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Förord	  
 

Med ekonomiskt stöd från Styrelsen för utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet har 

jag haft möjlighet att genomföra föreliggande studie. Jag vill tacka för detta förtroende och 

hoppas att arbetet med fokus på särskolans förändring ska inspirera till fortsatta studier om en 

skolform som jag menar behöver beforskas vidare, såväl utifrån organisatoriska som 

innehållsliga perspektiv.  

 

Jag vill också tacka alla informanter som ställt sin tid till mitt förfogande och som delat med 

sig av sin kunskap och sina erfarenheter. Ni har verkligen försökt att för mig synliggöra de 

förändringar och den omdaning som särskolan står inför, och visat intresse för och 

uppmuntrat mig i mitt arbete. Universitetsadjunkt Barbro Svensson har under hela 

arbetsprocessen varit ett stöd och en stor hjälp i mina strävanden att förstå och utforska en 

skolform med krav på ett reformarbete av stor omfattning. Tack Barbro för din sakkunskap 

och den tid du ägnat åt läsning och kommentarer av mina texter. 

 

December 2014 

Anna-Lena Eriksson Gustavsson 
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En	  särskola	  i	  förändring	  
 
Under de senaste fem åren har reformtakten inom svenskt utbildningsväsende varit hög och 

nya lagar och förordningar ställer krav på genomgripande förändringar på olika nivåer, såväl 

organisatoriska och administrativa som innehållsliga. Förändringarna har gällt både den högre 

utbildningen, i det här fallet lärarutbildningen, den obligatoriska skolan och de frivilliga 

skolformerna.   

 

Utbildningsreformer och reformimplementering är delar som skapas och verkställs på olika 

nivåer. Politiska intentioner och beslut förväntas iscensättas på förvaltningsnivå och det finns 

en åtskillnad mellan beslutsfattare och tjänstemän. Denna situation kan benämnas som ett top-

downförhållande mellan politik och förvaltning. De omfattande utbildningsreformer som 

svensk utbildning har fått förhålla sig till de senaste åren påverkar självfallet lärarutbildning 

och skola var för sig, men ställer också krav på ett nära samarbete mellan den högre 

utbildningen, som ska förbereda lärarstudenten för den framtida verksamheten inom 

grundläggande utbildning, och förändringen inom skolan. Mötet mellan akademi och praktik i 

den praxisnära forskningen är i det här fallet betydelsefull så att påbjudna reformer för olika 

utbildningsnivåer ska bli möjliga att tolka, översätta och genomföra. 

 

Fokus för föreliggande studie är förändrings- och utvecklingsarbete med inriktning på 

specialpedagogiska reformer inom skolformen särskola och inom lärarutbildningen, särskilt 

den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen, speciallärarprogrammet. Nedan presenteras 

därför inledningsvis kortfattat de reformdirektiv som har betydelse för de nämnda delarna 

inom särskolan respektive den högre utbildningen.  

 

Med särskola avses all utbildningsverksamhet för elever med en utvecklingsstörning och 

omfattar således grundsärskolan, gymnasiesärskolan och den särskilda utbildningen för 

vuxna. Den obligatoriska grundsärskolan har två nivåer, grundsärskolenivå och 

träningsskolenivå, och den frivilliga delen inom särskolan benämns gymnasiesärskola.      

 

Skolväsendet	  
 
De senaste reformerna inom skolväsendet regleras av ny skollag, nya skolförordningar och 

nya läroplaner.  
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      Den nya skollagen (SFS 2010:800) utfärdades den 23 juni 2010 och har fortsatt reviderats 

sedan dess (senaste revisionen, SFS 2014:1013) och hösten 2011 trädde den nya Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11, i kraft. 

       

Under 2010 kom en ny förordning om läroplan för grundsärskolan (SKOLFS 2010:255), 

Läroplan för grundsärskolan 2011, och i februari 2012 fattade Riksdagen beslut om ändringar 

i skollagen för gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Ändringarna finns i lag 

om ändring av skollagen, SFS 2012:209. Efter detta lämnade Skolverket förslag till 

gymnasiesärskolans programmål, nationella inriktningar, programgemensamma ämnen och 

vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val till Regeringen och 2013 kom den nya 

förordningen med läroplan för Gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013:148)  

     Läroplan för grundsärskolan 2011 liknar till stora delar grundskolans läroplan och skapar 

genom detta förutsättningar för samarbete mellan de båda skolformerna. I den tidigare 

läroplanen för grundsärskolan stod att undervisning och lärande ska ges och bedömas ”efter 

elevs förutsättningar”. Denna skrivning finns inte kvar i Läroplan för grundsärskolan 2011 

och innebär att grundsärskolan nu, liksom grund- och gymnasieskolan, har blivit en mål- och 

kunskapsstyrd skolform och att bedömningar och betygssättning görs mera likvärdigt. 

Grundsärskolan har en ny betygsskala, A-E, men kriterierna för bedömning av 

elevprestationer inom grundsärskolan är inte desamma som för grundskolans elever. En annan 

skillnad mellan skolformerna är att föräldrar till elever i grundsärskolan även i fortsättningen 

begär ut betyg. Betyg i åk 6 och 7 ska ges med start ht 2012. Träningsskolan är en nivå inom 

grundsärskolan. En elev som ”tillhör” grundsärskolan kan gå i en grundskoleklass och studera 

vissa delar eller ämnen utifrån grundskolans läro- och kursplaner.  

 

Ytterligare beslut om regleringar som påverkar såväl lärarutbildning som verksamma lärare i 

skolväsendet är bestämmelser om lärarbehörigheter och lärarlegitimation. Precis som i 

grundskola och gymnasieskola ställs krav på behörighet och lärarlegitimation (SFS 2011:326) 

för att få undervisa inom särskolan, och det finns även starkare regleringar enligt den nya 

Skollagen vad gäller undervisning för att ge särskilt stöd inom särskolan (SFS 2010:800). 

     Enligt den nya behörighets och legitimationsförordningen (SFS 2011:326) ska lärare i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan, efter genomgången speciallärarutbildning, vara 

behöriga att undervisa i de undervisningsämnen som ingår i den grundläggande 

lärarutbildningen. Särskolan får därmed ett ämneslärarsystem och det har inte varit så 

tidigare inom särskolans verksamhet. Förskollärare och fritidspedagoger har under många år 
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undervisat i grundsärskolan och gymnasiesärskolan men enligt de nya 

legitimationsföreskrifterna är de, efter fullföljd speciallärarutbildning, endast behöriga som 

lärare på träningsskolenivå och på gymnasiesärskolans individuella program.   

