svenska skolans 

uppdelning i två olika skolformer. ”Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst 

den anordnas i landet.” (SFS:2005:21, 1 kap. 2§). I och med det målrelaterade betygssystemets 

införande 1995 infördes formuleringen om att alla elever i grundskolan ska uppnå betyget godkänt. 

Istället för att elevernas resultat skulle vara relativa och spridas utefter en normalfördelningskurva 

sattes nu bestämda kunskapsmål avsedda att uppnås av varje elev, inom en viss årskurs. Skolan fick 

ett större ansvar över elevernas måluppfyllelse och sedan 1995 är skolan enligt 

grundskoleförordningen skyldig att upprätta ett åtgärdsprogram för de elever som behöver särskilt 

stöd i grundskolan (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009). Elever som befaras ha 

utvecklingsstörning utreds liksom tidigare och diagnosticeras mot normalfördelningen över 

befolkningens intelligens. De som hamnar under IQ70 och som därmed befaras att inte klara 

skolans gränser för godkänt betyg får rätt att byta skolform (Szönyi, 2005). Detta gäller också barn, 

som inte bedöms kunna uppnå grundskolans mål därför att de har fått ett betydande och bestående 

begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada och barn med autism eller 

autismliknande tillstånd (Skolverket, 2007:303). ”Barn som inte bedöms kunna nå upp till 

grundskolans kunskapsmål därför att de är utvecklingsstörda skall tas emot i särskolan” 

(SFS:1999:886, 3 kap 3 §)
2
. Då likvärdighetsprincipen i den svenska skolan fortfarande eftersträvas 

finns målsättningen om en likvärdig bedömning och betygssättning i särskolan ska vara ”generellt 

densamma som för övrig skolverksamhet” (Skolverket, 2009a, s. 45).  

Skolverket (2009a) har sett att betygssättning i särskolan är problematiskt och i myndighetens egna 

anvisningar till bedömning i särskolan finns under rubriken Svårt att sätta betyg fler frågor än svar. 

Samtidigt som bedömning och betygssättning i särskolan ska vara lika i de båda skolformerna har 

man i särskolan att handskas med en mycket heterogen grupp. Att hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar innebär en öppenhet som ställer stora krav på bedömaren att veta både vad de 

enskilda målen egentligen innebär och vad varje elev är kapabel att prestera. Betygen ska spegla 

kunskaperna och kunna mätas likvärdigt på samma gång som kunskap kan betyda så många olika 

saker för en person med ett handikapp. Gemensamma mål och betygskriterier och en flergradig 

betygsskala för elever med så grundligt olika förutsättningar skapar många lokala tolkningar och 

variationer. Verksamhetens utformning styrs av officiella intentioner, men också av de lokala 

särskoleaktörernas egna tolkningar och perspektiv, perspektiv som delvis innehåller 

kontraproduktion och motsägelser (Assarson, 2003; Molin, 2004). När styrdokumenten får en 

motsatt verkan än vad de är avsedda för kan skolan bli ett uttryck för hegemonisk makt som utövar 

symboliskt våld, en sorts maktutövning där institutionen, en välvilja till trots förtrycker enskilda 

elever och grupper. I ljuset av den samhälleliga strävan mot en jämlik skola och mot det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemets intentioner framstår särskolans existens och dess praktiska 

tillämpning av betygssystemet både motsägelsefullt och kontraproduktivt. 

 

                                                      
2 Under denna studies gång pågår förändringar inom skolområdet. I Förslag till ny skollag föreslår regeringen en ändring 

som innebär att eleverna enligt den nya skollagen ska kunna mottas i särskolan utan vårdnadshavares medgivande: ”Ett 

barn får dock mottas i grundsärskolan utan vårdnadshavares medgivande om det finns synnerliga skäl med hänsyn till 

barnets bästa.” (Skollagsberedningen, 2009, s. 62). Enligt remissvaret i Skolverket (2009c) godtas detta förslag. 
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Syfte 

Elever som befaras inte klara grundskolans kunskapsmål och kriterier för godkända betyg kan testas 

utifrån sin begåvningsnivå. De barn som i testerna landar på ett snitt om IQ70 eller lägre får 

diagnosen utvecklingsstörning och kan bli mottagna i särskolan (Szönyi, 2005). I grundsärskolan 

finns ett betygssystem som liksom grundskolans betyg bygger på gemensamma mål, men där 

hänsyn tas till varje elevs egna förutsättningar, vilket i praktiken innebär individuella 

betygskriterier. Betygen i särskolan är inte jämförbara och saknar urvalsfunktion eftersom alla 

särskoleelever är garanterade en plats i gymnasiesärskolan. Särskolans betyg ger ingen behörighet 

för vidare studier och de flesta elever som gått i denna skolform tillbringar sitt fortsatta liv i den 

samhälleliga sociala omsorgen (Molin, 2004).   

Syftet med denna studie är att se hur en grupp pedagoger i särskolan skapar mening
3
 i 

betygssättningen av elever i en särskild undervisningsform.  

Studiens upplägg och inledande kommentar 

Denna studie bygger på intervjuer i en fokusgrupp som diskuterar runt ämnet betygssättning i 

särskolan. Arbetet består av ett bakgrundsavsnitt som behandlar betygssättning i särskolan som 

egen skolform i En skola för alla. I genomförande samt resultat och analys kommer en redogörelse 

för det empiriska materialet kopplat till forskning och litteratur. I diskussionen görs ett försök att 

lyfta in temat i ett större sammanhang, göra jämförelser och försöka hitta nya perspektiv att se på 

ämnet från.  

Studien handlar om hur en yrkesgrupp, här representerad av fokusgruppen, skapar mening kring ett 

visst ämne och det metodiska avsnittet tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna är således 

mycket viktiga. Liksom i all kvalitativ forskning ligger tolkningen av materialet till grund för 

resultatet. En tolkning är en personlig och subjektiv handling samtidigt som den kräver både 

kunskap och en medvetenhet om det egna perspektivet i förhållande till materialet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Tanken med det metodologiska är att det dels ska visa på processerna i arbetet, 

men också att läsaren ska kunna följa mina erfarenheter, kunskaper och tankegångar kring studien 

för att på så vis kunna skapa sig en egen bild av hur meningsskapandet fortlöper. Då forskarens 

antaganden, formuleringar och frågor är med och styr analysen är det i enighet med 

postmoderistiska riktlinjer viktigt att undersökaren skriver fram sina teoretiska utgångspunkter och 

perspektiv (Alvesson & Deetz, 2000).  

”Det krävs information om de metodologiska stegen i en undersökning för att man ska kunna 

bedöma kvaliteten, validiteten och generaliserbarheten hos intervjuresultat.” (a.a., s. 97).  

                                                      
3 Att se hur någon skapar mening innebär i detta sammanhang att se hur pedagogerna talar om, förhåller sig till samt hur 

de praktiserar betygssättningen i särskolan. 
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Teoretiska utgångspunkter 

”Beroende på vilka (teoretiska) glasögon man iklär sig kommer sedan olika associationer att 

uppenbaras i det empiriska materialet.” (Molin, 2004, s. 109).  

 

Forskaren går sällan eller aldrig in i ett kunskapssökande förutsättningslös och nollställd och den 

erfarenhetsbaserade livsvärlden vi skapar är konstruerad utifrån de glasögon vi har (Gustavsson, 

2000). Det specialpedagogiska området är flerdimensionellt (Persson, 2008) och därför tilltalas jag 

av att belysa det utifrån ett poststrukturalistiskt perspektiv. Det poststrukturalistiska synsättet med 

fokus på processer, på skapande och på ständigt nya perspektiv är på ett sätt en enkel utgångspunkt 

då den är öppen för olika alternativ. Att världen är flerdimensionell, dynamisk och i ständig 

utveckling kan verka simpelt och lätt att sortera allt under. Det postmoderna tänkandet är dock inte 

kravlöst. I det poststrukturalistiska synsättet söker man inte efter sanna och fasta innebörder utan 

lägger vikten vid nyanser, skillnader och paradoxer i lokala företeelser och relationella praktiker 

(Alvesson & Deetz, 2000). 

Den franskfödde filosofen Michel Foucault (1926-1984) ses som en av frontfigurerna för kritiken 

mot det liberala moderna samhället och för poststrukturalistiska förhållningssätt inför 

komplexiteten i det postmoderna samhället. Foucault som har verkat i många olika fakulteter har 

konsekvent vägrat låta sig fångas in i något ideologiskt fack (Walshaw, 2007). Enligt Foucault är 

det moderna självet med sina övertygelser, avsikter och handlingar en konstruktion inom de 

maktordningar som samtidigt formas av och formar omvärlden. Människan påverkas av och 

påverkar omgivningen som skapas gemensamt och som således hela tiden förändras. Betraktaren är 

med och konstruerar den verklighet som betraktas där identiteter och kategorier dagligen skapas 

och återskapas genom språk och konkreta handlingar. Grunden för denna socialkonstruktionism är 

det kritiska förhållningssättet som är centralt inom alla delar av poststrukturalismen (Assarson, 

2009; Helldin, 2007; Persson, 2008).  

Inom poststrukturalismen finns kritisk och postmodernistisk/dialogisk forskning som båda är 

inriktade på att ifrågasätta dominerande praktiker, ideologier, diskurser och institutioner. Den 

kritiska forskningen med sitt ursprung i marxismen och Habermas filosofi har en kreativ potential 

genom att den stimulerar till ifrågasättande av dominans och manar till samling runt stora, 

samhällsförändrande frågor kopplade till etik och moral. Även den dialogiska forskningen 

ifrågasätter status quo och stöder tysta och marginaliserade röster, men är mer inriktad på lokala 

företeelser då dominansen ses som rörlig och situationsbestämd. Med utgångspunkt i Foucaults 

teorier studeras samband mellan makt och kunskap, där fokus bl.a. riktas mot expertisens roll i 

dominanssystemet liksom hur diskurser konstituerar verkligheten (Alvesson & Deetz, 2000).  

Skolan som samhällsinstitution avspeglar samhället och är samtidigt en plats fylld av 

dominansordningar och maktkamp (Assarson, 2007).  Foucault (1974/1993) visar att 

samhällsinstitutionerna strävar efter en stabil ordning och i denna ordningens organisation ingår, 

som en viktig del, disciplinering och homogenisering av medlemmarna. Det som kan störa 

ordningen behöver kontrolleras och disciplineras så att det avvikande kan anpassas och elimineras. 

För att disciplineringen mot det normala och homogena ska bli möjlig behövs således avvikelsen, 

för att skilja ut det normala. Den disciplinära makten är produktiv och producerar kunskap för att 
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legitimera och bevara ordningen (Foucault, 1972/1992). I samhället idag är det till stor del den 

marknadsekonomiska diskursens ordning som råder och människor fostras in i ett individfokuserat 

och konkurrensinriktat klimat. I skolpolitiken lyfts den enskilde elevens rätt att utvecklas efter sin 

förmåga och kraven på att resultaten ska mätas och utvärderas får en allt större betydelse. I det 

mätningsfokuserade klimatet urskiljs elever som anses riskera att hamna utanför i skolan, elever i 

behov av särskilt stöd. Särskiljandet sker i form av medicinska och beteendemässiga diagnoser, 

placering i specialklasser och en särskild skolform för dem som avviker riktigt mycket. Samtidigt 

som samhället vill värna om den enskilda individen verkar utbildningsväsendet i en maktordning 

där utslagning ingår i konceptet (Andréasson & Asplund Carlsson, 2009; Emanuelsson, 2006). 

Existensen av den avvikande, svaga eleven i skolan är nödvändig för att kunna avgränsa och bevara 

vad som anses vara det normala och starka i skolan som institution. Särskiljandet av elever 

motiveras också utifrån en paternalism som att de annorlunda barnen behöver skyddas från de 

normala (Foucault, 1972/1992). Avvikande elever konstrueras som svaga och subjektiveras in i 

underordnade kategorier där de skyddas från massan och samtidigt förtrycks, i sitt utanförskap. 

Språket som diskursiv praktik har betydelse för hur det omtalade subjektiveras och sättet att tala om 

elever normaliserar genom att särskilja och kategorisera. I skolan skapas kategorier som barn med 

särskilda behov och elever med utvecklingsstörning. Enligt Foucault görs och gör sig människan till 

subjekt utifrån tre strategier: den vetenskapliga klassifikationen, avskiljandets praktik och 

subjektiveringen av självet (Andreasson, 2008). Den vetenskapliga klassifikationen omvandlar 

människor till objektifierade subjekt och den enskilde individen ges (och ger sig själv) en social och 

personlig identitet. Subjektiveringen av elever legitimerar maktförhållandena samt konstruerar 

elever som lärande subjekt. Subjektiveringen verkar också inom individerna. Elever med 

utvecklingsstörning ser sig själva som avvikande, beroende av andra och som personer som ”stör” 

andras ”utveckling” (Frithiof, 2007). När väl en avvikelse eller kategori har systematiserats och fått 

ett namn skapas i denna produktiva process instrument för att bevara maktens position och 

normalitetens gränser. Eleverna skapar sin identitet inom den givna kategorin och makten och 

ordningen upprätthålls (Foucault i Assarson, 2009). Dessa procedurer kan kopplas ihop med 

Bourdieus (1998) tal om det symboliska våldet, ett våld som utövas omedvetet, i tyst samförstånd 

mellan dem som utsätts för det och dem som utövar det. 

Normaliseringsprocesserna skyddas och bevakas av samhällets professionella som genom 

maktutövning verkar för bevarandet av det avvikande som motvikt till det normala (Ineland, Molin, 

& Sauer, 2009). Makthandlingen är omedveten och utförs ofta med goda avsikter. Övertygelsen om 

att  man handlar utifrån den andres bästa kan göra att människor i sin profession blir okritiska till 

egna val och metoder (Christoffersen, 2007). I ett poststrukturalistiskt synsätt är det kritiska 

perspektivet mycket viktigt inte minst i förhållande till de egna motiven. Foucaults teorier 

genomsyras av hans ”notoriskt misstänksamma inställning till den uttalat välmenande humanistiska 

attityden” (Hyldgaard, 2008, s. 210) och i den kritiska forskningen med Habermas i spetsen anses 

kritisk reflektion utgöra en av grundstenarna i det postmoderna samhället (Boman, 2007). I den 

diskursiva praktiken, i skolan som institution och i undervisningen och bedömningen av elever är 

det viktigt att alltid ha med ett etiskt och moraliskt förhållningssätt. Etiken är enligt en av 

postmodernismens framträdande filosofer Lévinas en ”första filosofi”, något som föregår alla andra 

former av tänkande (Kemp, 1992). I Lévinas filosofi ses människors olikheter som en självklarhet 

och tillgång. Den Andre kan aldrig vara identisk med mig och varje människa har något speciellt 

som inte kan systematiseras och kvalificeras. Mötet är viktigt, enligt Lévinas och Ansiktet då ”Vad 
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en människa är upptäcker vi egentligen först i mötet med den andra människan, och denna 

människa möter oss som ett ansikte.” (Kemp, 1992, s. 8). Lévinas (2006) menar att när jaget står 

ansikte mot ansikte med den Andre blir jaget automatiskt distanserat i förhållande till sig själv och 

ett etiskt förhållningssätt blir möjligt.  

Det poststrukturella och socialkonstruktionistiska perspektivet lyfter det relationella i 

meningsskapandet. Foucault (1972/1992) menar att människan inte är utan blir ett subjekt i 

interaktion med andra. Även företrädarna för det som ligger till grunden för det svenska 

utbildningssystemet, det sociokulturella perspektivet med Vygotskij i spetsen menar att människan 

är en aktiv operatör, ett kulturskapande subjekt som genom språk och kommunikation kan ingripa 

och förändra sin omgivning (Ingestad, 2006; Jerlang & Ringstedt, 2008). Ingenting är givet och hur 

en människa eller ett fenomen kommer att utvecklas går inte att förutsäga. I kampen för ett 

rättvisare samhälle och en mer jämlik skola är kommunikationen central. Vi är kommunikativa 

varelser och i kommunikationen skapas såväl kunskap som det kunskapsbärande subjektet, självet. 

Med hänvisning till Dewey skriver Biesta (2007) att en gemensam förståelse inte är ett villkor för 

samarbete utan att den gemensamma förståelsen skapas av samarbete i handling och att deltagandet 

är det enda sättet att verka tillsammans, våra skillnader till trots.  

Det poststrukturalistiska synsättet innebär ett gemensamt ständigt skapande av nya kunskaper, 

synsätt och perspektiv. I kampen mot dominans och förtryck behövs den kritiska forskningens 

offensiva förhållningssätt där människor i en demokratisk anda uppnår konsensus och enas runt 

stora frågor för att på så vis kunna stå emot dominans och maktutövning. Den 

postmodernistiska/dialogiska forskningen ser en risk i den organiserade fronten och menar att en 

organisering mot förtyck skapar nya, egna former av dominans. Den postmodernistiska falangen 

med Foucault i spetsen lyfter därför de lokala sammanhangen och menar eftersom maktordningen 

är lömsk och alltid närvarande måste man vara öppen för nya perspektiv i lokala och 

situationsbestämda sammanhang. Båda dessa poststrukturalistiska teorier poängterar vikten av 

medvetande, kritiskt tänkande, reflektion och förändringsberedskap (Alvesson & Deetz, 2000). De 

är båda viktiga och behöver varandra. Såväl ett kreativt dissensus som en konstruktiv och 

framåtskridande konsensus behövs för att värna om de enskilda och grupper som makten för 

tillfället har i sin hand. Och som Foucault kanske skulle ha uttryckt det: där det finns makt finns det 

möjlighet till motstånd. 

Bakgrund – Två olika skolformer 

Den svenska skolan är unik. Uppdelningen i två skilda skolformer med två i praktiken olika 

fungerande betygssystem gör den svenska modellen speciell. Skolorganisationen med två 

skolformer – grundskola och särskola stämmer inte överens med det internationella 

jämlikhetssträvandet där man vill att alla elever ska undervisas tillsammans (Haug, 1998). Med 

hänvisning till Handikappombudsmannen menar Molin (2004) att särskolan som skolform strider 

mot skolans mål om full delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. Uppdelning 

av elever efter begåvning visar att samhället idag präglas av ett meritokratiskt synsätt där 

människors intelligens och enskilda förmågor är styrande för studier och yrkesval (Börjesson & 



7 

 

Palmblad, 2003). Den statistiskt baserade sorteringen av elever i olika kategorier får stora sociala 

konsekvenser där elever som samhällsmedborgare blir marginaliserade, stigmatiserade och 

förpassade till utkanten av samhället (Helldin, 1997; Tideman, 2000).  

Skolans organisation har under åren genomgått olika förändringar. 1990-talets kommunalisering av 

skolan samt kommunens övertagande av särskolan från landstinget innebar en ekonomisk 

rationalisering. Varje enskild skola hushåller idag med en given budget i ett konkurrerande klimat 

(Tideman, 2000). Inskrivning av elever i särskolan medverkar till en förstärkning av skolans 

tillgängliga resurser eftersom en särskoleelev bringar mer pengar till den enskilda skolan jämfört 

med en grundskoleelev (Asp-Onsjö, 2006). Utvecklingen från centralisering till decentralisering 

samt från regelstyrning till målstyrning ses som huvudorsakerna till den senare tids kraftiga ökning 

av elever i särskolan. Under åren 1994-2006 ökade elevantalet i särskolan med drygt 100 procent 

(Skolverket, 2006).  

Två skolor i En skola för alla 

Skolväsendets särskiljande av elever har en lika lång historia som den obligatoriska skolan själv. En 

uppdelning av elever utifrån begåvningsnivå har sina rötter i tanken om att nationens intelligens 

fördelar sig enligt normalkurvan och att det bästa sättet att öka lärandet och bevara demokratin är 

att utveckla eleverna efter deras individuella begåvning (Axelsson, 2007). Ideologiska trender har 

påverkat samhällsinstitutionerna åt olika håll och de senaste decennierna har solidariska intentioner 

svängt i rörelsen av marknadsliberala vindar, tillbaka mot det mer individfokuserade synsättet på 

barn i svårigheter i skolan (Helldin, 2002). De neuropsykiatriska diagnoserna har ökat kraftigt och 

för att lyckas i skolan har igen börjat handla om den egna kapaciteten, om att ha de rätta personliga 

kvalifikationerna; rätt sinne, läggning, fallenhet, resurser och intelligens. Flertalets uppfattning om 

vad som anses vara normalt blir i dessa skeenden en norm för vad som räknas som avvikande 

(Börjesson & Palmblad, 2003). Frågan om skolans uppdelning i två skolformer är ideologisk, 

politisk eller pedagogisk beroende på vad man fokuserar på. Den kan också vara retorisk då det 

handlar om resurser eller samhällspolitisk om man fokuserar på ansvaret över människors 

välbefinnande (Molin, 2004). Begreppet normal är relativt och beroende av omgivande faktorer och 

normaliteten varierar beroende på rådande kulturella tolkningar (Foucault, 1974/1993).  

Mot bakgrund av att människor, för att inte hamna i utanförskap måste gå i den reguljära 

grundskolan kan man se att normalfördelningen av elevers intelligens och uppdelningen i två 

skolformer är ett system där misslyckandet ingår i konceptet. Skollagstexterna har anpassats 

därefter och att bli mottagen i särskolan är för barn med utvecklingsstörning en laglig rätt. Assarson 

(2003) menar att när rätten till särskilt stöd blir lagstadgad upprätthålls det kategoriska synsättet. 

Kategoriseringen av elever i grupperna elever med och elever utan utvecklingsstörning kräver ju att 

det normala avgränsas och det avvikande definieras. Den medicinska traditionen gynnas och skolan 

finner en godtagbar förklaring till barnets problematik samtidigt som kategorierna konstrueras och 

konstruerar elever med svårigheter. Synat ur ett foucauldianskt perspektiv finns i detta förfarande 

både klassificering, normalisering och en produktiv makt som skapar kunskap för legitimeringen av 

särskiljandet.  

”Genom att hänvisa till statistiska mätningar och vad som bedöms som normalt sorteras eleverna 

som normala eller som avvikande. Därmed sammanfogas makt och vetande för att bestämma vilka 

elever som blir kategoriserade som elev i behov av särskilt stöd” (Andreasson, 2008, s. 176) 
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Rosenqvist (2007) hänvisar till Foucault och menar att funktionshinder är sociala konstruktioner 

och att antalet avvikare i ett samhälle blir precis så stort som man vill ha det. Begreppet 

utvecklingsstörning är en internationellt sett omdiskuterad definition och det råder olika 

uppfattningar om dess innebörd. Szönyi (2005) menar att den svenska tolkningen av begreppet 

utvecklingsstörning är odefinierad och alltför lite ifrågasatt. Med en urgammal tradition att skilja de 

oförnuftiga från övriga medborgare tar vi alltför lätt på intelligensdiagnoserna och utgår från att den 

kognitiva förmågan är statisk. Med stöd i internationell forskning menar Szönyi (2005) att 

begreppet utvecklingsstörning har en relativ innebörd, d v s intelligensen eller den kognitiva 

förmågan förändras över tiden och en person kan vara ”utvecklingsstörd under en begränsad tid.” 

