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ABSTRAKT 
 

 

Syftet med studien är att genom intervjuer belysa hur personalen i grundsärskolan 

uppfattar synsätt och attityder gentemot deras elever från grundskolans personal och 

elever. Studien bygger även på deras syn på undervisning, sitt samt grundsärskolans 

uppdrag av idag.  

 

Studien bygger på en empirisk kvalitativ metod gjord med sex yrkesverksamma personer 

på tre olika grundsärskolor. Resultatet visar på att personalen upplever att 

grundsärskolans kunskapsmål blivit tydligare och mer lik grundskolans. Det som präglar 

undervisningen är att den bygger på flexibilitet, struktur, individualisering och konkreta 

läromedel. Tillskillnad från grundskolan ingår det mer vård i grundsärskolan.  

I alla tider har människor som varit avvikande väckt känslor och reaktioner. Människor 

med olika intellektuella funktionsnedsättningar har gått från att vara både hånade, 

förföljda och diskriminerade till att bli mer accepterade i vårt samhälle (Grunewald, 

2008). Resultatet i studien visar dock på att negativa attityder fortfarande lever kvar 

bland barn och vuxna, vilket visar sig tydligast på de skolor där grundsärskolan och 

grundskolan inte integreras med varandra. På de skolor där grundsärskolan var 

integrerade blev eleverna mer accepterade och en naturlig del av miljö. 

 

Nyckelord: Särskola, lärare, upplevelser, attityder, utvecklingsstörning, intellektuella 

funktionsnedsättningar.  
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1  INTRODUKTION 

Genom en empirisk kvalitativ metod kommer vi att undersöka hur personal som är 

yrkesverksamma i grundsärskolan formar undervisningen, hur de uppfattar sitt 

uppdrag, grundsärskolans uppdrag samt hur de uppfattar skolans attityder gentemot 

elever med intellektuella funktionsnedsättningar. Enligt Grunewald (2008) har barn 

med intellektuella funktionsnedsättningar under många århundraden fått kämpa för 

att bli bekräftade som människor och individer med tankar, behov av uttryck och 

känslor som alla andra. Ahlberg (2007) menar att den ideologi som den svenska 

skolan vilar på handlar om människors lika värde. Alla ska vara delaktiga i 

gemenskapen och ha möjlighet att påverka. 

 

I studien kommer vi att använda definitionen intellektuell funktionsnedsättning när vi 

talar om elever i grundsärskolan. De som är verksamma i grundsärskolan benämns 

beroende på situation antingen som personal eller som respondenter. Den empiriska 

delen står för dagens attityder och grundsärskolans uppdrag enligt personalens 

uppfattningar, medan bakgrunden belyser ett historiskt perspektiv. I diskussionsdelen 

ställs personalens uppfattningar av dagens grundsärskola mot bakgrunden och 

tidigare forskning, detta med syfte för att se om eventuella förändringar i 

grundsärskolan skett. 

 

Idén till studien uppkom då vi skrev en projektansökan till Arvsfonden. Projektet 

heter Makt i media – ett utrymme bortom begränsningarna, där personer med olika 

funktionsnedsättningar ska få sin röst hörd i samhället och makt i media genom att 

utöva olika medieformer och publicera resultaten via en nyhetssajt. I samband med 

detta ställde vi oss frågan varför den dagliga verksamheten i Blekinge inte har 

bredare utbud, varför det inte hade satsats på nya och mer utmanade verksamheter? 

Vi fick till svar att det hade de visst och att det hade skett stora förändringar bara de 

senaste 25 åren, men att det tar tid att förändra attityder. Vi har även många års 

arbetslivserfarenhet av aktuell målgrupp och under våra år på lärarutbildningen är vi 

fundersamma över innehållet och saknaden av information om olika 

funktionsnedsättningar samt verksamhetsförlagd utbildning inom grundsärskolan. 

Med detta som grund har fokus legat på att studera hur samhället och skolan har 

förändrat från tidigt 1800-tal fram till idag. De normer och synsätt som finns i vårt 

samhälle präglar även skolan.  
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2              BAKGRUND 
Avsnitten börjar med en beskrivning av innebörden av ett specialpedagogiskt 

perspektiv för att sedan förklara begreppet funktionsnedsättning och definitionen av 

intellektuell funktionsnedsättning. Enligt Skolverket (2012b) måste elever i 

grundsärskolan ha en intellektuell funktionsnedsättning som diagnos för att tillhöta 

denna skolform. Vidare tas integrering och inkludering upp för att sedan belysa ett 

historiskt synsätt och hur målgruppen blivit bemötta i samhället. Till sist beskriver vi 

hur skola och undervisning har sett ut samt hur det ter sig idag.  

 

2.1 Specialpedagogiskt perspektiv  

Studien utgår från ett specialpedagogiskt synsätt, vilket innebär att vi ser på eleven 

med intellektuell funktionsnedsättning som elev i svårigheter och inte en elev med 

svårigheter. Den specialpedagogiska forskningen i Sverige präglades fram till 1970-

talet av den syn som samhället hade gentemot människor med funktionsnedsättningar 

och där man enbart utgick från medicinska och psykologiska perspektiv. Fokus riktas 

numera på att se hinder och svårigheter i miljön istället för att endast se brister hos 

individen. Specialpedagogiken hämtar sin utgångspunkt från flera olika teorier, bland 

annat pedagogik, medicin, psykologi, sociologi och filosofi (Jakobsson & Nilsson, 

2011).  

 

2.2 Begreppet funktionsnedsättning 

 

Begreppet för intellektuell funktionsnedsättning har tett sig annorlunda i olika 

tipsepoker. Men hur definieras det idag? Socialstyrelsen (2012) skriver att 

funktionsnedsättning och funktionshinder är olika begrepp. Funktionsnedsättning är 

en psykisk, intellektuell eller fysisk nedsatt funktionsförmåga. En 

funktionsnedsättning kan uppkomma av flera orsaker som konsekvens av en sjukdom 

eller annat tillstånd. Det kan också uppstå av en medfödd eller förvärvad hjärnskada. 

Sådana sjukdomar, skador eller tillstånd kan vara permanent eller försvinna av sig 

själv. Funktionshinder uppstår då funktionsnedsättningen skapar en begräsning i 

relation till omgivningen. Med andra ord, ett funktionshinder uppstår när miljön inte 

är tillgänglig. Socialstyrelsen påpekar samtidigt att termen ”handikapp” bör undvikas 

eftersom det kan upplevas som stigmatiserande (Socialstyrelsen, 2012). 

 

2.3 Intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning  

 

I studien har vi valt att använda definitionen intellektuell funktionsnedsättning när vi 

talar om elever i grundsärskolan. Jakobsson och Nilsson (2011) däremot har valt att 

använda definitionen utvecklingsstörning. Författarna menar att definitionen av 

utvecklingstörning beror till stora delar på vilket synsätt som finns i samhället. 

Utvecklingsstörning är en term som används för att beskriva intellektuell 

funktionsnedsättning vilket sker i samband med bristande förmåga att klara det 

dagliga levnadssättet. Förr förknippades sättet att leva och vara på med 
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utvecklingsstörningen. Numera vet man att livsmiljön har en stor påverkan. Det finns 

tre olika förklaringsmodeller till utvecklingsstörning. Den 

medicinska/utvecklingspsykologiska modellen utgår från att utvecklingsstörning är 

en följd av brister hos individen framkallade av skador, sjukdomar eller en normal 

variation av intelligens. I den sociala modellen ligger fokus vid de hinder som finns i 

samhället där vissa personer ses som normala och andra som på något sätt är 

avvikande. Definitionen utvecklingsstörning kan styras av vilka ekonomiska och 

kunskapsmässiga resurser som finns i exempelvis skolan. Ett exempel är att antalet 

elever i särskolan har ökat markant på vissa platser i landet, medan det på andra 

platser inte har skett någon som helst ökning. Författarna menar att det finns stora 

olikheter i bedömningen vilka elever som har rätt till särskolan på grund av 

utvecklingsstörning. Genom den miljörelativa eller interaktionistiska modellen 

förstås utvecklingsstörning som en verkan av både individuella egenskaper och 

förhållanden i omgivningen. (a.a.)   

 

Granlund och Göransson (2011) förklarar vad som krävs för att få diagnosen 

utvecklingsstörning. För att en person ska få diagnosen utvecklingsstörning, enligt de 

medicinska kriterierna, är att IQ ligger under 70, en nedsättning av adaptiv förmåga 

och att denna förmåga ska ha inträffat före 16 års ålder. Adaptiv förmåga handlar om 

praktiska, sociala och skolrelaterade färdigheter. Syftet med att klassificera är för att 

få en bred uppfattning hur många personer det finns inom de olika undergrupperna, 

grav, svår, medelsvår och lindrig utvecklingsstörning, så att resurserna kan planeras 

och för att uppskatta behovet av olika typer av stödåtgärder. (a.a) En person med 

grav utvecklingsstörning har svårt att föreställa sig vad som kommer att hända eller 

vad som har skett. För dessa personer saknas tal och de förstår oftast inte talat språk 

och användningen av ord är mycket begränsat. Vid måttlig utvecklingsstörning 

förstår personen tal och har förmåga att tala mer eller mindre. Oftast har de inga 

problem med att förstå bilder och symboler. De kan föreställa ställa sig händelser 

som de har varit med om genom tanken, men har svårt att föreställa sig saker som de 

inte har upplevt. En person som har en lindrig utvecklingsstörning fungerar 

tankemässigt som de flesta människor, men det tar ofta längre tid. Detta även vid 

inlärning. Att räkna avancerade matematiktal är vanligtvis omöjligt att räkna ut i 

huvudet. (Gotthard, 2002) 

 

 

2.4 Synsätt ur ett historiskt perspektiv  

 

Grunewald (2008) menar att inga andra människor har varit föremål för en så stor 

attitydomsvängning som personer med intellektuella funktionsnedsättningar. De har 

varit både oönskade, förskjutna, hånade, fruktade och förföljda under historiens 

gång. Begreppen för dessa människor har varit många och enligt författaren 

användes idiot och imbecillitet, som är en lättare form av idioti, inom psykiatrin enda 

från 1700-talet fram till 1960-talet. Idioti beskrevs som en särskild psykisk sjukdom 
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av franska psykiatrier i början av 1800-talet. Begreppet sinneslöa beskrevs i Sverige 

första gången år 1857.  