 

De ovan beskrivna förändringarna är tydliga tecken på ett nytt förhållningssätt inom 

särskolans område i avseendet att utveckling och lärande fokuseras på ett helt annat sätt än 

tidigare. Alla elevers möjlighet att utvecklas optimalt såväl kognitivt som socialt och 

emotionellt lyfts fram på ett tydligt sätt. För att detta ska vara möjligt ställs således också krav 

på att de lärare som tjänstgör i särskolan ska ha god utbildning och undervisa i de ämnen och 

de kurser som är relevanta med tanke på den tidigare lärarutbildningen. Förändringarna är 

något av ett paradigmskifte och innebär en ny lärarroll med nya didaktiska utmaningar för att 

skapa goda lärmiljöer och lärandemöjligheter för särskolans elever.  

 

Delar av de reformer som idag utgör grunden för och styrning när det gäller utbildning och 

undervisning för individer med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning presenterades 

redan i Carlbeckkommitténs betänkande 2004 (SOU 2004:98). Kommittén arbetade med 

utgångpunkterna att kvaliteten i särskolan skulle höjas och att kontakterna och samverkan 

mellan elever/deltagare med och utan utvecklingsstörning skulle stärkas. Enligt betänkandet 

föreslogs till exempel att (a) bestämmelserna för de olika skolformerna, grund-, gymnasie- 

och särskola, i största möjliga utsträckning skulle vara gemensamma eller utformas på ett så 

likartat sätt som möjligt, (b) barn och unga med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning 

skulle ha samma rättigheter och skyldigheter som andra, (c) likartade regelsystem skulle öka 

möjligheterna till samverkan mellan skolformerna och (d) attityder, värderingar och 

kunskaper var avgörande för samverkan och för att skapa en inkluderande skola. Kvaliteten i 

utbildningen skulle höjas genom bland annat (a) tydliga mål för undervisningen, (b) bättre 

planering och uppföljning, (c) variation i lärandet, (d) samverkan mellan skolformerna och (e) 

personalens ökade kompetens. 

 

Carlbeckkommittens förslag följs således till stora delar upp genom de ovan nämnda nya 

styrdokumenten, Skollag, Läroplan för grundsärskolan 2011 och Gymnasiesärskolan 2013 

samt nya direktiv vad gäller den personal som ska arbeta inom särskolans 

verksamhetsområden. Hur tas då dessa förändringar emot i särskolan? Hur implementeras 

styrdokumentens direktiv? Hur påverkas mötet mellan elev och lärmiljö av mål- och 
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kunskapskrav? Hur påverkas lärares uppdrag i mötet med eleverna och deras lärande och 

kunskapsutveckling? Vilka didaktiska utmaningar blir synliga i förändringsarbetet? 

 

Lärarutbildningen	  
 
Hösten 2011 startade en ny lärarutbildning (SFS 2010:541) vid landets högskolor och 

universitet. Utbildningen organiseras utifrån fyra lärarexamina, förskollärare, grundlärare, 

ämneslärare och yrkeslärare. Studier inom den så kallade utbildningsvetenskapliga kärnan, 

som ingår i samtliga lärarprogram, ska innehålla specialpedagogik och examensordningens 

mål för dessa studier är att studenten efter fullföljda specialpedagogiska studier ska 

 

- visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra hantera 

specialpedagogiska behov (SFS 2010:541) 
 

Alla lärare inom de obligatoriska och frivilliga skolformerna ska således under sin 

grundutbildning förberedas för att vara uppmärksamma på elevers olika behov, känna till 

skolans organisation och möjligheter att stödja elever i studierna. Lärarna bör också känna 

till faktorer av olika slag som kan innebära hinder för elevers lärande och utveckling.  

 

De specialpedagogiska påbyggnadsutbildningarna, specialpedagogprogrammet och 

speciallärarprogrammet, hade reformerats redan några år innan den nya lärarutbildningen 

startade, men har också fått fortsatta nya reformdirektiv under senare år. Hösten 2008 startade 

det nya Speciallärarprogrammet (SFS 2008:132) med två så kallade specialiseringar, en med 

inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling och en med inriktning mot 

matematikutveckling. Under 2010 kom Regeringen med beslut om att ytterligare fyra 

specialiseringar inom Speciallärarprogrammet skulle vara möjliga att starta från och med 

hösten 2011. De fyra nya specialiseringarna var inriktade mot dövhet och hörselskada, 

synskada, grav språkstörning och utvecklingsstörning (SFS 2011:186). Vid Linköpings 

universitet beslutades att erbjuda en av de nya specialiseringarna, utvecklingsstörning, från 

och med ht 2011. För särskolans verksamhet utgör alltså speciallärarprogrammets 

specialisering mot utvecklingsstörning en särskild specialpedagogisk påbyggnadsutbildning 

för lärare, vilken har saknats sedan den tidigare speciallärarutbildningen lades ner 1989. 
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Reformimplementering	  –	  möjligheter	  och	  hinder	  
 

De nya regelverken och reformbesluten innebär med nödvändighet omfattande förändrings- 

och utvecklingsarbete och föreliggande studie har som syfte att synliggöra detta arbete på 

olika nivåer. Det handlar om att försöka förstå reformimplementeringens möjligheter och 

hinder utifrån praktikens exempel och utifrån den forskningsbaserade kunskap som finns om 

utvecklings- och förändringsprocesser. 

 

Mera specifikt handlar det om att studera 

- strategiska planer och satsningar för att möta förändringarna inom grundsär- och 

gymnasiesärskolan 

- organisation, lärarroller och arbetsuppgifter med utgångspunkt i nya styrdokument och 

krav på behöriga lärare 

- didaktiska utmaningar samt bedömning och betygssättning 

- påbyggnadsutbildningars och kompetensutvecklingssatsningars bidrag till att utveckla 

beredskap inför genomförandet av förändringarna. 

 

De ovan beskrivna snabba förändringarna ställer krav på den lärarutbildning som ska 

förbereda för utveckling och undervisning inom särskolan framöver, och för att 

lärarutbildningen och den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund, ställs krav på forskning om de pedagogiska utmaningar, den utveckling 

och de förändringar på olika nivåer som ligger framför. 

