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Sammanfattning/Abstract  
Fem år har passerat sedan Läroplan för grundsärskolan 2011, LGRSÄR11 (Skolverket, 2016), infördes. 
Denna läroplan innebar ett tydligt fokusskifte från att som tidigare ha en något mer omsorgsorienterad 
verksamhet till att istället arbeta på ett mer kunskapsinriktat sätt. Ungefär lika lång tid har gått sedan 
examensförordningen (SFS2011:688) trädde i kraft och förändrade behörighetskraven för undervisande 
personal i grundsärskolan. Grundsärskolan får ofta kritik för att fortfarande vara en alltför omsorgsinriktad 
verksamhet där kunskapsutveckling får stå tillbaka. En viktig fråga torde i sammanhanget vara att utröna 
vad omsorg är? Är det en term vars innebörd har förändrats i takt med verksamhetens utveckling över 
tid? Syftet med studien är dels att genom en historisk återblick påvisa en utveckling från en starkt 
omsorgsorienterad verksamhet till en modernare kunskapsutvecklande dito. Dels att genom intervjuer 
med tre speciallärare verksamma på grundsärskolor beskriva om och i så fall hur den nya 
examensförordningen från 2011 har påverkat och påverkar den svenska grundsärskolans verksamhet. 
Som teoretiskt ramverk har relationell pedagogik (Östlund, 2012) och Vygotskijs (2001) teorier om ett 
sociokulturellt perspektiv använts. Arbetet tar sin början med en historisk återblick, både för att synliggöra 
framväxt och utveckling och för att kunna reflektera över det perspektivskifte som är synligt idag. I 
beskrivningen av vad en speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning förväntas arbeta med 
omnämns inte ordet omsorg alls. Det nämns bara i styrdokument som rör alla skolformer, skollagen (SFS 
2010:800) och LGRSÄR11 (Skolverket, 2016), vilket för tankarna till att omsorg inte är signifikant för 
grundsärskola. Studien undersöker genom intervjuer vilka effekter examensförordningen och därmed 
införandet av speciallärarexamen har för professionalisering, beträffande personalens behörighetsgrad 
och arbetssätt. Resultat och analys visar dels att termen omsorg kan behöva en modernare definition 
men också att studiens teoretiska ramverk verkar utgöra hörnpelare för ett gynnsamt arbetssätt i den 
svenska grundsärskolan. 
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1. Inledning 

Mitt första möte med grundsärskola fick jag 2007, i samband med att jag efter några år 

som lärare bytte skola. Jag fick då förmånen att undervisa en grupp elever i 

grundsärskolan. Vid ett lektionstillfälle per vecka under två års tid fick jag lära känna fem 

härliga elever och vi lärde oss mycket tillsammans; de om musik i olika former och jag 

om vilka olika förutsättningar vi människor kan ha i vardagen. Jag förstod snabbt att det 

var skillnad att undervisa på grundsärskola jämfört med grundskola och prövade mig fram 

med god stöttning av resurspersonen som följde med. Efter hand hittade jag, precis som 

framgångsrika forskare och pedagoger också menar, framgångsfaktorerna tid, anpassning 

och tydlighet. Samt, givetvis, många vägar till samma mål (Östlund, 2012).  

I januari 2017 är jag färdig med min speciallärarutbildning med inriktning mot 

utvecklingsstörning. 2011 slog Sveriges Riksdag fast i en ny examensförordning (SFS 

2011:688), att man måste ha ovan nämnda akademiska utbildning för att undervisa i 

grundsärskolan. Detta kommer troligen delvis som replik på Skolverkets (2009) 

undersökning som tydligt skriver fram att grundsärskolans verksamhet är mer präglad av 

omsorg än kunskapsutveckling. 

Den svenska grundsärskolan av idag har gjort en fantastisk utveckling! Om man blickar 

bakåt 150 år och försöker göra sig en bild av hur vardagen kunde se ut för personer eller 

elever med utvecklingsstörning, skulle man troligen få börja med att leta. Vid mitten av 

1800-talet var det fortfarande vanligt att människor som idag skulle sägas ha en 

utvecklingsstörning var om inte undangömda så, i bästa fall, i bakgrunden (Grunewald, 

2009). Historien är väl aldrig blid mot den som står vid sidan av normen? Men om man, 

utan att haka upp sig på den terminologi – där benämningen idiot var en erkänd fackterm 

(Rosenqvist, 2010) - som vid denna tid var gängse eller på den verksamhet som bedrevs 

på anstalterna som fanns, istället höjer blicken till ett modernt helikopterperspektiv ser 

det idag betydligt ljusare ut. Vi är naturligtvis inte i mål ännu, varken beträffande 

terminologi eller skolform, eftersom utveckling och forskning alltjämt pågår, men 

grundsärskolans position är idag tämligen god. 

Utvecklingsmässigt har grundsärskolans verksamhet i olika steg gått ifrån att, i sin vagga 

primärt vara inriktad på vård och omsorg i olika former, till det uppdrag som åligger 

grundsärskolan av idag genom såväl skollag; ”att främja elevernas kunskapsutveckling 

och lust att lära” (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §; 18 kap. 4 §) som styrdokument; ”Skolans 
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uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper 

och värden” (Skolverket, 2016 s. 9). Uppdraget är med andra ord förändrat, verksamheten 

också av föreliggande undersökning att döma. Möjligen behöver omsorg en mer samtida 

betydelse? 

1.1. Problembeskrivning 

Skolverket (2009) skriver att trivsel och trygghet bland elever i särskolan mäter högt, men 

höjer samtidigt ett varningsfinger för vad man menar är ett snedförhållande mellan 

kunskapsutmanande undervisning och mer omsorg. Rapporten skriver fram att didaktiska 

rön inte slagit rot i grundsärskolan, utan att man i större utsträckning förlitar sig till 

anpassade läromedel (ibid). 

När jag läser i denna rapport (Skolverket, 2009) upplever jag att det är svårt att på enkelt 

vis översätta det som beskrivs till den grundsärskoleenhet jag till vardags arbetar i. Min 

uppfattning är att elever i grundsärskolan i allmänhet och elever i träningsskola i 

synnerhet behöver avsevärt mycket mer stöd och anpassning av olika slag. Det faller sig 

naturligt eftersom svårigheterna med bland annat självständighet generellt är större. 

Obeaktat det ligger fokus för personalen i verksamheten på kunskapsutveckling - man 

strävar efter att hjälpa eleven att nå så långt som möjligt inom ramen för skola. Om den 

stöttning som krävs, låt vara exempelvis en ständig resurs som följer med i samverkan 

med grundskolan, eller en resurs som avhjälper motoriska svårigheter vid 

anteckningsarbete, benämns som omsorg visar det troligen att mängden omsorg i vissa 

moment helt tar överhand. Väljer man istället att definiera resursens arbete som stöttning 

hamnar situationen i ett annorlunda ljus och det blir med ens lättare att se kunskaps-

utvecklingsarbetet.  

Eller i andra ordalag; ibland behövs omsorg för att få kunskapsutveckling till stånd 

(Östlund, 2013). En heltäckande bild utifrån två snabba exempel på stöttning i skolarbete 

är naturligtvis omöjlig att göra, men det är nog för att så ett tankefrö inför examensarbetets 

frågeställningar som återfinns under kapitel två. Extra intressant blir det när man väver in 

de förväntade effekterna av de skärpta kraven i examensförordningen (SFS 2011:688). 

Kommer akademiseringen också att innebära en professionalisering i förhållande till den 

kritik som Skolverket (2009) skriver fram?  
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Flera forskare (Östlund, 2012; Ineland, Molin & Sauer, 2013; Winlund & Rosenström-

Bennhagen, 2004) och  Skolverket (2009) beskriver alla en pedagogik där honnörsorden 

tid, individualisering, flexibilitet och konkretisering lyfts fram som avgjort goda 

framgångsfaktorer. Östlund (2012) menar att det inte är någon speciell pedagogik för 

särskola, utan en pedagogik som är fruktsam i alla skolformer. Det här återfinns även 

tydligt inom ramen för examensförordningen (SFS 2011:688) där det skrivs att 

specialläraren ska arbeta för att genom anpassningar undanröja svårigheter. Jag tror att 

det kunskapsutvecklande uppdrag skolan har inte bara klarar av, utan snarare behöver 

vandra hand i hand med anpassningar och stöd där omsorgen för individen är viktig. Det 

är min övertygelse att omsorg som begrepp har utvecklats och förändrats jämsides och i 

takt med grundsärskolans verksamhet i sig.  

1.2. Begrepp 

Två begrepp som är centrala i det här examensarbetet är omsorg och kunskapsutveckling, 

varför de tål att lyftas fram. Kunskapsutveckling är det mindre bekymmersamma av de 

två att reda ut. Knyter man det till skolans uppdrag, formulerat i skollag och läroplan, 

handlar det primärt om att hjälpa eleven att nå sin fulla potential i förhållande till 

kunskapskraven, eller i lekmannatermer att lära sig så mycket som möjligt. I det här fallet 

väljer jag att inte gå till botten med kunskap som begrepp, utan handskas med det som 

det står i styrdokumenten. 

Omsorg är ett mer komplext begrepp att förhålla sig till. Grundsärskolan har, som ska 

visas i kapitel två, en bakgrund som andas vård och omsorg i olika former. Landstinget 

stod länge som huvudman, vilket ytterligare kan späda på det att omsorg historiskt sett 

ligger nära vård och omhändertagande. SAOL från 1853 knyter också omsorg samman 

med vård då det i tre av fyra betydelser står vård, försorg och omvårdnad (SAOL online, 

1853 s. 183). I de sex efterföljande ordlistorna (även de av Svenska Akademien online), 

utgivna 1874-1973 saknar orden betydelser och återges bara i stavningssyfte. Värt att 

notera är att upplagan därefter, från 1986 även har med omsorgslag som ord, med 

ytterligare förklaringen ”angående vård av psykiskt utvecklingsstörda” (SAOL online, 

1986 s. 393). Samma text återfinns även i upplagorna från 1998 och 2006.  

Skollagen säger att ”verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets 

behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet” (SFS 
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2010:800 1kap. 2§). I kapitel 25, som handlar om annan pedagogisk verksamhet, står att 

”barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 

ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att den 

förbereder barnen för fortsatt lärande” (SFS 2010:800 1kap. 2§). Naturligt gäller detta 

även för verksamheten i grundsärskolan och följs även upp i läroplanen för grundsärskola 

(Skolverket, 2016) där man i Kapitel 1 kan läsa om skolans uppdrag att ”omsorg av den 

enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten” (ibid, s. 7). 

1.3.  Studiens avgränsningar 

Studien är avgränsad så till vida att den utöver vad forskningsöversikten bjuder, primärt 

bygger på intervjuer med två speciallärare och en specialpedagog i olika särskoleverk-

samheter. Vidare är frågeställningarna öppna till sin karaktär, vilket gör att infor-

manternas upplevelser och svar troligen kommer att skilja sig åt både beroende av deras 

enskilda erfarenheter och hur de olika verksamheterna ser ut, varför en likriktad bild inte 

går att förvänta. Det är inte heller studiens avsikt. Detta diskuteras vidare i kapitel 3. 

Elever som inte bedöms nå kunskapskraven för grundsärskolan läser istället mot 

ämnesområden i träningsskolan. Generellt är omsorgsbehovet större för elever mottagna 

i träningsskolan än elever mottagna i grundsärskolan. Studien tar inte konkret hänsyn till 

denna generella variation, utan fokus ligger på betydelsen av termen omsorg och 

förändringen av densamma enligt problembeskrivningen ovan. 