 

Söder (2011) beskriver hur man har sett och ser på personer som är avvikande. Han 

menar att människan i alla tider och även i nutid har reagerat och reagerar olika mot 

det som inte anses vara normalt eller någon som är avvikande. Vissa reagerar med att 

känna obehag eller medlidande. Många känner engagemang. Den äldsta 

föreställningen, menar Söder (2011), är att en person med intellektuell 

funktionsnedsättning sågs som en subhuman varelse, vilket innebar att man ansåg att 

de tålde hetta och kyla bättre än andra människor. Detta bidrog till att anstalterna 

som de bodde i inte värmdes upp lika mycket som en vanlig bostad på vinterhalvåret. 

Ett gammalt synsätt var även att man inte trodde att de kände samma smärta som 

andra människor och därför användes inte heller bedövning vid olika ingrepp. (a.a.) 

 

En annan vanlig föreställning som var vanlig förr var att personer med intellektuella 

funktionsnedsättningar var en psykisk sjuk människa och personalen som arbetade på 

anstalterna ansåg att de var ”friska” och de intagna ”sjuka”. Invändningar sågs som 

ett sjukdomssymtom. En annan inställning, och som är vanlig även idag, är ett 

synsätt som av Söder beskrivs som en tycka-synd-om-modell. Enligt detta synsätt 

ansågs personer med intellektuella funktionsnedsättningar lida av sitt tillstånd och att 

de inte förstod att de var annorlunda, vilket resulterade att många kände medlidande. 

Anstalterna präglades av överbeskydd och brist på berättigade krav. Nu skulle man 

få denna målgrupp att bli så lycklig som möjligt. Senare växte ett annat synsätt fram 

som kännetecknades av att personer med intellektuella funktionsnedsättningar kunde 

utvecklas och där funktionsnedsättningen kunde minimeras med träning, tekniska 

hjälpmedel och anpassad miljö. Det visade sig att de kunde mer än man tidigare hade 

anat. Idag har dock ”träningsivern” börjat bli ifrågasatt eftersom man anser att de har 

rätt att vara som de är, känna avkoppling och att de duger som de är. Ett 

helhetsperspektiv där man ser till olika sidor av personligheten, är det synsätt som 

idag präglar samhället, enligt Söder (2011). 

 

2.5 Dagens attityder  

 

När LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, trädde i kraft 1994 

skedde omfattade förändringar för personer med funktionsnedsättningar. Grunewald 

(2001) skriver att riksdagen beslöt att allt ansvar vad gällde omsorgerna för personer 

med intellektuella funktionsnedsättningar skulle överföras från landstingen till 

kommunerna. LSS inriktar sig inte enbart till intellektuella funktionsnedsättningar 

utan omfattar en stor krets av människor med omfattande funktionsnedsättningar. 

Lagen innefattar barn, ungdomar och vuxna med stora funktionsnedsättningar och 

som har betydande svårigheter att klara sin dagliga livsföring. (a.a.) 
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Med lagen utökades rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Målen är 

jämlikhet i levnadsvillkor, full delaktighet i samhällslivet och möjligheten att få leva 

som alla andra. Man talar även om respekt för individen med rätt till 

självbestämmande och integritet samt inflytande och medbestämmande över de 

insatser som ges (Ineland, Molin & Sauer, 2009). 

 

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, som antogs av riksdagen 

2000, betonas att personer med funktionsnedsättningar är medborgare som har 

samma rättigheter och skyldigheter som alla andra (Brusén & Printz, 2006). 

Författarna menar att handlingsplanens titel ”Från patient till medborgare” var ett sätt 

att markera att det var dags för ett perspektivskifte, att handikappfrågor skulle ses 

som vilka samhällsfrågor som helst och som rör mänskliga rättigheter. (a.a.) 

Handlingsplanens mål bygger på att flickor, pojkar, kvinnor och män med 

funktionsnedsättningar ska bli fullt delaktiga, jämlika och få uppleva gemenskap i 

samhällslivet. Arbetet ska inriktas på att undanröja hinder så att personer med 

funktionsnedsättningar kan bli delaktiga i samhället. Andra delar som är centrala är 

bekämpning av diskriminering och att ge förutsättningar för självständighet och 

självbestämmande. Handlingsplanen menar att det fortfarande är vanligt att personer 

med funktionsnedsättningar ses som ”vårdobjekt”. Om handikappolitiken betraktas 

utifrån ett vårdperspektiv är risken att man endast ser vård- och omsorgsbehov, men 

går miste om annat. Demokratifrågan å andra sidan, innebär att man ser människans 

behov och förväntningarna och där vård och omsorg blir en del av behoven. Idag är 

det inte självklart att en funktionsnedsättning i sig innebär vård (Prop. 

1999/2000:79).  

 

2.6 Begreppen integrering och inkludering  

 

Jakobsson och Nilsson (2011) skriver att begreppet integrering betyder 

‘sammansmältning av olika delar till en helhet.’ (a.a. s. 38) Författarna menar att 

integrering ofta kommer på tals när en elev från grundsärskolan blir undervisad i en 

grundskoleklass. Istället, menar de, att det är olika situationer som ska integreras 

istället för enskilda elever för att olika delar ska sammansmältas till en helhet. 

Numera används alltmer begreppet inkludering istället för integrering, vilket innebär 

att alla ska vara innefattade och tillhöra en helhet redan från början. Gemenskap 

beskrivs som viktigt i det inkluderande synsättet.  

 

2.7 Grundsärskolans uppdrag och målgrupp 

 

Grundsärskolan likväl som grundskolan styrs av skollagen som stiftas av riksdagen. 

Grundskolan ingår i ett målstyrt system med ett stort lokalt ansvar. Oberoende om 

skolan är kommunal eller fristående har varje skola huvudansvar för verksamhetens 

utformning med styrning av riksdag och regerings ramar. Grundsärskolan är en 

nioårig skolform. Läroplanen beskriver skolans grundläggande mål och riktlinjer. 
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Normer och värden, kunskapsmål samt elevansvar och inflytande är exempel på vad 

som lyfts fram. Den innehåller även kursplaner som anger målen för undervisning i 

varje enskilt ämne (Skolverket, 2012a).  

 

Grundsärskolan vänder sig till elever med utvecklingsstörning som inte bedöms nå 

kunskapsmålen i grundskolan. Denna bedömning prövas av elevens hemkommun 

och utreds genom en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. 

Placeringen i grundsärskola måste dock godkännas av vårdnadshavare (Skolverket, 

2012b).  

 

Utbildningen ska vara anpassad efter varje elevs förutsättningar och i den mån det 

går vara jämförbar med den utbildning som ges i grundskolan. Betygen har 

betäckningarna A- E, där A är högst. Betyg sätts första gången i årskurs 6 och kan 

sättas då eleven eller dess vårdnadshavare begär det (Skolverket, 2012c). 

 

Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig 

utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i 

samhället. Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom 

ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta 

ämnen enligt grundskolans kursplaner (Skolverket, 2012d) . 

 

Träningskolan är en särskild inriktning som vänder sig till elever som inte kan 

tillgodogöra sig utbildningen grundsärskolan. Fokus ligger på estetisk verksamhet, 

kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning (Skolverket, 

2012d).  

 

2.7.1 Personalens uppdrag i grundsärskolan förr och nu 

 

Vad det gäller normer och värden ska skolan aktivt bidra till att eleven får förståelse 

för vårt samhälles gemensamma värderingar. Elevens fostran och förståelse för 

normer och regler görs i samverkan med hemmet. Läraren ska organisera, leda och 

genomföra en undervisning där eleven får optimala möjligheter att utvecklas och få 

de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Läroplanen 

för grundsärskolan lyfter fram elevinflytande över utbildningen som en viktig del. 

Enligt de demokratiska principerna ska eleven ha möjlighet att påverka, ta ansvar 

och vara delaktig. Läraren skall arbeta för att stärka elevernas självkänsla och tillit 

till sin egen förmåga. De ska hålla sig informerade om elevens bakgrund och 

livssituation samt ta hansyn till varje enskild elevs förutsättningar, erfarenheter, 

behov och tänkande (Skolverket, 2011).  

 

Utifrån tidigare läroplaner och traditioner kan vi se att läraruppdraget har förändrats. 

För specialklasserna på 1900-talet, skriver Berthén (2007), att lärarens roll främst var 

att träna elevernas sinnen, då man trodde att barnen till viss del kunde botas eller 

åtminstone göras mottagliga för undervisning genom träning. Träning av barnens 
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sinnen samt rörelse- och talförmåga ansågs viktigare än förberedelse i läsning, 

räkning och skrivning. Läraren skulle genom träning också forma elevernas identitet 

och beteende för att göra dem bildbara och urskilja dem som inte ansågs dugliga. 