 

Studien är således inriktad mot att synliggöra institutioners och organisationers planerade 

förändringar och omstrukturerade verksamhet, detta för att hantera explicita statliga uppdrag 

som formulerats i nya styrdokument och att med utgångspunkt i dessa utveckla och förändra 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan.   
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Styrning	  –	  förändring	  –	  utveckling	  
 

Skolforskaren Gunnar Berg skriver att ”Skolan som institution är en statlig och samhällelig 

inrättning.” (Berg, 2003, s. 22) och lyfter fram den komplexitet som utmärker densamma. 

Komplexiteten visar sig ofta när skolan som institution fokuseras i debatter och uttalanden, 

och när företrädare från olika samhälleliga verksamheter framhåller just sin syn på det som 

han/hon bedömer som de mest centrala och viktiga uppdrag som skolan som institution och 

organisation har. Det kan till exempel vara uppdraget att kvalificera för arbetslivet och för 

arbetsmarknadens behov, att fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare eller 

uppdraget att bilda eleverna och att förmedla kunskap. Det är emellertid inte så att skolan kan 

ägna sig åt det ena eller det andra, utan skolans komplexitet utgörs av att verksamheten ska 

handla om allt detta. Det omfattande, mångfacetterade och breda uppdraget måste emellertid 

ses utifrån den styrning som staten utövar, och den förändring av mer övergripande karaktär, 

som under de senaste decennierna har varit tydlig, har varit att utveckla skolan från en 

urvalsskola till ”en skola för alla”. Alla elever ska i skolan ges möjligheter att utvecklas 

utifrån sina individuella förutsättningar och sina speciella behov. Detta är inte enbart en 

svensk utvecklingstrend och Ball m fl (2012) beskriver på liknande sätt hur brittiska skolors 

uppdrag vad gäller utvecklings- och förändringsarbete under de senaste åren, alltmer 

fokuserat reformer och verksamhet för att alla elever ska ges möjligheter att lära och 

utvecklas. De senaste svenska reformerna som presenterats ovan, och som gäller särskolan, 

skulle kunna tolkas som ett led i att inkludera särskolan i arbetet med att skapa goda 

lärmiljöer och lärmöjligheter för alla elever i den svenska skolans olika skolformer.           

 

Reformarbete och skolutveckling kan enligt Berg (2011) definieras som arbete utifrån 

upptäckten och erövrandet av det frirum som finns mellan institutionens, i det här fallet 

skolans, yttre och inre gränser. De yttre gränserna markeras av centrala regelverk och ramar 

för verksamheten medan de inre gränserna markeras av den kultur och det klimat som råder i 

det pedagogiska vardagsarbetet. Frirummet utgörs således av skillnaden mellan de yttre och 

inre gränserna och ”…skolutveckling kan beskrivas som en process som går ut på att till 

elevers bästa upptäcka och erövra detta tillgängliga - eller outnyttjade - frirum.” (Berg, 2011, 

s. 57). Skolutveckling handlar ytterst om att förändra det pedagogiska vardagsarbetet och 

utnyttja frirummet genom att kritiskt granska gränserna, och i ”det goda samtalet” (Berg, 

2011, s. 58) se möjligheter till utveckling av såväl skolverksamhetens innehåll som form. 

Detta innebär att skolors vardagsarbete kan skilja sig åt på många sätt, men ändå utgöra en 
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verksamhet som ligger i linje med de explicita överordnade uppdrag som centrala 

reformbeslut dikterar.   

 

Berg (2011) talar vidare om betydelsen av en kultur- och dokumentanalys för att förstå ett 

nuläge och för att bestämma färdriktning för ett utvecklingsarbete. Han betonar även vikten 

av förankring i miljön för att ett utvecklingsarbete ska kunna genomföras med ett positivt 

resultat i skolans praktik. Ball m fl (2012) har också studerat hur skolor som institutioner och 

organisationer agerar utifrån komplexa och ibland motsägelsefulla politiska förändringskrav. 

De talar om betydelsen av att tolka och översätta politiska texter till praktiken och att 

handlingsmöjligheterna kan begränsas av ”possibilities of discourse” (Ball m fl, 2012, s. 3). 

Tolkning innebär såväl retrospektion som ett prospektivt tänkande, och översättning har som 

mål att minska gapet mellan politik och praktik (Ball, 1993). Colebatch (2002) uttrycker på 

motsvarande sätt översättningsarbetet som ett sätt att länka text till praxis och Taylor m fl 

(1997) talar om hur reformer genom kreativa tolkningsprocesser ”görs” i praktiken. Balls 

(2003, 2012) begrepp och beskrivningar kan jämföras med Bergs tal om upptäckt, erövring 

och hur skolors olika kulturer och klimat påverkar ett förändrings- och utvecklingsarbete. 

 

Studier och uppföljning av pedagogiskt förändringsarbete är komplicerade beroende på att 

den pedagogiska verksamheten är komplex och svåranalyserad. Det är svårt att få entydiga 

svar på huruvida en specifik satsning lett till ett visst resultat, samtidigt som satsningar 

troligen har samband med de förändringar och utfall som kan iakttas. Ball m fl (2012) anser 

att det inte är möjligt att skapa en linjär modell för hur implementering av ”policy” 

genomförs. Resultatet av implementering utgörs av själva implementeringsarbetet. Faktorer 

som har betydelse för resultat och utfall kan till exempel vara vem eller vad som initierar ett 

förändringsarbete, graden av delaktighet i arbetet, pedagogernas olika kompetens och likaså 

att alla insatser inte är optimala för alla delar i en verksamhet. Tolkningar av utfall måste 

alltid utgå från den/de kultur/-er som råder och vilka hänsynstaganden som gjorts mot 

bakgrund av kulturella skillnader i planering, uppläggning och genomförande av ett 

utvecklingsarbete (Berg & Scherp, 2003). Kritiskt utvärderade och granskade 

utvecklingsprojekt med stöd av Bergs (2011) begrepp frirum och inre och yttre gränser för en 

institutions eller organisations verksamhet, har resulterat i allmänna kriterier för 

framgångsrikt skolutvecklingsarbete. Utvärderingarna har visat att goda resultat kännetecknas 

av att aktiviteterna som genomförts (a) innebär ett i åtminstone något avseende annorlunda 

arbetsinnehåll än det som tillämpades tidigare, och som (b) medfört någon form av positiva 
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effekter för skolans elever och personal som direkt eller indirekt har med elevens lärande att 

göra. (Berg, 2011, s. 63) 
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Genomförande	  och	  metoder	  	  
 
Studiens genomförande, i avseendet insamling av underlag, empiriska data, för att studera 

planering och genomförande av de ovan beskrivna utbildningsreformerna, har pågått från 

tidig höst 2012 till och med hösten 2014.  

