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Sammanfattning 

Följande empiriska studie har som syfte att ta reda på hur grundsärskolelärare använder sig av 
betyg i sitt arbete, vad dessa enligt lärarna har för relevans för eleverna samt om de anser att 
betygen är en exkluderande faktor ute i samhället. Studien bygger på halvstrukturerade 
intervjuer med fem grundsärskolelärare. Av intervjuerna framgick det att inte alla lärare 
använder sig av kursplanen i sitt vardagliga arbete och att eleverna, enligt lärarna, sällan ser en 
koppling mellan betygsgrundande mål och skolarbete. Vidare uppges oro över att i framtiden 
inte kunna sätta betyg utifrån elevens egna förutsättningar och att inskrivningen av en elev i 
särskolan har livslånga konsekvenser oavsett vilka betyg en elev kan uppnå. En slutsats av 
studien är att betygen från grundsärskolan endast är till för eleven och läraren vid det tillfället de 
ges eftersom betygen inte används för ansökning till vidare utbildning och/eller arbete. Detta 
resulterar i sin tur att lärarna kan sätta G även om eleven inte uppnår målen, vilket studien 
påvisar.  
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Inledning 

Under min lärarutbildning har jag praktiserat på olika särskolor i Stockholm. Vid ett tillfälle kom 
jag in i en klass och såg att en elev grät. Läraren förklarade att elevens föräldrar ville att betyg 
skulle sättas på eleven men att detta inte kunde ske eftersom eleven inte nått upp till godkänt i något 
ämne. Eleven var förtvivlad och frågade: Varför är jag inte godkänd? Vad har jag gjort för fel? 
Utifrån denna händelse väcktes tankar inom mig om varför man har betyg i grundsärskolan och hur 
man väljer att använda sig av målrelaterade betyg och kursplanerna i vardagsarbetet. 
 
I denna studie presenteras tidigare forskning och lagar kring ämnet betyg och bedömning i 
grundsärskolan samt skolans rådande normativa synsätt. Studien skrivs med utgångspunkt i den nya 
skollagen Ds 2009:25 samt de nya kunskapskraven i Skola 2011 som utarbetats av den nuvarande 
regeringen. För att undersöka hur lärarna använder sig av betyg och bedömning i sitt vardagliga 
arbete och för att se vilken inställning lärare inom grundsärskolan har till ovanstående nya 
förändringar intervjuas lärare som arbetar inom grundsärskolan.  
 
Enligt Skollagen kap 1 (Ds 2009:25) skall alla barn ha rätt och tillgång till utbildning. Denna skall 
vara likvärdig för alla och ingen skall på något sätt diskrimineras. Alla inom skolan skall arbeta för 
att främja samhällets demokratiska värderingar. För elever i behov av särskilt stöd skall hänsyn tas. 
I skolan skall det finnas plats för alla barn och deras behov av stöd skall tillgodoses.  
 
För att en elev med en utvecklingsstörning skall kunna bli mottagen i särskolan och särskiljas från 
den ordinarie grundskolan krävs en grundlig utredning (Skolans författningssamling 2001:23). 
Resultatet skall visa att eleven som utretts inte har möjlighet att nå målen i grundskolan på grund av 
utvecklingsstörning eller autism (Skolverket 2008, Ds 2009:25, kap 6 §5). Vidare måste elevens 
vårdnadshavare ge sitt godkännande, oavsett vad förskolan/skolan eller pedagogerna har kommit 
fram till i sin utredning (SKOLFS 2001:23, Ds 2009:25). Det är alltså föräldern som har det yttersta 
beslutsansvaret.  
 
Grundsärskoleelever har egna kursplaner som bygger på grundskolans normativa kursplan. 
Kursplaner med betyg och mål finns att använda men hur i vilken utsträckning sker egentligen 
detta? Denna fråga leder oss till syftet i studien som följer nedan. 



 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur grundsärskolelärare ser på användningen av betyg i 
grundsärskolan.  
 
Tre mer specifika frågeställningar följer nedan. 
• Hur använder sig lärare av målrelaterade betyg i sitt vardagliga arbete? 
• Vilken relevans ser lärarna att betyg har för eleverna? 
• Anser lärarna att betyg kan ha en exkluderande eller integrerande effekt för eleverna i 

samhället? 
 

Bakgrund 

En kort resa i tiden 

Idag delas elever in i träningsskola, grundsärskola och/eller vanlig grundskola och arbetet som 
bedrivs i särskolan har enligt Berthén (2007) i princip inte utvecklats sedan början av 1900-talet. 
Sedan 1964 har alla barn med utvecklingsstörning rätt att gå i skolan. Tidigare försökte man att 
skilja på barn genom att se dem som bildbara eller ej (Berthén, 2007). 
 
Lpo 94 (Skolverket c) var den första läroplanen som ersatte det relativa betygsystemet med 
målrelaterade betygskriterier i Sverige. Skillnaden mellan dessa två betygssystem är att man i de 
målrelaterade betygen inte har möjlighet att betygsätta elevens personlighet, istället är det endast 
elevens kunskaper som betygsättas. Ur ett partipolitiskt perspektiv har vänsterpartiet aldrig velat ha 
betyg och socialdemokraterna endast valt att ha betyg i åk 8och 9. Dessa två partier har 
kompromissat fram det rådande systemet. Det blåa blocket vill ha en betygsskala med sex steg och 
betyg i alla årskurser, samt omdömen och flera nationella prov för att kunna stämma av vad 
eleverna kan (Andersson, 2007). I tidningen Föräldrakraft skriver Bengtsson (2008-05-07) att 
skolminister Jan Björklunds uttalat att grundsärskolan skall vara så lik grundskolan som möjligt och 
att elever som presterar och utvecklar sin kunskap skall få se detta i form av betyg. I artikeln står 
det även att betygen från grundsärskolan inte ger eller kommer att ge behörighet till varken de 
nationella programmen i gymnasieskolan eller till det individuella programmet i gymnasieskolan 
(där elever från grundskolan går om de inte har fullständiga betyg). Betygen behövs inte heller för 
att bli antagen till gymnasiesärskolan eftersom elever i grundsär enligt skollag Ds 2009:25 kap 10 § 
11 har rätt till vidareutbildning. Gymnasiesärskolebetyg som sedan sätts ger inte heller behörighet 
för högre universitetsstudier (Ds 2009:25).  
 