(s. 24). Även Vygotskij ansåg att intelligensen var obegränsad och i en sociokulturell föreställning 

om lärandet menade han att människans utveckling är en dynamisk process där gränserna för den 

intellektuella förmågan hela tiden flyttas (Säljö, 2000). Trots att den svenska skolans läroplan är 

byggd på sociokulturella teorier (Ingestad, 2006) baseras uppdelningen av En skola för alla i två 

olika skolformer på idén om en fast intelligens. Normalfördelningen utgör en färdig mall där 

särskolan ligger på den vänstra ytterkanten, med IQ-värdet 70 och under (Szönyi, 2005).  

Särskolans existens har ifrågasatts med jämna mellanrum. Efter kritik från handikapporganisationer, 

Kommunförbundet och från forskarhåll tillsattes i början av 2000-talet en kommitté med uppdraget 

att utreda särskolan. Uppdraget kom från regeringen och gick ut på att Carlbeckkommittén skulle 

hitta alternativa lösningar till särskolan som skolform. Efter många turer och ett regeringsskifte 

ändrades dock uppdraget. Den gamla utredningen skrotades och istället skulle nu kommittén ta fram 

underlag för hur särskolan skulle fungera vid sidan av grundskolan. Skolformen särskola blev kvar 

med motiveringen att de utvecklingsstörda barnens behov inte skulle kunna tillgodoses i 

grundskolan. Carlbeckkommittén utförde det beställda uppdraget men hävdar även i sin nya 

utredning att särskolan som särskild skolform inte är nödvändig. 

 ”Det faktum att elever i särskolan har behov av särskilda kunskapsmål kräver i sig inte en egen 

skolform. […] Det är dock fullt möjligt att redan idag inom grund- och gymnasieskolans ramar 

skapa utrymme för särskilda kursplaner med alternativa kunskapsmål.” (SOU 2004:98, s. 94).  

Så länge vi har två olika skolformer kommer vi dock alltid att hitta elever som ska separeras från 

grundskolan.”Så länge det finns möjlighet att avskilja de elever, som inte når målen behöver skolan 

inte anpassa sig eller utvecklas.” (Assarson, 2003, s. 12). 

Två skolformer – en återvändsgränd 

Den politiska idén om En skola för alla innehåller en ambivalens och otydlighet och den 

specialpedagogiska verksamheten i Sverige utgör ett dilemma. Samtidigt som specialpedagogiken 

ska hjälpa elever att klara skolan som alla andra har den visat sig vara kontraproduktiv och verkar 

avskiljande genom sin existens. Behovet av särskiljande av elever och organisering mot homogena 

grupper står i kontrast till humanistiska tankar om allas delaktighet. Skollagens formuleringar är 

segregerande och utgör ett hinder för demokratiskt orienterade värden (Andreasson, 2008; 

Assarson, 2007; Emanuelsson, 2006; Haug, 1998; Helldin, 2002).  

Särskolans existens stämmer, liksom specialundervisningen i stort inte överens med 

jämlikhetssträvan i devisen En skola för alla (Haug, 1998). Det har visat sig att undervisningen i 

särskolan till stor del går ut på att eleverna fostras inför en roll som avvikare, tränas för ett liv i 
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särskildhet och förbereds inför en livslång vistelse inom den sociala omsorgen (Berthén, 2007). 

Skolverksamheten präglas av ett omsorgsinriktat förhållningssätt och i en strävan efter att skapa 

trygghet intalas eleverna att de är som alla andra och ibland får de därför löften om att kunna få 

jobb precis som alla andra (Molin, 2004). På det pedagogiska planet prioriteras ADL-träning, social 

fostran och praktiska vardagskunskaper. De teoretiska svårigheterna för elever i särskolan 

kompenseras med sociala färdigheter och praktiska ämnen som utgör en stor del av utbildningen. 

Personalnärvaron är hög och gör att både elever och personal förväntar sig att de vuxna ska ansvara 

för elevers sätt att hantera sin skolvardag (Assarson, 2003). Särskolepersonalens arbete med att 

medvetandegöra eleverna om deras begränsningar stöds i Lpo94. Under Mål att uppnå i särskolan 

kan utläsas att ”Skolan ansvarar för att varje elev som lämnar grundsärskolan […] har ökat sin 

förmåga att kompensera verkningarna av utvecklingsstörningen i det dagliga livet.”. Skolan som 

institution producerar således inte bara skolämneskunskaper utan står även för en fostran in i en 

avvikarroll. I Foucaults termer sörjer skolan därmed för en osynlig kunskap om hur eleven når 

framgång genom att anta den identitet hon erbjuds inom den rådande ordningen, en ordning där 

avvikarnas roll cementeras på laglig väg (Assarson, 2009). 

Rapporter vittnar om att många elever trivs i särskolan. De känner sig säkra och blir accepterade för 

vilka de är. Inom särskolans formella ramar skapas då en informell tillhörighet i en ovillkorlig 

trygghet. För många elever och särskilt för gränseleverna kan det också vara mycket problematiskt 

att hitta sin plats i särskolan. De brottas med en sorts dubbla identiteter och befinner sig i kamp mot 

sin tillhörighet till denna skolform (Molin, 2004). Ett mottagande i särskolan får omfattande 

framtida följder för elevens identitetsutveckling (Asp-Onsjö, 2006). Föräldrar till elever som har 

fått diagnosen utvecklingsstörning upplever att barnen i och med placeringen i särskolan får en 

stigmatiserande avvikarroll. Många föräldrar anser att deras barn har fått diagnosen på grund av att 

grundskolan inte lyckats ge barnet det (stöd) som behövs (Blom, 1999) och en del föräldrar känner 

sig tvingade att välja särskola till sina barn i brist på alternativ (Tideman, 2000). Det förekommer 

också att barn med invandrarbakgrund får diagnosen utvecklingsstörning utan att uppfylla 

kriterierna och placeras i särskolan på felaktiga grunder (Bel Habib, 2001). När elevers svårigheter 

blir tydliga först i samband med betygen tyder det på en passivitet från skola och kommun 

(Skolverket, 2006).  

Skolverket (2009a) hänvisar till både svenska och utländska rapporter och påtalar att elever som har 

funktionsnedsättningar och som inte byter skolform utan fortsätter att gå i grundskolan når lika 

långt eller längre jämfört med jämnåriga i särskolan. Resultaten gäller såväl kunskapsinhämtning 

som det sociala planet och elevers självkänsla. Personer som har fått diagnosen utvecklingsstörning 

har mycket små möjligheter att påverka och bestämma om centrala delar av sitt liv till exempel 

boende och arbete (Tideman, 2000). I gymnasiesärskolan uttrycker såväl eleverna själva som 

skolpersonal och föräldrar oro för ungdomarnas framtid. Molin (2004) menar att den stängda vägen 

till fortsatta studier och arbete utgör själva kärnan i hela särskoleproblematiken.  

Integrering av särskolan i grundskolan 

I enighet med den handikappideologiska reformen ska personer med utvecklingsstörning behandlas 

som alla andra medborgare och kommunens ansvar över såväl grundskola som särskola ses som ett 

steg på vägen mot ideologin om En skola för alla (Molin, 2004). De två olika skolformerna är sedan 

ett tjugotal år tillbaka oftast inrymda i samma lokaler och närheten mellan skolformerna skapar 

förutsättningar för informella möten (Berthén, 2007).   
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Forskare har sett särskolans integrering i grundskolan endast är av lokal art (Tideman, 2000). 

Skolans organisering av olika förhållanden för den integrerade gruppen har stor påverkan på om 

integrering verkligen sker. Organisatoriska lösningar som särskilda platser i skolmatsalen, 

annorlunda mattider och egna skolavslutningar motverkar den tillhörighet man ville skapa genom 

att låta eleverna gå i samma skolbyggnad (Molin, 2004). Trots fysisk närhet mellan elever i sär- och 

grundskolan innebär integreringen endast en formell delaktighet; på det informella planet står 

eleverna i de olika skoformerna mycket långt ifrån varandra. Haug (1998) kallar detta för en 

segregerad integrering.  

Bristen på kontakt mellan skolformerna gäller även personalen (Molin, 2004). Särskolans personal 

är ofta förskolelärare eller fritidpedagoger i grunden. Assarson (2003) diskuterar möjligheten att 

särskolepedagogerna i integrerade särskolor känner sig i underläge gentemot sina ämnesutbildade 

kollegor i grundskolan. Då särskolans personal i många fall saknar ämneslärarutbildning finns det 

risk för att man blir isolerad och isolerar sig i förhållande till andra lärare på skolan. Den låga 

statusen är ett uttryck för ett maktförhållande där positioneringen skapas av båda parter utifrån 

diskurser om vad som räknas som värdefullt i den rådande ordningen (Foucault, 1972/1992).  Den 

låga utbildningsnivån hos särskolepersonalen kan också ge avspeglingar i förhållningssättet till 

eleverna. Molin (2004) har sett att ju lägre utbildningsnivå och erfarenhet särskolans personal har 

desto större benägenhet finns det till stigmatisering i form av förutfattade meningar om eleverna. 

Personalen kan då genom sina fördomar (omedvetet) förhindra att eleverna umgås över 

skolformsgränserna med en cementering av existerande villkor som följd.  

Elever mittemellan – barnen i gränslandet mellan grund och sär 

Elever som ligger på gränsen mellan grund- och särskola uppvisar svårigheter först i mötet med den 

pedagogiska verksamheten i skolan (Blom, 1999). Alltfler elever skrivs in i särskolan och den 

största ökningen utgörs av dessa gränsbarn. De skrivs in sent, ofta i mellan- och högstadiet eller i 

övergången till gymnasiet. Att barn får diagnosen utvecklingsstörning och får byta skolform mitt i 

sin identitetsbildning och tonårstid är inte bra för deras självbild (Asp-Onsjö, 2006). Elever som 

placeras i särskolan sent får ofta en omtumlande och smärtsam start eller tid i särskolan. De 

resignerar med tiden och accepterar motvilligt sin situation, men ser särskoleidentiteten som 

tillskriven av andra och saknar egentlig tillhörighet både i särskolan och bland normalbegåvade 

kamrater.   

”Deras öde tycks vara att de stötts ut ur den värld som de vill tillhöra och erbjuds en mera 

accepterande värld, där de i och för sig accepteras som de är, men med den nya tillhörigheten 

följer också en ny identitet som ”inte riktigt normal”. De kan således sägas vara tvungna att leva i 

två världar, men man skulle också kunna säga att de inte har någon värld alls att leva i.” (Molin, 

2004, s. 204). 

Elever som befinner sig i gränslandet reflekterar ofta över sin formella tillhörighet i särskolan, 

protesterar mot att bli särskiljda från övriga verksamheten och värjer sig mot att räknas till en 

avvikargrupp. Gränseleverna uppträder mer initiativrikt och autonomt, ifrågasätter skolans regler 

och ramar i större utsträckning, har fler kamratorienterade relationer och söker sig oftare bort från 

särskolans lokaler (Molin, 2004). Många elever i särskolan hanterar sin administrativa tillhörighet 

till särskolan genom olika former av vanliggörande, d v s olika sätt att vara som jämnåriga i 

grundskolan. De identifierar sig med jämngamla, normalbegåvade barn och ungdomar och hoppas i 
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framtiden kunna skaka av sig sitt utanförskap (Szönyi, 2005). Följande notis kunde läsas i en 

uppsalatidning i våras. 

”En grupp elever på gymnasiesärskolan i Uppsala träffade på fredagen riksdagsman Per Lodenius 

(C) i Riksdagshuset i Stockholm, tillsammans med lärare och fritidsledare. Eleverna berättade att 

de uppfattar beteckningarna särskola och gymnasiesärskola som förlegade och utpekande.” (UNT, 

2009, 7 mars).  

Skolans förhållningssätt gentemot barn som har fått diagnosen utvecklingsstörning motverkar 

elevers vilja att räknas till de normala (Szönyi, 2005). Ett problem för barn som betecknas 

utvecklingsstörda är att de ofta möts av alltför låga förväntningar. Elever i grundsärskolan får syssla 

med förskoleverksamhet och tränar samma saker år efter år (Berthén, 2007). Särskolans fokusering 

på praktiska ämnen och ADL-träning passar inte alltid gränselevernas behov och eleverna 

ifrågasätter bristen på mer teoretiskt material. Gränseleverna reagerar på den låga nivån och 

uttrycker önskan om högre krav och utmaningar i skolan även om det innebär en risk för utsatthet. 

Personal som arbetar med gränselever i särskolan upplever denna grupp som svårhanterlig i flera 

avseenden. Denna stora grupp som också kallas den nya särskolegenrationen utmanar skolans 

pedagogik och gör särskolepedagogers arbete mer komplext och svårt (Ineland, Molin, & Sauer, 

2009). Elevernas önskemål och krav om större utmaningar i undervisning och bedömning kolliderar 

med särskolans omsorgsdiskurs. Personalen upplever att de tappar kontrollen över eleverna och 

påtalar detta som en riskfaktor för barnen. Molin (2004) ser fenomenet som ett uttryck för makt och 

stigmatisering av elevgruppen och frågar sig: ”En intressant fråga är om de tuffa elevernas 

opposition skulle kunna vara en opposition mot en dold läroplan i gymnasiesärskolan som vanligen 

skapar fogliga elever?” (s.148).  

Mätning av kunskaper och betygssättning av 

elever 

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet som infördes i den svenska skolan år 1995 ersatte 

de normrelaterade betygen där eleverna jämfördes med varandra och graderades utefter en 

normalfördelningskurva över landets resultat. I det nya systemet ska skolan istället i förväg 

informera om vad som krävs för respektive betyg och tanken är att alla elever ska uppnå nivån för 

betyget godkänt, som minst. I skrivande stund (december 2009) arbetar man om kursplanerna för 

både grundskolan och särskolan. Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet blir kvar, men 

nya betygskriterier liksom annorlunda gradering är på gång. Särskolans elever ska kunna få betyg 

från och med skolår 6 och enligt Skolverkets (2009d) utkast till nya kursplaner för den obligatoriska 

särskolan ska alla elever bedömas efter samma mål och kriterier även i särskolan. Det för särskolans 

betygssättning speciella tillägget Efter elevernas förutsättningar ska tas bort med motiveringen att 

man bland annat vill ge pedagogerna redskap att ”lättare identifiera de elever som bör läsa efter 

träningsskolans kursplaner”
4
 (Skolverket, 2009d). 

                                                      
4 I träningsskolan, som ligger under skolformen särskolan går elever som inte klarar att gå i grundsärskolan (Skolverket, 

2007:303). Träningsskolan följer inte traditionella skolämnen utan har undervisningen indelad i fem undergrupper/ 

ämnen: Estetisk verksamhet, Kommunikation, Motorik, Vardagsaktiviteter samt Verklighetsuppfattning. I träningsskolan 

ges inga betyg (Skolverket, 2002). 
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Sättet på vilket samhället organiserar och genomför bedömning inom skolsystemet har att göra med 

de samhälleliga behov som bedömningen och utbildningen för tillfället har att svara mot. 

Övergången till det kriterierelaterade betygssystemet kan kopplas ihop med övergången från det 

moderna till det postmoderna samhället där lärandet ses som en livslång process. I ett sådant synsätt 

ska bedömningen av elever vara formativ; den ska vara en del av lärandet och eleverna ska vara 

medvetna och delaktiga i sin utveckling. Den formativa bedömningstraditionen bygger på ett 

antagande om att alla elever kan lära sig och att intellektuella förmågor är socialt och kulturellt 

utvecklade (Korp, 2003). Skiftet mot det kriterierelaterade systemet speglar också baksidorna av 

samhällsutvecklingen. I ett marknadsliberalt samhälle och ett konkurrensinriktat klimat finns ett 

behov av sortering och kontroll av individer (Helldin, 2002). Hela den europeiska skolpolitiken 

idag fokuserar alltmer på att bedöma och mäta elevers prestationer. Barns förmågor mäts allt lägre 

ner i åldrarna och betyg och bedömning har en framträdande plats i Skolverkets styrdokument. 

Skolan ska idag i första hand åstadkomma kunskaper som går att mäta och jämföra (Assarson, 

2009). Det medicinska synsättet på barns svårigheter i skolan dominerar och fler kunskapsprov i 

skolan har också givit skolpsykologerna ökat underlag för begåvningstester (Blom, 1999). 

Kopplingen mellan samhällets behov av mätning och kontroll och det marknadsekonomiska 

klimatet finns också historiskt sett då intelligensforsning har använts för att legitimera konservativa 

ideologier ända sedan mitten på nittonhundratalet (Herrnstein & Murray i Korp, 2003). Sett med de 

ögonen kan de marknadsideologiska perspektiven kopplas vidare till Baumans (2008) syn på 

dagens samhälle som ett konsumtionssamhälle där människor delas in i olika grupper beroende på 

deras konsumtionsförmåga. De otillräckliga konsumenterna utgör då ett hot i en värld där normen 

skyddas genom rationella lösningar och moralisk likgiltighet.  

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet förutsätter ett annat förhållningssätt till hela 

undervisningen och forskare har sett att systemet är svårt att tillämpa samt svårt att få likvärdigt 

(Skolverket, 2009a). ”Problemet vid målformulering och kriteriebestämning är, att det inte finns 

någon given gräns som klart anger när preciseringen är tillfyllest för att skapa underlag för en 

rättvis och likvärdig bedömning och betygssättning.” (Selghed, 2004, s. 68). Under åren med 

kunskapsrelaterade mål har antalet elever som inte når målen för godkänt i ett eller flera ämnen 

successivt ökat. Betygssystemet är orsaken till att många elever inte följer med i skolans takt och 

systemet slår ut elever då cirka en fjärdedel av eleverna inte når upp till kriterierna för betyget 

godkänt (Emanuelsson, 2006; Persson, 2008). Det målrelaterade betygssystemet är också en 

bidragande orsak till att elever med utvecklingsstörning inte kan undervisas i grundskolan och 

kravet på godkända betyg är en av anledningarna till att elever i gränszonen ofta hamnar i särskolan 

(Assarson, 2003).  

Sedan det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet infördes har tidsfaktorn kommit in som ett 

kriterium för att uppnå målen. Från skolår 8, när det är dags att få betyg blir tidsfaktorn överordnad 

målstyrningen. Enligt Selghed (2004) innebär detta att en del elever inte får möjlighet att nå 

uppställda mål under grundskoletiden samt att betygens lämplighet som urvalsinstrument därmed 

blir tveksamt. Elever med utvecklingsstörning behöver oftast mer tid för att nå samma resultat som 

sina jämnåriga (Molin, 2004). De senaste årens kraftiga ökning av elever med diagnosen 

utvecklingsstörning och påföljande placering i särskolan har en direkt koppling till skolans ökade 

fokus på kunskapsmätning och det rådande betygssystemet (Tideman, 2000). I och med det 

målrelaterade betygssystemets införande stängdes vägen för elever som inte uppnår godkänt i 

kärnämnena till ett vanligt gymnasium med alla dess inriktningar (Molin, 2004). Vägen har också 
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stängts för högskoleutbildning och i praktiken också för att få ett regelrätt arbete (Szönyi, 2005). 

Kunskapsmätningars viktigaste roll i det moderna samhället är enligt Korp (2003) att reglera 

konkurrensen om sociala positioner och författaren hävdar med hänvisning till Broadfoot att ”betyg 

har den mycket viktiga rollen ””att kunna ”öppna och stänga dörrarna för framtida livschanser”” (s. 

38).   

Assarson (2007) hänvisar till Högskoleverkets och Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga 

kommitté och menar att en följd av det målrelaterade betygssystemet är att betygssättning och 

mätbar kunskap prioriteras framför reflektion och samlärande. Kunskapsmätning framför lärande 

och utveckling kan man även se i Skolverkets (2009a) egna formuleringar när de i förordet till sitt 

stödmaterial för samtal och verksamhetsutveckling kring kunskapsbedömning i särskolan skriver: 

”Fokus ligger mera på omsorg än på kunskap och elever ges därför inte alltid den stimulans de 

behöver för att utveckla sina kunskaper. Regeringen har därför gett Skolverket i uppdrag att 

genomföra insatser för att stärka kunskapsbedömningen i särskolan och särvux.” (s. 5).  

Godkänt på riktigt och betyg på låtsas 

Vid betygssättning av elever i grundskolan finns det särskilda bestämmelser rörande elever med 

funktionshinder. I Grundskoleförordningen kan man läsa:  

”Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål som eleverna 

skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller 

andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt 

hinder för att eleven skall kunna nå ett visst mål.” (SFS 2000:667) 

Undantagsbestämmelserna ger lärare möjlighet att bortse från vissa mål för att kunna ge eleverna 

godkänt även om de inte når alla mål i skolans ämnen. Bestämmelserna har tillkommit för att ”alla 

elever ska ha möjlighet att gå igenom grundskolan med godkänt resultat och kunna gå vidare i sina 

studier.” (Skolverket, 2009b). Det är läraren själv som i samråd med andra ska avgöra om undantag 

ska göras. Undantagsbestämmelsen gäller funktionshinder som grav dyslexi, rörelsehinder och 

Aspergers syndrom. Med hänvisning till SFS 2002:4 skriver Skolverket (2009b) att 

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd inte räknas som funktionshinder. På 

frågan Kan undantagsbestämmelsen tillämpas vid utvecklingsstörning? svarar Skolverket (2009b) 

på sin hemsida att det för personer med utvecklingsstörning inte finns något behov av 

undantagsbestämmelser eftersom eleverna kan gå i grundsärskolan och där bedömas efter sina 

förutsättningar. Skolverket verkar dock inte helt klara över sina formuleringar gällande detta med 

tanke på utformningen av svaret: ”Eleverna i grundsärskolan ska bedömas ??efter sina 

förutsättningar?.” (Skolverket, 2009b).   

Betygen i särskolan är frivilliga. I kursplanerna för den obligatoriska särskolan (Skolverket, 2002) 

står att läsa: ”Om en elev i grundsärskolan eller elevens vårdnadshavare begär det skall betyg 

sättas.” (s.7). Elever som är mottagna i särskolan, men som vill läsa enligt grundskolans läroplan 

ska ges möjlighet till detta och eleverna får då två olika betygsdokument (Grundskoleförordningen, 

7 kap, 16 §). Särskolans betyg graderas i två steg: Godkänt och Väl godkänt där kriterierna för det 

högre betyget inte är definierade. Under det närmaste året kommer graderingen att ändras inom 

såväl grundskola som särskola, vilket kommer innebära fler betygssteg. Icke godkänt finns inte som 

betyg i särskolan. Avsaknaden av kriterier för betyget Väl godkänt och hänsynstagningen till de 
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egna förutsättningarna gör att bedömningen i särskolan präglas av många lokala lösningar 

(Tideman, 2000). Även grundskolans betyg är problematiska och formas av enskilda skolor och 

lärare. Lärare upplever målen och kriterierna svårtolkade och saknar nationella, tydliga och 

konkreta riktlinjer kring målen. Pedagogerna kommer inte ifrån jämförandet elever emellan, 

betygen får en summativ funktion och många lärare anser det vara omöjligt att i det mål- och 

kunskapsrelaterade betygssystemet uppnå rättvisa och likvärdig bedömning (Lindberg, 2002; 

Selghed, 2004).  