Urval	  
 
Med utgångspunkt i studiens fokus och inriktning (se s. 8) har urvalet informanter som 

deltagit hämtats från olika verksamhetsnivåer och från både skola och akademi.  

 

För att synliggöra strategiska planer och satsningar för den här studiens aktuella 

reformimplementering i grundsärskola och gymnasiesärskola, söktes inledningsvis 

information och kunskap på en administrativt hög kommunal nivå. Chefer med övergripande 

ansvar för kommunernas utbildningar kontaktades och likaså centralt placerade 

utbildningsledare med ett särskilt ansvar för särskolan. 

 

När det gällde att få inblick i hur skolorganisation, lärarroller, arbetsuppgifter och didaktiska 

utmaningar hanterades, var det rektorer för grundsärskolan som medverkade som informanter 

och som delgav sina erfarenheter och sin kunskap. Här bidrog också verksamma särskollärare 

med kunskap genom att de studenter, som parallellt med studierna på speciallärarprogrammet 

arbetade som särskollärare, också var informanter. 

 

Studenterna var även nyckelpersoner när det gällde hur akademiska utbildningssatsningar 

skulle kunna bidra till att utveckla lärares pedagogiska färdigheter och förmågor inför 

genomförandet av förändringarna.  

 

Urvalet av informanter kan betecknas som ett så kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 

Vid kontakterna med kommunerna har det varit av stor betydelse att få informanter på olika 

nivåer från en och samma kommun att medverka, detta för att få en helhetsbild av planer inför 

och genomförande av förändringsarbetet. Vid de inledande kommunkontakterna efterfrågades 

därför namn på medarbetare med olika uppdrag inom både förvaltning och skola och 

direktkontakt togs via mail och telefon efter hand som intervjuerna genomfördes. De 

kommuner som kontaktades och som sedan medverkade hade ”egen” kommunal 

särskoleverksamhet. (Det förekommer nämligen att kommuner köper elevplatser inom 
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särskolan av andra kommuner, eftersom det egna elevunderlaget är för litet för att organisera 

goda utbildningsmiljöer för elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning.)  

 

De studenter som deltog som informanter var studenter på det andra och det tredje studieåret 

inom speciallärarprogrammet och med specialiseringsstudier inom området 

utvecklingsstörning. Studenterna informerades muntligt om studien av en undervisande lärare 

respektive forskningsansvarig och erbjöds möjlighet medverka med både skriftligt och 

muntligt deltagande. 

 

Informanterna i studien valdes således ut mot bakgrund av att de på olika sätt kunde förväntas 

känna till och också, i olika omfattning och intensitet, var verksamma i det här aktuella 

reformarbetet.  

 

De forskningsetiska principerna (www.codex.vr.se) har på traditionellt sätt beaktats genom 

hela urvalsprocessen och under studiens genomförande samt i denna redovisning.  

Enkäter	  
 
Datainsamlingen inleddes med en enkätstudie riktad till speciallärarstuderande inom 

specialiseringen utvecklingsstörning. Frågorna i samband med förändringar är ofta många och 

inför starten av de nya specialiseringsstudierna med inriktning mot utvecklingsstörning, 

augusti 2012 och september 2013, genomfördes enkätstudien för att fånga upp de 

speciallärarstuderandes erfarenheter av särskolan som skolform och också förväntningar inför 

de studier som de stod i begrepp att påbörja (Bilaga 1). Studenterna studerar på halvfart och 

tjänstgör parallellt med studierna inom olika delar och ämnen/ämnesområden på 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Deras yrkeserfarenheter från särskolans verksamhet 

varierade från ett till 15 läsår. Studenterna informerades muntligt om studien av en lärare och 

enkäten besvarades i anslutning till studieaktiviteter på campus. De enkätsvar som 

avlämnades samlades in av lärare/seminarieledare efter avslutat arbetspass.  

 

Specialiseringsstudierna omfattar ett av de sammanlagt tre läsåren inom 

speciallärarprogrammet och i slutet av specialiseringsåret, juni 2013 och juni 2014 besvarade 

studenterna återigen en enkät i anslutning till undervisningstillfällen på campus. Denna enkät 

innehöll samma frågor som höstenkäten, men med tillägg som fokuserade hur de uppfattade 

att studierna motsvarade examensordningens måluppfyllelse med särskild inriktning mot 
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kunskaper om särskola och funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, samt om och på vilka 

sätt de medverkade i det förändringsarbete på fältet som nu är aktuellt inom särskolan (Bilaga 

2).  

 
Enkätstudierna har sammanfattats i översiktliga rapporter vilka har presenterats och 

diskuterats dels vid programdagar tillsammans med programmets lärare vid Linköpings 

universitet och dels vid ett nationellt nätverksmöte med deltagare från de utbildningsorter i 

landet som erbjuder specialiseringen utvecklingsstörning inom speciallärarprogrammet 

(Bilaga 3).   

Kommunintervjuer	  
 
Sammanlagt har sex intervjuer med totalt 10 deltagare genomförts i två kommuner i östra 

Götaland. Deltagarna representerade olika verksamhetsnivåer inom kommunerna, från högsta 

förvaltningsnivå till skolledar-/rektorsnivå. Vid tre intervjuer har en informant deltagit, vid 

två intervjuer deltog två informanter och vid en intervju tre informanter. 

 

Intervjuerna genomfördes under hösten 2013 och våren 2014 på deltagarnas arbetsplatser och 

de spelades in med hjälp av en diktafon. Ett skriftligt underlag skickades ut via mail till 

deltagarna före intervjutillfället så att eventuella förberedelser inför intervjun skulle vara 

möjliga att genomföra (Bilaga 4). Intervjuerna inleddes med en kort presentation av studien 

och de samtalsområden som fanns angivna på det utskickade underlaget. Därefter 

uppmanades informanterna att fritt reflektera över de olika områdena. Intervjuerna hade 

således mera karaktären av ett samtal och informanternas berättelser förtydligades genom 

uppföljningsfrågor och korta kommentarer från intervjuaren. Intervjuerna varade mellan 45 

och 70 minuter. 