 

 

Andersson (2007) skriver att idén om nationella prov och standardprov infördes under 1940-talet. 
Proven var till för elever som ville fortsätta studera vid högskolan och man valde att använda sig 
av, ett sumativt bedömningssätt där man värderade individens kunskaper och prestationer i ett 
specifikt ögonblick. Denna typ av kunskapskontroll finns idag i form av högskoleprovet och de 
nationella proven. Enligt Andersson (2007) granskades relationen mellan betyg och prov på 70-talet 
vilket resulterade i att då bedömning endast sker vid ett tillfälle studerar eleven till det specifika 
tillfället i förhoppningen om att uppnå ett bra resultat just då. Kunskapen som eleven får från skolan 
skall vara till nytta inte bara under ett prov men även senare i livet och med denna form av 
kunskapsbedömning finns risken att eleven endast lär sig inför provtillfället istället för sig själv och 
sin framtid (Andersson, 2007). Enligt Skolverket (2009c) är dagens syfte med betyg och bedömning 
att stödja eleven i dess utveckling samt att stödja utvecklingen av undervisningen. Skolverket 
(2009c) skriver också, att genom bedömning som sker framåtsyftande för att främja elevens 
kunskapsutveckling är betygets syfte att hjälpa eleven att vidareutveckla kunskap. Man utgår alltså 
från elevens möjlighet att utvecklas. För att detta skall ske bör man arbeta processinriktat, där 
eleven är med och själv lär sig utvärdera och utveckla sitt arbete. Denna typ av bedömning kallas; 
formativ. I enighet med det kommande bedömningssystemet har elever, lärare och föräldrar en 
fortlöpande kommunikation om elevens kunskapsutveckling i syfte att främja elevens kunskap. Den 
individuella utvecklingsplanen (IUP) som skall skrivas vid utvecklingssamtalet varje termin bär 
med sig det formativa bedömningstänkandet. I IUP skall man alltså skriva det eleven förstår, är bra 
på och det denne kan utveckla för att bli ännu bättre. Genom att eleven är delaktig blir han alltså 
medveten om sitt eget lärande, lär sig reflektera över sitt lärande och synliggör sin utveckling. På 
detta sätt bygger eleven upp själförtroendet och tilliten till sig själv för att i framtiden successivt 
kunna ta egna initiativ och ansvar för sitt lärande skriver Skolverket (2009 c). 
 

Ny skollag Ds 2009:25   

Enligt regeringen är syftet med utbildningen inom skolväsendet att varje elev skall ta del av och 
utveckla kunskap för ett livslångt lärande. Utbildningen skall vara likvärdig för alla elever över hela 
landet (Ds 2009:25) 
 
I den nya skollagen Ds 2009:25 kan man under 10 kap läsa om bestämmelser för särskolan. Under 
§ 2 i detta kapitel sägs att utbildningen i grundsärskolan skall vara individanpassad och så långt 
som möjligt motsvarar grundskolans utbildning. Vad gäller skolämnen så skall enligt § 7 i samma 
kapitel, grundsärskoleelever ha samma skolämnen som grundskoleelever. Enligt 
Författningskommentarerna i Ds 2009:25 10 kap får inte prov eller tester göras för antagning och 
vidareutbildning vid någon särskola. Vid avslutande studier ska ett intyg skrivas. Betyg ska endast 
sättas som komplettering till intyget i grundsärskolan om eleven eller vårdnadshavaren ber om det. 
Alltså antas elever inte på betygsgrundande kriterier till gymnasiet, utan på intyg. Om då betyg sätts 
ska den nya betygsskalan A-E användas där A är bäst och E är godkänt. Om eleven inte når upp till 
betyget E skall betyg inte sättas. Om eleven läst ett eller fler ämnen enligt grundskolans kursplan 
skall betyg sättas enligt de bestämmelser som råder för grundskolan. I det ovannämnda är det i stora 
drag endast betygsskalan som skiljer sig från den gamla skollagen (1985:1100). 
 
De nya kursplanerna för grundsärskolan som just nu är ute på remissomgång tre har förändrats i 
struktur och innehåll. På skolverkets hemsida kan man läsa att kursplanerna som redskap skall 
hjälpa lärarna i deras arbete. Vidare finns det bara tre rubriker i planerna; Syfte, Centralt innehåll 



 

 

samt Kunskapskrav där kriterier för betyg A, C och E är utskrivna (Skolverket, 2010). Den stora 
förändringen, förutom betygsskalan, är målen. De tidigare kursplanerna hade både strävansmål och 
uppnåendemål (Skolverket, 1994). Målen ansågs för diffusa och därför valde regeringen att ta bort 
dessa och endas skriva kunskapskrav där kraven preciseras och är mer tydliga. Vidare är en 
markant skillnad i den nya kursplanen att elevens prestationer skall bedömas likvärdigt över hela 
landet. Detta innebär att undervisning som tidigare byggt på formuleringen ”utifrån individens 
förutsättningar” försvinner och kunskapskraven blir rådande (Skolverket, 2009a). Syftet med det 
nya betygssystemet, menar regeringen skall vara att tydligare synliggöra elevens 
kunskapsutveckling för eleven själv och vårdnadshavaren. För läraren innebär det nya systemet en 
precisering av betyget men också en precisering av vad eleven skall kunna i relation till betyg. 
Eftersom det är ett mindre glapp mellan betygen där små framsteg kommer till uttryck, anser 
regeringen att elever kommer att anstränga sig mer för att få ett högre betyg. Vidare blir detta 
system mer likvärdigt över hela landet (Skolverket 2009a, Skolverket 2009 b, Skolverket 2009c,).  
Kriterierna för den femgradiga skalan som skall införas i grundsärskolan är inte alla preciserade. 
Kunskapskraven för betyget A, C och E är tydligt beskrivna. Betyget B och D är inte alls beskrivna, 
dessa två betyg anses uppfyllda då man inte når upp till alla de mål som det högre betyget står för. 
Statens skolverk, Synskadades Riksförbund, Stockholms kommun och flera andra instanser där de 
nya betygen varit på remiss anser att man i någon form, antingen på nationell eller annan nivå bör 
exemplifiera målen för betygen D och B, för att underlätta bedömningen och för att en så likvärdig 
bedömning som möjligt skall uppnås (Skolverket 2009b). Selghed (2006) menar också att då 
betygskriterier blir för vaga ger de dålig information om vad eleven skall kunna prestera, målen blir 
svåra att uppnå och missvisande gällande nationell betygsättning.  Regeringen har valt att inte 
lyssna på remissinstansernas åsikter om tydliggörande av betygen B och D eftersom syftet med 
dessa är att spegla elevens kunskapsprogression. Istället anser regeringen att betygen är tillräckligt 
precisa och att det kommer att ske en likvärdig bedömning genom landet. Regeringen anser även att 
lärarna, utifrån sin professionella kompetens, med hjälp av målen för betygen A, C och E kommer 
att kunna bedöma elevernas kunskaper och sätta rätt betyg (Skolverket 2009b). 
 