(a.a.) Läraruppdraget har utifrån läroplanerna utvecklats och förändrats och i den 

första läroplanen för särskolan ansågs lärare vara en fostrare som satt på kunskap och 

som skulle utstaka elevens rätta väg. Läraren uppmanades även att ge beröm 

eftersom det anses vara positivare för utvecklingen än att ge klander (Kungliga 

skolöverstyrelsen, 1959). Läraruppdraget beskrevs vid nästkommande läroplan att 

innefatta uppdateringar om elevens attityder och beteende samt att de skulle hålla en 

distans för att inte skapa föra nära relationer (Kungliga skolöverstyrelsen, 1968). Att 

främja elevens personliga utveckling, motivera dem och finna arbetssätt med olika 

material och information som främjar kunskap, erfarenhet och färdigheter samt att 

vara medveten om elevens bakgrund var en viktig del av läraruppdraget i Lsä73 

(Skolöverstyrelsen, 1973). I nästkommande läroplan låg samtalet i fokus och eleven 

skulle ges inflytande och vara delaktig (Skolöverstyrelsen, 1990). I likhet med 

nuvarande läroplan skulle läraren i Lpo 94 forma undervisningen efter elevens 

förutsättningar och behov. Läraren skulle även handleda och stimulera och 

organisera arbetet så att målen kunde uppnås (Skolverket, 1994).   

 

2.7.2 Undervisning förr och nu  

 

Ur läroplanen för grundsärskolan 2011 går det att läsa att undervisningen ska vara 

allsidig och saklig och den ska anpassas efter varje elevs behov och förutsättning. 

Demokratiska arbetsformer ska genomsyra undervisningen och eleverna ska 

förberedas för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Eleverna ska få möjlighet att 

utveckla sin förmåga att ta personligt ansvar. Detta sker genom bland annat planering 

och utvärdering av den dagliga undervisningen, där eleven får välja kurser, ämnen, 

teman eller aktiviteter. När det handlar om kunskap beskrivs den i olika former så 

som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 2011).   

 

Grunewald (2008) skriver att vård och uppfostran låg i fokus för undervisningen på 

1800-talet. På 1900-talet första del tränades eleverna i praktiska färdigheter och där 

sinnesträning fick karaktär av åskådningsundervisning. Läsning och religion kom att 

bli skolhemmens huvudämne och konfirmationen sågs som ett bevis på att 

undervisningen varit framgångsrik och det blev som ett slags medborgarpass. (a.a.) 

Fostran präglade även 1959-års läroplan. Den beskriver även bland annat ämnen som 

friluftsverksamhet, naturvård och sexualundervisning. Verksamhetens mål var att 

eleverna skulle utvecklas till harmoniska, dugliga och ansvarskännande människor 

(Kungliga skolöverstyrelsen, 1959). Individuell- och gruppundervisning fick ett 

genomslag i 1968-års läroplan. Eleven bedömdes bland annat utifrån sitt uppförande 

och ordning. Läraren ansågs behöva ta hänsyn till elevens förmåga att ta till sig och 

följa en norm, samt att se till elevernas olika bakgrunder. Eleven tränades i ADL-

träning som innebar aktiviteter för dagligt liv. Det kunde bland annat innebära att de 
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skulle lära sig att hålla avstånd och inte ställa för närgångna eller för personliga 

frågor samt att inte berätta allt för mycket om sig själv. Läroplanen är detaljerad vad 

det gäller elevens utveckling och undervisning. Där står alltifrån skötsel av den 

personliga hygienen, bordskick, husliga sysslor, fritidsaktiviteter till uppförande på 

exempelvis bröllop eller begravning (Kungliga skolöverstyrelsen, 1968). Nästa 

läroplan beskrivs bilder, föremål, ljud, läroböcker och laborativt material som 

läromedel (Skolöverstyrelsen, 1973). En likvärdig utbildning och en skola för alla tas 

upp i 1990 års läroplan. Den tar även upp att varje individ ska ges möjlighet till 

känslomässig, social-, begåvnings-, kunskaps- och färdighetsutveckling 

(Skolöverstyrelsen, 1990). Elevers nyfikenhet och lust att lära präglade 

undervisningen i Lpo 94 (Skolverket, 1994).  
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3       TIDIGARE FORSKNING  
 

Det finns flertalet forskningar som belyser grundsärskolans integrering i 

grundskolan.  Att däremot hitta forskning som utgår från ett lärarperspektiv i 

grundsärskolan vad gäller undervisning och synsätt var mycket begränsat. De 

avhandlingar vi funnit belyser undervisningstraditioner och synsätt gentemot 

grundsärskolans elever. Den tidigare forskningen är uppdelad i tre olika teman. 

Lärarnas uppdrag i grundsärskolan, undervisning i grundsärskolan och synsätt på 

elever i grundsärskolan.  

 

Författaren Blom (2003) har intervjuat grundskollärare som har ett 

undervisningsansvar i sin klass för elever som vanligtvis går i grundsärskola och 

valde att benämna särskolepedagogik utifrån fem definitioner, individanpassat, 

förberedelse, tid, samt konkreta och flexibla metoder. En annan studie som bygger på 

grundskollärares uppfattning om undervisning och dilemman för inkludering av 

elever i grundsärskolan som är i behov av extra stöd har gjorts av Linikko (2009). 

Även Frithiof (2009) har gjort en studie som bygger på grundskollärares uppfattning 

om grundsärskolan och barn i behov av särskilt stöd, samt vilken människosyn som 

präglar och har dominerat mötet med dessa elever. 

 

Till skillnad från Blom (2003), Linikko (2009) och Frithiof (2009) har Berthén 

(2007) gjort observationer med grundsärskolelärare. Observationer, samtal samt 

uppföljande intervjuer gjordes i en grundsärskoleklass och i en träningsskoleklass. 

Syftet var att studera det särskilda med grundsärskolans pedagogiska arbete.  

 

3.1 Lärarnas uppdrag  

 

Blom (2003) beskriver att målen som lärarna hade för särskoleeleverna varierade och 

att det rörde sig om kunskaper i basämnen, där läsning sågs som särskilt viktigt. 

Andra delar var att skriva och räkna samt att utveckla och stärka självförtroendet och 

att eleverna skulle få intresse och drivkraft för skolarbetet. Lärarna påpekade att 

förutsättningarna för att eleverna skulle få ett stärkt självförtroende låg i en trygg 

undervisningsgrupp och att eleven kände grupptillhörighet. Lärarna poängterade 

också att de arbetade för att stärka elevernas självförtroende genom att undvika att 

eleven behövde känna misslyckande i skolarbetet. Just bland särskoleelever fanns det 

en stark rädsla för misslyckande och detta ansåg några lärare att de var tvungna att ta 

hänsyn till och hitta olika tillvägagångssätt för att minska risken för eleven att 

misslyckas. Ett starkt självförtroende sågs som grunden till inlärning och var bra att 

ha den dagen skolan slutade. Man talade om positiv förstärkning och att försöka 

avstå från att ställa för höga krav som innebar att självförtroendet sänktes eller att 

eleven kände misslyckande. Några andra lärare menade dock att de hade som mål att 
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arbeta för att ha en hög målsättning på särskolans elever men att de utgick från varje 

enskild elevs nivå.  

Även lärarna i Linikkos (2009) forskning talade om att höja elevernas självkänsla. 

Detta kunde ske genom att de förstärkte elevens starka sidor och på så sätt kunde 

eleven få känna sig duktig. 

 

Social fostran var en annan viktig aspekt som togs upp av lärarna i studien av Blom 

(2003). Eleverna skulle lära sig vett och etikett och ha ett trevligt bemötande trots att 

de hade en funktionsnedsättning. Någon pratade även om medvetenheten om vad 

som kunde vänta eleven i det vuxna livet, vilka sociala beteenden som ansågs 

godkända i den miljön. Problematiken som vissa elever hade beskrevs som att de 

hade svårt att tolka andra människor och att de saknade distans till dem. Lärarna 

beskrev situationer där elever exempelvis kunde gå fram till okända personer för att 

prata, vilket inte ansågs vara lämpligt enligt några lärare.  

 

Det sista temat i Bloms (2003) studie som togs upp berörde lust och motivation. 

Lärarna talade om glädjen de hoppades att eleverna kände för att komma till skolan 

samt när de tänkte tillbaka på sin studietid. Någon lärare menade att det skapades 

genom att undervisningen utgick från elevernas intresse. Detta lyfter även Linikko 

(2009) fram i sitt material, där lärarna talade om vikten av att fånga elevernas 

intresse och skapa motivation. Detta visade sig särskilt tydligt då lärarna utgick från 

elevens verklighet vid val av material. 