För särskolans del spelar det kanske mindre roll om betygen är målrelaterade. Eftersom varje elev 

beräknas ha unika förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig kunskap har var och en av eleverna 

egna mål att uppnå, något som gör att särskolan egentligen inte följer grundskolans betygssystem 

(Bel Habib, 2001). I särskolan blir alla godkända och endast om man inte är närvarande i 

undervisningen blir man utan betyg. Alla elever i grundsärskolan har en garanterad plats i 

särgymnasiet. Eftersom betygen inte används för att ta eleverna in i nästa utbildningssteg och inte 

heller speglar någon allmän nivå av kunskaper kan man undra över särskolebetygens funktion. Om 

en elev går ut skolan med högsta betyg i alla ämnen och sedan inte kan få vare sig studera vidare 

eller arbeta med vanlig lön, vad är det då för mening med betyg i särskolan? 

Metod 

Syftet med studien ska vara avgörande för vilken metod man i sin forskning använder sig av och 

”Val av metod skall ske i anslutning till val av teoretiskt perspektiv och till den aktuella 

frågeställningen.” (Trost, 2007, s. 15).  Eftersom det teoretiska perspektivet i denna studie är 

poststrukturalistiskt och ämnet behandlar ett meningsskapande har de metodologiska verktygen 

valts för att passa ett processinriktat arbetssätt. Den kvalitativa metoden valdes för att få en djupare 

inblick i de lokala förhållandena och därifrån kunna mejsla fram möjliga kopplingar och slutsatser. 

Därefter gjordes analysen utifrån ett teoretiskt perspektiv med Foucaults teorier om kunskap, 

disciplinering och makt för ögonen.  

Kvalitativa samtal i en fokusgrupp 

För insamling av information till denna studie användes kvalitativa samtal i en fokusgrupp. En 

fokusgrupp är en grupp människor som koncentrerar sig på ett och samma ämne och i egenskap av 

gruppmedlemmar diskuterar en viss fråga. En fokusgruppintervju är en sorts gruppintervju, en 

grupprocess där många olika perspektiv kommer fram genom att deltagarna tar del av varandras 

uppfattningar, associerar, reagerar och diskuterar runt det givna ämnet (Barbour, 2007). Samtal i en 

fokusgrupp är en konfrontatorisk intervju, en aktiv, tolkande och meningsskapande praktik, där 

intervjuandet skapar mening/sanning istället för att gräva fram den. Detta angreppssätt bringar 

konflikt- och maktdimensioner i centrum vilket gör att fokusgruppen lämpar sig särskilt väl för att 

undersöka meningsskapande processer och klarlägga de diskurser som människor använder för att 

etablera sociala band och identiteter (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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Bryman (2006) menar att frågorna som ställs i en fokusgrupp bör vara stora, öppna och generella så 

att en fördjupad diskussion inom ämnesområdet bli möjlig. Denna studies tre samtalstillfällen 

leddes av frågorna:  

 

 Hur tänker ni kring och tillämpar betygssättning i särskolan?  

 

 Hur tänker ni kring respektive hur tillämpar ni betygssättning i matematik med 

hänsyn till befintliga måldokument? 

 

 

Utifrån dessa frågor lät jag (studiens författare och tillika samtalsledare i fokusgruppen) ordet flyta 

förhållandevis fritt och grep in med följdfrågor för att lyfta särskilda teman. För att öppna upp för 

breda svar ställde jag huvudsakligen hur- och vad-frågor för att på så vis försöka förstå 

informanternas perspektiv och i enighet med Trosts (2007) riktlinjer för kvalitativa intervjuer söka 

att inte ta något för givet. För att försäkra mig om att jag tolkat informanterna rätt ställde jag under 

intervjun även klargörande frågor, kontrollfrågor som enligt Kvale och Brinkmann (2009) både gör 

det möjligt att sedan göra en mer välgrundad tolkning och ökar kvaliteten och validiteten i analysen. 

Förutom att leda diskussionen är samtalsledarens uppgift också att skapa ett öppet och tillåtande 

klimat så att alla i gruppen vågar säga sin mening. Samspelet och dynamiken i fokusgruppen är 

viktig då oenighet och ifrågasättande av varandras åsikter gör att deltagarna klargör sina 

ståndpunkter och meningsskapandet är igång (Bryman, 2006). Vilka faktorer som kommer upp 

samt hur diskussionen utvecklar sig är helt och hållet upp till gruppdeltagarna, men det är jag som 

undersökningsledare som är ansvarig för resultatet av studien (Obert & Forsell, 2008). 

Fokusgruppens samtal spelades in och jag valde att inte göra några anteckningar vid sidan av, något 

som enligt Trost (2007) kan vara en fördel då antecknandet kan vara ett störande moment i samtalen 

och medföra att man förlorar den dynamik i fokusgruppen som är själva motorn i processen och 

meningsskapandet.  

En fokusgrupp kan användas som ett utgångsläge för utveckling i olika frågor skriver Obert och 

Forsell (2008) och menar att arbete med fokusgrupper kräver att man som undersökningsledare är 

nyfiken på andra människor och gillar olikheter, att man är beredd att släppa kontrollen och kan låta 

andra människor finna lösningar samt att man drivs av lusten att förbättra sitt arbete. Bristen på 

kontroll över skeendet i fokusgruppen kan också upplevas som metodens nackdel liksom tystlåtna 

deltagare vars röst inte kommer fram i grupp. En risk med kvalitativ undersökning är att 

gruppmedlemmarna i fokusgruppen fogar sig efter majoritetens åsikt och tappar sitt kritiska 

tänkande (Bryman, 2006). Kvale (1997) kallar fenomenet för en bekräftelsedialog där pedagogiska 

samtal istället för att vara reflekterande blir en sorts kollegial stödterapi, där man faller in i 

varandras (negativa) attityder. Det finns spår av dessa riskabla faktorer i denna studie, framför allt i 

intervju två där deltagarna var färre och kom från samma arbetslag. I egenskap av fokusgruppens 

samtalsledare försökte jag därför vara uppmärksam på den okritiska jargongen och genom mina 

följdfrågor sökte mana till att fler perspektiv och egna åsikter skulle komma fram.   
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Undersökningens deltagare 

Antalet deltagare i fokusgruppen kan variera beroende på syftet med undersökningen. Att 

fokusgruppen är liten ökar möjligheterna för öppenhet i samtalen (Obert & Forsell, 2008) och i 

Brymans (2006) exempel på undersökningar varierar antalet mellan tre och nio deltagare. I denna 

studie var antalet deltagare i samtalsgrupperna åtta, sex respektive åtta personer.  

Samtliga deltagare i denna studie är pedagoger som arbetar i särskolan. Pedagogerna hör till två 

olika särskolor som strax innan studiens genomförande flyttade samman i en skola och bildade 

varsitt arbetslag. Personalen i de båda arbetslagen hade tidigare inte haft något samarbete, vilket 

passade bra för studiens syfte eftersom fler olika tankar och åsikter kunde utvinnas. Eftersom 

särskolan är lokalintegrerad i en grundskola arbetar några av pedagogerna i båda skolformerna. 

Samtliga personer i båda arbetslagen tillfrågades om att delta i studien och alla som kunde närvara 

vid de tre träffarna deltog. Ingen tillfrågad valde att avstå, men några personer kunde av olika skäl 

inte närvara. Skälen för frånvaron var vård av sjukt barn samt egen sjukskrivning. Bland de 

närvarande i fokusgruppen arbetar sex personer som särskolepedagoger, två som ämneslärare och 

fem som elevassistenter. I bortfallet fanns en särskolepedagog, en ämneslärare och en elevassistent. 

Det är viktigt för undersökningen att fundera över om bortfallet kan vara sådant att det i sig 

påverkar resultatet av studien (Obert & Forsell, 2008). Eftersom de frånvarande personerna ingick i 

båda särskolorna och respresenterade olika yrkesgrupper drar jag slutsatsen att bortfallet inte 

nämnvärt påverkat resultatet.  

Trost (2007) framhåller att urvalet i en fokusgrupp ska vara heterogent inom en given homogen 

ram. I fokusgruppens sammansättnig är det bra om deltagarna har tillräckligt mycket gemensamt för 

att samtal ska kunna uppstå, men även ha så pass olika erfarenheter att en dynamisk diskussion blir 

möjlig (Barbour, 2007). I fokusgruppen i denna studie ingick pedagoger som arbetar endast i 

särskolan, lärare som arbetar i båda skolformerna samt särskolans elevassistenter. Anledningen till 

att jag valde att ta med även assistenterna trots att denna yrkeskategori formellt inte har 

befogenheter att sätta betyg, var att personalen i särskolan arbetar mycket nära både barnen och 

varandra och elevassistenternas roll är framträdande såväl när det gäller den pedagogiska 

bedömningen av elevers kunskaper som i den subjektivering av elever (Molin, 2004) som denna 

studie var intresserad av. Jag valde att ta med elevassistenterna i denna studie också utifrån 

särskolepersonalens komplexa utbildnings- och anställningssituation. Liksom Skolverket (2009a) 

påtalar har jag i denna studie sett att personal i särskolan ofta saknar en för åldersgruppen adekvat 

lärarutbildning. Elevassistenterna har varierad utbildningsgrad och erfarenhet och det går i förväg 

inte alltid att veta vem som har den mest adekvata utbildningen. I fokusgruppen fanns till exempel 

en elevassistent som hade samma utbildningsgrad som en av de undervisande och betygssättande 

särskolepedagogerna. 

I efterhand tycker jag att det vore intressant att jämföra pedagogernas uttalanden i förhållande till 

deras utbildning och lärarerfarenhet. Hur talar ämneslärare i matematik om mål och betygssättning i 

jämförelse med en förskolelärare eller en outbildad lärare som undervisar och betygssätter elever i 

matematik? Skiljer sig assistenternas tal från pedagogernas? Pedagoger som tidigare har jobbat eller 

parallellt arbetar i grundskolan, hur uttalar sig de om särskoleelever i jämförelse med personer som 

enbart arbetar i särskolan? Jag tyckte mig i min undersökning se skillnader i diskurserna grupperna 

emellan, men denna studie har inte lämnat utrymme för en sådan fördjupning.  
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Studiens trovärdighet 

Det finns ingen sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form. I ett interaktionistiskt 

synsätt utgår man från att människan hela tiden ingår i processer ”Och då kan vi snarare förvänta 

oss skilda resultat vid skilda tidpunkter.” (Trost, 2007, s. 111). Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att olika tolkningar av en text inte händer så ofta som man tror, men öppnar samtidigt upp för 

möjligheten till flera legitima tolkningar, olika perspektiv och ständigt nya synvinklar. Det är 

viktigt att inte överdriva kravet på reliabilitet, då en alltför stark tonvikt på reliabilitet kan motverka 

kreativitet och variationsrikedom. Kunskapsproduktionen är intersubjektiv och social och olika 

intervjuare kan således få olika uttalanden och resultat beroende på deras skiftande känslighet för 

och kunskap om ämnet. Med anledning av detta är det i kvalitativ forskning en stor fördel om 

intervjuaren är insatt i och kunnig om ämnet (a.a.). Min erfarenhet från undervisning och 

betygssättning av elever i särskolan och grundskolan har givit mig kunskaper och erfarenheter som 

förhoppningsvis har bidragit till att öka denna studies kvalitet och trovärdighet.  

De kvalitativa metoderna är nära förknippade med nutida filosofi och huruvida systematisk kunskap 

kan frambringas därur är beroende av en väl vetenskapligt förankrad tolkning. En 

forskningsintervju är enligt Kvale (1997) som ett hantverk och väl bedriven kan den liknas vid 

konst. Att det är svårt att avgöra en studies validitet kan enligt honom vara ett uttryck för den 

sociala verklighetens sammansatthet. Pragmatisk validering väcker hos forskningen en självkritisk 

fråga om makt och sanning: Var ligger makten att bestämma vilket resultatet kommer att bli? 

Validiteten innehåller också ett etiskt perspektiv som handlar om att forskningsdesignen ska göra 

gott och producera kunskap som är till nytta för människor.  

Etiska aspekter  

Etik är grundläggande för en intervjuundersökning och intervjupraktiken bör ses som ett hantverk 

där kvaliteten hos intervjukunskapen bygger på intervjuarens färdigheter och personliga omdöme. 

Kvale och Brinkmann (2009) hänvisar till Aristoteles och talar om att etik inte bara har ett teoretiskt 

moraliskt syfte med regler och förordningar utan även ett praktiskt syfte, ett förhållningssätt, en 

dygdetik som gör oss till goda människor. Denna klokhet som Aristoteles kallade fronesis kan 

enligt författarna liknas vid etiska färdigheter som utgör en viktig förlängning till de skrivna etiska 

principerna, reglerna och exemplen. Kvalitativa forskningsintervjuare behöver inte ”lösa” 

problemet med samtycke, konfidentialitet och andra forskningsetiska principer, utan ska ”hålla sig 

öppna för de dilemman, mångtydigheter och konflikter som tvunget uppstår under 

forskningsprocessen.” (Kvale & Brinkmann, ss. 85-86). 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning har man utarbetat forskningsetiska principer och 

inom dessa finns forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Forskningskravet innebär att forskningen ska ha hög kvalitet och inrikta sig på för samhället viktiga 

frågor och individskyddskravet ämnar skydda individer från otillbörlig insyn, förödmjukelse eller 

kränkning. Det senare kravet konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet tillgodosågs i 

denna studie genom att deltagarna fick muntlig information om studiens syfte samt om 

frivilligheten i medverkan. Informationen som också är viktig för att motivera deltagande gavs i 

förväg samt aktualiserades vid varje samtalstillfälle.  
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Samtycke inhämtades muntligt direkt från undersökningens deltagare. I undersökningen uttalade sig 

informanterna ibland om tredje part, i detta fall eleverna i deras skola. I samtyckeskravet kan man 

läsa att företrädare för uppgiftslämnare kan användas som informanter under förutsättning att 

informationen inte är av privat eller etiskt känslig natur. Då pedagogerna berättade om elevers 

tankar och reflektioner kring betygen kan ämnet te sig både privat och känsligt. Elevernas åsikter 

handlar i denna studie dock i huvudsak om betygen i allmänhet och inte det enskilda, egna betyget. 

En förutsättning för att använda företrädare för tredje part är också att undersökningen sker inom 

ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på vanlig arbetstid (Vetenskapsrådet, 2002), något som 

studien uppfyller på båda punkter.   

Konfidentialitetskravet är i denna undersökning viktigt särskilt med tanke på att samtalen med 

gruppen spelades in. För att säkerställa att inga etiskt känsliga uppgifter om enskilda eller 

identifierbara personer användes i undersökningen var både inspelningen och den muntliga 

redogörelsen inte tillgängliga för andra än projektpersonalen. Vidare följdes i studien 

rekommendationerna att informera uppgiftslämnarna om forskningsresultaten då dessa blir klara 

(Obert & Forsell, 2008). Samtliga i fokusgruppen fick erbjudande om ett eget exemplar av den 

färdiga uppsatsen, något som enligt Vetenskapsrådet (2002) kan göra att undersökningsdeltagarna 

upplever sin medverkan som meningsfull. Att deltagarna får ta del av rapporten är nödvändigt även 

ur forskarsamhällets synpunkt då det är ”viktigt att föra ut undersökningsresultat till dem som på 

olika sätt är berörda. Särskilt den samhällsvetenskapliga forskningen är beroende av att 

medborgarna är villiga att medverka i olika slag av empiriska studier” (a.a., s. 15).   

Forskningskravet inriktar sig på kvaliteten och den allmänna betydelsen av forskningen i ett 

samhällerligt perspektiv. Då det har forskats förhållandevis lite om särskolan (Berthén, 2007) och i 

synnerhet kring betygssättning i denna skolform hoppas jag att denna studie ska betraktas som en 

väsentlig samhällsvetenskaplig fråga.  

Från muntligt till skriftligt material 

När man gör en utskrift av en muntlig intervju finns många aspekter att ta ställning till och hur man 

förhåller sig till de olika dimensionerna i ett intervjumaterial beror på avsikten med analysen. I 

kvalitativ forskning finns det inga standardsvar på hur man går tillväga utan det gäller att anpassa 

det tekniskt metodiska till den innehållsliga avsikten. Utskriften av en intervju är en översättning 

från muntligt till skriftligt språk, två sorters språk som består av olika regler, kulturer och diskurser.  

Utskriftsstadiet av den kvalitativa forskningen är ett viktigt stadium i arbetet och man måste vara 

vaksam på att budskapet inte förloras i utskriften (Kvale & Brinkmann, 2009). Den etiska aspekten 

är viktig att ha med även vid transkriberingen och forskaren bör ta hänsyn till hur uttalanden 

framställs. Det kan därför ibland bli oundvikligt att få göra om det de intervjuade säger (Trost, 

2007), men om formuleringarna ska analyseras utifrån ett diskursivt perspektiv kan det ordagranna, 

om det är etiskt försvarbart, vara nödvändigt. Transkriptionen bör också utformas på ett sätt så att 

det sociala sammanhanget och den emotionella tonen kommer fram eftersom detta underlättar 

analysen av materialet ur ett maktperspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Denna studie har ambitionen att undersöka det diskursiva, subjektiverande och eventuellt 

stigmatiserande i pedagogers meningsskapande. Jag valde därför i transkriberingen det ordagranna 

och talspråksnära framför det skriftligt korrekta. För att få fram tonfall och tveksamheter markerade 

jag betoningar av ord med VERSALER och pauser med tecknet …. I några av citaten finns 
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svordomar med. Efter etiska överväganden valde jag att låta svordomarna stå kvar i citaten dels för 

att citera informanterna ordagrant men också för att de starka orden visar den betoning som 

informanten förmedlar. I bearbetningen av intervjumaterialet såg jag att skrattet hade betydelse för 

uttalandena och därför valde jag att i utskriften tydliggöra det med markeringen (skratt). Det som 

inte gick att höra på bandet har markerats med (…). I transkriberingen utelämnades prat vid sidan 

av ämnet, till exempel om någon svarade i sin mobiltelefon. Inspelningen av intervjuerna rymmer 3 

timmars intervju och då utskriften inte behöver vara fullständig (Trost, 2007) transkriberades 2,5 

timmars inspelning. Det transkriberade materialet uppmäter sammanlagt 58 sidor. 

Av forskningsetiska skäl är det inte lämpligt att ta upp informanternas bakgrund utan att de 

intervjuade har blivit tillfrågade (Kvale & Brinkmann, 2009) och enskilda informanters 

utbildningsgrad samt arbetslivserfarenhet framgår således inte i denna studie. I det transkriberade 

materialet markerades dock vilka personer som är anställda som ämnespedagoger/lärare (ÄP), 

lärare/pedagoger enbart i särskolan (SP) respektive elevassistenter (EA). Numreringen vid 

beteckningarna/informanterna är individuell och skapades slumpvis utifrån den ordning i vilken 

deltagarna uttalade sig första gången. Markeringarna gjordes för att tydliggöra diskussionen och 

kunna se hur samma person kunde ändra åsikt, bolla fram och tillbaka, böja eller anpassa sig till 

kollegors åsikter. Utskriften skiljer dock inte på arbetslagstillhörigheten då detta inte ansågs 

relevant för resultatet. Markeringen av yrkesgrad är intressant till exempel då ämnespedagoger och 

särskolpedagoger diskuterade elevers möjligheter att byta skolform. (F):et står för 

frågeställare/forskningsledare. 

Deltagarna i denna studie har inte fått ta del av transkriptionen av de genomförda intervjuerna dels 

på grund av materialets stora omfattning och dels för att studien inte baserar sig på enskilda 

uttalanden utan snarare på hela den sammantagna diskurs som råder inom gruppen. Kvale och 

Brinkmann (2009) ger inga konkreta direktiv kring förfarandet med de utskrivna intervjuerna utan 

påtalar istället komplexiteten i den kvalitativa forskningens processer. Huruvida forskaren ska låta 

informanter ta del av och påverka och eventuellt ändra i intervjumaterialet måste vägas mot 

forskningens karaktär och syfte. Deltagarna i fokusgruppen har erbjudits ta del av rapporten först 

efter uppsatsens färdigställande. 

Analys och tolkning  

Analysen av en intervju är en förlängning på det samtal som inleddes i intervjusituationen och en 

fortsättning av skapandet av nya innebörder, tolkningar och kunskaper. I slutskedet och analysen av 

ett intervjumaterial är det naturligt att distansera sig från informanterna för att upptäcka nya sätt att 

se på de fenomen som har åskådliggjorts. Informanternas erfarenheter lyfts då upp på ett teoretiskt 

förståelseplan och en erfarenhetsöverskridande tolkning blir möjlig.  

”Den teoretiska dimensionen i den erfarenhetsöverskridande tolkningen möjliggörs av att jag 

överskrider informanternas eget perspektiv. På lite avstånd kan deras erfarenheter kategoriseras 

och jämföras med andra och på forskarens förståelsehorisont framträder då bland annat teoretiska 

innebörder som informanterna aldrig haft anledning att intressera sig för. När dessa 

erfarenhetskategorier får namn börjar de likna teoretiska begrepp och teoriserandet är i full gång.” 

(Gustavsson, 2000, s. 7).   
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All tolka är att foga ihop erfarenheter till en meningsfull helhet och att tolka andras utsagor innebär 

att översätta dem till ett språk och livsvärld som vi är förtrogna med. Om man har teoretisk kunskap 

om undersökningsämnet och ställer genomtänkta frågor är det inte viktigt att välja en specifik 

analysmetod (Kvale & Brinkmann, 2009). En teoretisk tolkning innebär att vi förstår omvärlden 

utifrån vår förförståelse. I det teoretiska tolkningsintresset ligger också att forskaren överskrider de 

enskilda erfarenheterna och jämför personers olika utsagor med olika teoretiska begrepp. ”Den 

teoretiska frågan blir: Vad betyder fenomenet ”F” generellt?” (Molin, 2004, s. 82).  