Undersökningen avser primärt att skissa en bild av examensförordningens upplevda och 

förväntade effekter på lokal nivå. Studien äger sin plats, såsom varande en 

specialpedagogisk dito, då den är att betraktas som ett slags ögonblicksbild, tagen mitt i 

grundsärskolans utveckling på väg mot en tydlig professionalisering. Den är möjligen 

något avantgardistisk beträffande att det kan vara dags att definiera om alternativt byta ut 

termen omsorg. I det är den kanske att betraktas som något av en pilotstudie där 

stafettpinnen kan lämnas över för vidare forskning, till exempel enligt kapitel 5.7. 
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2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet skissas en översiktlig tidslinje för särskolans framväxt från cirka år 1900 

fram till idag. Först något generellt utifrån framväxten av det vi idag benämner 

grundsärskola och sedan lite mer nischat utifrån lagar och styrdokument och slutligen 

utifrån förhållandet mellan omsorg och kunskapsutveckling där även termen omsorg 

problematiseras. Studien riktar primärt in sig på den svenska grundsärskolan, men jag 

unnar mig en ytterst begränsad internationell spegling, där två artiklar får belysa att 

samma debatt förs i USA. Helt kort lyfts även hur myndigheter i Storbritannien samverkar 

i utformandet av individuella elevplaner. Det teoretiska ramverket som studien vilar på 

presenteras, med tyngdpunkt på ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij, 2001). Kapitlet 

är tänkt att skänka läsaren en förförståelse för att sedan rikta in blicken mot föreliggande 

syfte och frågeställningar. 

2.1. Grundsärskolan växer fram 

Ursprungstanken med skola som fenomen har troligtvis alltid varit för avnämaren att 

anamma en god mängd kunskap och goda färdigheter. Att skolan är till för alla, med en 

nioårig skolplikt (SFS 2010:800) tar vi idag för en självklarhet, men det har inte alltid sett 

ur så. Dagens svenska skola har tagit sin form genom flera olika steg. Gadler (2011) 

poängterar att vi år 1842 fick formen folkskola och i och med det blev skolan en instans 

dit alla barn och ungdomar kunde vända sig. Grundskola har vi haft som begrepp sedan 

början av 1960-talet, men det kom enligt Tanner (2009) att dröja ytterligare två decennier 

innan man börjar om tala om en skola för alla. 

 

I takt med att folkskolan växte menar Grunewald (2009) att gruppen elever som av olika 

anledningar inte klarade tillgodogöra sig undervisningen utmärkte sig tydligare och 

större. I ett vidare perspektiv menar han att det har inneburit att det vi i dag kallar för 

grundsärskola också sakteliga vuxit fram parallellt med folkskolan (ibid). Grundsärskolan 

har sina rötter i mitten av 1800-talet. Emanuella Carlbeck startar 1866 i liten skala 

Sveriges första hem för barn med utvecklingsstörning, menar Rosenqvist (Rosenqvist, 

personlig kommunikation, 24 september, 2015) och berättar vidare att verksamheten är 

tydligt nödvändig och fruktsam. Carlbeck får fem år senare, år 1871, bidragsmedel från 

både staten och Föreningen för sinnesslöa barns vård och fortsätter bedriva undervisning 
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för den ständigt växande skara elever som nu uppgår till 30 stycken. Bidragsmedlen 

används för att starta upp anstalten Johannesberg i Mariestad, som även blir den största 

och mest framgångsrika i Sverige. Anstalten övergår sedermera i landstingsregi år 1883 

(ibid).  

Grunewald (2009) skriver att det vid 1900-talets början fanns 20 sådana hem i Sverige. 

Köerna var långa för att få en plats, vilket påvisar behovet som ökade i takt med att 

folkskolan växte under 1800 talets senare hälft.  Samtidigt var kostnaderna, som 

hemsocknen skulle bära dryga, vilket torde föra med sig paradoxen att barn och unga med 

stora behov stod vid sidan av det rådande svenska skolsystemet vid denna tid (ibid). 

Vägen går därefter via flera viktiga steg, berättar Rosenqvist (J. Rosenqvist, personlig 

kommunikation, 24 september, 2015). Bland annat instiftar man år 1911 ett tvåårigt 

lärarinneseminarium vid skolan i Slagsta, utanför Stockholm. Efter genomgången 

utbildning blir man så kallad Slagstalärare. Syftet med instiftandet var att rusta lärarinnor 

att utbilda sinnesslöa barn och ungdomar. Alltjämt är gängse benämningar vid denna tid 

enligt Rosenqvist (2010) bland andra idiot och sinnesslö – termer som idag är tydligt 

provocerande och kränkande (ibid). 

2.1.1. Lagar och styrdokument i förändring 

1914 fattar man enligt Grunewald (2009) ett viktigt beslut om att låta Skolöverstyrelsen, 

som redan står för inspektion av folkskolan, även ta hand om inspektionen av 

skolverksamheten på sinnesslöskolorna. Den övriga verksamheten på samma inrättningar 

sköts emellertid fortsatt av Medicinalstyrelsen, som senare kom att bli Socialstyrelsen.  

Grunewald (2009) menar att det här var ett viktig steg i särskolans utveckling, då det är 

det första i riktning att separera omsorg från kunskapsutveckling. Det kom att dröja fram 

till 1945 innan Sveriges Riksdag beslutar att Skolöverstyrelsens inspektionsuppdrag får 

omfatta hela verksamheten, vilket är en tydlig markör för att det primärt är 

skolverksamhet som skall bedrivas. Undervisning och vård delas upp i två självständiga 

och tydliga begrepp. Landstinget står emellertid fortsatt som huvudman, vilket låter 

omsorgstonen ringa vidare (ibid) 

1944 implementeras första lagen om undervisning av bildbara sinnesslöa (Ineland, Molin 

& Sauer, 2013) och samma år tar även Landstinget formellt över huvudmannaskapet för 

särskolan. Drygt två decennier senare, 1967, får vi en ny omsorgslag. Först år 1973 ger 
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Skolöverstyrelsen särskolans första läroplan, LSä73 (Grunewald, 2009; Rosenqvist, 

personlig kommunikation, 24 september, 2015). Särskolor drivs i landstingets regi fram 

till mitten av 1990-talet, då kommunerna istället tar över huvudmannaskapet (Grunewald, 

2009).  

Omsorgslagen (SFS 1967:940) som trädde i kraft den 1 juli 1968 gav alla barn i Sverige 

samma rätt till skolgång genom att skolplikten utökades till att innefatta 

funktionshindrade och utvecklingsstörda. Man stryker i samband med denna nya 

omsorgslag även termen obildbar, vilket är ett oerhört viktigt steg i arbetet för en skola 

för alla (Grunewald, 2009).  

Grundsärskolan lyder sedan 1985 under skollagen istället för omsorgslagen, vilket på sikt 

bland annat ledde till LSS-lagstiftning (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Internationella 

styrdokument är viktiga väglednings- och påverkansfaktorer beträffande jämlikheten i 

skolan. Två viktiga sådana är FN:s barnkonvention (Unicef, 2009) från 1989 och 

Salamancadeklarationen (Unesco, 1994) från år 1994 som båda slår vakt om barns 

rättigheter och söker garantera jämlikhet oavsett förutsättningar. 1994 kom också den 

första läroplanen som inkluderade grundsärskolan i samma (Ineland, Molin & Sauer, 

2013). Här lyder den obligatoriska skolan under samma övergripande uppdrag, med bland 

annat värdegrund och strävansmål. Grundsärskolan skiljer sig endast i mål att uppnå, där 

det tydligt anpassas efter elevgruppen och den individuella förmågan (Skolverket, 2000).  

Idag har vi en skollag (SFS 2010:800) och en examensförordning (SFS2011:688) som 

bjuder att man för att få undervisa i grundsärskola är speciallärare alternativt 

specialpedagog, i båda fallen med inriktning mot utvecklingsstörning. Specialpedagogen 

arbetar utöver undervisning även med organisatoriska funktioner och pedagogiska 

utredningar, medan specialläraren primärt undervisar (SFS 2011:688). Skollagen står som 

garant för alla elevers rätt till likvärdig utbildning och det stöd som eventuellt krävs för 

att nå målen (SFS 2010:800). Skolverkets Allmänna råd (Skolverket, 2014) följer upp 

denna linje och skriver bland annat att om undervisande lärare uppmärksammar att en 

elev riskerar att inte nå målen, ska extra anpassningar göras inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Räcker inte detta ska behov om särskilt stöd anmälas till rektor, som då 

ansvarar för att en utredning om detta sätts igång skyndsamt. Visar utredningen att extra 

stöd behövs, ska detta sättas in skyndsamt (ibid). 
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2.1.2. Omsorg i förändring 

Ordet omsorg är traditionellt förknippat med vård och omvårdnad (SAOL online, 1853 s 

183). Grunewald (2009) belyser samma upplevelse och menar att detta troligen har sina 

rötter i gamla tiders skolhem, som i folkmun kallades för uppfostringsanstalter. 

Verksamheten präglades av omvårdnad och man drog tydlig gräns för huruvida eleverna 

var bildbara eller inte. Skolhemmet var en slags förlängning eller kanske snarare 

underkategori av folkskolan, dit elever som inte kunde tillgodogöra sig undervisningen 

hänvisades.  

”Skolhemmen kan inte sägas ha haft någon gemensam värdegrund. Den huvudsakliga 

uppgiften var dock uppfostran” (Grunewald, 2009 s. 319) och man tog sikte på att 

eleverna skulle lära sig mänsklig hyfsning och goda seder. Även om den progressiva 

pedagogiken, med Thorborg Rappe i spetsen, förespråkade beröm och uppmuntran i 

undervisningen framför hot och bestraffning menar Grunewald (2009) att rådande praxis 

helt sonika var att man lät sig nöjas med att kategorisera i bildbara alternativt obildbara 

sinnesslöa och arbeta därefter. Poängteras bör kanske återigen att vård och uppfostran är 

termer som bäst beskriver verksamheten i skolhemmen under början av 1900-talet (ibid). 

Grunewald (2009) och Östlund (2012) framhåller att fokus över tid har skiftat från en 

utpräglat omsorgsinriktad verksamhet till en starkt kunskapsutvecklande dito. Detta skifte 

har dels att göra med den större pedagogiska medvetenheten hos såväl forskare, som den 

pedagogisk personal ute i verksamheten och dels med ett skifte i huvudmannaskap 

Kanske är vi framme vid ett nytt behov? Behöver vi ett nytillskott i terminologin som 

bättre beskriver vad som sammanfattar det stöd och de anpassningar som krävs för att 

kunskapsutveckling ska komma till stånd? Det kanske inte ens är omsorg vi pratar om? 

Dessa tre frågor ska ses som strikt retoriska. Examensarbetets frågeställningar preciseras 

först i kapitel 2.6. 

2.2. Grundsärskola och utvecklingsstörning 

Skolverket (2011) skriver att i grundsärskolan mottas elever som inte bedöms ha 

förutsättningar att nå kunskapskraven i grundskolan på grund av att de har en 

utvecklingsstörning. Barn och ungdomar som läser enligt grundsärskolans styrdokument 

har generellt ett betydligt större behov av såväl omsorg som anpassningar menar Mineur 

(2013) och förtydligar att det bland annat tar sig uttryck i behov av mera tid och anpassat 
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material, jämfört med de elever som tillhör grundskolan. Aspelin & Persson (2011) och 

Östlund (2012) och ställer sig även de bakom samma resonemang.  

Grundsärskolan lyder under samma skollag (SFS 2010:800) och har således samma 

uppdrag som grundskolan, nämligen att främja elevernas kunskapsutveckling och lust att 

lära (ibid 1 kap. 4 §; 18 kap. 4 §).  