 

Lärarnas uppdrag benämns, enligt Berthén (2007), utifrån tre centrala delar så som 

språklig träning, läs- och skriv samt skolbänksträning. Med bänkbarn, menar 

författaren att elever som är kompetenta och behärskar de färdigheter, så som att göra 

uppgifter med papper och penna och arbeta självständigt enligt lärarinstruktioner. I 

grundsärskolan var det övergripande målet för lärarna att skapa ett bra klimat där 

eleverna kände att de mötte vuxna som lyssnade och såg dem. Lärarna ville också 

uppmuntra eleverna och få dem att känna sig bra. Arbetet i grundsärskolan var 

skolförberedande och förberedde eleverna för ämnesundervisning. Eleverna skulle 

även kunna vänta på sin tur och sitta stilla. Ordningsregler var något som lärarna tog 

upp som en del av träningen. Lärarna ville att eleverna skulle förstå att klassrummet 

var en plats där lugn skulle infinna sig, dvs. där man pratade tyst och gick istället för 

att springa. Det handlade även om att eleverna skulle lära sig veta när det var okej att 

tala och inte kunde göra det samt hur de skulle tala. Lärarens såg sin egen roll som 

att agera förkommande om en elev höll på att bryta mot en regel. Det som, enligt 

författaren, dominerade grundsärskolan var aspekten av uppfostran och förberedelse 

och att eleverna skulle lära sig att bete sig enligt accepterade normer. Berthén (2007) 

konstaterar att träningssärskolans uppdrag idag har likheter med hur det var i början 

av 1900-talet då eleverna utbildades i arbetsträning istället för i teoretiska ämnen. 
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Det huvudsakliga syftet i träningskolans verksamhet, menar Berthén (2007), var att 

förbereda eleverna för vuxenlivet och bli delaktiga medborgare i samhället. Lärarnas 

främsta uppgift var att skapa möjligheter för eleverna att hantera sin framtida vardag, 

så som påklädning, hygien eller måltider, men även social kompetens som individ, 

grupp och samverkan med samhället. Eleverna skulle även lära sig att förstå tiden 

med veckodagar och årstider. Fokus låg även på att eleverna skulle lära sig att 

uppföra sig som andra som att vänta på sin tur, sitta stilla och framför allt att inte 

uppvisa avvikande beteende.  

 

3.2 Undervisning i grundsärskolan 

 

Bloms studie (2003) tar upp lärarnas syn på undervisningen. Struktur och tydlighet i 

form av förberedelse för vad som väntade eleven under dagen sågs som grunden i 

undervisningen. Majoriteten av lärarna benämnde tid som utmärkande för 

grundsärskolans undervisning. De hade större tillgång till tid och eleverna behövde 

denna tid för att hänga med och reflektera över vad som hände. Eleverna beskrevs 

också vara i behov av lugnare miljöer och metoder för inlärning. Linikko (2009) 

beskriver också struktur samt flexibilitet som framgångsfaktorer för en givande 

undervisning. Lärarens uppgift var att ändra faktorer i omgivningen för att det inte 

skulle uppstå störande eller plötsliga förändringar. Struktur benämndes som rutiner, 

mönster och andra återkommande händelser som gjorde att eleverna kände igen sig 

och kände trygghet i det. Även Berthén (2007) har belyst vad som är det unika med 

grundsärskolans pedagogiska arbete. Grundsärskolan beskrivs som 

undervisningsförberedande medan träningsskolan var mer inriktad på vardagsträning. 

Det som även utmärkte undervisningen av särskoleelever var att den var mer 

individanpassad utifrån varje enskild individ, vilket lärarna tog upp som en utmaning 

då det gällde att hitta uppgifter till alla i klassen. Linikko (2009) visar på andra 

kännetecken i undervisningen, med kortare arbetspass, större variation och att 

eleverna i grundsärskolan var i större behov av stöttning från en vuxen. 

 

Individanpassad träning kan även urskiljas ur Berthéns (2007) material.  Här talade 

lärarna speciellt om det när det handlade om läs och skrivutveckling då en elev 

arbetade tillsammans med en vuxen för att individualisera träningen. Målet för 

undervisningen var att erbjuda en omväxlande undervisningsmiljö och arbetsböcker 

med uppgifter på den utvecklingsnivå som lärarna trodde eleverna befann sig på. 

Konkreta och flexibla metoder benämner även Blom (2003), bland annat genom 

tydliga scheman över dagens aktiviteter.   

 

I undervisningen diskuterades även elevens funktionsnedsättning ur olika aspekter 

för att eleven skulle få förståelse för alla människors olikheter. Detta beskrev lärarna 

kunde ske efter elevens egna initiativ. Lärarna menade på att de ville ge eleverna en 

realistisk bild av funktionsnedsättningen, dels upphovet samt konsekvenser men även 

vilka hjälpmedel som fanns för att minimera funktionsnedsättningen. (Blom, 2003) 
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Diskussioner kring elevernas funktionsnedsättningar togs även upp av lärare i 

Frithiof (2009) forskning. De menade att man måste våga prata om elevens 

funktionsnedsättning för att eleven själv de flesta gånger är medveten om det. Detta 

för att få förståelse för allas olikheter. 

 

Berthén (2007) kan se kännetecken i dels grundsärskolan och träningsskolan där 

arbetsformerna är förskoleliknande, dels vad gäller material, aktiviteter och omsorg 

av eleverna. Liknande arbetsätt beskrivs också av Linikko (2009). 

Grundsärskoleelever beskrevs i likhet med förskolebarn då man använde sig av 

mycket bilder och ordbilder i undervisningen.  

 

3.3 Synsätt på elever i grundsärskolan 

 

De intervjuade lärarna i Bloms (2003) studie var alla införstådda om vikten av 

kunskap om varje elevs funktionsnedsättning. Vissa valde att ta del av utredningar 

som avgjorde elevernas särskoleplacering. Medan andra gjorde ett medvetet val att 

inte ta del av informationen eftersom de ville skapa en egen uppfattning om eleven 

och dennes personlighet.  

 

Frithiof (2009) visar på att eleverna definierades utifrån sina individuella svårigheter 

och att de var en ökande grupp som orsakade lärarna mycket möda. Lärarna 

sinsemellan talade om eleverna som svaga eller begåvade elever. De verkade se 

omöjligheterna framför de faktiska möjligheterna. Någon pratade om att det var svårt 

att se personen bakom funktionsnedsättningen. I enkäterna med grundskollärarna 

visade svaren på att lärarna hade ingen eller väldigt liten erfarenhet av 

grundsärskolan. Lärarna hade uppfattning om grundsärskolans undervisning ställt 

mot traditionell undervisning i grundskolan där grundsärskolan blev en lösning för 

de elever som inte kunde ta till sig kunskaper i samma tempo eller utsträckning som 

elever i grundskolan. Majoriteten av grundskollärarna beskrev att en elev i 

grundsärskolan inte kunde tillgodogöra sig grundskolans utbildning. Grundskolans 

undervisning beskrevs som vanlig och grundsärskolans såg som speciell. Orsakerna 

beskrevs som att eleven hade intellektuella och medicinsiska funktionsnedsättningar, 

vilket bidrog till att en skolgång i grundskolan ansågs vara omöjlig, enligt 

grundskollärarna i studien. Lärarna tog dock även upp grundsärskolans ökande 

elevintag som kunde bero på bristande resurser. Med färre elever i klasserna och en 

mer individanpassad undervisning skulle fler elever klara av grundskolan.  

 

Vidare kunde Frithiof (2009) se både positiva och negativa röster om mötet mellan 

barn i grundskola och i grundsärskola. Särskolan har kanske fortfarande en dålig 

klang som hänger ihop med förr. Några lärare såg mötet som positivt, då de kunde 

stödja varandra, elever i gränslandet kunde få hjälp genom mötet och genom ökad 

rörlighet kunde fördomar om det avvikande minskas. Grundskollärarna menade att 
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de saknade rätt utbildning, kompetens och kunskaper men att de ämnade förbereda 

sig på det goda pedagogiska mötet med grundsärskolan. 

 

Linikko (2009) lyfter fram ett av resultaten i studien som visar på att vissa elever 

krävde mer stöd och fler lärare och de lärare som inte träffade dessa elever dagligen 

kände sig obekväma i samspelet och valde ibland att undvika den. Författaren 

konstaterar dock att det fortfarande finns ett särskiljande i vårt samhälle och 

skolsystem och det visar sig tydligast i avskiljandet av elever med dövhet och 

utvecklingsstörning. Det finns en underförstådd norm i grundskolan och särskolan 

hur den typiske eleven ska vara vilket gör att den avvikande eleven bedöms och 

betraktas utifrån sin funktionsnedsättning eller sitt beteende. För att det ska ske en 

förändring, enligt Linikko (2009), måste lärare se individen och inte enbart 

funktionsnedsättningen. Det är först vid interaktionen som vi lär oss att förstå 

varandra, menar författaren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

4 SYFTE 
 

Syftet med studien är att genom intervjuer belysa hur personalen i grundsärskolan 

uppfattar synsätt och attityder gentemot deras elever från grundskolans personal och 

elever. Studien bygger även på deras syn på undervisning, sitt samt grundsärskolans 

uppdrag av idag.  

 

4.1 Frågeställning 

 Hur uppfattas grundsärskolans uppdrag av dess personal? 

 Hur uppfattar personalen sitt uppdrag i grundsärskolan? 

 Hur beskriver personalen grundsärskolans undervisning? 

 Hur uppfattar grundsärskolans personal synsätt och attityder gentemot deras 

elever från grundskolans personal samt elever? 
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5 METOD 
 

Uppsatsens resultatdel bygger på en empirisk studie genom en kvalitativ 

datainsamling, vilket betyder användning utav verbala analysmetoder av textmaterial 

(Patel & Davidsson, 2011). Enligt författarna bör verbala analysmetoder användas 

för att tolka och förstå exempelvis andra människors upplevelser eller för att få svar 

på frågor som ”vad är detta?”. Ordet empiri betecknar erfarenhet och där kunskaper 

hämtas genom observationer av verkligheten. Syftet med en kvalitativ intervju är att 

utforska och identifiera kännetecken hos något. Det kan exempelvis vara 

intervjupersonens livsvärld eller hur personen uppfattar något. (a.a.) Holme och 

Solvang (1997) skriver att styrkan i en kvalitativ intervju är att den är går att jämföra 

med ett vanligt samtal och en vardaglig situation. Forskaren låter intervjupersonen 

påverka samtalets utveckling. Forskaren måste dock försäkra sig om att få svar på 

sina frågor.  