 

Intervjuerna transkriberades i anslutning till genomförandet och transkriptionsmaterialet 

består av sammanlagt 138 A4-sidor. 

 

I anslutning till intervjutillfällena och även i efterhand överlämnades eller skickades 

dokument av olika slag (promemorior, ppt-presentationer, strategiska planer etc) till 

forskningsansvarig. Dokumenten utgjorde förklaringar och förtydliganden av det som 

informanterna ville förmedla genom sitt deltagande. 



 15 

Studentintervjuer	  
 
Inför studenternas intervjumedverkan, som var aktuell under det tredje studieåret på 

speciallärarprogrammet, informerades de återigen muntligt om studien och studenterna 

uppmanades att anmäla till forskningsansvarig efter informationstillfället om de ville 

medverka i en fokusgruppsintervju. I anslutning till den muntliga informationen delades 

samma skriftliga informationsunderlag ut som sändes via mail till kommuninformanterna 

(Bilaga 4). 

 

Studenterna meddelade sin medverkan till forskningsansvarig via mail och en 

fokusgruppsintervju genomfördes med tre studerande under hösten 2014. Intervjun ägde rum i 

samband med ett utbildningstillfälle på campus. Efter en kort introduktion samtalade de 

studerande med intervjuaren utifrån det skriftliga informationsunderlaget och samtalet som 

varade ca en timme spelades in och transkriberades (21 A4-sidor).   

 

Deltagande	  i	  nätverksmöte	  
 
Förutom enkäter och intervjuer ingick även ett fältbesök i datainsamlingsprocessen. 

Fältbesöket genomfördes under våren 2014 i samband med en nätverksträff för särskollärare 

från flera rektorsområden i en kommun. Nätverksträffen leddes av en så kallad nyckelperson, 

som hade fått utbildning, internt och externt, för att kunna leda utvecklings- och 

förändringsarbetet. 

 

Arbetet vid nätverksträffen innebar samtal om bedömning och betygssättning utifrån 

bedömningsmatriser, och särskilt fokuserades huruvida sambedömning kunde vara en 

framgångsrik metod vid bedömning av grundsärskoleelevers prestationer. Förutom 

informationsmaterial från Skolverket om sambedömning användes autentiska elevomdömen 

som underlag för bedömningsdiskussionen. 

 

Forskningsmetodiskt kan fältbesöket karaktäriseras som ett deltagande fältbesök. 

Forskningsansvarig lyssnade på och deltog i samtalen och förde anteckningar om 

arbetsprocessen under tiden som diskussionen pågick.  
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Reflektioner	  över	  insamling	  av	  data	  
 
De underlag som ligger till grund för tolkning, analys och resultat i föreliggande studie har, 

som framgår ovan, samlats in med hjälp av olika metoder; enkäter, intervjuer, fältbesök och 

dokument. De informanter som medverkat i studien har hämtats från två olika sammanhang, 

kommunal utbildningsorganisation och en akademisk utbildningskontext. Detta grundar sig i 

studiens fokus, nämligen att dels studera den kommunala grundsärskolans och 

gymnasiesärskolans förändring och dels en yrkesutbildning riktad mot verksamhet i 

skolformen särskola.  

 

Den del av studien som särskilt utforskat förändringsarbetet i kommunerna har karaktären av 

en fallstudie. Fallstudien är ett sätt att studera komplexa situationer och enheter för att förstå 

en företeelse. Metoden är förankrad i verkliga situationer och kan vara av stor betydelse för 

att utveckla kunskap inom pedagogikens tillämpade delar (Merriam, 1994). Kännetecknande 

för en fallstudie är att den hämtar empiri från flera olika källor, i det här fallet från såväl 

intervjuer, fältbesök som dokument. I fallstudien är syftet att gå på djupet med en utvald 

situation, person eller händelse, inte för att söka efter något som är vanligt förekommande 

eller generellt utan för att få djup förståelse av den studerade företeelsen. Fallstudiens objekt i 

denna studie var två kommuners förändringsarbete, vilket ledde till att informanter från olika 

nivåer och med olika uppgifter inom de aktuella verksamheterna tillfrågades om medverkan. 

Variationen vad gällde informanternas ansvar, uppdrag och perspektiv gav möjlighet att få 

inblick i hela den komplexa organisation och verksamhet som utbildning i en kommun utgör.  

        Vid de intervjuer som genomfördes i kommunerna deltog olika antal informanter och 

detta förhållande påverkades av informanternas olika befattningar. Jag hade som mål att 

intervjua en typ av befattningshavare vid varje intervjutillfälle. De intervjuer som hade fler än 

en deltagare kan betecknas som fokusgruppsintervjuer, vilket är en intervjumetod som skapar 

möjligheter att få fram ett spektrum av olika uppfattningar och erfarenheter (Berg, 2001). 

Gruppen i sig kan också innebära att deltagarna påverkar varandra i avseendet att framföra 

och delge sina uppfattningar och berätta om erfarenheter på ett nyanserat sätt (Millward, 

1995). Därutöver kan gruppsituationen ha en trygghetsskapande effekt för samtalsdeltagarna 

(Thomson, 2002). De varierade intervjusituationerna, individuell intervju och 

fokusgruppsintervju, kan påverka de data som samlas in. Detta har jag som intervjuare försökt 

att förhålla mig till genom att inleda alla intervjuer med uppmaningen att informanterna skulle 
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berätta fritt utifrån innehållet i det skriftliga informationsmaterialet och min korta inledande 

muntliga presentation. Jag poängterade att vårt möte skulle ha karaktären mera av ett samtal 

än en intervju och att jag önskade att få lyssna till informanternas berättelser. 

        Det fältbesök och de dokument som också utgör empiriskt material från kommunerna 

bidrog till en djupare förståelse av vad som förmedlades vid intervjuerna och innebar 

förklaringar och exemplifieringar på en mera konkret nivå. Dessa data har således bidragit vid 

tolknings- och analysarbetet men har inte citerats eller på annat sätt redovisats explicit i 

resultatavsnitten, eftersom det då skulle vara möjligt att identifiera informanter och miljöer.   