2.3. Omsorg och kunskapsutveckling, kritik mot grundsärskolan 

Nilholm (2012) skriver i sitt dilemmaperspektiv om den inbyggda problematik som ryms 

i skolans styrdokument idag; att alla elever ska uppnå samma mål, men att skolan 

samtidigt ska anpassa sig till varje elevs förutsättningar. Även Jakobsson & Nilsson 

(2011) skriver om och problematiserar samma förhållande.  

Reichenberg och Lundberg (2011) håller med om grundförhållningen att omsorg och 

trygghet utgör den plattform på vilken all utveckling bygger, men höjer samtidigt ett 

synnerligen tydligt och dystopiskt varningsfinger för risker som föreligger om 

verksamheten väger över på omsorg till förmån för kunskapsutveckling. Det som 

efterfrågas i citatet är egentligen det perspektivskifte föreliggande studie behandlar; 

beträffande terminologi och arbetssätt. Kort sagt professionalisering (ibid). 

Omsorg och trygghet är grundläggande, men det får inte leda till att lärare därför  

lägger undervisningen på en för enkel nivå utan hittar utmaningar och vågar utmana  

eleverna i den närmaste utvecklingszonen. Här står således lärare i särskolan inför en  

utmaning. Om de fortsätter att endast vårda och omhulda är risken överhängande att  

personer med utvecklingsstörning hamnar i utanförskap och marginaliseras (s. 153).  

Specialpedagogik är, enligt Rosenqvist (2007) tänkt att ta vid där den ordinarie 

pedagogiken inte riktigt räcker till. Den bör därför fungera som ett komplement och ju 

snävare man väljer att definiera specialpedagogiken, desto bredare måste man per 

automatik definiera den ordinarie pedagogiken. De båda ska tillsammans verka för att 

alla elever når sin fulla potential i formen skola. Det övergripande uppdraget inom såväl 

grundsärskola som grundskola är att stötta individens utveckling genom anpassning av 

verksamheten. 

Östlund (2012) skriver att särskolan är en särskild skolform med särskild läroplan som 

behöver särskilda lärare, vilket tämligen tydligt indikerar att det även bör finnas en 

särskild pedagogik. Någon specifik särskolepedagogik har dock forskningen inte 
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samstämmigt lyckats identifiera. Vad som snarare återkommer som utmärkande 

pedagogiska framgångsfaktorer i särskolan rör primärt metodik. Östlund (ibid) och även 

Aspelin och Persson (2011) lyfter tid, förberedelse, individualisering i kombination med 

flexibla och konkreta metoder. Samtidigt poängteras att ett visst mått av omsorg är 

grundläggande för att kunskapsutveckling ska ske. Vad annat är väl anpassningar, extra 

anpassningar och särskilt stöd? 

Skolverkets (2009) kritik ovan nyanseras av Östlund (2012) då han menar att det inte bär 

frukt att ensidigt förespråka vare sig det ena eller andra lägret. För starkt fokus på omsorg 

renderar naturligt att kunskapsutvecklingen hamnar lägre i prioritet, trots att skolan 

primärt har ett kunskapsutvecklande uppdrag. I gengäld är särskolans elevgrupp i större 

behov av omsorg jämfört med elever i den ordinarie grundskolan, varför denna bit tydligt 

behövs för att få kunskapsutveckling till stånd. Östlund (ibid) menar att det relationella 

synsättet blir en gyllene och fruktsam medelväg. Det finns sålunda ingen omedelbar 

kontradiktion mellan omsorg och kunskapsutveckling.  

2.4. Internationell motsvarighet 

Den svenska särskolan är tämligen unik i sitt slag, då den står som särskild skolform med 

egen läroplan. I många andra länder inkluderas elever i större utsträckning. Emellertid 

lyfts samma problematik, det vill säga kunskapsutveckling kontra omsorg, i andra länder 

också. Pedagogik handlar ofta om avvägningar, timing och att nå till samma mål på olika 

sätt (Östlund, 2012). 

I en artikel (Ayres, Lowrey, Douglas & Sievers, 2011) hämtad ur en amerikansk tidskrift 

om autism och utvecklingsstörning skriver författarna fram en farhåga kring hur skärpta 

kunskapskrav för elever med utvecklingsstörning kan komma att medföra att elever helt 

sonika lär sig om planeten Saturnus framför att lära sig hur man borstar tänderna. 

Tillspetsat, men poängen författarna vill framföra är att basala färdigheter för ett så 

självständigt liv som möjligt bör ha en högre prioritet än kunskap om himlakroppar. Den 

retoriska frågan som presenteras ligger i linje med den kritik som behandlas i det här 

examensarbetet, även om perspektivet blir annorlunda när det handlar om en och samma 

skolform - problematiken tycks angripas på ett pedagogiskt plan snarare än 

organisatoriskt (ibid).  
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Artikeln får en replik i samma tidskrift, då Courtade, Spooner, Browder & Jimenez (2012) 

i sitt svar menar att för stora begränsningar i undervisningen i förlängningen kan medföra 

att vi får svårare att förstå elevernas potential. Här framhålls bland annat elevens rätt till 

en god och allsidig undervisning för att nå sin fulla potential.  

I Storbritannien samverkar olika myndigheter i utformandet av så kallade EHC-planer för 

barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Versalerna står för Education (utbildning), 

Health (hälsa) och Care (omvårdnad). Planen är individuell och designas tillsammans 

med elev och vårdnadshavare för att tillgodose elevens behov sett ur dessa tre instanser 

(Castro & Palikara, 2016). Detta kan jämföras med de nätverksmöten som skolan 

arrangerar, där olika instanser så som habilitering, skolhälsovård och i vissa fall 

socialtjänst kan delta.  

2.5. Teoretiskt ramverk 

Litteratur och forskning som direkt ansluter till den tidigare presenterade problem-

beskrivningen har varit svår att hitta. Studien problematiserar förhållandet mellan 

kunskapsutveckling och omsorg och huruvida dessa är varandras motsatser (Skolverket, 

2009; Östlund, 2012).  Bryman (2011) menar att en noga avvägd forskningsöversikt i 

flera fall kan utgöra ett teoretiskt perspektiv för analys och tolkning. Då det för studiens 

skull är intressant att skapa en grovhuggen tidslinje, får detta ses som en god avvägning. 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) belyser skillnaden mellan att veta och att förstå – 

lite förenklat och tillrättalagt betyder det att man med forskningen lägger ett pussel. Man 

känner till (vet) pusselbitarna och förstår därigenom helheten. Författarna lyfter Webers 

teori om att förklaring leder till förståelse – då fenomen inordnas i allmänna orsaksband 

eller lagar. Vidare menar Weber att det behövs svar på tre olika nivåer för att en ökad 

förståelse ska komma till stånd; beskrivande, förklarande och utvärderande (ibid).  

Det, eller de, teoretiska perspektiv som forskaren väljer måste väljas utifrån det syfte och 

de frågeställningar som studien presenterar (Stukát 2011). Två teoretiska perspektiv har 

utkristalliserats. Det första är det hermeneutiska perspektivet, som innebär att man genom 

tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring söker uppfatta sammanhanget ur 

förstapersonsperspektiv (Bryman, 2011). Intervjuer med speciallärare utförs för att förstå 
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hur situationen ser ut beträffande omsorg och kunskapsutveckling i ett antal 

verksamheter. Det är inget absolut mätbart fenomen, utan bygger på upplevelsen sedd ur 

”den sociala aktörens synvinkel” (Bryman, 2011 s. 466) varför perspektivet får anses 

passa väl. Den andra ansatsen är diskursanalys, där jag utifrån litteratur och intervjuer 

försöker förstå både den diskurs som förhållandet omsorg och kunskapsutveckling utgör 

och en professionell syn på detsamma. 

Då det är i det interpersonella samspelet som kunskapsutveckling sker, utgår jag från ett 

relationellt och sociokulturellt perspektiv beträffande den specialpedagogiska 

utgångspunkten. Östlund (2012) beskriver det relationella perspektivet som en 

förutsättning för att undervisningen över huvud taget ska fungera; tryggheten som goda 

relationer för med sig skapar undervisningsklimat som möjliggör en kunskapsutveckling 

som bygger på elevens förkunskaper (ibid). I Lev Vygotskijs teorier om det 

sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 2001; Winlund & Rosenström-Bennhagen, 

2004) diskuteras att inlärning bäst sker i sociala sammanhang, vilket vill säga att vi lär i 

kommunikativt samspel med andra individer (ibid). 

Det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 2001) innebär vidare att individer i en 

elevgrupp, homogen som heterogen, berikar varandras kunskapsutveckling i det att idéer, 

frågor och svar diskuteras. Kommunikation är med andra ord en viktig kraft som för 

kunskapsutveckling framåt och utmanar samtliga deltagares tankar, oavsett kunskapsnivå 

(ibid). Vygotskij (2001) presenterar också den proximala utvecklingszonen. Den beskrivs 

av författaren som det tillstånd då eleven först behöver hjälp för att klara en bestämd 

uppgift, för att därefter kunna genomföra samma uppgift på egen hand. Sammantaget kan 

sägas att den proximala utvecklingszonen preciserar den närmast intilliggande 

utmaningen som behöver antas för att nå en progression i utveckling – därmed är den 

också i ständig framflyttning (ibid).  

Phillips och Soltis (2014) skriver om Piagets tankar om att en ung person i varje lärande 

situation befinner sig i samspel med omgivningen och att människan använder sig av 

kognitiva strukturer – assimilering, anpassning och upprättande av jämvikt - som byggts 

upp fram till det aktuella tillfället. Häri ligger också en tydlig koppling mellan de 

relationella (Östlund, 2012) och sociokulturella (Vygotskij, 2001) perspektiven å ena 

sidan och stöd och anpassning å andra sidan (Phillips & Soltis, 2014).  
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2.6. Syfte och frågeställningar 

Grundsärskolan kritiseras, kanske främst grundat i ett historiskt perspektiv, för att 

verksamheten ibland framstår som främst omsorgsorienterad medan kunskapsutveck-

lingen får stå tillbaka (Skolverket, 2009). Då kunskapsutveckling är skolans primära 

uppdrag anses stå tillbaka, blir det intressant att undersöka vilken effekt den nya 

examensförordningen haft och har i frågan (Skolverket, 2011).  

Syftet med studien är dels att genom en historisk återblick påvisa en utveckling från en 

starkt omsorgsorienterad verksamhet till en modernare kunskapsutvecklande dito. Dels 

att genom intervjuer med tre speciallärare verksamma på grundsärskolor beskriva om och 

i så fall hur den nya examensförordningen från 2011 har påverkat och påverkar den 

svenska grundsärskolans verksamhet.  

Syftet konkretiseras i två frågeställningar, varav den andra har naturliga följdfrågor: 

 Hur påverkar den nya examensförordningen från 2011 förhållandet mellan 

omsorg och kunskapsutveckling i grundsärskolan? 

 Vilka professionella effekter är tydliga 2016 - fem år efter skärpningen av 

behörighetskraven för pedagogisk personal i grundsärskolan?  

o Märks dessa effekter både lokalt och nationellt?  

o Hur har grundsärskolans verksamhet påverkats? 

o Hur ser prognosen ut beträffande behörighetsgraden? 
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3. Metod 

I ett traditionsenligt metodkapitel får läsaren en god förståelse för hur författaren har 

arbetat med examensarbetet. En slags presentation över varför arbetets innehåll ser ut just 

som det gör. Så även här. Under kapitlets gång förklaras och förankras de olika val och 

tillvägagångssätt som ligger till grund för att slutresultatet ska kunna se ut som det gör.  