 

Den empiriska delen står för dagens uppfattningar från grundsärskolans personal om 

grundsärskolans uppdrag, personalens uppdrag, undervisning samt synsätt och 

attityder mot grundsärskolans målgrupp. Bakgrunden beskriver grundsärskolans 

verksamhet förr och nu samt synsätt och attityder ur ett historiskt perspektiv. I 

diskussionsdelen ställs personalens uppfattningar mot bakgrund och tidigare 

forskning. 

 

Vi valde att göra en kvalitativ datainsamling, eftersom vi ville få en djupare 

förståelse för det område vi valt att studera. Intervjuerna byggde på öppna frågor. 

Valet föll på denna metod utifrån Lantz (2007) som beskriver att denna 

intervjumetod möjliggör för djupare och ny kunskap av ett fenomen.  

 

 

5.1 Tillförlitlighet  

 

Validitet innebär att vi måste veta om vi undersöker det som vi har tänkt undersöka. 

Reliabilitet innebär att vi måste veta att vi gör det på ett pålitligt sätt (Patel & 

Davidsson, 2011). Eftersom vi har en del förkunskaper inom ämnet och egna 

erfarenheter blev det lättare att ställa följdfrågor och kunna använda sig av öppna 

frågor vid intervjutillfällena. Vi har en bredd på respondenter, dels olika åldrar, 

yrkesverksamma år, skolor och varierad utbildning. Intervjuerna sker på tre olika 

skolor i en kommun. Genom att intervjuerna sker på olika skolor kan vi få fram ett 

bredare resultat, men samtidigt går inte resultaten att generalisera över hela Sverige. 

 

5.2 Urval 

 

Uppgifterna om respondenterna fick vi genom rektorerna på tre olika grundsärskolor. 

Vi fick uppgifter till dels lärare och skolassistenter. Vi valde att intervjua båda 
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yrkeskategorierna för att få en sådan bred bild av grundsärskolans verksamhet som 

möjligt. Vi tog kontakt med samtliga respondenter där vi förklarade att det var 

frivilligt att delta i intervjun och att de skulle garanteras anonymitet, intervjuns längd 

samt att intervjun skulle spelas in.  

 

Intervjuperson 1: Kvinna. Specialpedagog på en träningskola. Har arbetat inom 

grundsärskolan i 30 år. 

Intervjuperson 2: Kvinna. Resurspedagog. Har läst omsorgsutbildning. Har arbetat 

på grundsärskola i över 30 år.  

Intervjuperson 3: Kvinna: Specialpedagog sedan två år tillbaka. Har arbetat 10 år i 

grundsärskola.  

Intervjuperson 4: Kvinna: Assistent i grundsärskolan sedan 20 år tillbaka.   

Intervjuperson 5: Kvinna. Specialpedagog. Har arbetat i grundsärskolan i 10 år. 

Intervjuperson 6: Kvinna: Specialpedagog. Har arbetat i grundsärskolan i 25 år. 

 

 

5.3 Genomförande 

 

Sex personer deltog i intervjuerna.  En mobiltelefon användes för ljudupptagning vid 

intervjutillfällena, vilket godkändes av samtliga. Varje intervju pågick mellan 15-30 

minuter. Intervjuerna genomfördes enskilt i lokaler på respektive skola. Genom att 

använda ljudupptagning kunde vi koncentrera oss på vad respondenterna sa. Det 

hade inte fungerat om vi skulle anteckna för hand eftersom vi tror att det inte hade 

blivit ett flytande samtal. Även Bell (2006) tar upp fördelarna med att banda en 

intervju och menar då att all fokus kan läggas på respondenterna och garantteras att 

eventuella anteckningar stämmer överrens.  

 

Vid intervjuerna utgick vi från syftet och frågorna i intervjuguiden som också har 

arbetats fram i enlighet med syftet och frågeställningarna. När vi ville veta mer eller 

var osäkra på vad respondenterna svarade, ställde vi följdfrågor. Under 

intervjutillfället försökte vi vara så neutrala som möjligt. Intervjuguiden innehöll fyra 

teman. Den första delen bestod av inledande frågor, hur de uppfattade sitt uppdrag 

och grundsärskolans uppdrag. Sedan ställdes frågor om praktiska detaljer, hur många 

elever de hade samt hur många personal de var. Undervisning var det tredje temat 

där frågorna handlade om hur en undervisningsdag i grundsärskolan kunde se ut. Det 

sista temat innehöll frågor kring hur de upplevde attityder från andra elever och 

personal på skolan gentemot elever i grundsärskolan.  

 

Intervjuerna bygger på öppna frågor som möjliggör djupare och mer ingående svar 

och på så sätt fick vi en djupare förståelse för varje respondent. Lantz (2007) menar 

att öppna intervjuer ger den tillfrågade möjligheten att fritt beskriva det 

betydelsefulla och sin bild av verkligheten.  
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Intervjuerna skrevs ut ordagrant och i resultatdelen diskuterades intervjusvaren ställt 

mot samhällets attityder, läroplaner och undervisningstraditioner ur ett historiskt 

perspektiv.  

 

5.4 Etiska aspekter 

 

I samband med första kontakten skickade ett introduktionsbrev ut till sex 

yrkesverksamma personer i grundsärskolan på tre olika skolor. Brevet inleddes med 

en förfrågan om deltagande, syftet med studien, ungefärlig tidsåtgång, förslag på 

tider samt att deltagandet var frivilligt och att de garanterades anonymitet. Enligt 

Vetenskapsrådet (2012) ska ett sådant brev skickas ut där syftet med studien 

förklaras, att det är frivilligt att delta och vilka som är ansvariga för undersökningen.  

 

Inför varje intervju gick vi igenom ett etikprotokoll där vi förklarade syftet och att 

deras medverkan skulle vara konfidentiell. Patel och Davidson (2011) skriver att 

tillskillnad från anonymitet innebär konfidentiellitet att vi vet vems svar som är vems 

men det är endast vi som har tillgång till dem. Protokollet skrevs under av båda 

parter och ett exemplar tilldelades oss båda. Vi frågade även om vi fick kontakta dem 

i efterhand vid eventuella frågor. Samtliga medgav det. Då vi sammanställde 

intervjufrågorna valde vi att inte nämna någon vid namn och de olika skolornarna 

valde vi att benämna enbart skola.  
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6 RESULTAT 
 

Här presenteras studiens empiriska resultat och svar på frågeställningarna. Avsnittet 

är uppdelat i fyra olika teman där det första avsnittet beskriver hur personalen i 

grundsärskolan uppfattar dess uppdrag. Avsnittet därefter, tar upp hur personalen 

uppfattar sitt uppdrag. I avsnittet undervisning lyfter vi fram det specifika med 

grundsärskolans undervisning. Slutligen berörs attityder och synsätt ur ett 

personalperspektiv.  

 

 

6.1 Grundsärskolans uppdrag 

 

Det första temat som vi kan urskilja i materialet är personalens uppfattning om 

grundsärskolans uppdrag. Tydligare kunskapsmål för grundsärskolan i och med den 

nya läroplanen var ett centralt tema i intervjuerna. Någon personal uttryckte sin 

osäkerhet kring en mer målstyrd verksamhet som mer liknar grundskolan. 

 

Vi är på väg in i en verksamhet som liknar grundskolans med samma mål. Som 

person kan jag bli väldigt vacklande. Vi har elever som går i årskurs två och som 

är åtta år men intellektuellt är 2-3 år. Jag tror att man måste backa på detta. Jag 

kan nästan bli hysterisk av att skriva IUP. Jag tycker det är viktigt med 

grunderna, att klä på sig och uppföra sig. Jag skulle vilja ha det mittemellan. 
(Intervjuperson 5) 

 

Ett annat tema som belystes var att eleverna ska förberedas för att vara rustade inför 

framtiden och kunna bli självständiga. Teoretiska kunskaper och erfarenheter av 

dagliga sysslor som exempelvis påklädning, bordsskick och hygien är andra viktiga 

aspekter. Några av intervjupersonerna benämnde dessa färdigheter som en grund för 

att sedan gå vidare till att läsa, skriva och räkna. Personaluppdraget verkade vara 

väldigt komplext enligt intervjuperson 3. 

 

Det är ett väldigt viktigt uppdrag för att visa rätten till skola för alla barn. Väldigt 

omfattande till komplex. Alltifrån pedagog till hjälpförälder och kontakter med 

andra myndigheter. (Intervjuperson 3) 

 

Vi kan se att tydliga kunskapsmål för grundsärskolan, självständighet och 

förberedelser för framtiden var delar som präglade grundsärskolans 

uppdrag, enligt respondenterna. Uppdraget ansågs vara väldigt omfattade 

och att det innehöll många olika delar som att personalen exempelvis var 

både pedagog och hjälpförälder till att vara den som hade kontakt med 

myndigheter.  
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6.2 Personalens uppdrag  

 

Det andra temat som återkom i intervjuerna var hur respondenterna uppfattade sitt 

uppdrag i grundsärskolan. Respondenterna har olika utbildning och erfarenheter men 

de har alla gemensamt att de har många yrkesverksamma år i grundsärskolan. 

Samtliga respondenter sa att de arbetade i team där alla var delaktiga. En del av 

respondenterna förklarade vikten av betydelsen av att faktiskt prata om elevernas 

funktionsnedsättningar då många själva hade funderingar kring varför de gick i 

särskolan och varför de hade vissa svårigheter. Grundsärskolans uppdrag sågs som 

personalens uppdrag och ett centralt tema var att stötta elever utifrån deras 

förutsättningar och att lägga undervisningen på en rimlig nivå utan att sänka ribban 

för lågt.  