Betyg som morot för lärare och elev  

Efter att Lpo 94 infördes fick lärare arbeta och utveckla lokala kursplaner, betygskriterier och mål 
(Wedin, 2007). Detta resulterade i att varje uppgift som gjordes i skolan var betygs- och 
kursplanerelaterat av lärarna. De intervjuade lärarna i avhandlingen talar också om kravet på dem 
själva att eleverna skall nå upp till den godkända nivån. Genom detta system tänker och utvärderar 
lärarna sitt eget arbete utifrån elevernas betyg (Wedin, 2007). Enligt Berthén (2007) ägnar lärarna 
på grundsärskolan sig åt att förbereda eleverna för skolundervisning, det vill säga att sitta stilla i 
bänken, räcka upp handen och att arbeta. Vad gäller undervisningen i läsning och skrivning sker 
detta på en mycket enkel nivå i form av schema och ord som skrivs på tavlan. Eleverna förväntas 
lära sig läsa och skriva utan att läraren aktivt vägleder dem med adekvata metoder (Berthen 2007). I 
relation till Wedins (2007) avhandling där lärarna är drivande och till varje pris vill att deras elever 
skall bli godkända (oavsett anledning) ser man klart och tydligt en kontrast till Berthens (2007) 
avhandling där grundsärskolelärare tycks sakna kompetens, teorier och viljan att hjälpa elever att 
utvecklas kunskapsmässigt.  
 
Statens offentliga utredning 1992:59 skriver ”utan resultatansvar framstår alltför lätt alla 
elevmisslyckanden som individproblem … t ex inlärningssvårigheter, svagpresterande, särskilda 



 

 

behov osv. Begreppen antyder att orsakerna inte är möjliga att påverka inom skolans ram” (s.5) 
Istället skall läraren se till sin egen undervisning och utveckla denna för att vägleda eleven till en 
mer målrelaterad kunskapsutveckling. Vidare står det i rapporten att syftet med ett 
kunskapsrelaterat bedömningssystem är att läraren öppet kan redovisa vad som krävs av eleverna 
för det specifika betyget, vilket ger eleven möjligheten att veta vad som förväntas och vilken 
kunskap denna behöver utveckla för att uppnå ett högre betyg. För eleven själv ger detta 
betygssystem möjlighet att själv bestämma och ta ställning till vilket betyg som är eftersträvansvärt 
och arbeta för att uppnå det (SOU 1992:59). 
 

Norm och betyg 

Idag har vi i den svenska skolan olika former av integrering. Grundsärskoleelever är inte 
integrerade i den övriga skolan då de ofta finns i samma byggnad som grundskolan men är en egen 
klass och har ett eget klassrum (Westling Allodi och Fischbein, 2000). Brodin & Lindstrand (2004) 
och Persson (2007) skriver om inkludering och innebörden av denna. Båda författarna menar att 
inkludering endast sker om individen är delaktig i gruppen och i det sociala sammanhanget. Det vill 
säga att en funktionshindrad elev som placeras i en grundskoleklass, eller en grundsärskoleeleven 
som placeras i en grundsärskoleklass behöver vara en del av den sociala gemenskapen och 
integrerade. Genom det rådande normativa tankesättet kring anpassningen till normen blir olikheten 
och det unika åsidosatt (Westling Allodi och Fischbein, 2000). Det statistiska normativa synsättet är 
det som speglar dagens och det kommande betygsystemet. Man har valt att se vad den största 
mängden kan och sätter normen där, sedermera finns det avstickare åt båda hållen. Vidare finns det 
individuell och medicinsk normalitet där individer som är sjuka i förhållande till den friske avviker. 
Denna normalitet speglar skolans sätt att segregera de avvikande eleverna till liten grupp eller till 
särskolan för att sträva mot att träna på och att bli så normala som möjligt (Mattson, 2007). 
 
Mångfalden är en tillgång för samhället där skolan är ett viktigt forum för möten mellan olika 
individer. Genom alla år i skolan sker en socialiserande process där man lägger grunden för det 
framtida samhället. Eftersom funktionshindrade individer är en del av samhället måste de få vara 
delaktiga. Men när fler och fler elever skrivs in i särskolan där resultatet blir att individerna inte 
socialiseras och istället slås ut av samhället märker man att den socialiseringsuppgift som skolan 
har fallerar (Mattson, 2007; Westling Allodi och Fischbein, 2000). När man gör på ovanstående vis 
och segregerar lågpresterande eller extremt högpresterande från normen visar vuxna för alla elever 
att de som avviker utesluts, vilket i sin tur resulterar i vilken typ av samhälle vi får (Persson, 2007). 
 
Elever som exkluderas ur de “normala” klasserna på grundskolan ökar. Många av dessa elever 
börjar grundskolan men är sedan placerade i särskild undervisningsgrupp eller antagna i 
grundsärskolan eftersom de inte anses klarar av att ta till sig den normala undervisningen och 
kunskapen. En del elever som kommer till de mindre grupperna eller grundsärskolan har svårare att 
lära sig saker medan andra har dåligt självförtroende och vissa har svåra familjeförhållanden. Dessa 
anledningar är enligt Westling Allodi och Fischbein (2000) ingen grund för att elever skall 
förflyttas. När eleverna får börja i särskild undervisningsgrupp har de redan misslyckats i den 
vanliga klassen och nu skall de specialbehandlas för att lyckas (Westling Allodi och Fischbein, 
2000).   
 



 

 

Enligt Westilng Allodi och Fischbein (2000) kan en elev exempelvis med diagnos exkluderas ur en 
klass och placeras i en liten grupp, men för detta får skolan inget extra ekonomiskt stöd och hjälpen 
kan variera i kvalitet. Däremot, om föräldrarna väljer att skriva in sitt barn i särskolan efter att 
denne har blivit utredd får skolan en större summa för eleven och har då möjlighet att sätta in fler 
resurser (Andersson, 2007). Det finns enligt Brodin & Lindstrand (2004) tre olika anledningar till 
att föräldrar placerar sina barn i särskolan. Föräldrar väljer att lyssna på expertutlåtanden, andra 
orkar inte ta ställning och till sist finns det föräldrar som inte vet att deras barn har rätt till att med 
hjälp av assistent gå kvar i grundskolan. Andersson (2007) skriver i likhet med Westilng Allodi och 
Fischbein (2000) om diagnosen och dess betydelse för eleven. Författaren menar också att denna i 
likhet med utredning och mottagande i särskolan kan vara positiv i form av möjlighet till resurser 
men å andra sidan en stämpling för livet. Både Westling Allodi och Fischbein (2000) och 
Andersson (2007) menar att denna stämpling bär med sig konsekvenser för särskolebarn efter 
grund- och gymnasiesärskola i form av hindrande möjligheter till jobb och vidare utbildning.   
 