           

I den del av studien som riktades mot den akademiska yrkesutbildningen fram till 

speciallärarexamen, medverkade studenter på speciallärarprogrammet. Studenterna på 

utbildningen rekryteras från hela landet och de har medverkat i studien utifrån sina respektive 

erfarenheter som särskollärare i de kommuner som de tjänstgör.  

        Datainsamlingen genomfördes med hjälp av enkäter och en fokusgruppsintervju. 

Enkäterna bestod av öppna frågeställningar och de besvarades i anslutning till 

utbildningstillfällen på campus. Tidpunkten för enkätgenomförandet kan påverka både 

svarsfrekvens och svarens omfattning, men i det här fallet bedömdes det som en fördel att 

studenterna var studieaktiva och fokuserade på utbildningsinslag om särskola och 

utvecklingsstörning. Det som kan ha varit negativt i sammanhanget är det faktum att 

arbetsschemat under tiden på campus är fulltecknat, och att det kan ha upplevts stressande att 

också hinna med att bearbeta de öppna frågeställningarna på ett tillfredsställande sätt. 

Svarstexternas omfattning på respektive fråga varierade från någon handskriven rad till en 

A4-sida.  

        Av totalt 14 studerande på specialiseringen mot utvecklingsstörning var det endast tre 

studenter som anmälde sig villiga att delta i en fokusgruppsintervju. Återigen kan säkert en 

förklaring till detta vara det fulltecknade arbetsschemat under de campusförlagda 

utbildningstillfällena. Intervjun ägde rum under lunchtid för att inte förlänga de studerandes 

arbetsdag, då många har lång resväg mellan hem- och studieorten. De studerande som deltog 

representerade olika kommuner och både grundsärskolan och gymnasiesärskolan      

Analys	  
 
Det insamlade empiriska materialet i föreliggande studie utgörs av kvalitativa data som har 

tolkats och analyserats med hjälp av en så kallad tematisk innehållsanalys. Huberman och 

Miles’ (1994) lyfter fram vikten av struktur och olika steg för att skapa mening i ett kvalitativt 
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datamaterial och under mitt analys- och tolkningsarbete har jag sökt strukturer och mönster 

som på ett så tydligt sätt som möjligt visar och synliggör det fenomen eller det sammanhang 

som studerats. Forskarens synliggörande av perspektiv och vägval under hela processen är 

avgörande för en tillgänglig och förståelig gestaltning av resultaten (Ely, 1991; Larsson, 2005; 

Stake, 1994). Huruvida forskarens beskrivning och gestaltning av ett fenomen eller en 

företeelse är möjlig att känna igen i mötet med ett annat fall avgörs emellertid av läsaren som 

tar del av forskningen, men är beroende av forskarens förmåga att förmedla sin tolkning. 

Larsson (2001) talar om den heuristiska kvaliteten i den kvalitativa forskningen. 

 

I denna studie har data från samtal, intervjuer, fältbesöksanteckningar och dokument legat till 

grund för analys och tolkning. Genom att inledningsvis upprepade gånger läsa 

intervjutranskriptionerna, lyssna på ljudinspelningarna och läsa anteckningar från såväl 

intervjuer som fältbesök samt dokument, sökte jag, med utgångspunkt i studiens fokus, efter 

utsagor som speglade informanternas erfarenheter och upplevelser av reformdirektiv och 

reformimplementering i särskola och gymnasiesärskola. Detta inledande analysarbete 

resulterade i ett antal teman som grundade sig på utsagor som överensstämde i olika 

avseenden och också utsagor som visade på skillnader och motsatser. Den här analysfasen kan 

jämföras med det som Alvesson och Sköldberg (1994) benämner som primärtolkningar. Jag 

funderade över om temana var möjliga och sannolika mot bakgrund av intervjuernas och 

övriga underlags innehållsliga fokus och den kontext som innehållet speglade. Sannolikheten 

prövades genom att jag ständigt relaterade temana till den helhet de ingick i. Jag pendlade 

alltså i analysprocessen mellan empirins delar och dess helhet. Konkret innebar detta att jag 

försökte skapa mening i mitt material genom att markera avsnitt, meningar och emellanåt 

enstaka ord i texten och laborera med dessa på olika sätt; gruppera, kontrastera och jämföra. 

Ely (1991) beskriver ett sådant arbetssätt som ”cirklar inom cirklar” och att detta skapar 

möjligheter att vaska fram ”de råa faktas mest signifikanta innebörd” (Ely, 1991, s. 154).  

 

I nästa steg av analysarbetet försökte jag gruppera, skapa benämningar/metaforer, kontrastera, 

jämföra och dela upp temana för att förstå relationer mellan dessa och de sammanhang de 

fanns i. Ryen (2004) skriver att en analys av det här slaget …”blir interaktiv genom att data 

och forskarens skrivna text påverkar varandra. Det viktiga med att demonstrera data är att det 

hjälper forskaren att se mönster.” (Ryen, 2004, s. 120). Howitt och Cramer (2008) uttrycker 

på motsvarande sätt detta analysarbete som identifikation av ett antal teman vilka synliggör 

mönster i det empiriska materialet. Det andra steget i min analysprocess, andra gradens 
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tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 1994), innebar således att ytterligare en abstraktionsnivå 

synliggjordes och benämndes. Sammanfattningsvis kan mitt analys- och tolkningsarbete 

karaktäriseras som en induktiv ansats och de upptäckter som då görs kan leda till förståelse av 

processer och fenomen.   

 

För att försöka förstå informanternas uttalade erfarenheter och upplevelser utgick jag i min 

tolkning från att de är förnuftiga människor. Denna utgångspunkt, för att förstå och tolka vad 

människor gör och säger, har en moralisk grund i avseendet att visa respekt för människors 

uppfattningar och handlingar (Gilje & Grimmen, 1992). Utgångspunkten innebär också en 

”intellektuell öppenhet” i avseendet att forskaren aldrig kan utesluta möjligheten att hans eller 

hennes tolkningar kan vara felaktiga.  