 

Vi ska hjälpa dem att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som lärare måste jag 

ha en idé när jag undervisar men måste samtidigt vara väldigt flexibel utifrån 

elevernas reaktioner och kunna ändra innehållet i undervisningen då vissa dörrar 

stängs och vissa öppnas. Vi har ju inte det samspelet i en dialog som man som 

lärare med elev i grundskolan kan ha, utan hjälpa dem att öppna dörrar. Vi har en 

uppgift att prata om deras funktionshinder, som ibland är jobbiga samtal och ju 

äldre man blir desto mer. Det är tydligare uppdrag idag att förklara vad elevens 

hinder är och hur vi ska jobba för att hjälpa. Jag har en uppgift att belysa utan att 

trycka ner. (Intervjuperson 3) 

 

En intervjuperson nämnde även fostran som en del av uppdraget. 

 

Vi har mycket uppfostran och att man klarar av vardagliga saker som att hänga 

upp jackan, sånt som man tycker är givet. Du får ju inte uppföra dig hur du vill 

bara för att du har ett handikapp. Det är ju inte så att man får springa runt fritt för 

att man har svårt för att sitta stilla. Då får man sitta stilla en liten stund. Vi vill att 

de ska titta på oss mycket när de pratar. (Intervjuperson 4) 

 

Även i detta tema kan vi se att förberedelser för framtiden var viktiga aspekter som 

lyftes fram. En av intervjupersonerna diskuterade vilka färdigheter elevernas ansågs 

behöva i framtiden utefter vad personalen erfarit av livet efter grundsärskolan. 

Intervjuperson 5 berättar: 

 

Jag känner att jag ska fylla deras ryggsäck med saker de har nytta av, att de ska 

få en rik tillvaro. Jag hälsade på i ett gruppboende där mina gamla elever nu bor 

och tänkte att det är det här livet de kommer att leva och vad är det de behöver ha 

med sig för att klara det. Att klara vardagssaker som att åka buss, ta emot gäster. 

Det är sådana saker jag tycker är viktiga. Det är ju guld värt om man kan lära sig 

läsa och de elementära grunderna i matte. Det är viktigt att jag tror på mina 

elever och inte lägger ribban för lågt. (Intervjuperson 5) 

 

När det handlade om personalens förväntningar på eleverna talades det om 

ansvarsfulla elever som skulle få stöd till att veta sina rättigheter i samhället.  
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Jag vill att de ska del av och använder sig av sina rättigheter i samhället och som 

medborgare. Stötta och hjälpa dem till ansvarsfulla människor. Jag ger dem så 

mycket kunskap som möjligt. (Intervjuperson 3) 

 

Tydliga delar i personaluppdraget handlade om att utgå från varje elevs 

förutsättningar, att lägga undervisningen på en rimlig nivå, fostran, förberedelse för 

framtiden i form av träning i vardagsaktiviteter. Det talades även om vikten att 

diskutera elevens funktionsnedsättning.  

 

6.3 Undervisning 

 

Vi kan se i materialet att undervisningen i grundsärskolan bygger på 

individualisering med stöd av konkreta läromedel. Till skillnad från grundskolan 

ingår det mer vård i grundsärskolan. Majoriteten av grundsärskolorna var integrerade 

med grundskolan i några praktiska ämnen, så som idrott och musik. Struktur ses som 

en viktig del då många av eleverna är i behov av det för att må bra, då de inte klarar 

större förändringar. Detta visade intervjuperson 3 på när hon beskrev sin verksamhet.  

 

Vi börjar alltid med tyst läsning utifrån sin förmåga, det kan handla om att lyssna 

på en skiva, titta på bilder eller läsa en skönlitterär bok. Vi lägger mycket tid på 

reflektioner. Vad elever känner efter att ha lyssnat på en lugn låt och vad en lugn 

låt innebär. Om vi ska gå på en teater måste eleverna förberedas på det en lång 

tid innan och ännu längre period är efterarbetet där vi diskuterar vad vi sett och 

känt. (Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 6 tog upp konsekvenser med förändringar i klassrummet.  

 

Vi börjar alltid morgonen med en samling. Jag försöker se att alla dagar se 

likadana ut och gör jag det så är målet en förändring i veckan. Då mår de bäst. Ju 

fler förändringar, ju rörigare blir det. Det märks med en gång. Mer eller mindre. 

(Intervjuperson 6) 

 

Undervisningen kan jämföras med förskolans verksamhet på vissa plan, med mycket 

upprepningar och tydliga scheman med bilder. Detta tog en av respondenterna upp 

under samtalet.  

 

Det här vardagliga som man tar för givet som att kunna årstider, dagar, ja det är 

samma sak varje dag. Det är väldigt förskolelikt med upprepningar. Vi har ett 

schema med bilder vad som ska hända och vilken mat det är. Vi är väldigt 

flexibla. Är det något barn som inte fungerar i en samling en längre stund kan vi 

gå undan med det och så tänjer lite på det till nästa gång. (Intervjuperson 4) 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att resultatet visar på att undervisning som bedrivs i 

grundsärskolan, enligt respondenterna, bygger på flexibilitet, struktur, 

individualisering och konkreta läromedel. Tillskillnad från grundskolan ingår det mer 

vård i grundsärskolan.  
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6.4 Synsätt och attityder 

 

Det fjärde och sista temat belyser personalens uppfattningar av grundskolans 

personal och elever uppfattar grundsärskolans elever. Flertalet respondenter hade 

tidigare erfarenheter av andra grundsärskolor i olika kommuner och beskriva 

skillnaden mellan tolerans och acceptans.  På de skolor där grundsärskolan var 

integrerad i grundskolan var eleverna mer accepterade och en naturlig del av miljön. 

Till skillnad från de skolor där grundsärskolan endast vistades vid fåtal tillfällen, så 

som vid lunch, märktes fler negativa kommentarer, blickar, frågor om elevernas 

beteende och även synpunkter från föräldrar.  

 

Kommer det däremot en grupp utifrån så reagerar de jättestarkt, dessutom ringde 

föräldrar hit och sa ”måste våra barn äta samtidigt? De tycker att det är så äckligt, 

för de dreglar och de tycker de är så obehagligt.” Rektorn sa att i den här matsalen 

äter vi tillsammans så det ville hon aldrig mer höra igen. Det hade vi inte vi fattat 

hur bra det funkar förens vi såg när det inte funkar, så det är inte bara att flytta en 

särskoleklass in i vilken skola som helst utan det tar tid. Sen tar det ju inte evig tid, 

men det krävs att det skapas möten och relationer. Nu kan jag märka att elever kan 

komma in och vilja se hur vi har det. (Intervjuperson 1) 

 

Ett liknande exempel kan vi även se under en annan intervju. 

 

På denna här skolan har särskolan funnits i 40-50 år, så det är så inarbetat här. 

När skolan renoverades fick vi tillbringa tid på en annan skola och där märkte vi 

att särskolan inte var inarbetad. Det var ett helt annat tittande, både från personal 

och elever. Det märktes så tydligt. Det kan ju hända här med. Men det blir mer 

naturligt här. Sen händer det saker. De har ju idrott ihop. Våra elever är ju oftare 

lite långsammare och har inte samma motorik och de märks när de ska spela 

tillsammans. Då kom en kommentar där någon undrade varför de inte kunde ha 

idrott för sig själva. (Intervjuperson 6) 

 

De flesta menade att negativa attityder beror på okunskap och rädslor. De pratade 

också om att barn är ju barn, där av deras svårigheter att förstå att människor kan 

vara olika. Grundsärskolans elever kunde ha funktionsnedsättningar som gjorde att 

de kunde vara framfusiga eller högljudda, detta uppfattades som avvikande och andra 

elever kunde då bete sig illa tillbaka. En respondent berättade även att på den skolan 

hon jobbade var grundsärskolans elever betydligt yngre än de i grundskolan. Då 

kunde grundskolans elever visa mer hänsyn och ta på sig en större omsorgsroll. 

Flertalet av respondenterna menade på att det var värre för elever med osynliga 

funktionsnedsättningar, då omgivningen förväntar sig ett visst godkänt beteende och 

när personen agerar annorlunda kan reaktioner uppstå. En av respondenterna 

diskuterade även deras förflyttning från en grundsärskola till att bli integrerade i 

grundskolan. Först var det på tal att enbart förflytta de tio äldsta eleverna, men 

personalen ansåg att detta kunde innebära en större risk för negativa attityder då de 

ska bli en sådan liten minoritetsgrupp. Vissa nämnde även att annan personal kunde 
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ifrågasätta elevernas uppförande och tycka att grundsärskolans personal skulle ha 

mer koll. Information, integration och utbildning sågs som ett verktyg för att 

minimera rädslor som föder negativa attityder. Att rektorn var väl insatt i 

verksamheten och hade en positiv syn sågs som betydelsefullt för verksamheten, 

enligt en av respondenterna.  

 

En respondent menade att ju mer integrerade de olika skolformerna var desto mer 

märkte de att elever från grundskolan talade om grundsärskolans elever som en 

person och inte som de handikappade. Hon menade att personer med 

funktionsnedsättningar måste synas för att bli accepterade.  

 

Vi måste ut i samhället och visa oss och att våra elever kan hantera samhället. Ju 

mer vi är ute ju lättare blir det. (Intervjuperson 1)  

 

Det talas om en skola för alla, där grundsärskolan ska integreras i grundskolan. Men 

en respondent menar att det likaväl skulle kunna vara omvänt. 