Dagens skola uppmuntrar till bildandet av homogena grupper där ”normala” umgås med ”normala” 
och exkluderar de annorlunda. Om skolan istället skulle välja att arbeta heterogent skulle de unika 
eleverna inte behöva stå utanför normen. Som det är idag väljer man att exkludera och att sortera 
elever efter de rådande målstyrda dokumenten (Westling Allodi och Fischbein, 2000). Mattson 
(2007) skriver att särskiljning också sker genom att grundskoleelever och grundsärskoleelever har 
olika klassrum i olika byggnader och ibland inte ens inom samma område. Dessutom menar 
författaren att ju äldre barn blir desto svårare har de att acceptera andra barn med normativa 
avvikelser. För att skolan skall vara en skola för alla krävs det att lärare har en mycket bred 
kompetens som grund för att kunna undervisa den totala variationen av elever. Skolans miljö i sin 
helhet behöver anpassas, inte eleverna (Mattson 2007).  
 

Metod   

Studiens upplägg  

I denna empiriska studie har fem grundsärskolelärare inom Stockholms län intervjuats. Valet av 
metod bör bottna i vad man vill ha ut av studien och vad syftet med den är. Eftersom syftet är att 
undersöka olika typer av resonemang och tankar som kan finnas ute bland grundsärskolelärare är 
den kvalitativa metoden vald (Trost, 2005).  
 

Intervju 

Fördelen med att använda intervjutekniken är att man kan läsa av mimiken och tonläget till svaren 
på frågan och man får då mycket mer information än om man skulle använda sig av enkäter. Vidare 
är intervjutekniken mer flexibel och man kan ställa följdfrågor och få fördjupade svar inom varje 
område (Bell, 2006).  
 



 

 

Nackdelen med intervjuer är att varje intervju tar tid och att efterarbetet också är omfattande (Bell, 
2006). Av denna anledning har endast fem intervjuer gjorts, transkriberats, analyserats och 
jämförts, vilket ändå har resulterat i ett rikligt material. Intervjufrågorna har formulerats efter 
uppsatsens syfte och de olika frågor som belyses. Intervjun är semistrukturerad, det vill säga att 
lärarna fått samma öppna frågor och har getts möjlighet till utförliga svar. För att intervjuaren skall 
kunna koncentrera sig på intervjun och inte på att febrilt skriva allt det som respondenten säger har 
samtliga intervjuer spelats in. Intervjusvaren har transkriberas, analyserats och tematiserats och 
därefter diskuterats i relation till styrdokument och tidigare forskning. 

Undersökningsgrupper och urval 

Lärarna arbetar inom den kommunala grundsärskolan på högstadiet och har en lärarutbildning. En 
del av dessa lärare har också specifik behörighet för att arbeta med särskoleelever. Lärarna är alla 
kvinnor med minst fem års arbetslivserfarenhet inom särskolan. Samtliga lärare undervisar elever 
med lindrig utvecklingsstörning och/eller autism. Enligt lärarna är alla elever utredda och placerade 
i särskolan enligt Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2001:23).  
 
Anledningen till valet av att använda utbildade grundsärskolelärare grundar sig på en förhoppning 
om lärarnas kompetens inom arbetet. Vidare kommer studien inte att kunna kritiseras för att man 
har intervjuat ’icke behöriga’ pedagoger. Anledningen till att lärarna har minst fem års 
arbetslivserfarenhet är just att de skall kunna använda sig av och relatera till denna vid intervjun.  

Undersökningens genomförande 

För att genomföra den empiriska studien skickades brev till skolor med förhoppning om att hitta 
fem deltagare. Trotts att minst 15 brev skickades svarade inte tillräckligt många. På grund av detta 
kompletterades jakten på lärare med samtal till skolorna och det önskade antalet hittades. Lärarna 
informerades om att intervjuerna kommer att spelas in och om sina rättigheter med referens till 
Vetenskapsrådet (2002). Vidare har intervjuerna beskrivits, analyserats och presenterats. Slutligen 
diskuteras uppsatsens empiri i relation till tidigare forskning, utredningar och styrdokument för 
grundsärskolan. 

Forskningsetiska principer 

Anledningen till att det finns forskningsetiska principer är att samhället vill ha hög kvalitet på 
forskning som bedrivs men också att man vill skydda individer som medverkar. Det finns fyra 
allmänna huvudkrav som forskaren skall rätta sig efter (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Informationskravet 

Forskaren behöver klart och tydligt informera och redogöra för deltagarna om deras uppgift i 
studien. Deltagaren måste frivilligt vilja vara med och kunna avbryta och avsluta kontakten. Detta 
anses vara uppfyllt i och med valet av metod vid kontakt med lärarna.  
 



 

 

Samtyckeskravet  

Detta krav innebär att intervju personen behöver godkänna att denne skall vara med oavsett ålder. 
Individen själv, måste vilja vara med i studien och denne har rätt att bryta intervjun när som helst. 
Vid forskning på barn under 15 år bör ett samtyckeskrav inhämtas från vårdnadshavare.  
 

Konfidentialitetskravet 

Tystnadsplikt skall råda gällande deltagares personuppgifter och person. All information som 
delges av respondenten förfogas endast av författaren själv. Under inga omständigheter skall 
respondenterna kunna identifieras av de som tar del av studien.  
 

Nyttjandekravet 

Studiens intervjuer får endast användas för denna studie och under inga omständigheter delges 
andra individer än författare själv.  
 

Resultat 

Nedan följer en sammanställningen av lärarnas svar vid intervjuerna samt deras tankar kring ämnet 
betyg och bedömning. Samtliga lärare poängterar i sina intervjuer att betyg i grundsärskolan endast 
skall ges om vårdnadshavare eller elev ber om det. Däremot skiljer det sig hur lärarna går tillväga 
då de ger eller inte ger betyg. 
 
Lärare 1 ger alltid betyg ”Jag har gett alla som inte når upp till G, G ändå”.  
Lärare 2 säger:   

Betygen betyder ju inte särskilt mycket alltså de behöver inte få betyg, bara om 
 de vill ha betyg men vi ger betyg utan att fråga (…) Jag har nog varit ganska 
 snäll när jag ser att det mesta uppfylls, men inte VG och då undrar eleverna vad 
 de skall göra för att få VG.  
 
Lärare 3 säger: ”Om de ber om betyg så får de betyg annars får de inte betyg. Men aldrig streck, de 
kämpar ju hela tiden”. Lärare 4 berättar : 
 

Jag ställer alltid frågan om de vill ha betyg och alla elever vill ha det. Jag informerar 
om att de bara kan få omdömen om de vill men alla vill ha betyg.  