 

 

Resultatredovisningen presenteras uppdelad i avseendet att resultat från den del av studien där 

data insamlats ute i de medverkande kommunerna, och som tidigare betecknats som en form 

av fallstudie, presenteras för sig. Resultaten från den del i vilken studenterna på 

speciallärarprogrammet medverkat presenteras dels genom delrapportering av 

enkätundersökningar och dels genom analys och tolkning av fokusgruppsintervjun 

tillsammans med studenter. I rapportens avslutande delar diskuteras emellertid det 

sammanlagda resultatet från hela studien.     
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Särskolan	  tas	  på	  allvar	  
 
Genom tolkning och analys av insamlade data från de deltagande kommunerna framkom en 

tydlig bild av att reformdirektiven och det nu pågående reformarbetet upplevdes positivt av 

informanterna, vilka representerade olika verksamheter och ansvarsnivåer inom kommunerna. 

Detta var reformer som verksamheten hade väntat på och som innebar förändring och 

utveckling av såväl organisation som innehåll i en riktning som hade diskuterats under en tid. 

Ja…, men dom tycker att det här är roligt och äntligen…, alltså på nåt vis…, det är ju bara en 

känsla i och för sig, men jag upplever att särskolan tas mer på allvar, jag upplever det…, och bland 

andra också. 

…alltså mitt intryck, men det var intressant, för det är att man inom både grundsärskolan och 

gymnasieskolan, särskolan, är väldigt positiva till liksom, dom, alltså själva reformarbetet. Alltså 

jag tror att man har väntat lite grann på att man på det sättet också lyfter särskolans 

frågeställningar, där man gör utbildningsuppdraget lite mera skarpare formulerat, …och det tror 

jag alltså, det kan jag ur nån sorts mera lång… längre perspektiv, det var på tiden på nåt sätt…  

De ”skarpare formuleringarna” som nämns i det sista citatet ovan återfinns i de nya 

styrdokumenten skollag och läroplan, och dessa är självfallet centrala för det 

reformarbete som pågår och ligger framför.     

Skolform	  och	  styrdokument	  
 
Särskolan presenteras, genom innehåll och förhållningssätt i direktiv och nya styrdokument, 

som en skolform jämförbar med grundskolan och gymnasieskolan, och upplevdes genom detta 

som en ”riktig” skolform.  

…nu kom det ändå nån sorts tydlighet i den nya skollagen, det här är en skolform, den här  har 

liksom då ett väldigt tydligt uppdrag att utveckla dom här elevernas kunskaper och färdigheter.  

Ja, det blev ju tydligare sen i och med att man fick en läroplan som kapitel ett och två är ju exakt 

lika grundskolans, och sen att man har en betygsskala även så att säga mot grundsärskolan och sen 

träningsskola, det är ju ämnesområden fortfarande, men allting har ju blivit så mycket tydligare…   

Det uppfattades alltså som en viktig förändring att särskolans styrning och arbete mer 

överensstämde med grundskolans, än det hade gjort tidigare. Båda skolformerna, särskola och 

grundskola, hade sitt berättigande och skillnaden var endast att de riktade sig mot olika 

elevgrupper. Kommunerna hade ”legat i startgroparna” inför förändringen och var förberedda 
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för att genomföra det utvecklingsarbete som skrevs fram i de nya reformdirektiven, och delar 

av arbetet hade påbörjats redan innan de nya läroplanerna för grundsärskolan och 

gymnasiesärskolan trädde i kraft. Reformarbetet hade därför redan resulterat i förändringar 

och vissa delar i verksamheten genomfördes nu på samma sätt i de båda skolformerna.  

…sen när nya läroplanen kom så kändes det väldigt naturligt att jobba vidare med dom tankarna så 

att säga, det här med pedagogisk planering och så vidare… Så det finns ju lite bakgrund i det så att 

säga va. 

Men nu har vi kommit långt, tycker jag, med att jobba med det här och det kan man se nu på dom 

här besöken att nu är det… man ska ju lik… jobb så lika som grundskolan som möjligt när det 

gäller dom här delarna med bedömning och planering och så vidare och det är faktiskt en 

verklighet nu ute i grundsärskolorna i X…    

En annan aspekt av likhet vad gäller de olika skolformerna särskola och grundskola var 

uppdraget att ge alla elever förutsättningar och möjligheter utifrån sina respektive specifika 

förmågor och behov. Att våga tala om funktionsnedsättningen utvecklingsstörning lyftes fram 

som nödvändigt och också de pedagogiska utmaningar och möjligheter som detta innebar för 

verksamheten. Oavsett skolform betonades således samhällets och verksamhetens uppdrag att 

skapa goda lärmöjligheter för alla elever, och detta bidrog också till entusiasm och uttalade 

önskningar om samverkan mellan skolformerna. 

…vi måste säkerställa att människor blir väl omhändertagna, …så är det viktigt att samhället 

naturligtvis garanterar ett stöd, och det är ett sätt i det här fallet då vi talat om personkretsen som 

har utvecklingsstörning att då är det en skyldighet för samhället att verka för ett särskilt stöd…    

…så har vi då skapat en bild av att när någonstans går det en gräns där vi säger att vi har en 

utvecklingsstörning och den gränsen är ju egentligen bara fiktiv, den är bestämd att den går där.  

…det är ju mest betingat av omständigheterna i miljön. 

…men eftersom vi har den benämningen att man är utvecklingsstörd så måste vi prata om att det 

faktiskt är så, man får ju faktiskt en diagnos utvecklingsstörd och då måste vi våga säga det. 

De nya styrdokumentens, läroplanernas, tydlighet och betoning på utbildning i avseendet 

ämneskunskaper och färdigheter i olika ämnen, var en annan aspekt som presenterades som 

en positiv förändring för grundsärskolan, och då även för träningsskolenivån. Utbildning var 

ledordet och särskolans alla elever skulle ges optimala möjligheter att förvärva kunskaper. 
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Här handlar det om ett tydligt skifte från ett tidigare omsorgsfokus till en utbildningsfokus, 

och det är i flera avseenden ett utmanande utvecklingsarbete. 

  …i dom grupper man har jobbat med, alltså får dom här eleverna rätt fokus och stimulans på det 

som ändå handlar om en utbildning primärt, och inte ett omsorgsbehov. …så det har vi ju faktiskt 

lagt rätt mycket tid och kraft på för hela förvaltningen. …revidera, bearbeta rutiner, säkerställt att 

vi jobbar på utifrån vad en skärpt lagstiftning och dom nya läroplanerna faktiskt säger att den här 

verksamhets eller skolformen handlar om… 

…det handlade ju mycket om det här med elev- och kunskapssyn… värdegrund, och just det här 

att gå ifrån omsorgs, mer av omsorgsinriktning till kunskapsfokus var ju ett oerhört stort och 

ibland smärtsamt steg… 

Ett sätt att utveckla utbildningskulturen var till exempel att lärare med samma 

ämnesinriktningar sökte sig tillsammans i arbetsgrupper och nätverk för att diskutera de 

utmaningar som reformerna förde med sig. Beskrivningar av dessa aktiviteter 

återkommer i senare avsnitt där organisatoriska aspekter på implementeringsarbetet 

presenteras. 