 

Det handlar inte bara om att grundsärskolan ska integreras i grundskolan, utan 

grundskolan ska integreras med oss. (Intervjuperson 6) 

 

I det sista temat talade samtliga respondenter om vikten av att grundsärskolans elever 

måste tillåtas bli en naturlig del av grundskolan för att minimera olikheter och 

negativa attityder. Integration och utbildning sågs som ett verktyg för att minimera 

okunskap och rädslor.  
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7 DISKUSSION 
 

I detta avsnitt ställs bakgrundskapitlet, tidigare forskning, samt studiens empiriska 

resultat mot varandra för att se skillnader och likheter i grundsärskolans uppdrag, 

undervisning, dess personal samt synsätt och attityder gentemot elever i 

grundsärskolan. Detta diskuteras utifrån ett nutids- och historiskt perspektiv. 

 

7.1 Grundsärskolans och dess personals uppdrag 

 

Enligt Skolverket (2012) är grundsärskolans uppdrag att ge eleverna utbildning, 

kunskaper, personlig utveckling och skapa möjligheter för social gemenskap som 

bidrar till ett aktivt medborgarskap i samhället. Någon personal i vår studie talar om 

sitt uppdrag och menar att hon ska stötta och hjälpa sina elever så att de får 

kännedom om sina rättigheter i samhället och som medborgare. Att förbereda 

eleverna, så att de är rustade för framtiden som samhällsmedborgare sågs som en 

väsentlig del i grundsärskolans och personalens uppdrag både i vår studie och även i 

Berthéns (2007). Några respondenter ur vår studie pratar om vardagliga sysslor som 

exempelvis påklädning, bordsskick och hygien och benämnde dessa färdigheter som 

en grund för att sedan gå vidare till att läsa, skriva och räkna. Detta kan även ses i 

Berthéns (2007) studie, där lärarnas främsta uppgift var att skapa möjligheter för 

eleverna att hantera sin framtida vardag. Här nämns exempelvis påklädning, hygien, 

måltider, social kompetens och samverkan med samhället. En respondent talar om 

det liv som väntar hennes elever efter skolan och menar att hon vill ge dem de 

kunskaper som de kommer vara i behov av på exempelvis ett gruppboende. Några 

lärare ur Bloms (2003) och Berthén (2007) studier pratar om medvetenheten om vad 

som kan vänta eleven i det vuxna livet och vilka erfarenheter de behöver ha med sig.  

 

Då vi tänker på skillnaden mellan de lärare i tidigare forskning och våra respondenter 

som uttryckte sina elevers framtid och de som inte gjorde det funderar vi på om det 

är ett medvetet val. För om man redan i grundsärskolan ser sina elever i ett 

kommande vuxenliv på gruppboende kanske man redan där lägger ribban för vad 

man tror att dessa elever kan klara av och på vilken nivå utvecklingsmöjligheterna 

ligger.  

 

Social fostran tas upp som en viktig aspekt i Blom (2003) studie vad gäller vett och 

etikett och ett trevligt bemötande. Uppförande belyses även i vår studie. Att eleverna 

ska kunna uppföra sig trots sin funktionsnedsättning är viktigt, menar någon. 

Respondenterna menar att de ska kunna hälsa på morgonen och de elever som har 

svårt att sitta still kan vara med på samlingen en kort stund för att sedan utöka det till 

nästa gång.  

 

Det är svårt att inte dra paralleller till tidigare läroplaner och undervisningstraditioner 

för elever i behov av extra stöd. Även idag kan vi se att det finns likheter i 
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grundsärskolans uppdrag och för personalen som är verksam i den. På 1900-talet 

talade man om sinneslöa barn som genom sinnesträning kunde om inte botas i alla 

fall göras bildbara. Läraren har haft stor betydelse för elevernas personliga 

utveckling. Det som läraren ansåg vara acceptabelt beteende var det eleven fick 

träning i (Berthén, 2007). Utifrån våra intervjusvar kan vi se att just beteende och 

uppförande återkommer under intervjutillfällena. Vi uppfattar att respondenterna till 

viss del vill normalisera eleverna för att de inte ska uppfattas som annorlunda och 

avvikande. Detta kan vi likaså se tydligt i Bloms (2003) forskning där lärarna 

beskriver grundsärskolelevernas problematik som att de saknar distans till andra 

människor och att de har svårt att tolka dem. Detta tolkar vi som ett beteende som 

kan ses som avvikande i den kultur vi lever i. Samma oönskade beteende ville man 

åtgärda och finns att läsa i läroplanen för särskolan från 1968 då man bland annat 

talar om att eleven skulle lära sig att hålla avstånd och inte ställa för närgångna eller 

för personliga frågor samt att inte berätta allt för mycket om sig själv 

(Skolöverstyrelsen, 1968). 

 

Jakobsson och Nilsson (2011) visar på de synsätt som finns i samhället på avvikelser 

och godkänt beteende, vilket är avgörande för vem som räknas som annorlunda. Vi 

anser att det synsätt som dominerar i samhället vad gäller normer och accepterat 

beteende även präglar skolan. Normer ses olika i olika kulturer, vilket kan innebära 

att ett beteende inte behöver vara avvikande i en annan miljö eller kultur. Skulle en 

elev som saknade distans till andra människor upplevas lika avvikande i exempelvis 

amerikansk skola?  

 

Till skillnad från Blom (2003) och Linikko (2009), där Blom (2003) tar upp att några 

av lärarnas mål bland annat är att stärka elevernas självförtroende och att forma 

undervisningen så att eleverna undgår att känna misslyckande. Och där Linikko 

(2009) talar om att höja elevernas självkänsla och att stärka deras positiva sidor för 

att de ska känna sig duktiga, tar respondenterna i vår studie upp utveckling för 

självständighet och att inte lägga undervisningen på en för låg nivå. En av våra 

respondenter talar om vikten att tro på sina elever och att undervisningen inte görs 

för lätt. Några andra lärare i Bloms (2003) studie tar precis som våra respondenter 

upp att arbeta för en hög målsättning men utifrån varje enskild individs 

förutsättningar.  

 

Vad skillnaderna kan bero på ser vi först och främst hänger samma med vilken 

skolform eleven tillhör. Lärarna i Bloms (2003) studie är grundskollärare som har en 

elev som vanligtvis är placerad i grundsärskola men som får undervisning i en 

grundskoleklass. De respondenter som uttalar sig om rimlig undervisningsnivå i vår 

studie är specialpedagoger och verksamma i grundsärskolan. En anledning till 

skillnader kan vara att eleven som går i grundskolan blir en minoritet jämfört med 

om undervisningen hade skett i grundsärskolan. Grundsärskollärarna som talar om 

att eleven inte ska känna misslyckande, dels kanske inte har erfarenhet av elever i 
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grundsärskolan eller relevant utbildning. Eftersom eleven tillhör grundsärskolan 

anses eleven av någon anledning inte nå upp till grundskolans mål. Läraren kan då 

tänka att den ska vara snäll och hjälpa eleven så att den inte behöver uppleva 

misslyckande genom att utforma uppgifter som inte är så utmanande, vilket gör att 

eleven inte misslyckas, men heller inte utvecklas vidare. Detta kan vi även se i 

Berthéns (2007) där lärarna använder arbetsböcker med uppgifter till eleverna på den 

nivå där lärarna trodde att eleven befann sig.  

 

Självkänsla, självförtroende och misslyckande var inte något som respondenterna i 

vår studie diskuterade. En anledning till det kan bero på att personer utan erfarenhet 

av grundsärskolans elever i enlighet med Söder (2011) känner medlidande och tycker 

synd om denna målgrupp, där av fokus på att förstärka elevens självförtroende och 

undanröja hinder så att eleven aldrig behöver känna misslyckande. Vi ställer oss 

frågan; vem har sagt att denna målgrupp har låg självkänsla och lågt självförtroende? 

Om en majoritetsgrupp ser på denna målgrupp med dessa ögon kan det bli en 

självuppfyllande profetia för elever i grundsärskolan. Varför självkänsla och 

självförtroende inte lyftes fram av våra respondenter kan också bero på hur vi valde 

att formulera intervjufrågorna. 

 

7.2 Undervisning i grundsärskolan  

 

Gemensamt för tidigare forskning och vårt resultat är att grundsärskolans 

undervisning bygger på struktur, tydlighet, flexibilitet, individanpassning, fostran 

och tid. Det som skiljer tidigare forskning mot vårt resultat är att en del av 

personalen i vår studie tar upp vikten av tid för reflektion. Många av eleverna 

benämns vara i behov av struktur, dels om att förberedas vid något nytt samt 

efterarbetet. Vi tolkar det som att respondenterna i vår studie ser grundsärskolan som 

har tillgång till tid och vars elever är i större behov av denna tid för reflektioner. 

Grundskollärare som är med i den tidigare forskningen kanske inte är vana att arbeta 

på detta sätt. Vid exempelvis ett teaterbesök kanske inte grundskolans elever behöver 

prata så mycket om handlingen eller de känslor som uppstår. Däremot kan en elev i 

grundsärskolan ha svårare att förstå sina egna känslor och att andra människor 

upplever samma situation annorlunda, där av vikten av efterreflektioner.  

 

Vid en jämförelse av tidigare läroplaner vad gäller kunskapsmål så säger majoriteten 

av våra respondenter att grundsärskolan numera har högre kunskapsmål och är mer 

målstyrd och lik grundskolan. Till skillnad från nuvarande läroplan la de äldre 

läroplanerna större fokus på att i detalj beskriva färdigheter och beteende som 

önskvärt hos eleven. Däremot kan vi se att fostran fortfarande är viktig del av 

undervisningen.  