Denna studie har ambitionen om att förena praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper om 

betygssättningen i särskolan. I resultatdelen som jag har kallat Resultat och analys väver jag således 

ihop informanternas uttalanden med analytiska kommentarer kopplade till litteratur och forskning i 

ämnet. När jag i diskussionen sätter in materialet i ett djupare sammanhang vill jag i en teoretisk 

tolkning lyfta blicken och fokusera maktaspekter och motsättningar mellan de goda intentionerna 

och en stigmatiserande verklighet i En skola för alla. I ett postmodernistiskt perspektiv kan man 

kanske säga att jag försöker se hur pedagogernas diskurser samspelar med och verkar i förhållande 

till andra rådande diskurser kring ämnet. Samt hur nya gemensamma diskurser skapas och verkar i 

olika maktförhållanden. I enighet med den postmodernistiska och den kritiska forskningen ingår ett 

sådant förhållningssätt i forskarens uppgift, då en viktig del i forskningen är att granska och 

synliggöra samhällets maktstrukturer och dominansförhållanden (Alvesson & Deetz, 2000).  

Genomförande 

Presentation av intervjuerna 

Studien genomfördes i samarbete med två olika särskolor i en stor högstadieskola i en mellanstor 

svensk stad. I fokusgruppen ingick särskolepedagoger, elevassistenter samt två stycken ämneslärare 

som arbetar med barnen i den ena särskolan. Båda särskolorna utgjorde varsitt arbetslag i skolan där 

den ena särskolan/arbetslaget fram till starten av den aktuella terminen tidigare hade varit belägen i 

en annan skola. Arbetslagen hade tidigare inte haft något samarbete utan fanns i samma skola på 

grund av en omorganisation i kommunen. Skolorna söktes upp genom att intervjuaren tidigare hade 

arbetat ihop med några personer i den ena särskolan.  

Fokusgruppen träffades vid tre tillfällen och bestod av både konstruerade och naturliga grupper. Vid 

de två tillfällena då fokusgruppen bestod av personal från båda arbetslagen samt två ämneslärare 

var gruppen konstruerad, något som gav många olika synvinklar i samtalen. Vid intervju 2, när 

fokusgruppen bestod av endast ett arbetslag var gruppen naturlig med fördelen att det blev en 

informell och okonstlad diskussion. Till nackdelarna med en sådan naturlig grupp hör att invanda 

samspelsmönster och statusskillnader kan komma fram och kan stå i vägen för ett fritt samtal. Det 

som sägs förklaras inte närmare eftersom bakgrundskunskapen tas för given (Bryman, 2006). Detta 

märktes i den andra träffen när endast pedagogerna från den ena arbetslaget kunde delta. I denna 

träff försökte jag som samtalsledare därför att ställa följdfrågor av en sådan karaktär att 

bakgrundsinformationen till de diskuterade frågorna skulle komma fram.   
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Intervju 1  

I den första intervjun bestod fokusgruppen av åtta personer; fyra särskolepedagoger, två 

elevassistenter och två ämnespedagoger. Deltagarna kom från båda arbetslagen. Det är ovanligt 

med samarbete mellan personal som har hand om elever i särskolan och personal som arbetar med 

normalbegåvade elever i samma skola (Molin, 2004). I denna högstadieskola undervisas eleverna 

dock av ämnespedagoger i vissa ämnen. De ämnespedagoger som deltog i denna intervju 

undervisade särskolans elever i SO, respektive hemkunskap.   

Jag inledde intervjun med en allmän fråga om betygssättning i särskolan. De första frågorna kan 

vara avgörande för intervjun fortsatta flyt och ett bra sätt att börja är att ställa en öppen fråga av 

allmän karaktär runt ämnet (Trost, 2007). Därefter handlade samtalsämnet till stor del om 

kunskapsbedömning kontra betyg för flit och ansträngning samt om viktningen och innehållet i 

betygsgraderna Godkänt och Väl godkänt. I denna intervju tog ämnespedagogerna upp olika 

aspekter av betyg i särskolan och vad som egentligen ska bedömas. Pedagogerna gjorde jämförelser 

mellan särskole- och grundskolebetyg och diskuterade hur man går tillväga om en elev vill arbeta 

mot eller klarar målen för ett godkänt enligt grundskolekriterierna.  

Intervju 2  

I den andra intervjun deltog personal endast från den ena särskolegruppen. Fokusgruppen hade i 

denna intervju reducerats till sex personer: fyra särskolepedagoger och två elevassistenter. Ämnet 

för detta samtal var bedömning och betygssättning utifrån grundsärskolans nationella mål i 

matematik. 

Intervju 3  

Även den tredje träffen handlade om att betygssätta elever utifrån nationella mål och betygskriterier 

i matematik samt hur man konkretiserar och realiserar styrdokumentet i praktiken. Fokusgruppen 

bestod nu av åtta personer; fem särskolepedagoger och tre elevassistenter. I denna träff deltog 

personal från båda särskolorna igen och i diskussionen framkom många skillnader i hur de två 

arbetslagen tolkar och arbetar med betygssättningen av eleverna. Samtalet präglades av olikheter 

och dynamik och många olika åsikter kom fram. I gruppsammansättningen kan parterna vara 

jämlika, men det är viktigt att det finns ett klimat där det är möjligt att kritisera och kanske 

provocera varandra (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Resultat och analys 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt för att kunna upptäcka och identifiera negativa 

strukturer i skolan. ”En reflekterande granskning av den egna verksamheten kan förbättra 

förståelsen för särskolans villkor.” (Assarson, 2003, s. 62).   
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Inledande kommentar 

Såväl mina egna erfarenheter, informanternas berättelser som forskning och litteratur i ämnet 

påtalar att elever och vårdnadshavare i de flesta fall är nöjda med skolgången i särskolan (Molin, 

2004). Det är vanligt att personalen i särskolan är engagerad och entusiastisk, känner glädje över att 

arbeta med barn i särskilda behov och är nyfikna på möjligheterna till utveckling av sin verksamhet 

(Assarson, 2003). Också deltagarna i denna studie uttryckte stor omtanke om barnen och visade 

mycket empati och förståelse för sina elever och deras situation. De var måna om att 

betygssättningen av eleverna liksom skolgången i stort skulle ge barnen de bästa förutsättningarna 

både för en trygg skolgång och för en framtid med livskvalitet. Samtalen och diskussionerna som 

utspelade sig i fokusgruppen vittnade om en personal som värnar stort om sina elever.  

Osäkerhet kring nationella mål och betyg 

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet är kravfyllt. Målstyrningen ställer höga krav på 

lärarnas förståelse av mål, kriterier och bedömningsgrunder och läroplanernas och kursplanernas 

mål måste uttolkas och konkretiseras i undervisningen. Skolverket (2009a) har sett att lärare i 

särskolan ofta är oklara över vad man vill åstadkomma i sitt arbete samt att det finns brister i 

kunskap om särskolans nationella dokument, något som i sin tur påverkar undervisningens kvalitet. 

För att bli skicklig i lärandets innersta kärna krävs goda ämneskunskaper (Marton & Tsui, 2004) 

och om strategier för undervisning och organisation saknas kan konsekvensen bli bristande 

kunskaper hos eleverna (Molin, 2004).  

Osäkerheten inför nationella dokument var framträdande i fokusgruppens samtal. Pedagogerna var 

undrande över de nationella målen i matematik, över betygskriterierna samt över vad kunskap i de 

olika delarna egentligen innebär. I samtalen kring mål och kriterier ställde de frågor till varandra 

både över innehåll och tolkning av de enskilda målen och man fick intrycket av att särskolans 

läroplan och de nationella målen i matematik är dokument som dessa arbetskamrater inte har 

diskuterat tidigare i någon större omfattning.  

SP1: Men vad innebär KÄNNA TILL begrepp? Har ni pratat om det? 

SP2: Ja … 

SP1: Känna till begrepp, ja. Att de har sett att det är femtio procents rea. Är det att känna till 

begreppet? 

F: Frågan är om man ska veta vad det INNEBÄR, ja. 

SP1: Eller bara känna till begreppet. För det står ju egentligen: Känna till begreppet. Och det är att 

man ser att det är: … Mamma, det är 50 procents rabatt. Och då vet man … 

SP2: Mera en TEKNISK betydelse: procent.  

SP1: Och då kan man procent. Eller är det att man ska kunna använda det också? Femtio procent 

betyder att det är halva priset.  

SP3: Men då tycker jag att det mer skulle ingå i svenska än matte. Om man bara kände till ordet. 

Ett av problemen med bedömning och betygssättning i särskolan är alla lokala tolkningar av 

styrdokumenten. Särskolans nationella mål tolkas olika av olika pedagoger och gemensamma 
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förhållningssätt och rutiner kring betygssättningen saknas (Skolverket, 2009a). När 

särskolepedagogerna i fokusgruppen pratade om målen som eleverna ska ha uppnått i matematik 

vid skolgångens slut framträdde deras olika tolkningar vid flera tillfällen, till exempel vid 

diskussionen av målet: ”- kunna räkna addition och subtraktion med naturliga tal – i huvudet, med 

hjälp av laborativt material, med hjälp av skriftliga räknemetoder eller med miniräknare.” 

(Skolverket, Obligatoriska särskolan. Kursplaner 2002, s. 23). I samtalet kring när man beräknas 

kunna addition och subtraktion var pedagogerna oense om vad som menas med de olika metoderna 

som nämns. Den ena pedagogen såg metoderna som ett tillåtet hjälpmedel till att kunna räkna 

medan den andra pedagogen tolkade skrivningen istället som att användningen av laborativt 

material, skriftliga metoder och användningen av miniräknare är ett krav för att man ska anses 

kunna räknesätten addition och subtraktion.  

SP2: Fast man får använda laborativt material eller miniräknare.  

EA1: ELLER miniräknare. 

SP2: Allt det här får man använda som hjälpmedel.  

SP1: Nej, så uppfattar inte jag det. Du ska kunna räkna addition och subtraktion med naturliga tal. 

Du ska: kunna göra det i huvudet OCH med hjälp av laborativt material OCH med hjälp av 

skriftliga räknemetoder ELLER då med miniräknare. Inte antingen eller utan du ska kunna räkna i 

huvudet, med hjälp av laborativt material och med hjälp av skriftliga metoder och det sista är … 

skriftliga räknemetoden ELLER med miniräknare.  Så det är inte frågan om att du kan VÄLJA 

något av det här. Så uppfattar inte jag det.  

Lärarens egna kunskaper både inom ämnet och inom metodik och didaktik är av stor vikt för 

elevers framgång i matematik. För att vara goda pedagoger behöver lärare genom självreflektion 

och kollegiala aktiviteter analysera matematiska idéer och relatera dessa till 

undervisningssituationer (Lester & Lambdin, 2007).  

Motstånd till nationella mål och betyg 

Motståndet mot nationella mål och betygskriterier var genomgående under intervjuerna. 

Grundsärskolans kunskapsmål och betygskriterier ansågs vara vagt formulerade och svåra att 

uttolka. Personalen i särskolan tyckte också att de nationella målen och betygskriterierna var för 

svåra att uppnå och istället gjorde man upp andra mål. 

SP1: De mål JAG sätter upp måste man naturligtvis ställa krav på. Vad man anser vara rimligt för 

varje individ. Men det har ju ingenting med de nationella mål som är uppsatta. För de nationella 

målen kan man ju inte ens använda sig utav. Därför att de är få som kan uppnå dem.   

Kunskapsmålens höga krav på eleverna var särskolepedagogernas främsta kritik mot 

styrdokumenten för särskolan. Tonen i samtalet kring de höga målen var stundtals upprörd och man 

ifrågasatte kompetensen och kunskapen hos dem som hade skrivit kursplanerna. Personalen ansåg 

att om styrdokumenten skulle följas som de var tänkta skulle eleverna i särskolan bli drabbade på 

ett negativt sätt. Pedagogerna i särskolan såg en motsättning mellan de höga kraven i 

målformuleringarna och det faktum att alla elever i särskolan blir godkända.  

SP3: Två stycken av sjutton kanske kan toucha de där målen. 
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SP1: Och inte i alla ämnen kanske. Det är ALLDELES för upp i det blå. De är liksom på en annan 

planet än var våra elever befinner sig. Så de som har skrivit de målen, de vet inte vad det är för 

elever vi har. Och det är utifrån de målen man sen ska göra betygsbedömningar. Alltså är det helt 

värdelöst. Det går inte! Då skulle man underkänna varenda elev. Och man kan ju inte underkänna 

en elev i särskolan.  

I den gemensamma diskussionen kring kunskapsbedömning i särskolan framkom olika tolkningar 

som sedan bringade fram meningsskiljaktigheter. Pedagogerna blev stundtals mycket upprörda över 

de konsekvenser som skolsystemets särskiljande och betygssättningen har på eleverna. Några 

pedagoger tyckte att kunskapsbedömningen är en sortering av redan utsorterade elever och vägrade 

använda sig av styrdokumenten samt uppmanade andra att göra likadant.  

SP1: Men du kan inte använda dig av kunskapsbedömning. 

ÄP1: Nej? 

SP1: Och jag kan bara säga att: Du FÅR inte göra det! 

ÄP1: Men … Det står ju här! 

SP1: Ah, men det skiter jag i! Du FÅR inte använda dig av kunskapsbedömning i särskolan. Jag 

tycker att det är tjänstefel att göra det! 

SP2: Det är ju att stämpla folk från början. 

SP1: Ja! Jag vet, det står där. Men jag säger att: Man FÅR absolut INTE göra det. För det innebär 

då att de elever som du har här i särskolan som EN GÅNG har utklassat sig från grundskolan, som 

har alltså (…) sig, som har en utvecklingsstörning, de har ett IQ som hamnar under snittet. Och de 

kommer ner här … Och sen ska man YTTERLIGARE en gång sätta betyg på dem! 

Det man också kan se i ovan citerade dialog är att motståndet mot kunskapsrelaterade mål i 

särskolan var större bland särskolepedagoger (SP) än bland de ämneslärare som i arbetade med 

särskolan och grundskolan parallellt (ÄP). Ämnespedagogerna var också mer benägna att låta 

eleverna följa grundskolans läroplan i vissa ämnen. Både ämnespedagoger och särskolepedagoger 

ville verka för att eleverna om det var möjligt skulle få grundskolebetyg. Personalen i studien 

uppvisade osäkerhet kring hur detta kunde hanteras och vem som skulle avgöra vad som var bäst. 

ÄP1: Ja, men det kan ju vara så att jag säger att jag sätter ett grundskolebetyg på honom och så får 

han ett G, men han vill egentligen ha ett särskolebetyg där han får ett VG. 

SP3: Men du får ju fråga honom. 

EA1: Ja, men då måste han ju vara väldigt insatt i vad det betyder. 

ÄP1: Men det är ju egentligen föräldrarna tycker jag. Och därför så tycker jag att det ligger hos er 

att fråga och jag sätter ju betyg efter vad hans önskemål är. Känner JAG, men vad säger NI? 

Under andra intervjun då diskussionen handlade om de nationella målen för grundsärskolans 

matematik ändrade samtalet karaktär något. Motståndet var fortfarande stort, men i takt med att 

pedagogerna diskuterade innebörden i målen kom de stundtals att enas om att kunskapsmålen gick 

att använda sig av. I takt med att diskussionen i fokusgruppen fortskred verkade det som att 

pedagogerna kunde se att det med hjälp av klausulen med hänsyn till egna förutsättningar gick att 

använda myndigheternas skrivelse det dagliga arbetet. I diskussionen kring målet ”- praktiskt kunna 
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hantera enkla bråk- och decimaltal” (Skolverket, Obligatoriska särskolan. Kursplaner 2002, s. 23) 

utspelade sig följande dialog.  

SP2: Men jag menar ENKLA bråk och decimaltal, då höll vi ju på med halva pizzor och … och … 

åskådliggjorde då. 

SP3: Ja. 

SP2: Och att det är 0,5 pizza. Och jag menar det kunde de liksom greppa. Det var ju ingen massiv 

förståelse (skratt), inte så, men ändå … 

SP3: Men sen när de skriver så här: Känna till begreppet procent. Räcker det med att man har hört 

ordet procent då? Det är ju sådant där som är otroligt vagt.  

SP2: Ja, att man vet femtio procents rabatt, att det kan stå så i affären då. Men exakt vad det 

betyder, det kan ju vara svårare.  

SP3: Mm.  

SP2: Men allt beror ju på vad man lägger för betydelse i det då. För EFTER SINA 

FÖRUTSÄTTNINGAR… så är man ju där igen då. För bråk- och decimaltal, det är ju en halv och 

en hel pizza där, det är ju det. Så behöver det inte vara mer kunskap heller. Om man inte har 

förutsättning för det.    

Motståndet mot de nationella dokumenten minskade lite i takt med att de diskuterades och 

pedagogerna verkade bli ense om att alla elever kunde röra sig mot kunskapsmålen med hänsyn till 

sina egna förutsättningar. Elevernas individuella förutsättningar sågs av personalen som något 

viktigt och centralt både i undervisningen och i särskolans bedömning av elever. Pedagogerna i 

studien menade att särskoleelevernas egna förutsättningar ses av grundskolan som ett problem men 

i särskolan är de individuella möjligheterna och hindren något man tar hänsyn till och värnar om. 

Vid tidpunkten för dessa fokusgruppsintervjuer hade regeringens förslag om att ta bort klausulen 

Efter egna förutsättningar ur grundsärskolans betygskriterier ännu inte kommit ut. 

Den stigmatiserande omsorgen 

Det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet förutsätter att eleverna görs medvetna och 

delaktiga i sin utveckling och måluppfyllelse och eleverna bör få information om mål och 

betygskriterier (Selghed, 2004; Skolverket, 2009a). Såväl forskning kring elever med 

funktionshinder som Skolverkets utredningar pekar mot att elever i särskolan har mindre inflytande 

i skolan än vad andra barn och ungdomar har (Skolverket, 2007:303). Deltagarna i denna studies 

fokusgrupp ville inte diskutera nationella mål och betygskriterier med sina elever. Man menade att 

målen var så högt ställda att en diskussion kring det skulle vara nedvärderande för eleven och 

liknade en sådan diskussion vid att ”skriva eleven på näsan”.   

F: Är eleverna på något sätt involverade i sin bedömning? 

SP3: Nej. 

SP1: Nej, inte enligt betygskriterierna, nej. 

F: Man går inte igenom några mål och kriterier? 
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SP1: Nej, det är ju att slå dem i skallen! Om jag ska gå igenom de mål, de nationella mål som står 

för särskolan, det är ju som att slå dem i huvudet att säga att: Du passar ju inte ens här, försvinn 

härifrån! Du får gå på träningsskola, eller, du får gå på någon annan … alltså det kan man inte 

göra. 

I sina samtal med eleverna tog särskolepedagogerna inte upp nationella mål. Däremot ville 

pedagogerna gärna lyssna på elevernas synpunkter och tillgodose deras önskemål i skolan. Man 

gjorde då upp egna mål som inte alltid fanns inom ramarna för traditionella skolämnen. 

SP1: Jag vill komma med i skolkören är väl ett mål också. Vi har haft två elever som velat lära sig 

körkortsteorin. Det kan ju också vara ett sätt att påverka sin egen utbildning.  

SP2: Många gånger handlar det om sådant som gör en mer … som ger status i samhället. 

SP1: (Namn) har ju ständigt nya mål som han vill uppnå. Han säger ofta: Det här vill jag kunna. 

Det här vill jag lära mig. Han funderar mycket som han vill lära sig. 

SP3: Vi har några stycken som vill lära sig spanska. (Namn) har ju velat lära sig spanska. Det har 

han själv kommit på och han är med en klass på spansklektionerna. 

Att tillgodose elevernas önskemål i skolan kan vara ett uttryck för att man i särskolan arbetar för att 

eleverna ska få praktiska kunskaper som de har nytta av i livet utanför skolan (Molin, 2004). Att 

aktiviteter som deltagande i skolkören ses som ett mål i elevers skolgång kan också kopplas ihop 

med den omsorgsinriktade diskursen som präglar skolgången för elever i särskolan och som 

fokuserar på att elever ska må bra och gå ut skolan med ett gott självförtroende (a.a.). I 

fokusgruppen märktes det omsorgsinriktade förhållningssättet också genom pedagogernas 

prioritering av vad som skulle tränas i skolan. I likhet med Berthéns (2007) iakttagelser om de 

sociala färdigheternas framträdande plats i särskolan poängterade informanterna i denna studie 

vikten av att ha ett gott uppförande. Skolans kunskapsmål och läroplanens betygskriterier ställdes 

mot den sociala kompetensen där det sistnämnda ansågs komma i första hand.  

EA3: Fast jag tycker att det är … det blir mindre och mindre tankar kring betyg. Vi har ju några 

nu som, som tror att de kan läsa till polis. Och visst, man ska ju uppmuntra dem att läsa, men 

någonstans ändå känner man att: Vaddå liksom? Hur ska det fungera? Hur ska de få betyg, när de 

inte klarar av att sitta still på stolen ens en gång?       

Detta synsätt vittnar om särskolans motsättning mellan trygghet och kunskapsutveckling. Molin 

(2004) menar att skolan har dubbla perspektiv när det gäller särskoleungdomar där det ena är 

utvecklingsinriktat och handlar om att hitta rätt utmaningar för ungdomarna och det andra vill 

skydda barnen från misslyckanden – och därmed utmaningar. Denna motsättning handlar om 

omsorgsinriktat trygghetsperspektiv kontra ett utvecklingsinriktat kvalificeringsperspektiv. 

”Huvudtanken är att trygghetsperspektivet inskränker ungdomarnas förutsättningar att utvecklas.” 

(Molin, 2004, s. 101).  I Foucaults vokabulär skulle man kunna säga att omsorgen om eleverna 

verkar disciplinerande och normaliserande i en maktordning som skapar elever som lärande subjekt. 

Den lata men duktiga särskoleeleven  

Assarson (2003) har sett att det i särskolan ofta förekommer ett kategoriserande synsätt på eleverna. 

Deltagarna i fokusgruppen i denna studie berättade att de betygssätter sina elever olika beroende på 

om de bedömer att eleven är en ”svag” eller ”stark” särskoleelev. Elever som betecknas som svaga 

betygssätts efter sin arbetsinsats. De får alla godkänt betyg och de som har arbetat hårt får det högre 
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betyget Väl godkänt. De elever som särskolepedagogerna anser vara kunskapsmässigt starka får det 

högre betyget oavsett vilken arbetsinsats som lagts ned i arbetet.  

F: Hur tänker man när man betygssätter och bedömer elever? 

SP1: Det är en prestationsbedömning oftast, bland de svaga. Och bland de duktiga så är det en 

kombination av prestation och kunskap. 

SP2: Jag kan tänka mig att kommer man hit som en … och är väldigt duktig i matte, men inte gör 

någonting men ändå kan väldigt mycket, då blir det svårt att sätta G. Det blir ju lite tokigt också. 

Om man redan har uppnått ganska höga nivåer.  