Underrubrikerna blir nedslagsplatser och är tänkta som naturliga delar i den röda tråd som 

för arbetet framåt i läsarens ögon. De fungerar även som naturliga delar av varandra, 

varför information på något ställe kan upplevas som övertydligt. Stukát (2011) menar att 

det som avgör forskarens val av metod eller metoder, avgörs både av det syfte som skrivs 

fram och det eller de teoretiska perspektiv som densamme utgår ifrån för att besvara 

forskningsfrågorna. 

Därefter ges en inblick i hur urvalet av informanter gjordes, hur intervjuerna genomfördes 

och bearbetades för att bli användbara både ur ett tillförlitlighets- och etiskt perspektiv. 

Kort sagt är det ett kapitel som är tänkt att borga för att mjölet i påsen är av god kvalitet.  

3.1. Val av metod 

Jag ville närma mig den uppställda problemformuleringen inom ramen för kvalitativa 

studier, då det för min kommande profession skulle vara intressantare att försöka förstå 

vad som ryms i och finns bortom det tidigare beskrivna missförhållandet mellan 

kunskapsutveckling och omsorg i grundsärskola, snarare än att beskriva detsamma.  

Bryman (2011) skriver om ett sådant förhållningssätt och vidare även att den kvalitativa 

studien lägger ”vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verksamhet” 

(s. 35) samt ”rymmer en bild av den sociala verkligheten som en ständigt föränderlig 

egenskap som hör till individernas skapande och konstruerande förmåga” (s. 35). 

Individerna som nämndes i citatet ovan gestaltas i den här studien av tre speciallärare, 

samtliga verksamma i grundsärskola på olika vis. 

Min ambition med det här examensarbetet har varit att försöka förstå hur förhållandet 

mellan kunskapsutveckling och omsorg ser ut inom grundsärskolan. För att bygga upp ett 

gott resonemang kring ämnet har jag valt att analysera materialet från informanterna ur 

ett hermeneutiskt perspektiv. Det innebär enkelt uttryckt att jag kommer att leta efter 

beröringspunkter hos informanterna - vilka termer återkommer? hur uttrycker sig 
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informanterna kring de båda termerna kunskapsutveckling och omsorg? Kvale (1997) 

skriver om detta angreppssätt och menar att man under intervjun producerar kunskapen, 

bland annat med hjälp av kontrollfrågor.  

Finns här tydliga likheter? Står något eller några mönster att finna informanterna emellan? 

Det hermeneutiska perspektivet möjliggör att antalet informanter kan begränsas och 

rymmas i en kvalitativ studie (Kvale, 1997). Det innebär naturligtvis inte att 

informanterna i studien talar för samtliga speciallärare mot utvecklingsstörning, men 

analysperspektivet ger utrymme för en inte alltför blygsam generalisering. Ordet 

hermeneutik betyder i sig tolkningslära och går ut på att tolka kvalitativa data i textform 

– i det här fallet utgör de transkriberade intervjuerna texten (Ödman, 2007; Kvale 1997). 

Texten analyseras först i sin helhet. Därefter analyseras de olika delarna i texten och 

separat och med ny förståelse av dem angrips texten åter i sin helhet. Detta upprepas 

cirkulärt, enligt den hermeneutiska cirkeln, tills en gemensam och giltig tolkning uppnås 

(Kvale, 1997; Repstad, 1999) 

Bryman (2011) menar att det i kvalitativa undersökningar ofta är svårt att i stor 

utsträckning både generalisera och replikera det framkomna resultatet. Föreliggande 

studie skulle kunna ifrågasättas då den endast har tre informanter som datakälla. Mer om 

detta under 3.2. Hermeneutiken har då till sin fördel att det är en tolkning, inte bara utifrån 

texten i sin helhet, utan även i sin helhet utifrån delar, varför undersökningens resultat 

kan sägas både ha en god relaterbarhet som Stukát (2011) skriver fram som en något 

svagare term för generaliserbarhet. Med stöd hos Kvale (1997) tolkar jag att en god 

analytisk generaliserbarhet föreligger, när han beskriver Kennedys teori om att man 

utifrån resultatet av en kvalitativ studie kan ”fastställa regler för slutledning från det 

kvalitativa resultatet i en fallstudie till allmännare förhållanden” (ibid. s. 211).  

Ödman (2007) skriver fram Crister Skoglund som i sin tur menar att man aldrig kan se 

en tanke, däremot kan man se spåren efter densamma i en till exempel en text. I det här 

fallet är det de transkriberade intervjuerna som har utgjort själva texten.  Intervjuerna 

spelades in och transkriberades för att senare kunna bearbetas och tolkas i resultatdelen. 

Det hermeneutiska perspektivet för analys av intervjusvaren föll sig som ett naturligt val 

(Ödman, 2007; Kvale 1997).  
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Jag vill också ha nämnt redan här i metodkapitlet, att en slags operationell definition av 

begreppet omsorg under arbetets gång har tagit form (Stukát, 2011). Detta utifrån 

informanternas tankar tillsammans med tidigare forskning. Den kom att placeras inom 

ramen för diskussion, i slutet av examensarbetet, men då det är något av en parafras på 

det Stukát skriver fram, ville jag presentera tankegången redan här: ”forskaren beskriver 

[…] olika aspekter som hon anser ingå i begreppet […] man behöver inte vara överens 

om definitionens relevans och giltighet, men man är åtminstone överens om vad som 

menas” (ibid s.127).  

3.2. Urval 

Jag har valt att intervjua två speciallärare speciallärare och en specialpedagog, samtliga 

verksamma inom grundsärskola på lite olika sett. Se vidare i presentationerna av de olika 

informanterna under kapitel 4.2, 4.3 och 4.4. Intervjuerna följer en semistrukturerad form. 

Utgångspunkt är att hitta speciallärare som varit verksamma även före den rådande 

examensförordningen. Anledningen är att om möjligt automatiskt få ett före- och 

efterperspektiv, då informanterna säkerligen har reflekterat över de skärpta behörighets-

kraven. Denna förmodan blev sedermera synlig i svaren. 

Man skulle kunna tänka i termer om fokusgruppintervju, som Bryman (2011) skriver om, 

för att få fler informanter. Det som talar emot är dels att det kan upplevas som kaotiskt 

att transkribera och analysera den data som kommer ur intervjun, men framför allt tänker 

jag att en en-till-en-intervju blir mer djupgående och man undslipper helt den risk som 

finns för negativa gruppeffekter – att någon av informanternas tankar blir mera rådande 

än andras.  

Likaså kan man reflektera över valet av informanter. Min ursprungsplan var att intervjua 

rektorer/verksamhetsledare för att få en övergripande syn på förhållandet omsorg och 

kunskapsutveckling. Anledningen till mitt nya ställningstagande var hypotesen att jag 

skulle få en större träffsäkerhet i definitionen på hur förhållandet ter sig ute i 

verksamheten. Av rektor förutspår jag att jag istället skulle fått en samlad bild av 

verksamheten skapad utifrån medarbetarnas berättelser.  
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Utifrån litteratur och data från intervjuer tänker jag att det går att göra en så kallad 

empirisk generalisering (Bjereld et al, 2002). Författarna skriver förklarande om Meehans 

teori om fenomenet som ”förutsägelse om att en händelse kommer att uppträda efter en 

annan eftersom den brukar göra det” (Bjereld et al, 2002 s. 77). Tanken jag utgår ifrån är 

ökad utbildningskrav leder till ökad utbildningsnivå som i sin tur leder till ökad 

professionalisering. Det brukar ju vara så… (ibid) och det i sin tur kan leda till att 

Skolverket i framtiden skriver att grundsärskolan har blivit med kunskapsinriktad. 

Slutligen skulle man kunna ifrågasätta antalet informanter i förhållande till 

generaliserbarhet. Kvale (1997) skriver att det nödvändiga antalet intervjupersoner, för 

att resultatet ska anses vara generaliserbart, skiftar beroende på studiens natur och syfte. 

I det ljuset tolkar jag att antalet räcker gott för studiens syfte. Stukáts (2011) term 

relaterbarhet, nämnd ovan finns att luta sig emot som god sekond.  

Det är ännu inte så att all undervisande personal inom grundsärskolan har genomgått 

utbildningen för speciallärare mot utvecklingsstörning. Detta bland annat för att kravet 

trädde i kraft i samband med examensförordningen 2011 och utbildningen, när den ges 

inom ramen för lärarlyftet, ofta omfattar tre års studier på deltid. Det gör oss ännu till en 

relativt sällsynt sort. 

3.3. Genomförande och bearbetning 

Intervjuerna tog mellan 45 minuter och en timme och genomfördes på speciallärarnas 

respektive arbetsplats i en annan kommun än den jag arbetar i. Informanterna fick i 

samband med förfrågan om deltagande i god tid även ta del av examensarbetets tema och 

arbetsrubriken. Därefter förklarade jag i mailkontakt att intervjuformuläret består av tre 

öppna huvudfrågor och att dessa tillsammans problematiserar förhållandet omsorg och 

kunskapsutveckling. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av datorns inbyggda webkamera. Kvaliteten blev god 

och samtalet flöt naturligt. Jag hade även ett anteckningsblock i vilket jag löpande 

förberedde lämpliga följdfrågor eller noterade något jag behövde få förtydligat, för att 

inte störa informanten. Sägas skall att detta inte behövdes i nämnvärd utsträckning.  

Andersson och Tvingstedt (2009) och Bryman (2011) framhåller fördelar med 

videoupptagning som datainsamling, då den möjliggör för undersökaren att återkomma 
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till situationen för att transkribera, sammanställa, sortera och analysera. Samtidigt höjs 

ett varningsfinger, då författarna vill göra läsaren uppmärksam på att en videoinspelning 

alltid innebär ett skapat och i viss mån designat verklighetsfragment. Det kan aldrig bli 

riktigt objektivt, då filmaren väljer tillfället (Andersson & Tvingstedt, 2009). Intervjuerna 

utgick inte från någon faktisk och gemensamt upplevd situation. Snarare var min intention 

att närma mig begreppen utifrån informanternas erfarenheter, varför informanterna själva 

kan sägas ha styrt innehållet.  

Under intervjuerna förhöll jag mig huvudsakligen till följande intervjufrågor:  

1. Vad är omsorg? Kan du ge något exempel?   

2. Vad är kunskapsutveckling? Kan du ge något exempel?   

3. Kan du beskriva något tillfälle när dessa två samverkar? 

4. Vilka effekter har den nya examensförordningen haft för verksamheten?  

 

Intervjuerna processades separat och arbetet följde samma gång, inspirerat av Repstad 

(1999). Först lyssnade jag igenom intervjun i sin helhet. Jag förde noter om 

tidsmarkeringar vid särskilt intressanta passager. Därefter återvände jag till de passagerna 

och transkriberade ordagrant vad som sades.  

Samma procedur gjordes med alla intervjuer, varpå bearbetningen kunde påbörjas. Jag 

skapade analoga tankekartor utifrån terminologin som informanterna använde sig av i 

sina svar. Detta för att ringa in definitioner av omsorg och kunskapsutveckling. Idén till 

denna approach fick jag vid J Aspelins föreläsning om kvalitativa analysmetoder 

(personlig kommunikation, 21 okt 2016). 