 
Läraren 4 förklarar att innan de sätter betyg  

(…)kollar vi av dem var de ligger och om de behöver göra något extra för att 
utveckla (…) och kan säkra sig (…) Jag har inte varit med om att man inte kunnat 
sätta G.  

 



 

 

Lärare 5 menar att man alltid sätter G och att man som lärare ser till att detta är möjligt.  
 
Samtliga lärare ger sina elever G, lärare 4 och 5 garderar sig och stämmer själva av eleven innan 
betyg skall sättas för att fylla de kunskapshål som finns. Lärare 1, 2 och 3 ger eleverna G oavsett 
om de når upp till målen eller ej. Lärarna 1,2 och 3 motiverar möjligheten att alltid sätta G med att 
hänvisa till den nuvarande kursplanen som säger att man skall ”utgå ifrån elevens förmåga”. Lärare 
2 menar att när hon använder sig av uttryckat ´utifrån elevens förmåga´ 

(…) når alla G och det slår ju undan fötterna på en del. Samtidigt som det är jätte tufft 
för dem som kämpar och kämpar och ändå inte når upp till G. Det känns jätte 
hemskt.  

 
Att det känns hemskt och jobbigt för läraren att inte sätta G på elever som kämpar tycks vara en av 
anledningarna till att man sätter G, den andra anledningen är att eleven faktiskt kämpar utifrån sin 
egen förmåga och dagens kursplan möjliggör i sådana fal ett G. I de kommande kursplanerna 
kommer detta inte att gå säger lärare 1  
 Där skall man nå upp till kunskapskraven oavsett hur mycket eleven jobbar och 
 sliter så kan den inte få E om kraven inte är uppfyllda.  

Lärares användning av betyg i det vardagliga arbetet 

Lärare 1 använder sig av betyg i utvecklingssamtal. När hon skriver IUP relaterar hon till 
kursplanen och de målrelaterade betygskriterierna. Hon talar om en önskan att hitta mer tid för att 
sitta ner och tala med eleven efter varje avslutat moment om målen denne har uppnått och vilka nya 
mål man kan sätta upp. Med de nuvarande kursplanerna menar läraren att det kan vara svårt 
eftersom hon anser dem vara krångliga med uppnående mål och strävans mål. Men med 
kursplanerna ur Skola 2011 säger läraren att det blir lättare eftersom kunskapskraven är tydliga.  
 Nu har vi börjat läsa de nya kursplanerna högt i klassen. … När de undrar 
 varför vi gör någonting samtalar vi kring kunskapskraven och då tror de mer på 
 mig och då gör de det. Det är så jag vill jobba och de nya betygrelaterade 
 kunskapskraven möjliggör detta.  
 
Lärare 2 svarar : 

Jag har jobbat ganska mycket med kursplanerna i mitt arbete.  Jag har skrivit om 
målen för att senare kunna jobba. Detta har styrt lite vad jag tar upp för område och 
jobbar med så att jag ser att jag täcker in det de skall ha med sig, det de skall kunna 
(…) på så sätt kan jag se om de når G eller VG.  

 
Lärare 4 och 5 arbetar på liknande sätt som lärare 2, de menar också att målen styr vad som 
undervisas i klassen för att man skall ha en grund att sätta betyg på.  Lärarna har ännu inte 
involverat eleverna i betygskriterierna och målen, förutom vid utvecklingssamtal. Lärare 2 säger att 
man grundligare går igenom målen ”om eleven själv undrar och då är det oftast en elev som strävar 
efter ett VG”. ”Vi arbetar inte med betyg” säger lärare 3. Hon fortsätter att ingående berätta hur 
kursplanens mål har bearbetats för att kunna användas i undervisningen med eleverna i klassen och 
under utvecklingssamtal. Eleverna är inte delaktiga och varken kursplaner eller betyg diskuteras 
med dem.  
 



 

 

Lärare 2,3,4 och 5 skriver om de nuvarande kursplanerna och använder dem i sitt arbete då de 
planerar elevernas läsår. Vid utvecklingssamtal används dessa omarbetade kursplaner. Ingen av 
lärarna har valt att involvera eleverna i att arbeta med de målrelaterade kursplanerna och/eller de 
egna omarbetade kursplanerna. Det är alltså under utvecklingssamtalen som eleven kan se vilka mål 
som skall uppnås för att få betyg. I två av de 5 klassrummen hänger IUP på väggen, både före lever 
och assistenter, enligt lärarna. Lärare 1 har tidigare tyckt att det varit svårt att involvera eleverna i 
mål och betyg men har i och med kunskapskraven i Skola 2011 börjat göra detta.  

Kunskapskrav och betyg i Skola 2011  

Lärare 1 pekar i likhet med lärare 2, 4 och 5 på att regeringen stramar åt de nya kunskapskraven och 
gör dem mycket tydligare och mer specifika.  Detta anser lärarna vara bra för dem själva eftersom 
de får bättre stöd med klarare direktiv i sitt arbete. 
 Jag utgår redan ifrån kunskapskraven i Skola 2011 för jag tycker de är så bra. 
 Jag tror att man tar grundsärskolan mer på allvar om man får betyg som eleven 
 faktiskt behöver uppnå för att få, säger lärare 1.  
 
Samtliga lärare nämner att man i de kommande kunskapskraven vid betygsättning inte kommer att 
kunna ”utgå ifrån elevens förutsättningar” vilket enligt lärare 1,2,4 och 5 innebär en mer jämlik 
grundsärskola genom landet. Lärare 2 berättar att anledningen till de nya kursplanerna är 
”okunskapen inom särskolan hos lärare (…) man har gjort lite som man vill och nu blir det mer 
homogent”. Lärare 4 menar i likhet med lärare 5 att  
 (…)man som pedagog behöver förändra sitt arbetssätt, miljö eller material så att 
 eleven KAN uppnå. Det måste vara jag som förändrar mina metoder för att 
 eleven skall uppnå, men det kan vara svårt.  
 
Lärare 2 visar en ambivalens till borttagandet av att ”utgå ifrån elevens förutsättningar”.  
 Jag tror att fler inte kommer få G (dvs E) fast de kämpar och det har betydelse 
 för dem själva. Alltså inte i det långa loppet men de har betydelse för dem själva 
 för de vill jämföra sig med alla andra.   
 
Lärare 3 säger att 

(…) grundsärskolan kommer bli mer kunskapsinriktad och det kommer bli hårdare 
krav på att de skall nå målen. I och med detta behöver man tydligare dela upp 
skolformerna, alltså träningsskolan och grundsärskolan för att eleven skall komma 
rätt.  