När särskolepedagogerna resonerade vidare kring dem som pedagogerna betecknar som särskolans 

starka elever kom de in på jämförelser gentemot grundskolans nivå. Pedagogerna berättade att de 

tycker att det är svårt att bortse från elevernas kunskapsnivå i betygssättningen i de fall då eleverna 

bedöms kunna mycket i ett visst ämne. När elever upplevs närma sig det som pedagogerna upplever 

som grundskolenivå menade informanterna att det är problematisk att veta vilka principer som ska 

följas vid betygssättningen. 

F: Vad innebär ”kan mycket”, att det ”ligger högt”? 

SP3: Att det närmar sig ... 

SP2: Ja … att det ligger i gränslandet mot grundskolan. Och då tycker vi att det ... då har jag ju 

frångått den andra principen, så det blir ju jätteluddigt.  

F: Den andra principen ...? 

SP2: Ja, att mer … att man mer går på ansträngning, det är vad man har liksom jobbat med och att 

man har kunnat förbättra sig.  

F: Så om man ligger nära grundskolan så tittar man mer på kunskaperna? 

SP2: Det går inte att bortse från kunskaperna då om man ligger väldigt nära grundskolan, det 

tycker inte jag.  

SP1: Ja, men det är väl en bra tanke: jag menar ju starkare och duktigare man är desto mer ser man 

till kunskaperna i en betygssättning, men ju svagare man är desto mer ser man till arbetsinsatsen.  

SP2: Det här känner jag bara är magkänsla, som vi har … som JAG har jobbat efter så det är inget 

(…) Jag är emot betyg egentligen. Jag tycker inte att det är någon poäng att … MÖJLIGTVIS för 

dem som är väldigt nära. Och jag vet inte hur man ska se på det. 

Eftersom pedagogerna i fokusgruppen hör till två olika särskolor kom det fram olika tankar och 

åsikter kring betyg. I diskussionen kring betygsgraderingen och det högre betyget VG kom det 

återigen upp en jämförelse med grundskolan. Elever som anses kunna uppnå VG borde enligt det 

ena arbetslaget få prova att gå ut i grundskolan, om än i en lägre årskurs. 

F: Men hur tänker NI med betyget VG? 

EA3: Till vilken nytta, kan jag känna. 

SP3: Men känner ni att man ska närma sig grundskolan för att få ett VG, eller … hur tänker ni då? 
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EA3: Då KÄNNS det nästan så. Om man kan uppnå VG, då undrar jag: Är det här en elev som har 

halkat mellan stolarna och råkar ha en dålig dag? Ska han inte gå här eller ska ha gå i liten grupp? 

SÅ känner jag då.  

F: Så VG är kunskaps … ska man närma sig sin åldersgrupp enligt grundskolenivå? 

EA3: Ja. 

SP6: Ja, det har vi prioriterat och uppmuntrat: UT i klasserna! Så fort man märker att … Det HÄR 

kanske DU klarar. Du kanske går i åttan, men du kanske kan gå ut i en sexa. Eller i en femma och 

klara det. Några har ju gjort det. 

I frågan om det högre betyget VG var pedagogerna från de två olika särskolorna oense. Den ena 

särskolans pedagoger ansåg att elever som hade vad man ansåg vara höga kunskaper skulle få det 

högre betyget. Den andra särskolans personal tyckte inte att det var någon nytta med ett VG ens för 

särskolans mer högpresterande elever utan menade att ”duktiga” elever i så fall skulle får prova att 

arbeta i grundskolan. Man kan dock fråga sig vad det innebär för en elevs självkänsla om han eller 

hon som belöning för ett bra arbete får gå tillsammans med ett par år yngre elever i grundskolan. 

Den svaga men flitiga eleven  

I samtalen kring bedömning av elevers kunskaper påtalade särskolepedagogerna återkommande att 

många elever saknar förutsättningar att nå särskilt långt kunskapsmässigt, men att eleverna trots det 

kämpar och anstränger sig i sitt dagliga skolarbete. Pedagogerna tyckte att det var viktigt att 

uppmärksamma och lyfta fram barnens ansträngningar trots att de inte kan så mycket och flera 

pedagoger ansåg att det var självklart att en elev som har ansträngt sig mycket ska få det högre 

betyget Väl godkänt. 

SP1: Men jag menar om vi tar nu (Namn) hos oss. Han kan räkna till tio. Och han kan lite, lite 

plus. Inom tio. Minus har han INTE koll på. Han kan lite, lite minus. Men det är inte alls … 

SP3: Han kan lite, lite plus. Och han kan inte det utan hjälpmedel.  

SP1: … klara … Han kan räkna till tio! Men OJ, vad flitig han är! 

SP6: Ja. Mm. Mm. 

SP1: Och han försöker och han vill och han svettas och han räknar och han räknar. Och han är 

självklart ett VG för mig!  

Forskning har sett att personal i särskolan lägger alltför stort fokus på det som eleverna inte kan lära 

istället för på det som är möjligt att utveckla (Skolverket, 2001).  Personalen i undersökningen lyfte 

barnens kämparanda och flit och menade att det var viktigt att uppmärksamma ansträngningarna 

men när samtalen handlade om kunskapsmålen i enskilda ämnen tenderade elevernas svårigheter att 

hamna i fokus. I den ena särskolan var eleverna uppdelade i två grupper och personalen återkom till 

skillnaderna mellan ”de starka” och ”de svaga”. Man ansåg att den svaga gruppen var särskilt svår 

att bedöma utifrån de nationella mål- och betygskriterierna för grundsärskolan och i samtalet kring 

denna grupp hamnade bristerna i centrum. 

F: Men (Namn), du som har lite svagare elever, de två målen känna multiplikation och division för 

användning i praktiska situationer och sedan det som kommer efter: praktiskt kunna hantera enkla 

bråk- och decimaltal, i dina grupper är det någonting som …? 
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SP1: Nämen, det finns inte på kartan! 

F: Det finns inte? Att kunna hantera …? 

SP1: NEJ. Om jag tittar på mina svagaste så finns det inte en enda av de här punkterna som de 

uppfyller. 

SP3: Jo, att kunna räkna addition. 

F: Plus och minus? 

SP1: Upp till tio, ja. 

SP3: Ja, men det räcker väl. (skratt) 

SP1: Jaså? (skratt) 

SP3: Ja, det står ingenting mer i varje fall. (skratt) 

EA2: Om det är sjutton plus sexton då skulle de inte klara. 

SP3: Nej, nej. Det kan de inte. 

SP1: Nej. Alltså kan de inte det här.  

SP3: (skratt) 

SP1: Och dessutom i huvudet. (Namn) kan ju inte räkna ut två plus tre i huvudet. 

SP3: Nej. 

EA2: Han har svårt att räkna två plus två på pappret. 

Detta samtal kan kopplas till Kvales (1997) resonemang om riskerna med att i pedagogiska 

diskussioner föra en så kallad bekräftelsedialog. Samtalet blir då istället för att vara reflekterande en 

sorts kollegial stödterapi, där man faller in i varandras (negativa) attityder utan att reflektera. 

Lärarens förväntningar på eleverna är av mycket stor betydelse för hur eleverna lyckas i matematik 

(Clarke & Faragher, 2007) och då dessa lärare uppvisar låga förväntningar riskerar de att verka för 

bilden av den svaga och hjälplösa eleven med utvecklingsstörning. Lärarna verkar då i en diskurs 

som värnar om barnets ansträngningar men samtidigt förmedlar till barnet att deras 

kunskapsmässiga utveckling inte är något att räkna med.  

I särskolan sätts det avvikande ofta i centrum och eleverna bedöms ha större behov av lugn och ro, 

struktur och konkretisering av undervisningen. Personalen ser brister och svagheter hos eleverna 

och sätter in kompensatoriska åtgärder där eleverna får träna samma sak många gånger. Eleverna 

anses ha brist på initiativförmåga och man menar att de behöver en tydlig struktur och ett 

långsammare tempo i undervisningen (Assarson, 2003). Deltagarna i undersökningen återkom till 

diskussionen kring vad som saknas hos eleverna och en sådan sak är självständigheten, att kunna 

något av sig själv. Som åtgärd till detta sågs återkommande övning. 

SP3: Ja, men för mig är kunskap någonting som du kan av dig själv. Och jag kan inte säga att man 

kan det om man behöver en liten kittling för att komma igång.  

SP6: Jo, men då finns det ju inom dig ändå, fast du kommer inte på det just då. Nästa gång du 

kommer tillbaka … Ja, jag tycker ändå att det finns. Man kan ju ha förhoppningen om att gör man 

tillräckligt många kanske (…) så finns det där.  
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SP3: Ja, det tror jag nog.  

SP6: Man får hålla på … 

Elever i särskolan anser ibland själva att de behöver återkommande träning och mycket hjälp i 

skolarbetet. De övertar ofta bilden sig själva som personer med utvecklingsstörning och finner sig i 

att det är läraren som vet bäst vad de kan (Frithiof, 2007). Särskolans elever fogar sig därmed i den 

rådande maktordningen där läraren vet bäst vad eleverna behöver. Processen gör också att eleverna 

själva ingår i och verkar för att upprätthålla det behövande barnets diskurs (Foucault i Permer & 

Permer, 2002). 

Väl Godkänt i särskolan men långt till ett riktigt godkänt 

Pedagogerna i undersökningen återkom till att det är svårt att både tillfredsställa och bedöma elever 

som man anser gränsa till grundskolans nivå. Vid ett tillfälle diskuterades en elev som arbetade med 

grundskolans material i ämnet SO. SO-undervisningen skedde i särskolans lokaler och eleven följde 

tillsammans med två kamrater frivilligt grundskolans läroplan i ämnet och undervisades av en 

ämneslärare (ÄP2) från grundskolan. I samtalet ställdes elevens kunskaper och eventuella 

möjligheter att delta i grundskolans undervisning mot hans svårigheter socialt där man var orolig 

för att de sociala svårigheterna skulle skada eleven om han gick i en grundskoleklass.  

SP1: Men (Namn) kommer ju lite i kläm, för han har ju lite mera … och det är svårt att tillgodose 

honom. Han skulle kunna prestera lite mer. Man skulle kunna få mer, men man … det är svårt att 

hinna med det.  

SP3: För det är en helt annan kursplan. 

SP1: Ja, för han skulle kunna … 

ÄP2: Honom kan man jämföra med en normal, med en i de vanliga klasserna. 

SP1: Ja, de svaga och att han skulle kunna få …  

ÄP2: Ja, absolut! Och jag tror att han skulle kunna bli BÄTTRE på grund av VILJA. Han har en 

vilja och ett engagemang.  

F: Tänker du att han skulle kunna klara sig bättre …? 

ÄP2: Än om jag jämför med andra som jag har. 

F: Ute i grundskolan? 

ÄP2: Ja, som sitter stilla och inte tänker på. De har inget engagemang. Så har han säkert svårt för 

sig, men samtidigt har han en vilja. Det kan man också komma långt på.  

F: Så han är en sådan elev som nästan … som skulle kunna jämföras med de svagaste på 

grundskolan? 

ÄP2: Ja. I alla fall enligt min åsikt. Nu tänker jag bara på SO:n.  Som person verkar han vara en 

sådan. 

SP1: Så tror jag man skulle kunna få honom att komma ut i alla ämnen. Svenska och matte vet jag 

inte, där är jag lite tveksam. 
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SP3: Det är i och för sig bara kapacitetsmässigt. Men sen så har man det där problemet också att 

man sticker ut och … där han säkert skulle tycka att det var jobbigt KÄNSLOMÄSSIGT att sitta i 

en stor grupp. Han har säkert kapaciteten men det är inte så lätt för honom att ta sig ut i en stor 

grupp. (Namn) till exempel, han har ju definitivt lätt för sig i många ämnen, men han kan ju inte 

kommunicera. 

SP1: Kommunicera, nej.  

SP3: Och då skulle man … i bästa fall blir man utfryst och ignorerad och i sämsta fall så blir man 

mobbad. 

ÄP1: Vad jag tänker på när det gäller (Namn), det är att han är så rädd för att misslyckas.  

SP1: Mm. 

ÄP1: Och skulle han vara i en klass där det är normalbegåvade elever, där han inte hänger med. 

Det skulle kunna bli en katastrof. Då skulle han tappa självförtroendet och inte våga. Jag menar, 

fast han var lika bra eller dålig som de sämsta, så vill ju han vara lite bättre. Det är en väldigt svår 

bedömning!    

Pedagogernas resonemang i texten ovan vittnar om ett dilemma. Att få kunskap på sin nivå samt 

grundskolebetyg ställs mot risken att känna sig utanför i grundskolemiljön och få en sämre 

självkänsla. Molin (2004) menar att särskolans personal ibland inte kan se nyttan av särskoleelvers 

kontakt med vanliga barn. De organisatoriska förhållandena i skolan utgör också hinder för 

särskoleelever att känna delaktighet bland de normalbegåvade barnen. Den formella tillhörigheten i 

särskolan för med sig en rad avskiljande faktorer i skolan, något som omöjliggör en informell 

delaktighet i skolan som helhet. Att gå i liten grupp eller i särskolan kan innebära att man blir 

stämplad som avvikare och eleverna själva känner sig ofta annorlunda och tenderar att ikläda sig 

rollen som avvikare (Groth, 2007). Eleverna är på det formella planet med egna skolavslutningar, 

ceremonier och rutiner på olika sätt stämplade som annorlunda och både de själva och de jämnåriga 

kamraterna i grundskolan verkar för att behålla positionerna och uppdelningen blir orubblig (Molin, 

2004). Trots att den ovan omtalade eleven, enligt pedagogerna har kognitiva möjligheter att klara 

grundskolan skapar skolans organisation och pedagogernas omsorgsfulla farhågor så stora hinder 

att ett deltagande i klassundervisning i grundskolan blir ett alltför stort steg att ta. I omsorgen om 

barnen väger känslomässiga skäl tyngre än andra argument menar Asp-Onsjö (2006) och varnar för 

att den omsorgsinriktade diskursen innebär en passivisering där eleven blir en behövande elev och 

andra personer anses veta bättre vad han/hon behöver än eleven själv. 

I motsats till detta ställs det ibland orimligt höga förväntningar på eleverna i särskolan (Molin, 

2004). Eleverna förväntas klara saker som även normalbegåvade barn kan ha svårigheter med och i 

betygssättning jämförs prestationerna med grundskoleelever. Spår av detta syntes i fokusgruppen då 

några pedagoger var restriktiva med det högre betyget Väl godkänt. Till skillnad från tidigare 

uttalanden från fokusgruppen framkom nu spår en annan syn på bedömning av elevers kunskaper i 

särskolan där graden av ansträngning jämfördes mellan de olika skolformerna och där ansträngning 

i särskolan ställdes mot arbetsinsatsen i grundskolan.  

EA3: Om man säger så här: Om JAG skulle tänka, jämföra mig … som de säger då: Åh, han ska 

få VG i matte säger vi … och så tänker jag att då är han ju i … då BORDE man vara ganska 

DUKTIG. Ja, och så tänker man på en VANLIG elev ute i skolan. HUR HÅRT DE får slita för att 

få detta VG. Då känner jag bara så här: DEN HÄR ska inte ha något VG. Så känner jag! 
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Om man analyserar detta uttalande kan man ställa sig frågande till om en elev i med 

utvecklingsstörning någonsin kan räknas som en kompetent elev. Uttalandet visar också på vilka 

konsekvenser olika tolkningar av samma mål och kriterier kan få för eleverna. I detta fall används 

det högre betyget inte längre som en uppmuntran utan avsaknaden av ett VG blir istället ett straff 

för bristande ansträngning hos den enskilda eleven.  

Elevers egen syn på betygen varierar förhållandevis mycket, enligt pedagogerna i studien. En del 

elever är inte intresserade av något betyg alls och andra vill gärna få ett Väl godkänt i betyg. Elever 

som pedagogerna kallade ”starka” särskoleelever vill enligt informanterna oftare arbeta för ett 

grundskolebetyg än andra barn i särskolan. Detta upplevde pedagogerna som problematiskt och 

menade att eleverna varken insåg sina begränsningar eller var beredda att lägga ner den arbetsinsats 

som enligt pedagogerna behövdes för ett grundskolebetyg. 

EA1: Men vi hade ju några pojkar i (Namn)klassen som gärna ville ha vanliga betyg. De ville 

prova på att jobba i högstadiets matteböcker. För att de ville ha vanliga betyg. Men sen när de 

insåg hur hårt det var så föll ju det för dem. De VILLE ha grundskolebetyg och ville läsa samma 

kurs som grundskolan.  

SP3: Men de ville inte riktigt lägga in den arbetsinsats som behövdes (skratt).  

EA1: Nej, nej.  

SP3: De ville nog väldigt gärna ha grundskolebetyg, men insåg nog inte sina begränsningar. Och 

lite så kanske det är för de här som är lite starkare. De märker att de är duktiga HÄR, Men de 

förstår inte hur mycket duktigare de måste vara för att kunna få ett betyg i grundskolan. Det är ju 

en STOR skillnad på arbetsinsatsen. 

Även i detta utlåtande värderas arbetsinsatsen i förhållande till elever i grundskolan. 

Särskoleeleverna anses inte bara brista i kognitiv förmåga, de klarar enligt pedagogerna i studien 

inte heller den arbetsinsats som krävs. Svårigheten att uppnå kriterierna för ett godkänt betyg läggs 

av pedagogerna på den enskilda elevens tillkortakommanden. Det är elevens egenskaper som 

hindrar honom/henne från att delta i den reguljära undervisningen. Om man ställer detta mot 

nationella och internationella skoldokument kan man se att skolans pedagogik inte uppfyller 

läroplanens kriterier för att tillgodose alla elevers behov och Salamancadeklarationens princip om 

att elever ska undervisas tillsammans oavsett olikheter och individuella möjligheter.  

Teoretiska kunskaper är väl onödigt 

Molin (2004) har sett att lärarna i särskolan ibland tenderar att ha ett tak för elevers kunskaper. Han 

påvisar att pedagogerna tycker att eleverna har ”fyllt sin kvot” och lärarna kan därefter styra 

undervisningen mot att i fortsättningen syssla med något annat som ”bättre främjar elevernas 

fortsatta liv och utveckling.” (s. 135). Mycket av det som finns i den reguljära kursplanen anses 

onödigt för eleverna i särskolan. Detta är ett uttryck för det omsorgsinriktade perspektivet som den 

formella tillhörigheten till särskolan legitimerar (a.a.).  

Pedagogerna som deltog i undersökningen tyckte att de mer avancerade avsnitten i matematiken var 

onödiga för deras elever. Högstadiets senare matematikavsnitt ansågs ligga på för hög nivå och 

skulle inte komma till användning eftersom det låg utanför elevernas direkta vardagsliv. Det mer 

avancerade materialet ansågs inte heller nödvändigt med tanke på att eleverna ändå inte skulle gå 

vidare inom det vanliga gymnasiet.  
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SP3: Mycket av det man lär sig i nian är ju sådant som ingen någonsin kommer att använda i 

vardagen. Utan det är ju bara om man fortsätter att använda matematiken i gymnasiet och senare i 

arbetslivet, då får man användning för det kanske. De flesta använder ju inte annat … 

EA1: En kunskap är det ju först när man kan tillämpa den i ett annat sammanhang. 

SP1: Ja. 

SP3: Ja. 

EA1: Så det är inte helt lätt att bedöma. 

SP3: I många ämnen är det så att kunskapen är förberedande för att man ska tillämpa den senare. 

Då är målet kanske att man lär sig det mekaniska. Och generaliseringen kommer senare i 

gymnasiet. Men för våra elever är det aldrig aktuellt. De behöver inte toucha på derivering för att 

kunna lära sig mer senare (skratt). 

Skolverket (2001) har sett att elever i särskolan många gånger inte tros ha förmågan att välja. 

Utbudet bland utbildningsprogram inom särgymnasiet är mycket begränsat och elever som gått i 

grundsärskolan har inte så många inriktningar att välja på. Att inte kunna välja bland alla nationella 

programmen för gymnasiet är ett stort problem för särskolans ungdomar (Molin, 2004). 

Pedagogerna i fokusgruppen uppmärksammade särskolelevers begränsade möjligheter efter 

avslutad skolgång. De talade i metaforer som att vissa dörrar var stängda och att en del rum inte var 

tillgängliga för elever med utvecklingsstörning. Pedagogerna ansåg att detta är något som bör 

accepteras och att undervisningen ska anpassas utifrån de premisser som finns att tillgå. Eftersom 

elever i särskolan ändå inte kan gå vidare i utbildningssystemet bör betygen, enligt pedagogerna 

anpassas därefter. 

SP1: Ja, tanken är väl sådan. Eftersom betygen är ju en port in till nästa sak. Men våra elever har 

ju på något sätt redan … från början … har de ju … stängt en del dörrar FÖR. Och då måste man 

på något sätt acceptera att de … de … för dem är ett rum stängt. De kommer inte … Men inom det 

rummet som finns kvar ska de ju ha en massa möjligheter som de måste få hjälp att få 

möjligheten. Men i det rummet är ju kanske inte betygssystem och de bedömningarna som vi ska 

göra på traditionellt sätt utan det är ANDRA saker vi ska bedöma.  

Undervisningen i särskolan handlar till stor del om praktisk och vardagsnära kunskap (Assarson, 

2003; Berthén, 2007; Molin, 2004). Den teoretiska undervisningen för barn med 

utvecklingsstörning har haft en underordnad roll även historiskt sett. Berthén (2007) har studerat 

styrdokument gällande de så kallade sinnesslöa men bildbara barnen under tidigt 1900-tal i Sverige 

och menar att man förespråkade praktiska kunskaper samt religionsundervisning och fostran. Den 

teoretiska undervisningen för dessa barn ansågs varken meningsfull eller nödvändig. Berthén 

(2007) hänvisar till Sandberg och redogör för vad man ansåg vara nödvändig kunskap för s.k. 

sinnesslöa barn och ger exemplen: ””uträtta ärenden”, ”förstå pengar och deras värde”, ”kunna 

utföra enkel sammanräkning och fråndragning”, ”förstå klockan”” (ref. Sandberg, Fröstedt i 

Berthén, 2007, s. 21). När särskolepersonalen i min undersökning resonerade kring vilka kunskaper 

i matematik deras elever behöver var likheten med 1920-talets resonemang slående.   

SP5: Klocka, pengar … 

SP2: Klocka, pengar, mått och enheter. 
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SP6: Och jag kan i VISS mån tycka multiplikation. Inte att man ska kanske kunna tabeller, men att 

man … om man har sin hundralapp att man kan … : Räcker det här? 

SP3: Att köpa tre apelsiner … 

SP6: (…) Men okej, jag kan ta tjugo då och så gånger eller plussa ihop det på något vis. Det tycker 

jag också. Så att man inte bara känner sig osäker där när man går och handlar … 

SP3: Överslagsräkning. 

SP6: Ja, överslagsräkning. Och då är multiplikation ett hjälpmedel där då. Just för sin egen 

säkerhet och sin egen … att jag VET. Jag behöver inte känna mig jätteosäker. Och liksom lämna 

fram TVÅ hundralappar när man står i kassan (skratt) och så ska de räkna och välja och: Nej, det 

kostar bara under hundra. 