 

 

 



28 

 

 

7.3 Synsätt och attityder på elever i grundsärskolan 

 

Vi kan se ett mönster vad gäller synsätt gentemot elever i grundsärskolan. Samtliga 

respondenter i vår studie upplever att det förekommer negativa attityder mot deras 

elever. Det kan handla om kommentarer och blickar. En förklaring till detta, menar 

de beror på rädslor och okunskap. För att minska de negativa attityderna anser de att 

de olika skolformerna måste samverka och att det ska ske från båda håll. Ur tidigare 

forskning går det att läsa om grundskollärares uppfattning om grundsärskolans 

undervisning, dess elever samt mötet mellan de två skolformerna. Här visar resultatet 

på att grundskollärare har ingen eller liten erfarenhet av grundsärskolans elever. De 

som inte träffar dessa elever regelbundet känner sig obekväma i mötet med dem och 

väljer därför ibland att undvika det helt. Grundsärskolans undervisning sågs som 

speciell och var en skolgång för de elever som inte kunde tillgodose grundskolans 

mål. I vårt resultat hävdar personalen att de ser stor skillnad på de skolor där 

grundsärskolan var integrerad i jämförelse med där grundsärskolans elever enbart 

vistades vid enstaka tillfällen.  

 

Utifrån vad som går att utläsa ur tidigare forskning verkar vissa lärare undvika 

grundsärskolans elever. Om inte lärare har kunskap, erfarenhet och vilja – hur ska 

man då kunna förmedla en god värdegrund som accepterar människors olikheter? 

Som vi tolkar resultatet är det lättare att undvika ett sådant möte, men det resulterar i 

att rädslorna kvarstår och grundsärskolans elever förblir de avvikande. Söder (2011) 

skriver om anstalterna där personer med funktionsnedsättningar hölls undangömda 

från samhället. På dessa anstalter ansågs de intagna vara sjuka och personalen sågs 

som det friska. I likhet med detta kan vi tolka dagens synsätt, där elever med 

funktionsnedsättningar ska tränas till att bli normala och inte uppvisa avvikande 

beteenden. Vi upplever att integrering och inkludering är viktiga ledord i dagens 

skola. Men av resultatet ser vi en ”vi” och ”dom” attityd som kan jämföras med 

dåtidens anstaltsundervisning som kategoriserade utifrån det som samhällets ansåg 

vara normalt och önskvärt. 

 

7.4 Metoddiskussion  

 

Vi upplever att det kan vara svårt att tolka och jämföra resultaten från tidigare 

forskning med vår studie på grund av olika syften och val av intervjupersoner. I vår 

studie ligger fokus på synsätt på denna målgrupp då vi ställer frågor hur personalen 

upplever synsätt och attityder på grundsärskolans elever från övrig personal och 

elever. Författarna till den tidigare forskningen har inte valt att belysa synsätt och 

attityder utifrån samma utgångspunkt. Men det som är gemensamt från både tidigare 

forskning och vårt resultat är att dessa skolformer måste mötas för att det inte ska bli 

”vi” och ”dom”, och för att komma ett steg närmare en skola för och med alla.  
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Metoden är en empirisk kvalitativ intervju som bygger på öppna frågor till sex olika 

respondenter med olika yrkesbakgrund men alla verksamma inom grundsärskolan. 

Genom öppna frågor som ställdes kring hur respondenterna upplever saker och ting, 

kan vi se både fördelar och nackdelar. Fördelarna är att svaren blir omfattande och de 

svar som respondenten förmedlar ger en bra bild av deras personliga erfarenheter och 

upplevelser. Nackdelen kan vara att svaren inte blir relevanta utifrån syftet. Våra 

egna erfarenheter av barn med funktionsnedsättningar ser vi främst som en fördel då 

vi hade möjlighet att förstå respondenterna under intervjutillfällena och även fånga 

upp och ställa följdfrågor. Dock kan det bidra till att vi redan från start har en 

bestämd bild av hur grundsärskolan fungerar och där av vet ungefär vilka svar vi kan 

väntas få. Öppna frågor upplever vi kan få olika resultat och vara situationsberoende, 

det vill säga om intervjuerna ägt rum ett par veckor senare hade intervjusvaren 

eventuellt tett sig annorlunda. Hade vi vänt oss till fler respondenter hade resultatet 

möjligtvis skilts sig åt, likaså om vi haft respondenter från andra län. Det som bidrar 

till tillförlitlighet av urval av respondenter är att de alla är verksamma i 

grundsärskolan men på olika skolor. De har även olika yrkesbakgrund men de har 

alla gemensamt många yrkesverksamma år.   

 

Datainsamlingen gjordes utifrån de ljudinspelade intervjuerna som sedan skrevs ut 

ordagrant. De väsentliga delarna i intervjusvaren valdes ut och citerades. Svaren 

sammanfattades utifrån olika teman där citaten användes för att stärka resultatet. En 

risk med att enbart förlita sig på ljudinspelning är att det inte finns någon backup om 

den eventuellt skulle sluta fungera. Vi hade kunnat föra anteckningar men vi valde 

att inte göra det för att inte störa kommunikationen genom att koncentrationen istället 

skulle ligga på att föra anteckningar under intervjun. 

 

Det var relativt svårt att hitta tidigare forskning som belyser hur personal i 

grundsärskolan upplever sitt uppdrag, men även vilka erfarenheter de har kring 

attityder på deras elever från övrig personal och elever. Däremot hävdar vi att vårt 

syfte och frågeställningar blir uppfyllda i resultatet och genom att ställa det mot 

bakgrunden kan det ses och jämföras ur ett historiskt perspektiv.  

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

 

Ett förslag till vidare forskning kan vara hur grundskola och grundsärskola kan mötas 

för att minska attityder. Vårt resultat visar på att det krävs möten och samverkan för 

att det ska finnas möjligheter att minska negativa attityder och fördomar. Tidigare 

forskning likaväl som vårt resultat visar på att väldigt få lärare i grundsärskolan har 

någon erfarenhet och kunskap om elever med funktionsnedsättningar och väljer 

därför att undvika dem. Vi tänker oss vidare forskning som berör lärarutbildningens 

utformning och innehåll samt vilka positiva effektiver det skulle ge om den innehöll 

mer utbildning kring både teori och praktik om funktionsnedsättningar, bemötande 

och verksamhetsförlagsutbildning i grundsärskolan. För att samverkan och möten ska 
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bli verklighet krävs viljan från grundskolan, men så länge lärare saknar kunskap och 

erfarenhet saknar de kanske också motivation att skapa detta möte? 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att dagens uppdrag för personal och 

undervisning i grundsärskolan har liknelser från äldre läroplaner och synsätt i 

samhället. Den genomsyras av fostran och normalisering av avvikande beteenden 

hos eleverna. Däremot beskrivs kunskapsmålen som tydligare och grundsärskolan 

ska kunna jämställas med grundskolan. Vad gäller synsätt på eleverna i 

grundsärskolan ses det okända fortfarande som skrämmande och något som väcker 

starka reaktioner.  
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Bilaga  

 

Introduktionsbrev  

 

Hej!  

 

Våra namn är Caroline Heimfors och Jenny Lenemark och vi läser lärarprogrammet 

på Linnéuniversitet. Vi skriver ett examensarbete hur undervisningen i särskolan ser 

ut. Skulle du vara intresserad av att delta i en intervju som pågår mellan 15-20 min? 

 

Det är frivilligt att delta i intervjun. Du kommer att vara anonym och all information 

som kan knytas till dig som person kommer att raderas när intervjun skrivs ut.  

 

Syftet med intervjun är att få en bild hur din dag som lärare som ser ut i särskolan 

samt hur du upplever attityder mot elever med intellektuella funktionsnedsättningar.  

 

Vid intervjutillfället kommer en bandspelare att användas. Intervjuerna kommer att 

skrivas ut i sin helhet. När uppsatsen är färdig kommer inspelningarna att förstöras. 

 

Intervjun kommer endast att användas till vårt examensarbete.  

 

Maila gärna tillbaka förslag på tider då du skulle ha möjlighet att medverka.  

 

Med vänliga hälsningar Jenny Lenemark och Caroline Heimfors  

jl22jn@student.lnu.se ch22ji@student.lnu.se 

 

mailto:jl22jn@student.lnu.se
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Bilagor 

 

Etikprotokoll 

 

Våra namn är Caroline Heimfors och Jenny Lenemark och vi läser lärarprogrammet 

på Linnéuniversitet. Vi skriver ett examensarbete hur undervisningen i särskolan ser 

ut.   

 

Syftet med intervjun är att få en bild hur din dag som lärare som ser ut i särskolan 

samt hur du upplever attityder mot elever med intellektuella funktionsnedsättningar.  

 

Det är frivilligt att delta i intervjun. Du kommer att vara anonym och all information 

som kan knytas till dig som person kommer att raderas när intervjun skrivs ut.  

 

Vid intervjutillfället kommer en bandspelare att användas. Intervjuerna kommer att 

skrivas ut i sin helhet. När uppsatsen är färdig kommer inspelningarna att förstöras. 

 

Intervjun kommer endast att användas till vårt examensarbete.  

 

Jag har tagit del av ovanstående:                           Jag har informerat om ovanstående: 

 

Datum:                                                Datum:  

 

 

 

Namnförtydligande                      Jenny Lenemark 

 

 

                  Caroline Heimfors 
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Intervjufrågor  

 

 Hur uppfattar du grundsärskolans uppdrag? 

 Hur uppfattar du ditt uppdrag som lärare? 

 Hur många elever respektive personal är ni? 

 Vad skiljer grundsärskolan mot grundskolan? 

 Hur ser en undervisningsdag ut? 

 Hur upplever du attityder och synsätt på elever i grundsärskolan från övrig 

personal och elever? 

 Vad förväntar du dig av dina elever? 

 

 

 

 

 

 