3.4. Tillförlitlighet 

Utifrån litteratur och data från intervjuer tänker jag att det går att göra en så kallad 

empirisk generalisering (Bjereld et al, 2002). Författarna skriver förklarande om 

fenomenet som ”förutsägelse om att en händelse kommer att uppträda efter en annan 

eftersom den brukar göra det” (Meehan i Bjereld et al, 2002 s.77). Tanken jag utgår ifrån 

är ökad utbildningskrav leder till ökad utbildningsnivå som i sin tur leder till ökad 

professionalitet. Det brukar ju vara så… (ibid) 
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Naturliga funderingar som dykt upp under arbetets gång har varit huruvida det räckte med 

tre informanter för att en rättvisande bild skulle kunna målas fram? Skulle det gå att göra 

om samma intervju med fler eller andra speciallärare med samma utbildning och då få 

samma resultat? Var det möjligt att utvärdera förändringar i utbildningsgrad och 

professionalisering över en tidsperiod om 5 år – när utbildningen i sig tar ett och ett halvt 

till tre år i anspråk?  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är termerna som berörs av frågorna ovan 

(Stukát, 2011). Reliabilitet handlar om informationsinsamling och i mitt fall valde jag att 

ställa tre väldigt öppna frågor till informanterna. Dels gjordes detta för att inte rikta in 

informanterna mot det jag ville höra, alltså för att undvika ledande frågor. Dels för att det 

var upplevelserna och erfarenheterna utifrån deras verksamheter jag var ute efter. Skulle 

någon annan kunnat genomföra intervjuerna med samma resultat?, kanske läsaren undrar 

(ibid). Svaret på det är ett ja, med enda förbehåll att det naturligtvis skulle underlätta om 

intervjuaren har en motsvarande utbildningsbakgrund. Detta för att vara något mer insatt 

i ämnet än gemene man och för att kunna ställa följdfrågor om så behövts. 

Validitet är ett svårare begrepp, då det handlar om att precisera hur noggrant ett 

mätinstrument mäter det man avser att mäta (Stukát, 2011 s.134). Det handlar alltså 

egentligen inte om hur bra mätinstrumentet är - i det här fallet utgjorde intervjuerna och 

kanske i synnerhet intervjufrågorna själva instrumentet – utan snarare om dess förmåga 

att tjänstgöra som redskap för att undersöka själva frågeställningarna. Mitt val av frågor 

gjordes utifrån att jag ville möjliggöra ett öppet klimat, då frågorna riktar sig till 

informanternas erfarenhet och upplevelser. Ambitionen var att därigenom skapa en så 

allsidig bild som möjligt av informanternas syn på omsorg och kunskapsutveckling. 

Stukát (2011) beskriver ärlighet som en möjlig felkälla. Han menar att det finns en risk 

att människor i intervjusammanhang, medvetet eller omedvetet, lämnar osanna svar. 

”Vad svarar rektorn på din fråga om skolan följer läroplanen? Vad säger läraren om 

elevdemokratin i sin klass?” (ibid s. 135). Det finns alltså en risk att informanter lämnar 

svar som förväntas i diskursen. För att detta inte ska sväva över studien som ett möjligt 

orosmoln, bör undersökaren ha funderat över risken och därigenom skapat en större 

medvetenhet.  
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3.5. Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet (2002), såväl som Bryman (2011) och Stukát (2011) lyfter fyra stycken 

forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckekravet, nyttjandekravet samt 

konfidentialitetskravet. De första tre hör tämligen tätt samman och om de efterlevs och 

uppfylls innebär det att informanterna har fått tillräcklig, tydlig och korrekt information 

om vad intervjun handlar om, hur den kommer att gå till och godkänner vad den ska 

användas till.  

Mailledes skickades ett missivbrev till mina informanter. Det innehöll, förutom en 

beskrivning av mig och utbildningen jag går, även en beskrivning av examensarbetet. 

Vidare berättade jag i brevet hur intervjun skulle gå till och vad den skulle behandla.  

Informanterna tackade ja till att bidra till studien och vid tillfällena för intervjuerna 

repeterades informationen, som tidigare lämnats brevledes, för att än en gång säkerställa 

att de tre första forskningsetiska principerna efterlevts och uppfyllts.  

Konfidentialitetskravet, som är det sista av de fyra kraven, innebär att informanternas 

identitet skyddas så att läsaren inte kan lista ut deras namn eller arbetsplats. Jag 

informerade vid intervjutillfället om att det bara är jag som författare som kommer att se 

intervjuerna och läsa transkriptionerna. Vidare berättade jag att både intervjuer och 

transkriptioner kommer att raderas så fort examensarbetet hag blivit godkänt. Därmed 

uppfylls även konfidentialitetskravet.  
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4. Resultat och analys 

I resultatkapitlet presenteras vad som framkommit vid de olika intervjuerna. För att 

informationen ska vara tydlig redovisas resultaten individuellt utifrån de frågor som 

ställdes under intervjun. Detta skrivs både i referatform och som direkta citat. En analys 

och jämförelse sker först efter redovisningen. Den sammanfattande diskussionen görs 

sedan i nästa kapitel. 

4.1. Informant 1 

Första informanten har en gedigen utbildning och en 15 år lång erfarenhet av 

undervisning inom grundsärskola. Idag arbetar läraren i en verksamhet som inte är en 

grundsärskola, men där flera elever med utvecklingsstörning är mottagna. Läraren har 

speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. 

4.1.1. Vad är omsorg? Kan något exempel? 

Läraren beskriver att begreppet omsorg innehåller ett stort mått av att ”omhulda och vårda 

om eleverna”. Att man ser till att eleverna har det bra under skoldagen, hjälper till vid 

toalettbesök om så krävs, påklädning av ytterkläder och så vidare. Omsorg kan också 

handla om ramar och tydlighet både beträffande skolarbete och social samvaro, berättar 

läraren och poängterar att det är helt individuella behov som avgör hur den sortens omsorg 

ser ut – ”vissa elever behöver lite mjukare vägledning och andra betydligt rakare rör”. 

Vidare tycker läraren att skolan i allmänhet och grundsärskolan i synnerhet har förändrats 

mycket över tid beträffande just omsorg. Grundsärskolans uppdrag har genom 

styrdokumenten fått ett större fokus på kunskapsutveckling med den effekten att omsorg 

samtidigt minskar. Renodlar man omsorg helt kommer det snarare att handla om annan 

verksamhet än skola, menar läraren och tänker vidare att det är viktigt att göra en 

distinktion mellan omsorg och kunskapsutveckling. Inte för att hålla dem separat, utan 

för att tydliggöra för sig själv vad som ingår i uppdraget - det är reglerat i styrdokumenten. 

Omsorg handlar om att förmedla en trygghet hos eleverna. ”De måste känna att man har 

dem, en god relation liksom, tryggheten är en grund för kunskapsinhämtning”, menar 

läraren och tillägger att omsorg tillför värme i mötet med eleven. 
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4.1.2. Vad är kunskapsutveckling? Kan du ge något exempel?   

Det ställs högre krav på eleverna i grundsärskolan idag, berättar läraren och syftar främst 

på LGRSÄR11 (Skolverket, 2016) och de tydliga kunskapskraven. ”Skola är skola – 

omsorg är något annat”, säger läraren och poängterar att skolans främsta uppdrag är 

kunskapsrelaterat. Kunskapsutveckling är en progression i utvecklingen av kunskaper, 

sett över tid. Det är viktigt att kunskapsutvecklingen synliggörs för eleven, dels för att 

möjliggöra metakognition och dels för att göra eleven till ägare av sin 

kunskapsutveckling. Detta kan till exempel göras med hjälp av diagram, symboler, streck 

eller färger, beroende på vad som passar elev och tillfälle. 

4.1.3. Kan du beskriva något tillfälle när dessa två samverkar? 

Läraren beskriver en grundförhållning att man strävar efter att göra eleverna så 

självständiga som möjligt och menar att man då inte kan ha ett för stort mått av omsorg. 

I förlängning menar läraren att det hela tiden handlar om att anpassa stödet, så att eleven 

får rätt stöd och därmed en lagom utmaning. Förhållandet blir nästan tydligare i lärarens 

negativa erfarenhet av att ha sett elevassistenter som arbetar tätt med en individintegrerad 

elev och tenderar att sudda ut sin roll och istället serva i för stor utsträckning. Det medför 

på kort sikt att omsorgen ökar på bekostnad av kunskapsutveckling och på längre sikt gör 

det eleven mindre självständig. 

4.1.4. Vilka effekter har den nya examensförordningen haft för verksamheten? 

Det är bra att kraven skärps, tycker läraren och berättar om den egna personliga 

utvecklingen under speciallärarutbildningen och tankar kring vikten av utbildning i 

förhållande till professionalisering:  

Utbildningen gav en inre trygghet, förändringen sker inne i studenten. Det blir som en ny 

förhållning, man blir starkare i rollen och det märks tydligt gentemot både kollegor, rektor 

och vårdnadshavare. Jag tror att det alltid gagnar eleven att ha en lärare som är trygg i sin 

roll. Omsorgen blir också mindre och fokus på kunskapsutveckling större i och med krav 

på speciallärarutbildning. Det kommer automatiskt med professionalisering. 
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Validering blir aldrig samma sak för erfarenhet ersätter inte utbildning, menar läraren och 

fortsätter: det ger såklart en ökad behörighet för den befintliga personalen, men det bidrar 

inte till någon professionalisering då det inte innebär någon utveckling. 

Mot slutet av intervjun kommer samtalet in på ett framtidsperspektiv och läraren 

reflekterar då över att behörighetsgraden naturligt kommer att öka framöver eftersom 

alltfler studenter examineras från speciallärarutbildningen, men samtidigt att många 

specialpedagoger med den äldre utbildningen kommer att ha gått i pension om ungefär 

fem år. Behovet kommer sålunda inte att vara tillfredsställt 2018, antingen får samma 

dispens förlängas eller kanske någon alternativ åtgärd måste till.  

4.2. Informant 2 

Informant nummer två har speciallärarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. 

Läraren har arbetat inom grundsärskola under cirka 10 år och dessförinnan arbetat med 

elever med autismspektrumtillstånd.  

4.2.1. Vad är omsorg? Kan du ge något exempel?   

Omsorg är ett omfattande begrepp som har förändrats över tid. Reflektionen för vi 

tillsammans under inledningen av intervjun. Läraren menar: 

Omsorg handlar för mig om att tillgodose de basala behoven - det kan vara att hjälpa till 

med matsituation, toalettbesök och hygien med syfte att göra eleven så självständig som 

möjligt. Främst handlar det för vår del att hitta bra hjälpmedel, vi vill inte att våra elever 

ska vara beroende av oss.  

Viss omsorg är nödvändig för att eleverna ska ha en bra skoldag när de är hos oss, 

fortsätter läraren och berättar också att de har en förhållning att reflektera över och 

problematisera sådant som, så att säga, ligger utanför skolämnena. Läraren förtydligar 

och exemplifierar förhållningen med en elev som behöver flera tidskrävande toalettbesök 

dagligen. Då det är svårt att schemalägga toalettbesök, som sammantaget tar cirka en 

timme i anspråk varje skoldag, inkräktar det automatiskt på lektionstid. Det har mynnat 

ut i en anpassad skolgång, eftersom timplanen inte kunnat följas och risk för begränsad 

måluppfyllelse föreligger. 
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Läraren menar också att omsorgsbegreppet inte har hängt med i skolans och uppdragets 

utveckling. Det känns som att ett gammalt resonemang lever kvar. 

4.2.2. Vad är kunskapsutveckling? Kan du ge något exempel?   

Kunskapsutveckling är starkt förknippat med skolämnen och ämnesområden. Läraren 

berättar att personalen har ett välutvecklat system för hur de dokumenterar elevernas 

utveckling gentemot kunskapskraven. Det blir tydligt för oss, både var eleven befinner 

sig just nu och vart de är på väg – alltså vilket som blir nästa steg, förtydligar hon. 