SP3: Så får man hoppas att de får tillbaka det de ska ha. 

Den praktiska och teoretiska uppdelningen mellan särskola och grundskola kan kopplas till den 

symboliska ordningen, där hierarkin och maktfördelningen bygger på en uppdelning mellan 

huvudets och handens arbete som i sin tur är förbundna med distinktionen mellan styrda och 

styrande (Börjesson & Palmblad, 2003). Genom att pedagogerna i studien bestämmer att deras 

elever inte behöver så mycket kunskap samt att de avgör vilka kunskaper som är tillräckliga för 

barnen i särskolan bidrar de till den marginaliserande processen. Personalen verkar för att 

upprätthålla den maktordningen i vilken eleverna i grundsärskolan hålls utanför det reguljära 

gymnasiet samt inte får möjlighet till vidare studier.  

Riktiga betyg – orealistiskt och farligt… 

Om de breda massorna i ett land får möjligheter till utbildning och kunskap kan samhällets 

medborgare i förlängningen få en insikt i och en förmåga att ifrågasätta den rådande kunskapssynen 

och den rådande kulturen (Assarson, 2009). Deltagarna i fokusgruppen kom i samtalen in på 

särskoleelevers möjligheter att delta i den reguljära undervisningen. Personalen berättade om elever 

som ville delta i ”vanlig” undervisning, elever som inte kunde förlika sig med att gå i särskolan och 

som enligt personalen ”hela tiden tjafsar om att man ska bli utskriven”. Enligt pedagogerna i 

studien klarade deras elever sällan att flytta ut i grundskolan, men fick prova att göra det om de 

verkligen ville. Pedagogerna talade då om att eleverna gjorde ”sin resa” till grundskolan och 

tillbaka till särskolan eller att de fick lov att jobba tills de ”trillade ur” igen. I talet om elevers flytt 

ut ur särskolan framkom att det ofta var föräldrarnas vilja som gjorde att barnen ville gå i 

grundskolan och pedagogerna menade att föräldrarna ibland hade orealistiska förväntningar på vad 

deras barn kunde studera till och arbeta med. Om elever med utvecklingsstörning skulle gå i den 

reguljära undervisningen och få vanliga betyg och kunna studera vidare skulle det enligt deltagarna 

i denna studie kunna innebära att hela skolsystemet urholkades. Med hjälp av exempel från den 

egna verksamheten samt med hänvisningar till vad man hade sett i media menade 

särskolepedagogerna att alla människor inte var ämnade att arbeta med vad som helst. I samtalet 

kunde det dock anas att inte alla pedagoger höll med om denna slutsats. 

SP1: Det är som den här mamman till flickan med Downs syndrom. Och mamman som på något 

sätt vägrade och skulle ha henne … Hon menade på att det finns så enkla kurser. Jag menar i USA 

finns det skolor med lättare kurser … 

SP2: Ja, jag blev så sugen på att ta reda på mer om det … 
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SP1: … och man kan göra enkla kurser i grundskolan och sen finns det gymnasier som man kan 

… Men då urholkar man ju hela jävla utbildningssystemet! (…) Men vi kan ju ha alltihopa va. 

Men då urholkar man ju … Jag menar det FINNS ju faktiskt vissa människor som inte är lämpade 

för vissa sysselsättningar. Det ÄR ju bara så.  

Personer med utvecklingsstörning har mycket små möjligheter att påverka centrala delar av sitt liv, 

till exempel utbildning och arbete (Tideman, 2000). När särskolepedagogerna i fokusgruppen 

diskuterade elevers möjligheter efter skolgångens slut menade de att det är viktigt att eleverna 

hamnar på rätt arbetsplats med arbetsuppgifter som de klarar av. Med hjälp av olika exempel tog 

personalen upp faran i om en person med utvecklingsstörning skulle få arbetsuppgifter som han 

eller hon inte kunde hantera. Pedagogerna kopplade arbetet till elevernas betyg och menade att 

eftersom betygen inte speglar kunskaperna kan de vara missvisande, till exempel när eleverna visar 

upp betygen för en blivande arbetsgivare. Särskolepedagogerna såg detta som ett bekymmer och 

menade att misstolkningen av betygen rent av kan vara farlig på grund av att arbetsgivarna kan tro 

att eleven kan mer än den faktiskt kan.  

ÄP1: Det är ju lite farligt som du säger, när de kommer ut från vårdskolan och det står VG, då kan 

man ju tro att: Den här är ju jätteduktig, han måste kunna någonting. 

SP1: Ja men även om de har G! 

ÄP1: Men så tar man in dem, medan det är på ren … de har ARBETAT sig till det här. De kan 

ingenting, men de har jobbat och jobbat och jobbat. 

SP1: Jaja! 

ÄP1: Och så kanske en annan som har G, han var lite lat, men han KAN mycket mer. Så att det är 

lite farligt med de här betygen. När de ska ut i arbetslivet.  

SP1: Och då är det ju så här att har man gått i SÄRSKOLAN och har gått vårdlinjen, då kanske 

man inte ska få ta vissa arbetsområden. Överhuvudtaget, va. Oavsett om man har ett trippel-MVG. 

För det är ju ingenting. 

Denna syn på elever och deras skolgång, kunskaper och betyg kan kanske inte längre klassas som 

stigmatiserande omsorg, utan endast som stigmatisering. Goffman (1963/1990) beskriver hur 

stigmatiseringen inverkar på personers livschanser. ”By definition, of course, we believe the person 

with a stigma is not quite human. On this assumption we exercise varieties of discrimination, 

through which we effectively, if often unthinkingly, reduce his life chances.” (s. 15).  

Som man kan utläsa i Goffmans (1963/1990) citat ovan sker stigmatisering och diskriminering ofta 

omedvetet, genom obetänksamma uttalanden och beslut. Relationen mellan professionella och 

personer med utvecklingsstörning karaktäriseras av en balansakt där personalen pendlar mellan 

närhet och distans (Ineland, Molin, & Sauer, 2009). Undersökningsdeltagarnas uttalanden kan ses 

som ett uttryck för en avpersonifierad distansering till sina elever. I pedagogernas förhållningssätt 

gentemot barnen fanns dock för det mesta en stor omtanke och omsorg om sina elever.  

… men kanske möjligt  

Deltagarna i fokusguppen ansåg att elever som redan hade klassats ut från grundskolan inte skulle 

behöva bedömas en gång till. Bedömning av elever med utvecklingsstörning ansågs viktig men inte 

i form av graderade betyg utan mer som ett mått och en sporre för eleven själv.  
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SP1: Och klarar man inte grundskolans kurs, om man har klassats UT från grundskolan då är det 

helt andra kriterier som gäller tycker jag. Därför de kommer aldrig ha någon glädje av sina betyg 

på det sättet som ett verktyg för poängbedömning när de går vidare. Men särskolans betyg är mer 

ett glädjebetyg. Är man ambitiös och jobbar på, då ska man få ett VG. Oavsett vad man kan.  

F: Så att mäta kunskaper är det inte viktigt i särskolan alls? 

SP1: Jo, det är klart att det är viktigt, men inte i betyg. Jag måste ju mäta kunskaper utifrån vad jag 

ska gå vidare med till nästa. Men det är för barnets EGEN skull. Nu bygger vi på dina kunskaper 

så ser vi hur långt du kommer. Men det använder jag inte för att sen mäta, för att sen sätta betyg 

på. Men det är klart att kunskaper är jätteviktigt i särskolan OCKSÅ. Men det är mer som en 

process och inte som ett mål.  

När personalen beskriver bedömningen som en process där eleven är delaktig liknar tankegångarna 

det som de nationella styrdokumenten avser med formativ bedömning. Skolverket (2009a) skriver i 

sina direktiv kring betyg och bedömning: ”Den avgörande faktorn för om bedömningar ska kunna 

främja lärandet ligger framför allt i hur de genomförs. Om bedömningar ska utveckla lärandet, 

måste de vara framåtskridande och framför allt handla om vad eleven behöver göra för att bli 

bättre” (Skolverket, 2009a, s. 33). Formativ bedömning är ett viktigt instrument för lärarens 

planeringsarbete och för dialoger mellan lärare och elev kring lärandeprocesser. Elevers lärande 

förbättras när den formativa bedömningen får högre kvalitet och de som gynnas mest är de så 

kallade lågpresterande eleverna (Björklund Boistrup, 2008; Korp, 2003). För att formativ 

bedömning verkligen ska fungera måste man ta hänsyn till elevers olika förutsättningar 

(Emanuelsson, 2002). Eftersom hänsynstagandet till eleverns egna förutsättningar är själva 

grundstenen för bedömning i särskolan kan man fråga sig om det särskolska tänkandet gällande 

betyg och bedömning kanske vore något för hela det svenska betyg- och bedömningssystemet. Om 

formativ bedömning ska vara möjlig kanske de egna förutsättningarna borde vara en självklar 

utgångspunkt för samtliga elever i En skola för alla. ”Skolan behöver utvecklas och finna former för 

att kunna fungera som en skola för alla.” (Bladini, 2007, s. 200). Återigen är det på sin plats att 

fundera på vad som kan/kommer att hända om regeringens förslag om ett slopande av hänsynen till 

särskoleelevernas egna förutsättningar går igenom. 

Den nödvändiga kollegiala diskussionen  

Den enskilde läraren kan inte klara det målstyrda betygssystemet på egen hand utan bör 

tillsammans med andra pedagoger samtala kring betydelse och uttolkning av de nationella 

dokumenten (Skolverket, 2009a). En gemensam verksamhetsidé med mål och planer för 

genomförande av målen är avgörande för undervisningens kvalitet (Skolverket, 2007:303). En ökad 

kollegial kommunikation är både en konsekvens av och en nödvändighet i tillämpningen av det 

mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet (Lindberg, 2002).  

Gjems (2007) menar att samspel och dialog med andra gör att våra antaganden problematiseras och 

vidareutvecklas och att vår förståelse av omvärlden förändras. I gemensamma analyser tillsammans 

med andra pedagoger får man syn på sitt eget undervisningssätt och kan ta till sig idéer från både 

aktuell forskning och från sina kollegor (Andersson, 2007; Marton, 2006). Samtal och samarbete 

pedagoger emellan kan vidga lärarnas perspektiv och bidra till att man ser nya möjligheter i en 

förändringsdiskurs (Bladini, 2007). ”Inom pedagogiken finns de verktyg, som möjliggör hanterande 
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av dilemmat mellan visionen och den verklighet, som praktiker möter i skolorna.” (Assarson, 2003, 

s. 17).  

Vad ska man kunna? 

I diskussionerna kring vad eleverna ska lära sig och vad kunskap egentligen innebär talade 

pedagogerna om att bygga tankemodeller för att förstå vad olika saker verkligen innebär. I samtalet 

kring matematiken handlade det om en djupare förståelse av de matematiska begreppen. Vikten av 

begreppens innebörd lyftes och som exempel togs förståelsen av jämförande begrepp. 

SP6: Jag tycker att det är så viktigt det där med språket, att man verkligen kollar: Har de klart för 

sig de här begreppen, vad VI pratar om, för VI har ju det. Och så har DE inte det.  

EA3: Vi höll på med pengar. Femtioöringar, femkrona och enkrona. Vilken är mest … alltså vad 

är  MEST. 

SP3: Alla är EN.  

EA3: Ja, men då fick man bryta ner det liksom och tala om vad varje mynt stod för. Och då tyckte 

han att femtio öre det är ju mycket mer än fem kronor. För det är två siffror. Men då fick jag ta 

fram låtsaspengar och visa att två femtioöringar det är bara EN krona. Så det var totalt … 

SP5: Det är jätte, jätte … 

SP3: Jag satt ju med (Namn) idag också med ett stapeldiagram där det var en stapel som var fem 

och en stapel var en. Och så frågade de då: Hur många fler var det i den här stapeln? Och då 

räknade hon en, två, tre, fyra, fem. Det var fem. 

SP6: Hon förstod inte FLER ÄN. 

SP3: Nej.  

SP6: Det är ett språk där egentligen. Mattespråket.      

Elevers svårigheter med att ta till sig teoretiska kunskaper som begreppsförståelse ansågs i 

fokusgruppen inte som det största bekymret. Det allra viktigaste som eleverna i särskolan skulle få 

med sig från sin skolgång ansågs av pedagogerna vara den sociala kompetensen. Som motivering 

till det angavs det faktum att eleverna ändå inte skulle komma ut i ett regelrätt arbete. 

SP1: Och JAG kan säga redan här att en arbetsgivare … när de går ut från gymnasiet … och ska ut 

på ett jobb. För oftast så får de väl då … det är väl någon procent som kommer ut i den öppna 

arbetsmarknaden, som FÅR ett jobb precis som (Namn) berättade om snickaren. Jag har flera 

stycken som har hamnat i något kök … i något … Men DE FLESTA hamnar inom daglig 

verksamhet. Och då tror jag att de flesta som anställer dem, de skiter FULLSTÄNDIGT i om de 

kan räkna eller om de kan skriva eller om de kan … Utan det handlar om det allra, allra viktigaste; 

det är hur de bemöter andra människor, hur de funderar i en grupp, hur de fungerar socialt, om de 

hittar till det här jobbet fram och tillbaka, om de kan medverka i lunchsammanhang, om de kan 

fixa sin egen mat själva, om de kan gå och handla, om de kan överhuvudtaget ha några pengar. Jag 

menar, det är ett socialt liv, om de fungerar i en grupp. Det är det allra, allra, allra viktigaste. 

Frågan om hur mycket de kan räkna i procent och sådant, det är INTE sådant som jag tror är det 

viktigaste. Utan hur de fungerar.              
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I detta uttalande kan man se att särskolans stängda väg till vidare studier och ett regelrätt arbete har 

en alstrande effekt på hur elever undervisas och bedöms under sin skolgång. Eftersom eleverna 

ändå inte kommer vidare i utbildningssystemet anses de varken behöva teoretiska kunskaper eller 

riktiga betyg. Enligt pedagogerna i särskolan behöver barnen lära sig att fungera socialt tillsammans 

med andra människor så att de ska kunna smälta in i samhället. Deras kunskapsmässiga kompetens 

har enligt deltagarna i studien en underordnad roll på grund av att eleverna ändå inte kommer att 

kvalificera sig in i vanliga arbeten. Denna syn på vad man ska få med sig från särskolan verkar i en 

normalitetsprincip där barnen lär sig att leva som andra framför att vara (kompetenta) individer 

bland andra. Den formella tillhörigheten till särskolan legitimerar ett omsorgsinriktat perspektiv i 

skolan med en sorts livskvalitetspedagogik framför kvalificering och kunskapsutveckling (Berthén, 

2007; Molin, 2004). Ur ett foucauldianskt perspektiv kan man se detta som ett exempel på att 

kunskap och makt hör ihop och att makten är produktiv då den ger tillåtelse till och skapar ett 

vetande som cementerar rådande marginalisering samt legitimerar nya sätt att kontrollera det 

avvikande. Ett avvikande som behövs för att definiera och avgränsa det normala.   

När kan man? 

Assarson (2003) har sett att särskolepedagogers syn på lärande utgår från förmågan att arbeta 

självständigt samtidigt som man tar för givet att eleverna inte klarar sig utan en personal som 

tillrättalägger material och anpassar lärandesituationerna för eleverna. Spår av denna motsättning 

fanns även hos informanterna i fokusgruppen. Eleverna beskrevs som passiva mottagare av kunskap 

och pedagogerna använde uttryck som: ”När JAG lär ut”. Samtidigt som pedagogiken verkade 

präglas av en sorts passivisering av eleven fanns det i talet om betygssättning krav på 

självständighet. I diskussionen om när man egentligen känner till eller kan procenträkning återkom 

självständigheten som ett kriterium för måluppfyllelse ett flertal gånger.  

SP3: För mig är det så att man KAN det inte förrän man kan det av sig SJÄLV. 

SP6: Ja. Det … 

SP3: Då är man fortfarande inne i en LÄRPROCESS, att man håller på och försöker NÖTA in 

någonting.  Och många kommer liksom … Vi har ju suttit här med (Namn) och … jag vet inte 

HUR länge han har suttit och … 

I citatet ovan kan man också ana undersökningsdeltagarnas syn på kunskap och utveckling som en 

process. Processtänkandet som med jämna mellanrum kom fram i intervjuerna stämmer överens 

med forskningens syn på vad som krävs för den målorienterade skolan. För att skolans arbete ska 

fungera i riktning mot intentionerna i läroplanen och i enighet med den formativa bedömningens 

riktlinjer behöver undervisningen vara processorienterad snarare än resultatorienterad och elevers 

utveckling bör gå före specifika uppnåendemål (Emanuelsson, 2002). I fokusgruppens samtal om 

elevernas mål och hur man arbetar med dem lyftes frågor kring de individuella utvecklingsplanerna 

(IUP) och hur man ska levandegöra dem i undervisningen. Vägen mot målet hölls fram och vikten 

av att ha med eleverna i arbetet med kunskapsmålen. Samtalen visade också ett behov av och en 

önskan om möjligheter till pedagogiska samtal kring dessa frågor. 

SP6: Vägen till uppnåendemålen och vägen till strävansmålen. Det tycker jag skulle vara 

intressant. Någon gång, kanske inte här, men någon gång diskutera det. (…) visst, vi skriver IUP 

för var och en, det står precis att det här vill vi att … Det här är dina kortsiktiga mål, det här är 

dina långsiktiga mål (skratt) i matte till exempel. Hur arbetar vi för att hålla IUP:n levande? Hur 
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ofta läser vi dem själva? Vad förstår eleven av sin egen IUP? Förstår ni hur jag menar? Att sättet 

att komma hit … Men det kanske är ett annat diskussionsforum. Men det vore jätteroligt att få … 

SP3: Men det är egentligen någonting som jag tycker är viktigare än själva slutklämmen vilket är 

betyget då, för det är kanske viktigare än att hålla på med sådana saker.   

SP2: Jo, att åskådliggöra det för eleverna på ett sätt så att de kan se att de faktiskt har kommit 

någon vart. Och är PÅ VÄG liksom … mot … Sen så måste det göras på ett sätt så att inte det 

OCKSÅ är ett sätt att se att: Nej, jag nådde bara hit, halvvägs liksom (skratt). Hur man nu gör det 

då, men … 

Diskussionen kring bedömning utifrån ett mål- och kunskapsrelaterat betygssystem kom att 

behandla tidsaspekten. Pedagogerna i studien ansåg att det största problemet med bedömningen av 

måluppfyllelsen var att eleverna förväntades uppnå målen inom en viss tidsrymd. Personalen 

önskade att man i bedömningen av elevers kunskaper på något sätt kunde markera kunskapsnivån 

inom respektive ämne så att det blev tydligt hur långt eleven hade nått. Graderingen och målen för 

vilka kunskaper som uppnåtts borde enligt informanterna vara samma oavsett om man går i 

grundskola eller särskola. 

F: Så att ha gemensamma mål för alla elever, det känns svårt?  

SP1: NEJ. Utan jag tycker då att: Ha grundskolans mål för särskolan. Ha samma mål för alla 

elever i den svenska skolan oavsett särskola o så där … Men vi kanske kommer till årskurs ett 

eller två i vissa ämnen. 

SP4: Jamen, precis … 

SP1: Eller så kanske vi kommer till årskurs sju i matte för någon elev och så får han klara av 

sjuans kurs. En annan kanske kommer till förskolans kurs och som klarar av sexårsverksamhetens 

kurs. En annan klarar av årskurs fem. Så att man har en GEMENSAM kurs för HELA det svenska 

skolsystemet och oavsett om man går särskolan eller inte. Man kommer dit man kommer.  

F: Tänker du att det skulle vara samma mål men inte tidsbegränsade? 

SP1: JA! 

ÄP1: Det skulle finnas olika … alltså olika … LEVEL. Från ettan till nian och då blir det att: Den 

här han ligger nu på … tvåans VG. Årskurs två. 

SP1: Ja, eller man säger att bara att han kan DIT. Och då behöver man inte ens säga att han kan 

VG eller G eller, utan han har hunnit DIT. Det är vad han kan. Och det råkar vara att han kan 

årskurs två, lågstadiet. Han kan räkna plus och minus, dit kom han. 

Informanternas uttalanden visar att den normala mallen är svår att lämna och att de jämförande 

aspekterna sitter djupt rotade och aktualiseras vid all sorts bedömning. Pedagogerna i studien 

menade dock att om målen inte var tidsbegränsade skulle alla elever kunna bedömas efter samma 

mål och kriterier. 

Efter sina förutsättningar? 

De flesta elever trivs i särskolan. Eleverna behandlas utifrån sin särskildhet, de upplever att de kan 

vara sig själva och undervisning och bedömning och betygssättning anpassas till elevernas 

individuella förutsättningar. Särskolans mer anpassade pedagogik anses vara bra för elever som 
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avviker (Berthén, 2007) och den anpassade pedagogiken är ett av de mest förekommande 

argumenten för inskrivning i särskolan (Blom, 1999).  Hänsynstagning till elevernas egna 

förutsättningar gäller dock hela det obligatoriska skolväsendet. I läroplanen står att läsa att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att det finns olika vägar 

att nå målen. ”Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” (Lpo 94, 2005, s. 71). 

Deltagarna i fokusgruppen talade mycket om den anpassade pedagogiken och om att elevers 

olikheter måste få påverka undervisningen. Att få mötas och mätas efter sina egna förutsättningar 

var något som pedagogerna i studien återkom till flera gånger. I sitt bollande av tolkningar av 

styrdokumenten, i språkandet om när eleven egentligen kan något kom de hela tiden tillbaka till 

vikten av att ta hänsyn till elevernas individuella möjligheter. Särskolepedagogernas osäkerhet 

kring hur skolans styrdokument och målkriterier egentligen skulle tolkas gällde inte frågan om 

elevernas egna förutsättningar. Pedagogerna lyfte den hela tiden och menade att hänsynstagandet 

till elevernas individuella möjligheter är det som är bra i särskolan trots att det försvårar en jämlik 

och jämförbar bedömning och betygssättning.   

SP6: Men en fråga tycker jag att det … Egentligen stupar vi på det här med att KÄNNA TILL. 

Det är ju det vi sitter och diskuterar. Att den kan det ute på stan, den kan det. ÄR det att upp till 

oss då att …? 

SP1: Men då står det ju så här (Namn), bara. Förlåt att jag avbryter dig, men då står det ju så här: 

Inom denna ram skall eleven EFTER SINA FÖRUTSÄTTNINGAR, står det. 

SP6: Mm. 

SP1: Och det är ytterligare en tolkning. Vad är att efter sin förutsättning känna till begreppet 

procent?  

SP6: Det är upp till oss att tolka, ja.  

SP1: Och då blir ÄNNU luddigare. 