 
Lärare 2 talar också om uppdelningen av de två skolformerna, hon ställer frågan ”Om man inte når 
målen, och kan få betyg, i grundsärskolan skall man då flyttas till träningssärskolan?”  Läraren har 
länge undrat över denna fråga och har talat med sina kollegor men ingen tycks ha något svar ”Jag 
tror att jag har fått svaret i Skola 2011 och det är att om man inte klarar sig i flera ämnen så kanske 
man skall flyttas”. Lärarna tar upp placeringen av eleven och vilken typ av skola denne skall gå i. 
Lärare 2 nämner förflyttningen av eleven på grund av icke uppnådda mål i motsatts till lärare 4 och 
5 som ser på sitt eget arbete och fokuserar på hur det skall förändras för att eleven skall uppnå 
målen.   
 



 

 

Samtliga lärare anser att betygsskalan A-E är en förbättring. De ser det som en självklarhet att 
grundsärskoleeleverna skall ha samma rättighet till att kunna få A enligt deras betygskriterier som 
grundskoleelever, ”Trots att de aldrig kommer nå upp till det” säger lärare 3. Lärare 1 menar också 
att hennes elever för närvarande inte når upp till de nya kunskapskraven. De övriga lärarna menar 
att man skall sträva efter att eleverna skall ha möjlighet att uppnå betyget A men att detta kan vara 
svårt i vissa fall. Lärare 1, 2, 4 och 5 talar alla om att betygsskalan KAN vara en morot för eleverna 
men inte i en stor utsträckning. Moroten fungerar i så fall oftast på elever som strävar efter högre 
betyg. Lärare 3 håller inte med och anser att ”betygen inte är en motivering för mina elever”. 
 
Farhågorna med de nya kunskapskraven och betygskalan är att eleverna inte kommer att kunna nå 
upp till denna. I och med detta följer frågor och tankar hos lärarna om vad de skall göra. En lärare 
talar om att flytta elever till träningssärskolan och en annan lärare menar att man tydligare måste 
dela in grundsärskole- och träningssärskolelever för att eleverna skall hamna rätt och ha möjlighet 
att uppnå målen. Samtliga lärare talar om att betygen finns för att eleverna skall känna sig som alla 
andra och kunna jämföra sig med andra elever. Lärare 2 berättar om att ”eleverna vill vara som de 
övriga eleverna på skolan, de vill liksom inte vara annorlunda. … de fråga ofta ’när får jag betyg 
och när får jag betyg’ ” eftersom de jämför sig med andra elever. Endast lärare 4 och 5 talar om att 
betygen och omdömet (som de samskriver) har betydelse för eleven och dess fortsatta 
kunskapsutveckling. Ingen av lärarna talar om att betygen för stunden inbegriper elevens nuvarande 
kunskaper och inte häller att de kan användas som ett hjälpmedel för dem själva och för eleven att 
se vilken kunskap denne har och vidare behöver utveckla. I stället görs detta vid IUP samtal. 

Att ingå i normen eller ej 

”Hela särskolan är ju exkluderad” säger lärare 3 och menar att betygen inte har någon relevans 
förutom för elevernas jämförande, de varken bidrar till eller från exkluderingen. Lärare 1 berättar 
att grundsärskolan skall vara så lik grundskolan som möjligt men att så inte är fallet då det till 
exempel är mycket färre elever i grundsärskoleklasser med en större lärartäthet. Vidare berättar 
båda lärarna att deras elever ligger på åk 3 nivå och att det vore svårt för dem att gå i en vanlig 
klass med anledning av att de inte skull kunna hänga med i undervisningen och att de inte skulle ha 
några kamrater. Lärare 4 säger att ”ju äldre eleverna blir desto större blir glappet både socialt och 
kunskapsmässigt”. Lärare 5 instämmer och talar  om kamratskap och att de elever som kommer till 
dem ofta har dåligt självförtroende på grund av att de inte varit integrerade. Istället har eleverna 
varit inne i klassen men exkluderade av eleverna där.  
Med en suck säger lärare 4: 
 Det är tråkigt att man inte ser grundsärskolan som en möjlighet utan som ett 
 hinder, och då menar jag att samhället ser det som ett hinder. Ett hinder i livet, 
 att du får en stämpel på dig som man inte kan göra någonting åt resten av livet 
 på grund av samhällets okunskap (…) istället för att se det som en möjlighet att 
 få extra hjälp. Eleverna säger själva: 'Bara det inte hette sär skolan. För dem 
 rynkar på näsan och har massa förställningar eftersom folk inte vet vad det är´. 
 De fördömer och förstår inte att det här är också en skolform och den behöver 
 jag! När eleverna kommer hit så landar de här och känner en trygghet och 
 tillhörighet och vill inte tillbaka till stora klassen.  
 
”Man skall ju integreras nu och vara som alla andra ” säger lärare 5 och fortsätter:  



 

 

 När man visar betygen från grundsärskolan ryggar folk tillbaka och tänker, men 
 kan den här personen verkligen klara det här. Men går du i grundskolan och får 
 IG så blir du inte lika dömd av samhället. 
  
Lärare 4 och 5 menar på att samhället har en snedvriden syn på särskolan och eleverna som går där. 
Detta menar lärare 5 kan bero på ”(…) att de som styr och har gett riktlinjer visar att betygen inte är 
värda något genom att ha bestämt att betygen inte har något värde för elevens framtid”. 
 

Diskussion 

I denna studie har grundsärskolelärares användning av betyg i det vardagliga arbetet studerats. 
Åsikter och tankar kring betygens relevnas för eleverna har återspeglats av lärarna. Den 
normaliserande och exkluderande skolan har lärarna haft tydliga åsikter om.  
 

Lärares användning av betyg i det vardagliga arbetet  

Enligt statens offentliga utredning 1992:59 skall läraren kunna visa vilka kunskaper som eleven 
behöver utveckla med hjälp av det kunskapsrelaterade bedömningssystemet. På detta sätt skall 
eleven själv också kunna se vad denna kan och behöver utveckla. Efter mina intervjuer visar det sig 
att ingen av de 5 lärarna talar om, diskuterar, eller överhuvudtaget nämner för sina elever vilka mål 
de arbetar med i det vardagliga arbetet. Istället talar man om dessa två gånger om året vid 
utvecklingssamtal då vårdnadshavaren är där för bli informerad.  
Att lärarna arbetar på detta sätt kan ses som förvånansvärt. För att eleven skall veta vad som krävs 
behöver denne ha tillgång till betygskriterier och krav samt bli påmind om dessa oftare än två 
gånger per år, både för att själv kunna bestämma vad man vill sträva mot för betyg samt för att veta 
vad man behöver utveckla och arbeta med. Å andra sidan föreskriver inte skollagen att man 
behöver samtala kring betyg oftare än två gånger per år. I en del klassrum var elevernas IUP 
uppklistrade på en vägg eller skrivbord i syfte att eleven skulle veta och kunna påminna sig om vad 
denne behövde arbeta med, men dessa skrevs ändå bara om två gånger per termin. 
 