Vi arbetar mycket med en röd tråd i undervisningen, där planering, genomförande och 

bedömning tydligt hör samman, säger läraren och avslutar med att poängtera hur viktigt 

det är att medvetandegöra eleverna om sin kunskapsutveckling. Detta görs bland annat 

genom att eleverna är med om att öppna lektionerna, där man tillsammans går igenom 

vad lektionen kommer att behandla och sedan stänger man lektionen tillsammans genom 

att reflektera kring vad man har arbetat med och vad man har lärt sig. 

4.2.3. Kan du beskriva något tillfälle när dessa två samverkar? 

Läraren berättar om framgången med att ha klassassistenter som fungerar som resurs för 

hela klassen, istället för assistenter som mer följer en enskild elev. De upplever de en 

större flexibilitet i möten mellan elev och vuxen i skolan. Sen är det viktigt att inte vara 

fler vuxna i klassrummet än vad som behövs. Det hämmar ofta eleverna. Det handlar om 

att utmana på rätt nivå och ge lagom med stöd. 

Läraren lyfter någon negativ erfarenhet beträffande assistenter som under flera år arbetat 

tätt med en individintegrerad elev, där samarbetet dem emellan hade blivit på tok för 

omsorgsbetonat. Eleven begränsas då sin självständighet. 

Men det här med omsorg i undervisningen är inte specifikt för grundsärskola, menar 

läraren. Hos oss är det ofta tydliga och synliga behov av omsorg. Men i grundskolan 

anpassar man och designar undervisningen utifrån elevers olika behov också. Man får 

inte glömma att det också är en form av om omsorg. 
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4.2.4. Vilka effekter har den nya examensförordningen haft för verksamheten? 

Den har rivit upp många känslor, menar läraren. Plötsligt blev så många i personalen 

obehöriga och det har skapat viss oro. Behörigheten hos oss, enligt examensförordningen 

från 2011, ligger på cirka 25%, berättar läraren. Det kommer nog inte att vara i fas till 

2018, när dispensen löper ut. Det kommer nog att bli många vikariat framöver istället för 

fastanställningar, tror läraren. Både lokalt och nationellt. 

Tänker man på professionalisering hör nog den stora effekten egentligen hemma i och 

med att LGRSÄR11 (Skolverket, 2016) kom. Då blev det är mycket tydligare fokus och 

krav på kunskapsutveckling.  

4.3. Informant 3 

Den tredje informanten är specialpedagog och har fått behörigheten till grundsärskolan i 

efterhand, då specialpedagogutbildningen inte fanns med den inriktningen vid den tiden. 

Läraren har undervisat på grundsärskolan, främst med träningsskolan i drygt tio år. 

4.3.1. Vad är omsorg? Kan du ge något exempel?   

Omsorg handlar om att tillgodose de basala behoven, säger läraren och jämställer 

termerna stöd och omsorg. I träningsskolan kan man återfinna kunskapsutveckling även 

i tydliga omsorgssituationer, menar läraren och fortsätter med att omsorg är en 

förutsättning, en trygghet – det är först då som kunskapsutveckling sker och man kan lära 

sig nya saker: 

Vårt uppdrag är så tydligt. Eleverna är här för att de behöver undervisning, inte vård. Det 

här inget sjukhus, det här är en skola och vårt uppdrag tar vi på fullaste allvar. Sen finns 

det samtidigt vissa basala behov som måste vara uppfyllda. De måste känna sig trygga i 

det för att det ska kunna fungera med undervisning. 

Omsorg är ett samhällsbegrepp, uttrycker läraren. Det är inte skolans eget begrepp. Jag 

jobbar inom omsorgen är inte något som läraren tycker överensstämmer med skolans 

uppdrag. 
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4.3.2. Vad är kunskapsutveckling? Kan du ge något exempel?   

Vi (skolan) ska främja en god kunskapsutveckling, det är vårt främsta uppdrag, säger 

läraren. Eleverna ska lära sig saker och lära sig att bli självständiga individer. Det handlar 

om att utmana eleven och ge lagom med stöd, menar läraren och exemplifierar att om en 

elev har svårigheter med att själv ta på skorna så bör man ju inte ta på henne eller honom 

skorna utan att eleven själv har fått försöka. Att man hela tiden utmanar lite till och lite 

till. Då jobbar man bort omsorgen successivt. 

Läraren berättar att personalen, både pedagoger och resurser, tillsammans reflekterar över 

och följer upp elevernas utveckling i förhållande till kunskapskraven och de prioriterade 

målen. Detta görs minst en gång per månad och här tycker läraren att rektorns syn på 

skolans uppdrag har varit starkt bidragande i att arbeta fram det kunskapsfokus som man 

har. 

4.3.3. Kan du beskriva något tillfälle när dessa två samverkar?  

Vi vill ju att eleverna ska bli så självständiga som möjligt och det finns ju ett visst mått 

av omsorg i den pedagogiken också. Läraren lyfter också att det finns en skillnad mellan 

grundsärskola och träningsskola i det här förhållandet, här kan omsorgssituationer 

samtidigt innehålla kunskapsutveckling på ett helt annat sätt och ofta behövs ett visst mått 

av omsorg för att kunskapsutveckling ska bli av. 

4.3.4. Vilka effekter har den nya examensförordningen haft för verksamheten? 

De effekter eller den förändring med mer fokus på kunskapsutveckling och mindre på 

omsorg som vi ser idag går egentligen längre tillbaks. Den stora skillnaden kom med 

kommunaliseringen, när all skola fick samma huvudman, menar läraren och fortsätter 

med att LGRSÄR11 (Skolverket, 2016) också har inneburit mycket mer fokus på kunskap 

och det har förändrat det inre arbetet i grundsärskolan. 

Själva examensförordningen och utbildningskraven i sig ger nog skolformen en bättre 

status och är viktig därför, men det har inte förändrat det inre arbetet så mycket, den 

förändringen var redan igång, säger läraren och tänker vidare att i framtidsperspektiv bli 

det nog svårt att få ihop behörigheten. Dels kan det bli fler vikariat istället för 

fastanställningar, vilket ger ett oroligare arbetsklimat och dels kan det blir rörigt om 

behörighet behöver bytas eller in från grundskolan. 
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4.4. Analys av intervjuerna och teoretiskt ramverk 

Efter att ha bearbetat intervjuerna enligt modellen beskriven i metodkapitlet 3.3 finner 

jag som estimerat både likheter som skillnader i informanternas berättelser. Det är tydligt 

att lärarna ser väldigt lika på uppdraget. En professionell och trygg tolkning av skolans 

uppdrag i linje med rådande styrdokument. Skolans uppdrag är, enligt skollagen (SFS 

2010:800) verka för att omsorg, utveckling och lärande bildar en välfungerande helhet.  

Informanterna är också väl insatta i den förändring, som även beskrivs av Rosenqvist 

(2007), Nilholm (2012), Östlund (2012) och Reichenberg (2012), som uppdraget har 

genomgått. Förändringen handlar primärt om perspektivskiftet från omsorgsinriktad till 

kunskapsutvecklande verksamhet. Informanterna är också överens om att den senaste 

läroplanen LGRSÄR11 (Skolverket, 2016) har inneburit en tydlig professionalisering av 

den pedagogiska personalen i grundsärskolan.  

Däremot framstår examensförordningen (SFS 2011:688) som något av en vattendelare. 

Informanterna har lite olika uppfattningar om speciallärarutbildningens reella funktion 

och betydelse. Två informanter menar att den stora professionaliseringen hör samman 

med skolans inre arbete i samband med införandet av den nya läroplanen. Den tredje 

poängterar vikten av akademisering av den undervisande personalen i grundsärskolan och 

menar att speciallärarutbildningen stärker både professionen och rollen. 

För att tydliggöra likheter och skillnader följer kapitlet först samma struktur som ovan 

gällande intervjuerna och sedan avslutas kapitlet med en analys av det teoretiska ramverk 

som ligger till grund för studien. 

4.4.1. Vad är omsorg? Kan du ge något exempel?   

Informanterna är tämligen överens och använder en liknande terminologi. Alla tre är 

tydliga med att omsorg och kunskapsutveckling är skilda begrepp. Samtliga poängterar 

hur viktigt det är att skola är skola, men också att omsorg är en flexibel komponent som 

möjliggör kunskapsutveckling. Omsorg är också mångfasetterat, då det växlar från elev 

till elev och situation till situation. Lärarna beskriver att omsorgen gör att eleverna känner 

sig trygga. Östlund (2012), Aspelin och Persson (2011) beskriver samma sak som 

relationell pedagogik.  
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Förutom att eleverna givetvis ska nå så långt som möjligt i förhållande till 

kunskapskraven är målbilden också att eleverna ska bli så självständiga som möjligt och 

då är det viktigt att omsorgen inte får för stort utrymme.  

Lärarna uttrycker också att termen omsorg har halkat efter i grundsärskolans utveckling. 

Omsorg är tämligen tätt förknippat med omhändertagande, vårdande synonymer och det 

som uttrycks i informanternas svar är snarare stöd och anpassningar i olika former. 

Givetvis ser behov olika ut och behoven är generellt större i träningsskolan än i 

grundsärskolan. 

4.4.2. Vad är kunskapsutveckling? Kan du ge något exempel? 

De tre informanterna är samstämmiga i att LGRSÄR11 (Skolverket, 2016) har förändrat 

arbetet i grundsärskolan påtagligt mot att ha ett tydligt fokus på kunskapsutveckling. 

Samtliga pratar också om hur ökad tydlig dokumentation och arbete med metakognition 

på olika sätt för att i ökad grad göra eleverna till ägare av sitt lärande och sin 

kunskapsutveckling. Vet man var eleven befinner sig kan man också identifiera nästa 

utmaning. Informanterna pratar i samma termer som Vygotskij (2001) och Winlund & 

Rosenström-Bennhagen (2004), det vill säga inom ramen för det sociokulturella 

perspektivet och den proximala utvecklingszonen. 

4.4.3. Kan du beskriva något tillfälle när dessa två samverkar?  

För att kunskapsutveckling ska fungera optimalt behövs omsorg i olika former och olika 

mängd vid olika situationer. Lärarna uttrycker det ofta som behov av anpassningar och 

stöd, vilket också återfinns i forskning av bland andra Östlund (2012) och Aspelin & 

Persson (2011). Två av lärarna uttrycker, i linje med Reichenbergs (2011) 

varningsklocka, erfarenhet av att för mycket omsorg snarare har en hämmande effekt på 

elevens utveckling mot att bli så självständig som möjligt. 

En av informanterna lyfter i samband med en reflektion kring att omsorg handlar om att 

utmana på rätt nivå och samtidigt ge lagom med stöd, att den här debatten inte bara borde 

beröra grundsärskolan. Samma fenomen finns naturligt i grundskolan också, med den 

skillnaden att omsorgsbehoven generellt är större och tydligare för elever mottagna i 

grundsärskolan.  
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4.4.4. Vilka effekter har den nya examensförordningen haft för verksamheten? 

Två av informanterna lyfter att examensförordningen har rivit upp känslor bland 

personalen i grundsärskolan. En stor andel av den pedagogiska personalen blev 

automatiskt obehörig, trots lång erfarenhet av arbete i verksamheten. De menar att det 

som fått grundsärskolans fokus att svänga från omsorg till kunskapsutveckling har med 

kommunaliseringen och införandet av LGRSÄR11 (Skolverket, 2016) att göra, snarare 

än den nya examensförordningen och de skärpta utbildningskraven. De menar att de 

skärpta utbildningskraven ger grundsärskolan en stärkt position och status, men att 

förändringen av det inre arbetet och professionaliseringen tydligare hör samman med 

läroplan och huvudmannaskap. 