SP3: Och då kan ju ingen få Icke godkänt egentligen. För då har man efter sina förutsättningar … 

då har man liksom lärt sig så mycket som man kan. 

”Och då kan ju ingen få Icke godkänt egentligen. För då har man efter sina förutsättningar … då har 

man liksom lärt sig så mycket som man kan.”. Den avslutande meningen i citatet ovanför ger 

funderingar kring skolans pedagogik och bedömning i stort. En mer anpassad pedagogik och en 

bedömning som tar hänsyn till barns egna förutsättningar ska ju enligt styrdokumenten gälla alla 

elever i skolan, och inte bara särskolans barn. Är det så att särskolans pedagogik och bedömning 

motsvarar styrdokumenten i högre utsträckning än vad grundskolan klarar av? I så fall finns det 

något att lära av särskolan, något att hämta till den vanliga undervisningen. Eller kan det vara så att 

särskolan som ska ta in grundskolan… eller kan de fungera tillsammans? I en skola, en skolform 

och alla elever tillsammans i En skola för alla? För att detta ska vara möjligt, om än som en strävan 

måste vi kanske titta på hur vi själva förhåller oss till frågor som rör normalitet, likvärdighet och 

demokrati samt hur makten verkar i olika medvetna och omedvetna diskurser. Genom att ständigt 

vara kritiska, diskutera och omvärdera våra föreställningar skapas möjligheter för en öppnare 

diskurs med motbilder till dominerande ideal och förståelser (Alvesson & Deetz, 2000). 

”Meningsfulla förändringar sker i mikropraktikerna på de otaliga platser där maktrelationer utövas.” 

(Foucault i Alvesson & Deetz, 2000, s. 23).  
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Sammanfattande resultat 

Denna studie har som syfte att se hur pedagoger skapar mening i betygssättning i särskolan. 

Pedagogerna som deltar i studien tycker samtliga att betygssättning av elever är problematiskt. De 

anser att de nationella styrdokumenten är svåra att tolka och att målen för elever i särskolan är 

alltför högt ställda. Särskolepedagogerna uttrycker osäkerhet inför det som står i grundsärskolans 

kursplan och det förefaller som att de inte brukar diskutera innebörden av den sinsemellan. 

Motståndet mot betygssättnigen av elever är stort främst med tanke på att elever som redan är 

utsorterade inte ska behöva bedömas och mätas en gång till. I sin omsorg om eleverna och i sin iver 

att skydda barnen mot betygens nedvärderande verkningar skapar personalen egna grupperingar av 

eleverna. Den kunskapsmässigt starka men arbetsovilliga eleven framträder liksom den svaga men 

skolmotiverade. Särskolans barn bedöms olika beroende på om de anses svaga eller starka i 

särskolemått mätt. De starka eleverna bedöms oftare efter kunskapsnivå och för de svaga är det i 

större utsträckning prestation, kämparanda och arbetsinsats som mäts. Det högre betyget Väl 

godkänt som i kursplanen inte är preciserat ges till elever som är kunskapsmässigt starka samt till 

dem som inte kan så mycket men som har arbetat hårt. Pedagogerna i särskolan anser att det är 

viktigt att uppmuntra elevers lust att lära; eleverna ges möjlighet att utforma egna mål i skolan samt 

att pröva att arbeta mot grundskolans kriterier för att eventuellt kunna få ett riktigt godkänt betyg. I 

talet om eleverna framträder elevernas svårigheter och tillkortakommanden framför det som 

fungerar lätt och bra. Elevernas sociala förmågor anses viktigare att få med sig från skolan än 

teoretiska kunskaper och en anledning till att elever inte ges tillfälle att arbeta i grundskoleklasser 

trots att de vill är att eleverna skulle kunna fara illa känslomässigt. Personalen i särskolan anser att 

det är ett problem att särskolans betyg inte speglar kunskapsnivån och menar att det kan ge problem 

i framtiden.  

Pedagogerna i studien anser att betyg och målrelaterad bedömning i särskolan är onödigt men kan i 

diskussionen enas om att bedömningskriterierna går att använda om man tar hänsyn till elevernas 

egna förutsättningar. Hänsynstagningen till elevernas individuella förutsättningar anses vara det 

centrala i bedömningen av elever i särskolan. Att kunna få godkänt utifrån sina egna 

utgångspunkter anses vara bra eftersom det gör det möjligt för eleverna att få betyg även om de inte 

har nått en särskild nivå. Individuella mål, bedömning och betyg ska enligt personalen vara en del 

av utvecklingsförloppet och spegla processen i inlärningen. Personalen i särskolan uttrycker en 

önskan om fler tillfällen till diskussioner kring mål- och betygskriterier. 

Diskussion  

När man skriver en text utifrån ett personligt engagemang handlar det ofta om att man tycker att 

något är fel, att något borde ifrågasättas och behöva förändras. Även i denna studie ligger det i 

botten ett engagemang och en önskan om att förändra bristfälliga förhållanden. Samhället liksom 

skolan är komplicerade världar och det är viktigt att lyfta frågan om betyg från olika perspektiv. 

Min mening är inte att enbart kritisera utan att vara med och belysa förhållandena från olika 

utgångspunkter. Foucault kritseras ibland för en pessimistisk/skeptisk hållning till omvärlden 

(Persson, 2008). Foucault försvarar sig och menar att omvärlden inte är dålig, utan att vi måste bli 
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medvetna om de olika faktorer som påverkar levandets processer. Det farliga ligger i att stanna upp, 

stagnera och sluta ifrågasätta. ”Min poäng är inte att allting är dåligt, utan att allting är farligt, vilket 

inte är exakt samma sak som dåligt. Om allting är farligt, har vi alltid något att göra.” (Foucault 

citerad i Kvale och Brinkmann, 2009, s. 93).   

Två skolformer – en legitimerad utsortering 

”Varje typ av social miljö skapar sina egna visioner av de faror som hotar dess identitet, visioner 

som är skräddarsydda efter det slags samhällsordning som den kämpar för att uppnå eller bevara.” 

(Bauman, 2008, s. 144).  

Den svenska specialpedagogiska politiken bygger på föreställnigen om att kompensatorisk 

undervisning är ett medel för att nå rättvisa (Haug, 1998) och en strävan att sortera barn efter 

begåvning går tillbaka ända till 1600-talet (Helldin, 1997). Segregering av elever och en uppdelning 

efter begåvningsnivå är ett tecken på en samhällelig uppfattning om att dessa elever är mindre värda 

och den formella tillhörigheten i särskolan har en stigmatiserande effekt både på ett personligt plan 

och på en organisatorisk och ideologisk nivå (Blom, 2004; Molin, 2004). Personer som har fått 

diagnosen utvecklingsstörning och som har gått i särskola har mycket små möjligheter att påverka 

sina liv och hamnar ofta i ett livslångt utanförskap i samhället (Szönyi, 2005; Tideman, 2000).    

Hur mycket elever inkluderas eller exkluderas i skolan påverkas av enskilda lärares pedagogiska 

orientering (Assarson, 2003). Informanterna i denna studie arbetar med redan exkluderade barn. 

Pedagogerna tar hand om elever som efter att ha skickats på tester har diagnostiserats, fått 

beteckningen elev med utvecklingsstörning och blivit mottagna i skolformen särskolan. Personalens 

förhållningssätt till undervisning och bedömning och betyg liksom till särskolan som skolform har 

en inverkan på hur eleverna ser på sig själva och sina framtida möjligheter (Molin, 2004).  

Föreliggande undersökning visar att pedagogerna som arbetar i särskolan är medvetna om den 

utsorterande effekt som differentiering av elever i två olika skolformer har. Genom att göra egna 

tolkningar av kursplaner och betygskriterier vill pedagogerna motverka den stigmatisering som de 

anser att eleverna redan utsatts för genom sin placering i särskolan. Särskolepedagogerna lyssnar på 

elevernas önskemål och formulerar mål och undervisning efter barnens individuella önskningar och 

behov. I betygssättningen förhandlar och omförhandlar de innebörden i betygen för att kunna värna 

om att eleverna ska få känna sig uppskattade och att barnens ansträngningar ska löna sig. 

Personalen arbetar för att eleverna ska gå ut skolan med en känsla av att ha lyckats trots att de redan 

blivit utsorterade.  

Hur professionella bemöter personer med utvecklingsstörning är också nära förknippat med både 

organisatoriska villkor och politiska mål och intentioner kring funktionshinder (Ineland, Molin, & 

Sauer, 2009). Fokusintervjuerna visar att samtidigt som personalen i särskolan arbetar för att skapa 

en motvikt till den segregering som deras elever lever i, verkar pedagogerna själva för att 

marginaliserande stukturer och positioner ska bevaras. I pedagogernas tal om eleverna i särskolan 

tas särskolan som en egen skolform för given och att eleverna skulle kunna studera vidare eller få 

ett vanligt arbete uttrycks snarare som hot än möjlighet. Steget från att vara en duktig särskoleelev 

till att klara att gå i grundskolan blir i pedagogernas hållning mycket stort och som argument för 

dess omöjlighet anges risken för utanförskap. Pedagogerna i denna studie vill att eleverna ska vara 

delaktiga men motverkar på samma gång delaktigheten med sina farhågor om risk för utstötning. 

Denna motstridighet kan komma sig ur det till synes obestridbara i skolans och samhällets 
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uppdelning av elever i olika kategorier. Indelningsgruppen ”särskoleelev” är i skolans värld en 

väletablerad kategori och kan medföra att elevens stöts ut ur den reguljära verksamheten och 

marginaliseras (Goffman, 1963/1990). Kategoriseringar riskerar att få omfattande konsekvenser för 

identitetsuppfattningen på längre sikt då "Identiteter kan betraktas som intersubjektiva projekt som 

är riktade mot framtiden." (Asp-Onsjö, 2006, s. 189). I foucauldianska termer kan man säga att 

personalen i föreliggande undersökning verkar i en diskurs där särskoleelevens utanförskap tas för 

given. Eleven klassas till kategorin personer med utvecklingsstörning och pedagogerna hindrar 

eleven på olika sätt från att vara med de så kallade normala. Eleven ställs och står kvar utanför det 

normalas gränser som pedagogerna i särskolan bevakar genom att klassificera eleven och stödja de 

maktstrukturer som de samtidigt säger sig vilja motverka och skydda eleverna från.  

Samma betyg men olika möjligheter 

Bedömning i särskolan ska enligt styrdokumenten ske på samma sätt som i grundskolan. 

Betygssystemet är mål- och kunskapsrelaterat, formativ bedömning tillämpas och samma 

gradbeteckningar används. I praktiken är skillnaderna mellan betygssystemens innebörd och 

tillämpning i de olika skolformerna dock fler än likheterna.  

Elever i särskolan har individuella betygskriterier och hänsyn tas till elevernas personliga förmåga. 

Ett godkänt betyg betyder olika saker för olika barn inom respektive ämne. Målens och kriteriernas 

öppenhet skapar en arena för fri tolkning och tillämpning. I den föreliggande studien framkommer 

pedagogers olika användning av betygssystemet, där kunskapsmätning visar sig svår att genomföra. 

Betygen som personalen ger säger ingenting om vilka kunskaper eleverna har och används snarast 

som en disciplineringsåtgärd. Personalen uttrycker motstånd och stundtals ilska mot 

betygssättningen i särskolan. De känner sig pressade att sätta betyg, säger sig inte förstå meningen 

med betygen i särskolan och uttrycker en vägran att använda kunskapsmålen som utgångspunkt. I 

sin frustration över betygens till synes omöjliga användning i särskolan och i sin strävan efter att 

undvika ytterligare sortering och bedömning av eleverna sätter personalen i denna studie upp egna 

betygskriterier. Beteenderelaterade förmågor lyfts som viktiga kunskaper och teoretiska kunskaper 

anses onödiga eftersom dörren till gymnasiet ändå är stängd. Utifrån Foucaults perspektiv tolkar jag 

detta som ett uttryck för att pedagogerna i min studie ingår i en governmentalitet, en styrningsform 

där pedagogerna genom disciplinering själva har kommit att ingå i styrningen (Andréasson & 

Asplund Carlsson, 2009). Enligt denna tolkning är pedagogerna styrda uppifrån och ned, från 

samhällsordningens maktförhållanden, via normaliseringen i styrdokumenten och ner i de egna 

tillämpningsformerna av synen på elever med utvecklingsstörning. Ännu en gång verkar 

pedagogerna i en förgivettagen diskurs. Mot bättre vetande och i alldeles god tro verkar de med sin 

anpassning av undervisning och bedömning för att eleverna i den särskilda skolformen ska fortsätta 

att vara sär-skilda i sitt framtida liv. I Bourdieus (1998) termer är personalen i särskolan både 

manipulerade och manipulatörer, omedvetna sådana då ”De manipulerar rentav ofta bättre ju mer 

manipulerade de själva är och ju mindre medvetna de är om det.” (s. 31). Och i en vidare koppling 

kan man säga att pedagogerna i särskolan själva är utsatta för det symboliska våld som de sedan 

utsätter sina elever för. 

Alla elever i grundsärskolan är garanterade en plats i särgymnasiet men för vidare studier inom det 

svenska utbildningssystemet krävs betyg från den reguljära gymnasieskolan. Betygen i särskolan 

saknar således funktionen av att leda elever vidare i utbildningssystemet. Även betygen inom den 
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reguljära skolgången brister i urvalsfunktionen (Selghed, 2004). Korp (2003) menar att sambandet 

mellan utbildningskvalifikationerna och framtida livschanser har försvagats i det postmoderna 

samhället med konsekvenserna att studier inte har samma motiverande effekt på eleverna. Systemet 

skapar frustration och samhället får svårt att hantera de grupper som har svårigheter i inlärningen. 

När skolan sätter upp en förbestämda godkäntkriterier och mäter elever efter samma måttstock 

motverkas intentionerna med En skola för alla (Emanuelsson, 2006; Persson, 2008). Särskolan har 

hittills varit utan gemensamma förutbestämda betygskriterier och hänsynstagningen till elevernas 

egna förutsättningar är det som enligt pedagogerna i denna studie gör det möjligt att överhuvudtaget 

bedöma särskolans elever. Om regeringens förslag om avskaffning av hänsynen till egna 

förutsättningar går igenom kommer alla särskolans elever att bedömas efter samma måttstock, de 

ska alla nå samma kunskapsmål. Ett av argumenten för att genomföra denna stora förändring är 

enligt skollagsberedningen att det ska bli lättare att identifiera vilka elever som ska gå i 

träningsskolan (Skollagsberedningen, 2009). Är tanken att alla elever som inte når ett gemensamma 

minimikriterier i särskolan ska gå över till träningsskolan? Sedan det mål- och kriterierelaterade 

betygssystemet infördes 1995 har särskolan ökat med över 100 procent. Är det träningsskolans tur 

att öka nu när det målrelaterade systemet ska användas fullt ut i särskolan? Det behövs en noggrann 

uppföljning av hur ett eventuellt avskaffande av hänsynen till elevers egna förutsättningar påverkar 

undervisning, bedömning och betygssättning i särskolan. Och på ett djupare plan behöver man se 

över vilka konsekvenser ett sådant system får ur såväl jämlikhetssynpunkt som ur ett demokratiskt 

och humanistiskt perspektiv. Uppdelningen mellan manuellt och intellektuellt arbete är i grunden 

hierarkisk och nära förbunden med distinktionen mellan de styrda och de styrande (Börjesson & 

Palmblad, 2003) och ett utbildningssystem som verkar för denna uppdelning måste därmed ses 

gynna den symboliska ordningen där makten upprätthålls genom segregering och förtryck.  

Subjektivering, makt och bedömning av elever 

En av Foucaults grundläggande teser är att det mänskliga subjektet konstitueras inom den 

diskursiva ordningen (Alvesson & Deetz, 2000; Hyldgaard, 2008). Människor skapas utifrån för 

tillfället rådande normer om hur identiteter kan gestaltas och levas. Skolans och den enskilde 

lärarens förhållningssätt i mötet med eleven har en avgörande betydelse i elevens identitetsskapande 

av sig själv i ett socialt sammanhang. Även hur barn och ungdomar förhåller sig till innehåll och 

kunskap beror på vilka lärare de har (Liberg, 2001). Elevers utvecklingsmöjligheter beror också på 

hur mycket tid läraren ägnar åt dem, vilket i sin tur avgörs av lärarens förväntningar på eleven 

(Göransson, 1999) och ”pedagogers förhållningssätt i relation till eleven har betydelse för hur 

barn/elevers svårigheter förstås och visar sig.” (Bladini, 2007, s. 203). För att verka för en 

humanistisk jämlikhet (den enda riktiga) måste läraren i sitt möte med eleven förmedla en 

humanistisk attityd där skillnader elever emellan räknas som något självklart och unikt (Westling 

Allodi, 2007). Kategoriseringen ”utvecklingsstörd” hindrar mötet med människan (Frithiof, 2007). 

”Relationen förvanskas om motparten är definierad i förväg. Utgångspunkt kan istället vara 

skillnad. Osäkerhet, sårbarhet och risk får vara komponenter i mötet med en annan människa.” 

(Frithiof, 2007, s. 216).   

Pedagogerna i denna studie säger sig värna om sina elever och vara måna om att de ska bemötas 

med respekt för vilka de är. I informanternas beskrivning av sitt förhållningssätt och handlande 

gentemot eleverna framträder dock olika identiteter och roller som barnen tillskrivs. Den svaga men 
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flitiga särskoleeleven lyfts i sina ansträngningar, men beskrivs samtidigt som så gott som omöjlig 

att lära teoretiska kunskaper. Den sociala förmågan som skolgången kan bidra till blir då enligt 

pedagogerna viktig för denna sortens särskoleelev, så att den utvecklingsstörde i alla fall kan föra 

sig bland folk. Särskolans duktiga elever är svårhanterliga, tycker deltagarna i studien. Pedagogerna 

ser att de behöver större utmaningar än vad särskolan kan erbjuda och försöker att tillmötesgå dessa 

gränselevers önskan om att vara tillsammans med och få samma undervisning och betyg som 

grundskolebarnen. Eleverna får prova att gå ut i grundskolan, men misslyckas oftast och kommer 

tillbaka till sin särskilda skolform, vilket enligt pedagogerna beror på att barnen inte inser sina 

begränsningar och att de saknar den sociala förmågan som enligt informanterna krävs för att gå i 

grundskolan. Särskolepersonalen erbjuder då eleverna att gå med yngre grundskolebarn eller att 

läsa enligt grundskolans läroplan i särskolans lokaler, tillsammans med andra barn med diagnosen 

utvecklingsstörning. Samtidigt som pedagogerna möter denna särskolans nya generation i sin 

önskan om att vara bland vanliga elever verkar deras förhållningssätt och handlingar i den 

förgivettagna diskursen om att elever med utvecklingsstörning inte kan delta i en normal 

undervisning. I den bland personalen rådande diskursiva ordningen skapas därmed ett utrymme för 

eleverna att formas till lärande subjekt, d v s barnen subjektiveras, till en som kan respektive inte 

kan lära. Skidmore (2004) resonerar kring begreppet obildbar (ineducable) och menar att även om 

det inte längre finns som term, finns det med under ytan, som en osynlig diskurs som skymtar fram 

när man i skolan talar om speciallösningar för elever med svårigheter. Enligt Alvesson och Deetz 

(2000) måste man vara vaksam mot dominerande diskurser då dessa gör det svårare för institutioner 

att tillfredsställa mänskliga behov. Ingestad (2006) påpekar att barn och ungdomar är särskilt 

sårbara för tilldelade roller då omgivningens förväntningar innebär för växande människor en 

starkare risk för ”självuppfyllande” profetior.   

Foucault (1974/1993) menar att samhällelig styrning som verkar i diskursiva mönster också 

fungerar disciplinerande på experterna själva. Experterna, samhällets professionella ”fattar beslut 

över människors vardag och framtid med välfärdsstatligt mandat.” (Börjesson & Palmblad, 2003, s. 

230). Översatt till skolmiljön kan man säga att pedagogerna handlar i god tro och i 

överensstämmelse med gällande samhälleliga föreskrifter och normer, normer som ur ett 

maktperspektiv handlar om att skapa förutsättningsbara individer och en reglerbar befolkning. För 

att dessa maktprocesser ska kunna ske krävs en liberal styrning (Foucault i Börjesson och Palmblad, 

2003). Subjektivering av elever handlar om brist på erkännande av individer. Det marknadsliberala 

klimatet lyfter den enskilda personen som individ, men hotar att göra erkännandebegreppet till en 

privat sak där eleven görs ansvarig för sina möjligheter och hinder samtidigt som gruppens behov 

kommer i skymundan. Det individualiserade synsättet öppnar därmed upp för förtryck av 

minoritetsgrupper (Helldin, 2007). När pedagogerna i studien skapar utrymme för elevernas 

subjektivering ser de varje enskild individ utan att ta hänsyn till den påverkan som kategoriseringen 

gör. Sett ur detta perspektiv kan man säga att de i sin strävan möta varje elev som individ glömmer 

bort elever med utvecklingsstörning som grupp. Personalen i särskolan ser inte längre samhällets 

förtryck emot dem, ett förtryck i vilket pedagogerna själva medverkar. Makten och 

normaliseringsprocesserna har disciplinerat även personalen. Så att de i god tro om erkännande av 

det enskilda barnet erkänner eleven, men endast som en annorlunda elev.  
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Det oundvikliga jämförandet 

Betygssättning och bedömning liksom tal om elever i åtgärdsprogram är diskursiva praktiker som 

bidrar till identitetsskapande och subjektivering av elever och som därmed har en institutionell makt 

över individen (Andreasson, 2008). I det meritokratiska samhället vi lever i har utbildningen en 

dubbel funktion, den ska dels kvalificera människor och dels skikta dem efter deras förmåga att 

tillgodogöra sig den kunskapsform som skolan företräder (Säljö, 2000). Ett fenomen byggs alltid 

upp i förhållande till sin motsats, sin skillnad. Detta av Assarson (2009) beskrivna derridianska 

perspektiv kan också överföras till betygen och fenomenet godkänt betyg. Målet i En skola för alla 

är att alla elever ska uppnå betyget godkänt i skolans ämnen. I ett derridaiskt perspektiv är detta en 

omöjlighet. Om det ska finnas ett godkänt måste det också finnas ett icke-godkänt som godkänt kan 

avgränsa sig emot. Förhållandet mellan allas möjlighet till ett godkänt betyg och det icke-

godkändas tvungna existens kan jämföras med Foucaults fenomen den pastorala makten, ett 

maktförhållande som bygger på motsättningen mellan herdens omhändertagande av fåren och hans 

samtidiga självklara rätt att plötsligt slakta de djur han beskyddar (Permer & Permer, 2002).  