Att man inte arbetar med mål eller kunskapskrav vardagligen i elevernas arbete kan man ställa i 
kontrast till lärarna och deras arbetssätt kring användningen av målrelaterade betyg. Lärarna väljer 
att lägga upp ett års planering efter kursplanernas mål i början av skolåret. Dessa styr senare vad 
som undervisas och 3 av 5 lärare går då och då tillbaka och tittar i kursplanerna för att se att man 
kan sätta betyg på det som undervisats. Varför väljer man inte då att låta eleverna delta och se vilka 
mål de uppnått efter vissa moment och precis som i lärarens arbete då och då läsa målen. 
Förhoppningsvis kommer lärarna använda sig mer av de kommande kunskapskraven med eleverna 
då de enligt Skolverket (2009a) Skolverket (2009b) och Skolverket (2009c) skall vara tydligare och 
lättare att synliggöra elevens kunskapsutveckling.  



 

 

Formativ eller sumativ bedömning? 

Det är intressant att man redan 1940 använde sig av sorterande nationella prov för intagning vid 
högskolan och att vi idag kontrollerar kunskap på samma sätt. Högskoleprovet sorterar kunniga från 
okunniga. Nationella prov värderar elevers kunskap och med hjälp av betyg dömer vi elevernas 
möjligheter i deras framtida liv. Detta visar tydligt att man ser på kunskap som en mätbar produkt. 
Enligt Skolverket (2009c) skall man idag i grundsärskolan se på vad eleven kan och vad denne inte 
har uppnått i relation till betygskriterierna genom kontinuerlig processinlärning, en så kallad 
formativ bedömning utan nationella prov och sumativa bedömningar. Betygen skall i sin tur stödja 
och utveckla elevens kunskaper (Skolverket, 2009). Nu när regeringen tar bort uttrycket ”utifrån 
elevens förmåga” där man har arbetat formativt behöver lärarna tydligare veta om eleverna har 
intagit den kunskapen som står i kursplanerna eller ej. Det sumativa arbetssättet kanske kommer att 
komma till användning då den svart på vitt visar vad eleven inte kan. Förhoppningsvis kommer 
detta inte att bli fallet men risken finns. Vidare behöver lärarna lära sig att sätta adekvat betyg och 
undvika det lättvindiga tillvägagångssätt som framkommit av intervjuerna. Det är intressant att 
lärare kommer undan med att ge ”snällbetyg”, detta eftersom betygen inte kommer till användning 
och ingen annan inom skolan eller samhället kommer ha möjlighet eller ansvaret att se om betygen 
stämmer. Jag ifrågasätter starkt om ”snällbetygen” hjälper eleven i dennes utveckling eller om de 
kanske stjälper istället.  
 

Skola 2011 användning av kunskapskrav 

En markant skillnad mellan Lpo94 och Skola 2011 är att möjligheten att i grundsärskolan sätta 
betyg på vilken kunskap eleven utvecklar ”utifrån sin egen förmåga” tas bort. Fyra lärare tycker att 
betygen kommer bli mer jämställda över landet. Men de ställer sig frågan om hur man skall arbeta 
med elever som inte uppnår kunskapskraven i Skola 2011. Lärarna har olika syn på hur man skall 
gå till väga och i likhet med Wedins (2007) avhandling använder sig lärarna av olika metoder för att 
elever skall nå upp till det lägsta betygskravet. Det är slående hur olika lärare tänker och väljer att 
arbeta. I resultatet framgår det att någon lärare vill flytta ner eleven till träningsskolan, men frågan 
är vad som händer om eleven inte lyckas där heller vart skall den flyttas då? En annan lärare ber om 
tydligare riktlinjer och den sista väljer att se hur hon själv arbetar för att hjälpa eleverna att lyckas 
nå upp till det lägsta betygskravet. Brodin & Lindstrand (2004) menar att förklaringen till elevers 
svårigheter oftast säger mer om lärarens förhållningssätt till olikheter än om elevens verkliga 
problem. En av lärarna ser problemen och endast detta medan den sistnämnda konstaterar lärarens 
tillskrivna uppgift att anpassa undervisningen efter eleven och inte vice versa.  
 

Betygets relevans  

Samtliga lärare anser att betygets relevans för eleven är att de skall ha ett papper de kan visa sina 
kamrater och andra som inte går i grundsärskolan. Eleverna vill vara som alla andra. Detta är en 
sorglig syn på vad samhället har åstadkommit. Ett papper som visar att man är en i normen, fast inte 
riktigt. Ett papper som ger eleverna från grundsärskolan möjligheten att vara lika de andra eleverna. 
Jag ifrågasätter detta system och återgår till vikten av kunskaper som eleverna behöver ha med sig 
och som man skall sätta betyg på. 
 



 

 

I jakten på att göra grundsärskolan kunskapsmässigt så jämlik som möjligt införs de omtalade 
obligatoriska betygen. Det är viktigt att poängtera att betygen i grundsärskolan fortfarande inte 
kommer att ge behörighet till gymnasiet och/eller till arbete. Betygen är alltså endast till för läraren 
och eleven själv (Skolverket, (2009a), Skolverket, (2009b), Skolverket, (1994)). Några av de 
lärarna jag intervjuade talar också om hur hemskt det känns att inte kunna sätta betyg på de elever 
som kämpar och kämpar men inte når upp till målen. Enligt min mening kan betyg och meningen 
med betyg i grundsärskolan ifrågasättas. Varför skall eleverna ha betygsgrundande kunskapskrav 
att kämpa för om de inte har någon vidare användning av betygen i framtiden? Varför skall lärarna 
våndas och känna sig hemska i och med betygsättning om betyget inte används? Var finns 
drivkraften för lärarna att kämpa för att eleverna skall nå upp till det lägsta betygskravet? Varför 
skall betyg ges i grundsärskolan och inte ingå i ansökan till gymnasiet?  
 