En informant välkomnar examensförordningens skärpta utbildningskrav och menar att 

speciallärarexamen medför en personlig utveckling och ökad inre trygghet och styrka i 

rollen. Det resonemanget backas också upp av Meehan (Bjereld et al, 2002). Denne lyfter 

också att validering inte kan jämställas med speciallärarexamen beträffande 

professionalisering, då validering inte har med utveckling att göra. 

Alla tre är överens om att examensförordningens skärpta krav inte hinner uppfyllas innan 

dispensfristen löper ut 2018. Under fem års tid, sedan examensförordningens införande, 

har antalet nyexaminerade speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning ökat. 

Under tiden har å andra sidan många speciallärare och specialpedagoger verksamma i 

grundsärskolan nått pensionsålder. Troligen kommer det att dröja innan balansen är 

upprättad. 

4.4.5. Analys av teoretiskt ramverk 

Studiens teoretiska ramverk utgörs primärt av vad Östlund (2012) skriver om relationell 

pedagogik tillsammans med Vygotskijs (2001) sociokulturella teori med tillhörande 

proximala utvecklingszon. De båda perspektiven har tydliga beröringspunkter och 

fungerar närmast symbiotiskt. 

Informanterna beskriver sina verksamheter och presenterar arbetssättet som kunskaps-

inriktat. Samtidigt förklarar de att omsorg i form av stöd och anpassningar i rätt mängd 

är vad som skapar trygghet och klimat som i sin tur möjliggör god kunskapsutveckling. 

Synonymt skulle Öslund (2012) benämna det som tydligt exempel på relationell 

pedagogik. 
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Elevernas utveckling och framgångar dokumenteras noga av informanterna och deras 

arbetslag. Detta gör man inte bara som underlag för bedömning, utan framför allt för att 

underlätta de pedagogiska planeringarna. Man får genom dokumentationen reda på var 

eleverna befinner sig i förhållande till kunskapskrav och mål och kan därefter planera det 

kommande arbetet och utmana eleverna på rätt nivå i enlighet med Vygotskijs (2001) 

proximala utvecklingszon. 

Det sociokulturella perspektivet (Vygotskij, 2001) hör inte specifikt till grundsärskolans 

verksamhet. Det interpersonella arbetssättet, där kunskap har sin grogrund i mötet mellan 

människor är mer universellt än så. Viktigt att poängtera är det en av informanterna lyfter, 

nämligen att omsorg är att utmana på rätt nivå och samtidigt ge lagom mycket stöd. Det 

kan med enkelhet appliceras på vilken skolform som helst för det första och kan dessutom 

enkelt lyftas ur skolans värld och in i annan verksamhet där människor samspelar (ibid). 
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5. Diskussion 

Såväl Stukát (2011) som Bryman (2008) menar att det avslutande diskussionskapitlet i 

ett examensarbete är tänkt att sammanfatta själva arbetet och knyta samman syfte, 

frågeställningar, teoretiskt ramverk, metod och själva empirin. Diskussionen delas in ett 

par övergripande segment som kan ses som studiens fundament. Först kommer en kort 

sammanfattning av resultatet av studiens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras 

det problemområde studien bygger på, det vill säga förhållandet mellan omsorg och 

kunskapsutveckling. Grundsärskolan har, som studien visar, gjort en fantastisk utveckling 

(Grunewald, 2009), men Rosenqvist (2010) menar att viss terminologi tycks ha passat 

bättre lite längre tillbaka. 

Något som blev tydligt i analysen av empirin var den trestegsraket, som bildligt skulle 

kunna förklara grundsärskolans utveckling – nämligen kommunalisering (Grunewald, 

2009), läroplanen LGRSÄR11 (Skolverket, 2016) och examensförordning (SFS 

2011:688). Mer och tydligare om detta i kapitel 5.3. Därefter diskuteras metodval och 

även studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

Ett resonemang kring studiens implikationer, det vill säga för vem studien kan vara av 

intresse att ta del av och varför, förs i näst sista kapitlet.  

Inför en empirisk studie menar Stukát (2011) att man gör en föreställning om vad skall 

komma att visas i resultatet. När resultatet sedan står klart har man som regel fått både 

bekräftelse och överraskning (ibid). Det som inte ryms i studien, eller något nytt som 

väckte intresse får helt sonika lämnas som tankefrö för kommande forskning. Detta 

skänks till bördig jord i det sista kapitlet. 

5.1. Kort repetition och sammanfattning av syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är tvådelat. Den första delen innebär att en tidslinje skapas genom en 

historisk återblick. Med stöd i denna tidslinje och genomgång kan grundsärskolans 

framväxt och utveckling förstås. Del två består av den empiriska undersökningen, där två 

speciallärare och en specialpedagog intervjuas för att försöka finna svar på vilken 

betydelse examensförordningen har för professionalisering i svensk grundsärskola. 
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Jag hämtar uppställningen av frågorna från kapitel 2.6 och besvarar dem i all korthet: 

 Hur påverkar den nya examensförordningen från 2011 förhållandet mellan 

omsorg och kunskapsutveckling i grundsärskolan? 

Examensförordningen (SFS 2011:688) trädde i kraft samma år som den nya läroplanen 

LGRSÄR11 (Skolverket, 2016) och de båda bör ses fungera symbiotiskt. LGRSÄR11 

(ibid) ökar fokus på kunskapsutveckling i undervisningen, jämfört med tidigare 

läroplaner och examensförordningen skärper behörighetskraven och därmed 

utbildningsnivån hos den undervisande personalen i grundsärskolan. Informanterna är 

något delade i uppfattningen av just examensförordningens inverkan på det inre arbetet i 

grundsärskolan, men talar samstämmigt kring läroplanens betydelse. Med denna 

symbiotiska förklaring och med stöd i vad Bjereld et al (2002) skriver om Meehans teori 

om empirisk generalisering kan man anta att en ökad utbildningsnivå leder till en ökad 

professionalisering, som i sin tur i det här fallet leder till en ökad stringens hos lärarnas 

tolkning och förståelse av sitt eget och skolans uppdrag. 

 Vilka professionella effekter är tydliga 2016 - fem år efter skärpningen av 

behörighetskraven för pedagogisk personal i grundsärskolan?  

Samtliga informanter uttrycker tydligt att grundsärskolan sedan 2011 har gjort ett 

perspektivskifte beträffande förhållandet mellan omsorg och kunskapsutveckling, till 

förmån för det senare. Det blir tydligt i hur informanterna uttrycker kring att skola är 

skola och att omsorg är något annat. Informanternas beskrivningar av den omsorg som 

berör undervisningen faller snarare inom ramen för vad som är anpassningar och stöd. 

Den relationella pedagogiken som bland annat beskrivs av Östlund (2012), Jakobsson & 

Nilsson (2011) och Nilholm (2012) är en träffande beskrivning. Tillsammans med 

Vygotskijs (2001) sociokulturella teorier ramar det väl in skolans arbete med 

kunskapsutveckling. 

o Märks dessa effekter både lokalt och nationellt?  

Det må vara svårt att argumentera för effekternas genomslag på ett nationellt plan, enkom 

utifrån tre informanter i två verksamheter. Men återigen med stöd av Meehan (Bjereld et 

al, 2002) är det ett kvalificerat antagande att de effekter som märks lokalt även märks 
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nationellt. Samma examensförordning och läroplan gäller ju, föga förvånande, för hela 

landet. Stukát (2011) skriver om begreppet relaterbarhet; även om man inte anser att 

jämförelsen eller beskrivningen till fullo stämmer, äger den alltjämt sin poäng och 

riktighet. Kvale (1997) skriver fram att antalet informanter kan vara av begränsad mängd 

och ändå ha god generaliserbarhet. Utifrån frågeställningarna och mot den utlagda 

bakgrunden med historiskt anslag är det en god estimering att samma empiriska 

undersökning skulle ge liknande resultat om den replikerades med andra informanter med 

motsvarande bakgrund, utbildning och erfarenhet. 

o Hur har grundsärskolans verksamhet påverkats? 

Här är informanterna, som tidigare nämnts, överens om att grundsärskolans verksamhet 

har skiftat fokus från att vara en omsorgsinriktad verksamhet, historiskt sett, mot att bli 

en mer kunskapsutvecklande dito. De är också överens om att denna utveckling har tagit 

enormt viktiga steg i den riktningen under de senaste fem åren, sedan 2011. Det som 

skiljer informanternas hållning åt är vad som varit den springande punkten – 

examensförordningen eller läroplanen. Båda kom som bekant samma år. Oavsett denna 

aspekt, har grundsärskolans verksamhet förändrats och alla tre är överens om att det är 

det så tydligt kunskapsinriktade undervisningsarbetet som utgör förändringen. 

o Hur ser prognosen ut beträffande behörighetsgraden? 

Troligtvis är detta den minst vetenskapliga frågan som ställts under intervjuerna. Den är 

oerhört svår att förhålla sig till. Icke desto mindre viktig att reflektera kring. Varken 

informanterna eller jag själv, eller någon annan för den delen, har en rimlig chans att veta 

något om framtidssituationen beträffande behörighetsgraden. Uppenbart är den beroende 

av hur många som väljer att läsa sig till korrekt behörighet, det vill säga speciallärar-

examen med inriktning mot utvecklingsstörning, hur många som väljer att få sin 

erfarenhet validerad samt hur få (ordvalet för att tänka utifrån behörighetsgraden) som 

väljer att fylla 65 och därmed uppnå pensionärsmässig ålder. Informanterna enas om att 

behörigheten på intet vis har nått 100% till dispensfristens utgång år 2018.  
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5.1.1. Kort internationell återkoppling 

I kapitel 2.4 nämns två artiklar hämtade ur en amerikansk tidskrift om autism och 

utvecklingsstörning. Ayres et al (2011) problematiserar att basala färdigheter i rådande 

skolutveckling tenderar att värderas lägre än kunskapsutveckling. Författaren menar att 

de basala färdigheterna är av stor vikt för att kunna leva ett så självständigt liv som 

möjligt. Repliken som sedan kommer från Courtade et al (2011) bygger sitt resonemang 

på att alltför mycket anpassning och stöd i undervisningen istället riskerar hämma eller 

begränsa elevens utveckling.  

Lyfter man översiktligt in artiklarna och deras innehåll i föreliggande studie och  

samtidigt lite bryskt tvingar dem att utgöra någon slags galjonsfigurer för den terminologi 

som studien bygger på kommer Ayres et al (2011) att personifiera omsorg och Courtade 

et al (2012) får helt sonika personifiera kunskapsutveckling. Informanterna är överens om 

att Courtades (ibid) tankar är de som vinner mest mark i grundsärskolans utveckling idag, 

medan Östlund (2012) skulle säga att det bästa är om de båda kommer överens, eftersom 

båda är viktiga ingredienser för elevens totala utveckling.  

5.2. Teoretiskt ramverk 

För att placera studien i ett teoretiskt ramverk valde jag framförallt att utgå ifrån 

frågeställningen, men även ta sikte på vad jag själv anser vara kärnan i pedagogisk 

verksamhet – att det är i mötet det händer. Vygotskijs (2001) sociokulturella teorier kom 

att utgöra den stora posten, inte minst utifrån tanken om att kunskapsutveckling sker i 

mötet mellan människor – i det interpersonella (ibid). Högst naturligt i ramverket känns 

Östlunds (2012) relationella pedagogik som tar sin utgångspunkt i att kunskapsutveckling 

är avhängigt den goda relationen mellan elev och pedagog. Valet av det teoretiska 

ramverket bör enligt Stukát (2011) följa just det mönster ovan beskrivet ”val av teori […] 

bör dels främst ske utifrån vilken frågeställning man har, dels utifrån vilket slags 

perspektiv man själv tycker är intressant och tilltalande” (ibid s. 124).  