Det enda sättet att komma ifrån detta motsatspar i bedömning av kunskaper är, som jag ser det att 

utgå från att alla är olika och låta resultaten spridas ut över en normalfördelningskurva. Men då har 

vi fått tillbaka det relativa systemet där elever jämförs med varandra. Å andra sidan kan man fråga 

sig om vi verkligen har lämnat det relativa bakom oss. När vi testar elevernas begåvning mäts deras 

IQ helt och hållet i jämförelse med förutbestämda gränsvärden. En normalfördelning av elevers 

intelligens skapas och vi har ett jämförande, relativt system. Elever som förväntas uppnå målen 

förväntas ha ett intelligensvärde över 70 och barn som man anser ligga i riskzonen för att inte nå 

godkäntgränserna föreslås intelligenstest och om snittet hamnar på 70 eller under får de diagnosen 

utvecklingsstörning och placeras (hittills frivilligt) i en särskild skolform. Som jag ser det kan man 

inte säga annat än att det svenska skolsystemet bygger på relativ bas där eleverna jämförs med 

varandra. Man skulle också kunna se detta som ett intagningssystem att eleverna måste kvalificera 

sig in i grundskolan, något som helt och hållet emotsäger de demokratiska och jämlika 

intentionerna med En skola för alla och internationella intentioner om att alla elever ska gå 

tillsammans. Med det relativa som bas har man sedan byggt upp ett målrelaterat betygssystem med 

målet att alla ska nå en viss nivå.  

I det relativa betygssystem som gällde i Sverige fram till ca 1997 var andelen elever som fick 1:or 

eller 2:or ungefär detsamma som andelen elever som dagens kunskapsrelaterade system inte 

uppfyller kriterienivåerna för godkänt, d v s ca 20-25%. I dessa av Emanuelsson (2006) gjorda 

uppskattningar är särskolan inte inräknad och man kan bara fantisera om vad som skulle hända med 

andelen icke-godkända betyg om särskolans elever skulle gå i grundskolan och tvingas ”hoppa över 

samma godkänt-ribba” för att använda Emanuelssons uttryck. I det relativa betygssystemet fick alla 

elever ett betyg. Lindberg (2002) menar att det relativa betygssystemet gav fler elever möjligheter 

eftersom en 1:a i alla fall räknades som betyg och kunde ge ett arbete.  

Att sätta betyg på elever är ingen lätt verksamhet och i förhållande till jämlikhet och demokrati är 

själva betygssättningen på många sätt motsägelsefull. Det finns inga enkla svar på vilket system 

som är mest rättvist. Persson (2008) anser att det är viktigt att elever får omdöme på det arbete de 

lägger men att betygssättnig av tidsbestämda fördefinierade etappmål är ett system som missgynnar 

många. Han menar att om elevers utveckling istället skulle bedömas i relation till skolans 

strävansmål skulle skolan ha större möjligheter att ”ge alla elever en utbildning i harmoni med 
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läroplanens övergripande mål.” (s. 149). Även Emanuelsson (2002) är kritisk till det målrelaterade 

betygssystemet och riktar särskild kritik mot det tidbestämda i kunskapsmålen. Emanuelsson 

hävdar att det är orimligt att tro att alla elever ska uppnå samma etappmål inom en viss tid och 

menar att dagens betygssystem i det avseendet är relativt.  

”Men eftersom alla elever inte kan lära sig hur mycket som helst under hur kort tid som helst eller 

lika mycket på samma tid, blir ändå de definierade godkändnivåerna relativa i den meningen att de 

relateras till vad som kan tänkas bli resultatet av ett optimalt lärandearbete för en representativ 

elev i den aktuella åldern” (Emanuelsson, 2002, s. 29).  

När personalen i den föreliggande studien talar om betygssättning av elever anser de att eleverna i 

särskolan borde kunna mätas mot samma mål som grundskolans elever och menar att det som 

saknas för ett sådant system är en gradering som inte anger tid/årskurs. Om målen var samma men 

inte tidsbestämda skulle enligt informanterna alla elever i den svenska skolan kunna graderas 

utifrån samma kriterier. Pedagogerna i undersökningen är negativa till betygssättning i särskolan 

men under samtalets gång enas de om att målformuleringarna går att använda om man tar hänsyn 

till elevers individuella förutsättningar. Att ta hänsyn till de individuella förutsättningarna är kanske 

det enda möjliga sättet att använda ett målrelaterat system överhuvudtaget. Ingen människas 

utveckling går ju att förutse och alla elever har mål som de uppnår, hela tiden. I det avseendet gäller 

det som en deltagare i studien säger ”Och då kan ju ingen få Icke godkänt egentligen.”, alla elever. 

Om elever ska känna stimulans för fortsatt arbete, mot nya utbildningsmål måste de få känna sig 

dugliga för lärande. Och för att elever ska ha en chans att känna sig dugliga måste målen för deras 

utveckling tillåtas att vara olika utformade (Emanuelsson, 2006).  

Så vad är det bästa betygssystemet? Hur ska man betygssätta i särskolan? I grundskolan? Finns det 

ett system som kan fungera rättvist för alla elever? Denna studie ämnar inte komma med några svar 

på det, men det som denna undersökning kanske kan visa är komplexiteten i att ha en skola med två 

skolor i och ett betygssystem som i den ena skolformen fungerar dåligt och i den andra inte fyller 

någon funktion alls. Om man ska se positivt och försöka hitta någon lösning måste man börja med 

att sondera terrängen och titta på hur det ser ut på fältet och vilka konsekvenser gällande 

förhållanden får. En slutsats som jag kan dra är att vi inte har lämnat det relativa systemet. 

Jämförandet mellan elever ligger i botten, i grunden av hela vårt bedömningssystem i den svenska 

skolan. Den jämförande aspekten är så självklar att vi inte alltid tänker på den. Den är en 

omedveten, dold diskurs. En diskurs som skapas och skapar olika former av makt och dominans. 

Lösningen på skolorganisationen och betygssystemet är inte lätt att finna. Inte heller i den 

mångsidige och världskände Foucaults teorier går det att hitta en lösning på detta dilemma. Men en 

sak kan vi ta till oss från hans tänkande och det är hans uppmaning till oss att aldrig upphöra att 

söka nya vägar. ”Foucault´s hope, then is that we might begin to search for different thinking, or for 

the ’other of reason.’ In his view, the greatest problem we have to deal with is our own inability to 

think differently.” (Walshaw, 2007, s.8).   

Normaliseringens makt 

Enligt ett poststrukturalistiskt synsätt är normalitet liksom svårigheter sociala konstruktioner som 

varierar från tid till annan och är beroende av kultur, tradition och samhällspolitik (Ahlberg, 2007). 

Den snabbt ökande mångfalden i svensk skola har gjort att normativiteten inte längre är densamma, 

vilket har fått stora konsekvenser för skolans pedagogik och för de elever som utsätts för den 
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(Helldin, 2007). I särskolan är elevgruppen mer heterogen än förut och den grupp som 

begåvningsmässigt ligger närmast det som räknas som normalt har ökat mest. Man kan säga att 

särskoleeleverna är smartare än någonsin. Det intressanta blir då att fundera över vilken roll 

särskolan har för dessa elever och vilken roll den nya generationens barn med utvecklingsstörning 

har för särskolan och för En skola för alla. I ovan beskrivna studie framkommer att pedagoger i 

särskolan har svårigheter att handskas med elever som vistas i gränslandet mellan det normala och 

det avvikande. Detta yttrar sig i olika disciplineringsmekaniser, till exempel då pedagoger hindrar 

elever från att gå ut i grundskolan i vissa ämnen med den omsorgsdiskursiva motiveringen att 

eleverna skulle fara illa känslomässigt. 

Disciplinen har en försvagande effekt på människan. Den enda styrkan som finns i disciplineringen 

är den ekonomiska vinsten. ”Disciplinen ökar kroppens krafter (dess nytta från ekonomisk 

synpunkt) samtidigt som den minskar dem (från politisk synpunkt, genom att tvinga dem att lyda).” 

(Foucault, 1974/1993, s. 162).  Om man ser på särskolan med dessa foucauldianska ögon kan 

särskolans existens ses som dels en disciplinerande åtgärd där eliten ska skyddas från avvikarna och 

dels som en åtgärd med ekonomisk vinst som mål och medel. Särskolans stora och snabba ökning 

har ju uppenbara ekonomiska förtecken eftersom varje elev har en prislapp och en 

utvecklingsstörningsdiagnos innebär ökade inkomster för den enskilda skolan i ett konkurrerande 

marknadsbaserat klimat.  Den marknadsekonomiska utvecklingen är en risk för En skola för alla 

(Persson, 2008). Lydnaden som disciplineringen för med sig kommer till uttryck i särskolan genom 

att eleverna fogar sig i den formella tillhörigheten till den särskilda skolformen. Deras 

inledningsvisa motstånd och uppror ses av pedagogerna i studien som ett uttryck för orealistiska 

förväntningar och ambition främst hos föräldrarna. Eleverna upplevs ”tjafsa” för att få gå i 

grundskolan och pedagogerna låter dem prova, misslyckas och komma tillbaka. Att särskolebarnens 

ger upp och fogar sig i rollen av att vara en elev som bara blir godkänd i särskolan innebär enligt ett 

foucauldianskt synsätt att de finner sin plats i den rådande ordningen och accepterar att de inte har 

samma möjligheter som grundskoleeleverna, de normala. Eleverna resignerar, rättar sig in i ledet 

och börjar själva försvara och bevaka särskolans murar. Tankarna går osökt till Ken Keseys bok 

Gökboet (One flew over the cuckoo’s nest, 1962) där en ”normal” person blir inskriven på ett 

mentalsjukhus och mobiliserar till en början andra patienter till uppror, men blir så småningom 

övermannad av den maktfullkomliga sjukhuspersonalen men även av de segregerade patienternas 

försvar av den institution som håller dem inlåsta. 

Skolan innehåller en rad motsättningar och social utslagning är inbyggd i dagens skolsystem 

(Emanuelsson, 2006; Helldin, 2007). Det finns en förväntan att alla elever inte ska leva upp till de 

givna normerna, ett inlagrat, selektivt sätt att se, tänka, känna och tala om elever där ”behövande 

barnet” konstrueras (Permer & Permer, 2002). Enligt Foucaults tankegångar är detta ett uttryck för 

en makthandling. Makten som idag har blivit mer decentraliserad, liberaliserad och fått ett vänligare 

ansikte än tidigare är dold och verkar under en täckmantel av välvilja och godhet, där eleverna styr 

sig själva och varandra utifrån ofta omedvetna normaliseringsprocesser. Bartholdsson (2008) 

hänvisar till Bourdieu och menar att den vänliga maktutövningen är en form av symboliskt våld 

som verkar i de kraftfulla normaliseringsprocesserna och som i sin praktiska utformning får 

konsekvensen av att elever rangordnas och kategoriseras. Skolan skapar och skapas av 

samhällsutvecklingen, men följer inte alltid med i förändringarna. Motsättningen mellan 

styrdokumentens intentioner om jämlikhet och solidaritet och verklighetens polariseringar kan ses 

som att skolan är en modern företeelse i en postmodern värld där det moderna yttrar sig i ett 
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sökande efter den harmoniska ordningen där svaga grupper får hjälp av de starka i en allmän 

strävan efter det enhetliga och homogena (Assarson, 2009).  

Elevers svårigheter i skolan uppstår i mötet mellan skola och barn och det är också i samspelet 

mellan skolans olika skikt och elevers enskilda behov som lösningen kan och bör hittas (Ahlberg, 

2001). För att stå emot normaliseringens starka krafter behövs en inkluderande pedagogik som 

innehåller en medvetenhet om målkonflikter och prioritering av delaktighet.  

Medvetenhet och kunskap som motkraft till normalisering 

Pedagogerna i denna studie menar att de verkar för att deras elever ska vara delaktiga i målen med 

sin skolgång. Samtidigt vill personalen skydda eleverna från att få veta hela sanningen om sin 

belägenhet som person med utvecklingsstörning. Personalen säger att de inte vill ”skriva eleven på 

näsan”, d v s de vill inte tala om för eleverna att de genom sin diagnos och sin placering i särskolan 

stämplats som avvikare. Utifrån ett poststrukturalistiskt synsätt är verkligheten en social 

konstruktion, en gemensam överenskommelse om vad som är reellt.  Även diagnosen 

utvecklingsstörning är en social konstruktion och ingår i en samhällelig stuktur (Frithiof, 2007). 

Genom att avslöja hur de symboliska strukturerna får genomslag i vår omvärld kan vi göra 

motstånd.  

”Skolan kan naturligtvis inte förändra de maktordningar som finns i samhället, men genom att 

avslöja hur de skapas liksom den påverkan de har på elevers identitetsutveckling, kan skolan bli en 

del av ett medvetandegörande motstånd.” (Assarson, 2009, s. 91).     

Att medvetandegöra barn och ungdomar om sin belägenhet som avvikare är ingen lätt uppgift och 

bör om det görs, göras med största försiktighet och respekt. Inte heller vi som vuxna kan veta vad 

som är rätt och sant, för det enskilda barnet. När personalen inte vill påtvinga eleverna den 

tillskrivna identiteten gör de det som de tycker är det mest humana valet. Genom att avhålla eleven 

från vetskapen om vad diagnosen kan innebära kan också tolkas som att pedagogerna därmed bidrar 

de till att upprätthålla eller skapa nya segregerande maktstrukturer. Det finns inga givna svar på hur 

förtryckande normaliseringsprocesser kan motverkas. I dessa svåra dilemman är det viktigt att inte 

glömma det etiska förhållningssättet. Etiken ger oss en diskurs för reflektioner över våra relationer 

till andra människor. När man arbetar med människor måste man komma ihåg att vi inte bara kan 

lära om dem utan också från dem (Todd, 2008). Subjektet som lär sig av den Andre kan inte finna 

något lätt sätt att hålla sig skild från den Andre (Lévinas, 2006).  

I vår medvetenhet om maktrelationerna och våra elevers utsatthet kan vi arbeta med ett 

medvetandegörande förhållningssätt i vår pedagogiska praktik. Genom att tillsammans med barnen 

lyfta tanken och till exempel tala om innehållet i kunskapsmålen och betygskriterierna utifrån en 

medvetenhet om egna förutsättningar i förhållande till läroplanen kan barnen få metakunskap, en 

kunskap om sitt eget lärande. Och i talet om de egna förutsättningarna kan eleverna i bästa fall 

också få verktyg att hantera sin situation som särskoleelev, som person med utvecklingsstörning i 

ett normaliserande samhälle. Och om de vill kan de och/eller deras föräldrar då göra motstånd. 

Foucault (1974/1993) menar att vi aldrig kan bli totalt insnärjda i makten. Där det finns makt finns 

det möjlighet till motstånd. Men motståndet kan inte bara vara ett medvetandegörande utan måste 

vara en vana, ständigt återkommande yttringar och reflektioner. Motståndet måste bli en tradition. 
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Visioner som verktyg 

”Unika personer välkomnas precis som de är, med sin unika skönhet, sin svaghet och styrka och 

deltar i en undervisningsgemenskap, där de möts av tilltro och förväntan. Det klingar lika enkelt 

och utopiskt som en lärobokstext kan göra, men det vore något att sträva efter.” (Frithiof, 2007, s. 

218).  

Det vore något att sträva efter, skriver Elisabeth Frithiof om skolans tilltro till allas unika skönhet. 

En skola för alla oavsett begåvning är något att sträva efter. En helt jämlik utbildning är liksom en 

fullt fungerande demokrati omöjligt att uppnå. Men i själva strävan, i retoriken kring det goda 

idealet finns en kreativitet och ett löfte om en bättre framtid. En skola för alla där alla barn får vara 

med är inte en utopi, men väl ett retoriskt uttryck, en strävan och en möjlig omöjlighet (Assarson, 

2009). Visionen om En skola för alla kan vara det verktyg pedagoger behöver för att kunna stå emot 

det makt och förtryck som de själva både är manipulerade av och delaktiga i. 

Den enskilde lärarens reflektioner och visioner 

I ett poststrukturalistiskt perspektiv är subjektet alltid relaterat till sin omgivning. Människan är i 

ständig utveckling och i den kreativa subjektiviteten ingår att varje människa har en förmåga att 

göra skillnad (Säfström, 2007). De som arbetar med barns utveckling behöver vara nyfikna och se 

vad som finns bortom det ytligt synliga och samtidigt reflektera över att ens pedagogiska 

handlingar är resultat av de tolkningar vi gjort om eleven vi har framför oss (Askland & Sataoen, 

2003).  

Det är viktigt att vara närvarande och reflektera för att utvecklas i sin professionalitet. Ahlberg 

(2007) hänvisar till Dewey och menar att reflektion är som en ständigt återkommande 

kunskapsprocess. Självreflexivitet bidrar till en förändringsprocess av förhållningssätt och 

professionalitet där den lärande individen förändrar sitt sätt att tänka genom att han/hon ” ser 

kritiskt på sina egna antaganden och aktivt deltar i en kritisk diskurs.” (Östern, 2007, s. 420). Om 

professionella får och tar sig tid att bearbeta sina livserfarenheter skapas en medvetenhet som ökar 

möjligheterna att få syn på rådande diskurser. Diskurser som föraktas på en medveten nivå kan på 

en oreflekterad nivå återfinnas och påverka både förhållningssättet och det praktiska arbetet med 

människor (Carlson, 2004). En medvetenhet om de maktförhållanden som man som pedagog är 

utsatt för kan ge den distans som gör det lättare att hantera komplexiteten i skolan. Mac Naughton 

(2005) som har studerat hur man kan applicera Foucault i skolarbetet har anammat ett tänk där hon i 

osäkerheten kring vad som är sanningen alltid försöker hitta ett utrymme för den sociala rättvisan.  

”When I critically reflect on this my uncertainties change because I am always certain that while 

there are multiple truths I will always attempt to create space for the truths that support social 

justice.”(s. 60).    

Genom att ständigt diskutera, omvärdera och reflektera över hur vi ser på, beskriver och framställer 

elever kan vi motverka negativ subjektivering av elever och bidra till att barnen får de bästa 

förutsättningar att utvecklas. Men för det behöver vi diskutera och samarbeta med varandra.  
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I skapandet av den gemensamma framåtskridande visionen 

”Professionsutövare kan bestämma sig för att bli ”goda” och de kan lära sig att bli det, men de kan 

knappast lära sig det ensamma och på egen hand” (Christoffersen, 2007, s. 159).  

Inom poststrukturalismen ser man det språkliga samspelets skapande kraft som en möjlighet att via 

nya insikter förändra den verklighet som man i sin praktiska vardag känner maktlöshet inför 

(Assarson, 2009). Skolans personal på alla nivåer måste sträva efter kommunikation och 

medvetenhet både på den nationella, kommunala och lokala nivåer (Ahlberg, 2001). Pedagoger, 

specialpedagoger och utbildningsforskare lever idag i en förvirrande mångfald av olika kolliderande 

värdesfärer (Helldin, 2007). Problemet är dock inte att hitta den rätta diskursen utan att hålla 

diskussionen vid liv. ”Styrande principer i pedagogiska diskurser är inte nödvändigtvis goda eller 

onda. Det som är problematiskt är om det förblir oproblematiserade” (Permer & Permer, 2002:289).  

Institutionernas självreflektion är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. För att ett rättvist 

samhälle ska bestå behövs det att samhällets svagare grupper ”diskuteras och bevakas i ständiga 

överläggningar om vilka normer som ska gälla.” (Helldin, 2002, s. 118). Frågan om hur politiska 

mål och intentioner kring funktionshinder praktiseras i det direkta arbetet är avhängig vilka 

innebörder tjänstemännen tillskriver dessa mål och intentioner (Ineland, Molin, & Sauer, 2009). 

Människor som arbetar med utslagna grupper har enligt Helldin (2002) ett sorts bevakningsansvar, 

ett ansvar att argumentera och verka för att ideologiskt, politiskt och ekonomiskt starkare grupper i 

befolkningen inte ska köra över de svagare. För att realisera detta måste personal i särskolan få 

ökade kunskaper, tillfällen för reflektion och kollegiala diskussioner. Diskussionerna måste även 

ske över skolformsgränserna. Pedagoger behöver ställa frågor, reflektera över det enskilda barnet i 

förhållande till sina mandat som vägledare. I arbetet med barn är det viktigt att forska på sin egen 

praktik och aldrig upphöra att ställa frågor. ”Frågorna är viktigare än svaren” (Askland och Sataoen, 

2003, s.296). Den värdegrunden vi tillsammans konstruerar handlar i slutändan om vilket samhälle 

vi vill skapa, vilken sorts skola vi vill ha samt hur den enskilde elevs skolsituation kommer att 

gestalta sig.  

Solidaritet och individualism är omöjligt att förena enligt Helldin (2002). Det enda sättet att få till 

en sammanslagning av de solidaritetsmål som finns i skolans styrdokument och samhällets 

politiskideologiska individualism är genom ett prövande av argument, menar han. Återigen finns 

det en möjlighet i det omöjliga. Genom deliberativa samtal där deltagarna diskuterar, reflekterar 

och når konsensus kring olika företeelser och begrepp kan man gå ihop och stå emot såväl förtryck 

och utstötning av enskilda individer som utsortering och marginalisering av grupper. 

Konsesusbetonade samlingar runt dessa stora, samhällsförändrande frågor är av yttersta vikt för 

våra svaga grupper. Men då grupperna består av individer, ser olika ut och hela tiden förändras är 

det viktigt att se det lokala perspektivet och tillåta skilda meningar. Inom postmodernismen med 

Foucault i spetsen ser man dissensus som en garant mot de nya dominanser som annars kan skapas i 

en alltför stor iver av samförstånd. Dissensus ses här som en process, en väg mot de goda idealen, 

en väg som man egentligen aldrig riktigt når eftersom ”att vara framme vid målet” enligt det 

postmoderna tänket skulle innebära nya begränsningar, uteslutningar och makutövningar (Alvesson 

& Deetz, 2000).  Skidmore (2004) tar i det sammanhanget upp begreppet handlingsberedskap, där 

man i de dynamiska, aldrig sinande diskussionerna söker finna gemensamma hållpunkter att jobba 

ifrån. Det postmoderna synsättet ser diskussionen som en motor, en vilja att aldrig sluta ifrågasätta, 

inte ens de egna perspektiven.  
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I foucauldianska termer skulle man kunna säga att eftersom makten är ständigt närvarande måste vi 

alltid vara vaksamma på dess yttranden ovan oss, runt oss och inom oss själva. Vi får aldrig 

upphöra att fortsätta vår strävan mot jämlikheten. Och när vi tar med Foucault i skolan, in i mötet 

med eleverna, i undervisning och betygssättning kan vi tänka som Glenda Mac Naughton (2005): 

”Every day there are new dangers and possibilities to explore, challenge and discuss – so every day 

there is something to do.” (s. 60).   

 

Jag vill avsluta med ett citat av Martin Buber (1989): 

”Just i olikheten mellan människor och olikheten i deras egenskaper och böjelser ligger 

människosläktets stora möjlighet.” (s.26) 
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