Häpnadsveckande talar några av de intervjuade lärarna om att de sätter G på sina elever bara för att 
de skall ha något att vis kompisarna och få vara som all andra när de får betyg. Utifrån Wedin 
(2007) och Berthéns (2007) avhandlingar skulle man kunna dra slutsatsen att obligatorisk 
betygsättning skulle vara till nytta för grundsärskolans elever. Betygssättningen skulle sätta press på 
lärare och resultatet skulle gynna eleverna. Så kallade snällbetyg eller betyg utan underlag skulle 
möjligtvis inte vara lika vanliga som de verkar vara idag. En annan intressant aspekt av dessa 
avhandlingar visar att syftet med betyg är att driva lärare till att vilja utveckla elevers kunskap för 
deras egen vinning, vilket må vara kontroversiellt eftersom läraren skall vara där som verktyg för 
elevens kunskapsutveckling. Men, om detta gör att lärarna presterar bättre i sin undervisning och att 
det gynnar eleverna kanske det är en metod som bör utvecklas. 
 
Skolministern säger i ett uttalande, i likhet med det som står i skollagen (Ds 2009:25), att 
grundsärskolan skall vara så lik grundskolan som möjligt (Bengtsson, 2008-05-07). Om nu denna 
likhet skall stå i centrum bör grundsärskolebetygen också ha ett värde i ansökningen till gymnasiet 
samt till andra yrkesutbildningar och/eller praktikplatser. Att så inte är fallet får regeringens 
jämlikhetspolitik att blekna.  
 
Slutligen behöver betygen som bedömningssystem ha mer av värde för elevens framtid. 
Grundsärskolan behöver specifika mål och som ger elever och lärare anledningar att kämpa för ett 
visst betyg. Om detta inte är fallet ser jag ingen anledning till att använda sig av betyg som 
bedömningsmedel överhuvudtaget. Istället kan man då ha kunskapsinformation som lärarna kan 
använda sig av i sin undervisning utan att behöva bedöma eleverna.  

Normaliserad skola 

Den nuvarande regeringen har valt att fortsätta samt öka antalet nationella prov och kontroll 
stationer för mätning av elevers kunskaper. De elever som anses vara duktiga i skolan och klarar av 
att prestera exemplariskt vid givna tillfällen får möjlighet att gå i en homogen elitklass. De elever 
som sedermera presterar som den generella mängden får gå kvar i grundskolan med förhoppningen 
att utveckla så mycket kunskap som möjligt inför nästa nationella prov. De elever som inte lyckas 
prestera vid givna tillfällen sållas bort från normen och placeras i liten grupp, får en diagnos och 
hamnar kanske i särskolan. En av de intervjuade lärarna anser att en elev skall flyttas ytterligare ett 
steg ner i skolstegen till träningsskolan då denne inte klarar målen i grundsärskolan. De olika 
grupperna blir homogena och de enda som kan säga sig vara normala är de elever som gör 
mediokra resultat och får gå kvar i grundskolan. Enligt den Vygotskijanska teorin lär sig elever av 



 

 

varandra, det en elev klarar med hjälp av en vuxen eller en annan elev idag klarar han själv imorgon 
(Bodrovan & Leongs, 2007). Utifrån detta drar jag slutsatsen att vi behöver besitta olika typer och 
olika mängder av kunskap för att lära av varandra. Vidare visar resultatet att det finns en stor 
kunskapsbrist i samhället vad gäller grundsärskoleelever. Jag drar slutsatsen att elever i heterogena 
grupper kan få en ökad förstålelse för varandra. Detta kan också komma att ge en ökad förstålelse 
ute i samhället vilket förhoppningsvis minskar olika individers utanförskap.  
 
Resultatet av att särskilja elever i en annan skolform och andra lärare är att utesluta dem från 
normen och en del av samhället. Lärare 3 säger att ”Hela särskolan är exkluderad”. Då är det inte 
konstigt att eleverna också är det. Strävan efter att grundsärskolan skall vara så lik grundskolan som 
möjligt finns men så är inte fallet, se på var grundsärskolans klassrum är placerade på skolan eller i 
annan byggnad och se på betygen som inte ens spelar någon roll för elevens framtida utbildning 
eller jobb. Att sedermera också särskilja det dokument som ger möjlighet till vanliga jobb och 
vidareutbildning är att segregera individer från samhället där normen så tydligt skall råda. Alltså 
behöver förändringar ske på samhällsnivå för att de skall ske på grupp- och individ nivå. 
Genom att man har valt två olika skolformer för grund- och särskolan har man redan på 
samhällsnivå segregerat och exkluderat flera möjligheter till skolan som en inkluderande 
verksamhet. Tanken kring en skola för alla är mycket god men för att den skall träda i kraft behöver 
samhällets ledare med lagar och regler, som visar att inga elever skall exkluderas och att alla är 
välkomna som de är in i samhället.  

Konsekvenser  

En placering i särskola innebär allvarliga konsekvenser för barnets framtid (Westling Allodi och 
Fischbein, 2000 och Andersson, 2007). Eleverna får en stämpel av samhället att de inte är som alla 
andra eftersom deras utbildning inte följt normen, och avgångsbetygen varken från grundsärskolan 
eller gymnasiesärskolan leder till vidare utbildning eller arbete. Till på köpet har eleven ingen 
möjlighet att övergång från grundsärskolan till det vanliga gymnasiet för att läsa på 
gymnasieskolans individuella program (där elever från grundskolan inte nått upp till 
behörighetskraven för att gå nationella gymnasie programet). Alltså är det mycket allvarligt när en 
elev skrivs in i särskolan då denne inte har någon återvändo till det ”normala” samhället. 
 
Trotts den ovanstående exkluderingen i samhället är särskola i en del fall ett mycket gott alternativ 
för att få utbildning för många barn och ungdomar (Andersson, 2007). Författaren skriver att eleven 
får fler möjligheter till adekvat assistans vid behov i grundsärskolan. Två av lärarna menar också att 
det är för eleven en möjlighet att få tillgång till hjälp som denne inte kan få i grundskolan.  
 
Slutligen är det viktigt att komma ihåg att det är föräldern som skriver in sitt barn från grundskola 
till särskola. Jag undrar om anledningen till att föräldrar väljer att skriva in sina barn i 
grundsärskolan grundar sig på deras bristande kunskaper om att deras barn har rätt till lika mycket 
stöd och hjälp i grundskolan som de kan komma att få i grundsärskolans. Argumenten kring att 
barnet kan komma att bli mobbat, utfryst osv i grundskolan kan avfärdas och pekar på att många 
andra barn också blir mobbade i skolan men dem exkluderar man inte ut ur grundskolan. Vidare ser 
jag grundsärskolan som en utfrysande sär enhet till samhället på grund av dess sätt att nedvärdera 
elever som gått där. I jämlikhetens tecken ser jag att man behöver arbeta med grundsärskolan och 
en bra början vore att använda sig av betyg på liknande sätt som i grundskolan. 
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