5.3. Terminologi och perspektivskifte 

Som tidigare beskrivits i kapitel 1.2 är omsorg ett mycket komplext begrepp att förhålla 

sig till. Retrospektivt hör omsorgsbegreppet tätt samman med vård. Det även kan tydligt 
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förstås genom Grunewalds (2009) beskrivningar av den tidiga verksamheten på 

skolhemmen, även om man kan drista sig till reflektion kring vad vård egentligen är… 

Över tid har grundsärskolan vuxit fram, formats av rådande samhällsklimat och 

forskning.  

Beträffande terminologi skriver Rosenqvist (2010) om termen utvecklingsstörning. För 

två hundra år sedan var en korrekt benämning idiot eller fåne, idag skulle dessa upplevas 

som ytterst kränkande (ibid). Idag använder man istället uttrycket elev eller person med 

utvecklingsstörning, men är nog snart i behov av en ny, då den börjar kännas förpassad. 

I den här studien gläntar jag på en dörr till termen omsorg. Grundsärskolan får skarp kritik 

för att verksamheten är alltför omsorgsinriktad och att den istället borde ha ett tydligt 

kunskapsutvecklande fokus. Östlund (2012) skriver om kritiken som kommer från 

Skolverket och Skolinspektionen, men nyanserar den och problematiserar varför dessa 

ses som motsatser? Poängen är lika tydlig som god. Den som i examensförordningen har 

läst arbetsbeskrivningen för speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning, vet att 

ordet omsorg inte finns med. Vad som däremot finns med är följande två citat: 

Specialläraren ska visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer, visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram 

för enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och 

elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer (SFS 2011:688) 

Specialläraren visar fördjupad förmåga att […] analysera svårigheter för individen i de 

lärmiljöer där barnet eller eleven får sin undervisning och vistas under förskole- eller 

skoldagen, och visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever 

i behov av särskilt stöd (ibid). 

Det ovan sagda känns som en naturlig förklaring till det som informanterna uttrycker när 

vi under intervjuerna pratar om och berör termen omsorg. För mig blir det tydligt att 

innebörden av ordet omsorg har förändrats så mycket över tid att det kanske blivit utbytt 

utan att vi har märkt det? Är det möjligen så att fokusskiftet nämnt ovan, som gjort att 

grundsärskolans verksamhet idag är mer kunskapsorienterad (Östlund, 2012) också har 

medfört att vi istället bör prata om stöd och anpassningar i olika form och mängd istället 

för omsorg? En något mer samtida operationell definition (Stukát, 2011 s. 127) av termen 

omsorg kan då helt sonika vara just stöd och anpassningar i olika form och mängd. 
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Avslutningsvis vill jag återknyta till informant nummer två, som menar att detta inte är 

en fenomenologi exklusiv för grundsärskolan. Den genomsyrar troligen varje 

skolverksamhet, det är måhända ibland något tydligare och synligare inom 

grundsärskolan i allmänhet och träningsskolan i synnerhet.  

5.4. Utveckling och perspektivskifte i tre steg 

I ett försök till metafor försöker jag beskriva hur grundsärskolans perspektivskifte har sett 

ut över en period om cirka 20 år. En vedertagen beskrivningsmodell är den berömda 

trestegsraketen, där ett inledande skede följs av två kommande steg som tillsammans 

bildar en helhet. 

Kommunaliseringen av grundsärskolan, som skedde i början av 1990-talet innebar att 

grundsärskolan gick från att ha haft Landstinget som huvudman, till att precis som andra 

skolverksamheter istället ha kommunen som huvudman (Grunewald, 2009). Såväl 

Östlund (2012) som Grunewald (2009) menar att detta fungerade som ett vägskäl för 

grundsärskolans verksamhet. En mycket tydligare kunskapsinriktning inleddes i riktning 

bort från omsorgsfokus. Detta utgör steg ett. 

Steg två  kommer år 2011 och utgörs av den nya examensförordningen (SFS 2011:688). 

Nu skärps utbildningskraven för undervisande personal i grundsärskolan rejält. En 

speciallärarexamen mot utvecklingsstörning inrättas. Initialt blir en ansenlig mängd 

personal i och med detta obehörig (Östlund, 2012), men validering medför dock en god 

och kanske välbehövlig retuschering åtminstone i en utfasningsperiod. 

Slutligen kommer steg tre samma år i och med införandet av den nya läroplanen 

LGRSÄR11 (Skolverket, 2016). För grundsärskolans del innebär den en rejäl 

framryckning mot kunskapsutveckling jämfört med tidigare läroplaner. Det finns nu 

tydliga kunskapskrav i de olika ämnena som ska uppnås för att ett betyg skall kunna 

sättas. 

5.5. Metoddiskussion 

När av studien ligger analyserad och redovisad är det på sin plats att diskutera hur valet 

av metod som ligger till grund har stått sig. Beslutet att hålla studien kvalitativ saknade 
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alternativ, då ambitionen var att undersöka förhållandet mellan kunskapsutveckling och 

omsorg i grundsärskolan. Bryman (2011) menar som tidigare sagt att en kvalitativ studie 

som den här utgår ifrån informanternas uppfattningar och tolkningar av sin verksamhet. 

Tanken var naturligtvis inte att låta de tre informanternas tankar och svar forma en gängse 

syn och därmed tala för samtliga speciallärare, utan snarare att ta en slags indikativ 

ögonblicksbild på den utveckling grundsärskolan är mitt i. 

Föresatsen att intervjua tre speciallärare, verksamma i grundsärskolan för att besvara 

frågeställningarna visade sig tämligen svår att uppfylla. Andelen behöriga speciallärare 

är fortfarande låg, cirka 25% i den ena verksamheten, och därtill avgör grundutbildningen 

vilken behörighet man som speciallärare får i slutändan. En av mina informanter har, trots 

adekvat specialpedagogutbildning, fått sin behörighet för träningsskola genom 

validering. Studien tar inte hänsyn till skillnader i omsorgsbehov mellan grundsärskola 

och träningsskola, utan riktar snarare in sig på termen i sig och dess förändring. 

Högst naturligt kan man dock fråga sig om studiens resultat hade kunnat se annorlunda 

ut om informanterna hade varit andra – låt säga om samtliga informanter istället hade 

arbetat i träningsskola? I generella termer brukar, som ovan nämnt, behovet av 

anpassningar och stöd beskrivas som större för elever som är mottagna i träningsskolan 

jämfört med elever som är mottagna i grundsärskolan. Med andra ord kan resultat vara 

avhängigt informanternas verksamhetsskildringar. Det hermeneutiska anslaget tror jag 

möjliggör en mer generell tolkning av resultatet. Det blir tydligt vid bearbetning och 

analys vilken terminologi som återfinns hos samtliga informanter och vad blir mer 

avvikande. Det i sin tur gör att den här studien inte påverkas i egentlig omfattning av 

vilken inriktning inom grundsärskolan informanterna arbetar. Tilläggas bör också att 

frågorna är öppna till sin karaktär och syftar inte heller till dylikt jämförande. 

Meehans förutsägande teori som beskrivs av Bjereld et. al  (2002) där temat kan beskrivas 

som ”det brukar vara så” (ibid, s. 77), har visat sig vara gångbar och ligger väl i linje med 

informanternas syn på grundsärskolans utveckling. Jag funderar på huruvida intervju-

frågorna kan tolkas som ledande och riktade, sin öppna karaktär till trots. Ordningen och 

formen på frågorna valdes för att lotsa informanterna genom intervjun och få ett naturligt 

flyt i samtalet där så få stödfrågor som möjligt skulle behövas. I efterhand kan konstateras 

att intervjuerna avlöpte snarlikt, vilket jag tolkar som att upplägget var gott. Det 
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transkriberade materialet tjänade studiens syfte, varför frågorna och intervjuformen pekar 

på en god validitet. Beträffande studiens reliabilitet och med ovan sagda, är det min 

uppfattning att studien skulle kunna replikeras med god jämförelsebarhet.  

5.6. Implikationer 

Om en kort tid är jag en del av grundsärskolans viktiga professionalisering;  då har jag en 

speciallärarexamen i enlighet med rådande examensförordning (SFS 2010:688). Många 

förväntningar vilar på mig, såsom att aktivt arbeta med anpassningar och stöd för att 

gynna kunskapsutveckling för elever med särskilda behov (ibid). Under flera av 

utbildningens litteraturseminarier lades diskussionsfokus på kritiken mot förhållandet 

mellan omsorg och kunskapsutveckling inom grundsärskolan Såväl Östlund (2012) som 

Rosenqvist (Rosenqvist, personlig kommunikation, 24 september, 2015) förmedlar 

kritiken som togs upp vid seminarietillfällena. Resultaten av diskussionerna var alltid att 

jag fann det högst naturligt att ett större mått av omsorg behövs i den här skolformen. 

Anledningarna var framför allt de anpassningar som görs, den individualisering, den 

flexibilitet och konkretisering, det extra stöd och den extra tid som tydligare syns och 

behövs i grundsärskolan jämfört med i grundskolan. Återkommande kokar det alltså ner 

till den speciella pedagogik som beskrivs av flera forskare (Östlund, 2012; Ineland, Molin 

& Sauer, 2013; Winlund & Rosenström-Bennhagen, 2004) och  Skolverket (2009). Jag 

skriver speciella kursivt, eftersom det enligt forskningen ovan egentligen inte rör sig om 

någon speciell pedagogik per definition. Snarare bildar dessa arbetssätt. Eller… omsorg?  

Genast hamnar kritiken åtminstone i mina ögon i ett nytt ljus. Om innebörden av omsorg 

i grundsärskolan har förändrats, i och med perspektivskiftet som den trestegsutveckling 

som beskrivits ovan, kanske kritiken bör diskuteras på ett annat sätt? För att undersöka 

om dessa tankar har bäring behövdes både ett historiskt perspektiv (SFS 2011:688) och 

ett samtida verksamhetsperspektiv.  

Såhär vid slutet av examensarbetet anser jag att titeln slår fast ett tydligt budskap, väl 

förankrat i styrdokument, examensförordning och samtida forskning och verksamhet. 

Östlund (2012) menar att dessa två begrepp inte bör ses som motpoler utan ingredienser 

i en gynnsam pedagogik. Mot ljuset av det ovan skrivna:  

Låt den som undervisar utan omsorg kasta första stenen! 
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5.7. Förslag på framtida forskning 

Den empiriska studien är gjord i tämligen liten skala. För att utmana generaliserbarheten 

är det intressant att i ett första steg replikera studien med tre andra informanter. En 

alternativ ansats kunde vara att bygga ut empirin med flera informanter, som också har 

en speciallärarexamen. Måhända skulle detta te sig enklare ett stycke fram i tid, då antalet 

speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning hela tiden ökar. 

Föreliggande studie tränger inte djupare i skillnader i omsorgsbehov mellan grundsär-

skola och träningsskola. Utgör skillnader i omsorgsbehov i verksamheten också en 

skillnad i personalens förhållningssätt i och till det perspektivskifte som grundsärskolan 

gör?  

Jag ser gärna att studier görs kring förändring av terminologi, förhållningssätt och även 

arbetssätt i samband med utveckling och professionalisering; kan grundsärskolans 

utveckling och perspektivskifte sedan kommunaliseringen, beskriven i kapitel 5.3, 

jämföras med den professionalisering som gjordes då dagis blev förskola? 
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