Förväntningar	  
 
Det fanns höga och positiva förväntningar på den framtida verksamheten inom särskolan och 

inte minst på de elever som skulle få sin utbildning inom denna. Möjligen hade 

förväntningarna på eleverna tidigare varit alltför lågt ställda vad gällde deras kognitiva 

utveckling, men genom de nya styrdokumenten fokuserades alltså utbildning, lärande och 

kunskap tydligt. Att uppmuntra eleverna till studier och utbildning stod på agendan.  

…ser vi att dom här eleverna kan så otroligt mycket mer än vad vi trodde. 

Då är man i träningsklass så alla pratar ju inte utan det är mer tänka, men i 40 minuter satt man och 

olika provade för att lösa det här matteproblemet och dom andra satt kvar… Och sen frågade 

läraren klassen om dom var nöjda, och det var dom ju inte... Det var nån annan som var framme 

och provade, så man löste matteproblemet tillsammans, och det var en sån här aha-upplevelse för 

mig.  

Här lyftes också fram betydelsen av noggranna utredningar före inskrivning i särskolan, detta 

för att inga elever skulle placeras i särskolan på felaktiga grunder. Möjligheterna att eleverna 

skulle få stimulans och stöd utifrån sina förutsättningar och behov stärktes och ökade genom 

väl genomförda kartläggningar av kunskaper och förmågor. Likaså nämndes kontinuerliga 
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uppföljningar av elevers prestationer och resultat som nödvändiga. Alla elever ska mötas 

utifrån sina respektive förmågor och situation och möjligheterna att, trots inskrivning i 

grundsärskolan, få studera enligt grundskolans läroplan i vissa ämnen, var också 

betydelsefullt. 

…alltså så som särskolan i X är lokaliserad så finns ju dom förutsättningarna och så ser det väl ut 

på dom allra flesta håll i landet. 

…och utbyte av kunskap och erfarenheter också… om man lever i en sådan blandad skolmiljö så 

är det naturligtvis mycket lättare att också undvika att fastna i den egna verksamhetens ja… 

normalmått, på nåt vis.  

…alltså begreppet utvecklingsstörning är ju också ett som nån sa… i stunden ett absolut begrepp 

utifrån att det bygger på klara definitioner. Samtidigt förutsätter den ju nånstans hela tiden, och 

inte minst med barn, att det sker nån form av succesiv uppföljning kring hur utvecklas nu den här 

individen… Den utveckling barnet av andra skäl också genomgår gör att man hela tiden måste 

ompröva… 

De positiva förväntningarna inför framtiden visade sig även genom att antalet lärare som 

önskade arbeta inom särskolan hade ökat och möjligheterna att besätta tjänster med behöriga 

lärare uppfattades därmed som mer gynnsamma.  

Alltså hos mig finns det ett sug när jag… söker folk, så vill dom både jobba i träningen och 

grundsärskolan. Såna som hör av sig och undrar om det inte finns någon tjänst ledig och så där, så 

att… så att det finns ett sug. 

Som orsak till denna efterfrågan, att få arbeta inom särskolan, nämndes dels att 

arbetsgruppen lärare i särskolan hade vuxit och dessutom utvecklat former för 

samverkan inom olika områden och dels att arbetssituationen i särskolan uppfattades 

positivt i avseendet att närheten till eleverna var stor och att arbetstakten inte var så hög. 

Det fanns möjlighet att ”man fick jobba färdigt” med de uppgifter som förelåg och 

särskolan omnämndes som ”en riktig skola, en viktig skola och en bra skola”.            

Utmaningar	  
 
Det genomgående och starka positiva förhållningssättet till reformdirektiv och nya 

styrdokument innehöll också funderingar över de utmaningar och mål som reformarbetet 

skulle möta och uppnå. Utmaningarna rörde dels kulturella aspekter och dels kompetens för 

särskolans förändring och utveckling. 
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Skolkulturer	  

Den förändring som enligt de nya styrdokumenten skulle kunna betecknas som en 

förskjutning från ett omsorgsfokus till ett kunskapsfokus för särskolans verksamhet, hade 

inneburit särskilda informations- och arbetsinsatser gentemot föräldrar till särskolans elever. 

Föräldrars reaktioner inför reformarbetet visade sig i oro för att skolverksamheten skulle 

dominera alltför mycket och att den omsorg som föräldrarna menade att eleverna var i stort 

behov av skulle försvinna. Förändringar avseende omsorgsinsatser visade sig bland annat 

genom att sociala aktiviteter förlades efter skoldagens slut, och förändringar avseende krav på 

lärande och kunskapsutveckling innebar oro för hur kunskapsbedömning och betygssättning 

skulle fungera.  

Sen kan man ju också se föräldraperspektivet här, det har ju blivit en ganska tuff resa för dom här 

tre att få föräldrar att förstå att nu är det inte ridning på skoltid och man åker inte och simmar på 

skoltid utan det måste läggas efter ordinarie verksamhetstid. Och det var ju väldigt tuff resa att 

förstå att det finns ju inte med utifrån kursplanerna så utan det är habilitering och det ligger utanför 

skoltiden i mycket högre grad. 

…men det var ju så av hävd och gammal vana, så hade dom gått på alla möjliga specialidrotter och 

åkte iväg på en massa grejer som inte var skola under skoltid… och när vi satte ner fötterna och sa 

att det inte är okej på skoltid utan nu är det skola som gäller, så blev det rätt mycket diskussioner. 

…det finns krav från föräldrar som undrar varför vi inte har mera omsorgen än… varför det är så 

mycket skola och så… 

Det var nån förälder som uttryckte att ”jag skiter väl i kunskapskraven bara, det var omsorgen som 

var det viktigaste. 

Samtal, informations- och utbildningssatsningar hade emellertid organiserats och genomförts 

för att föräldrars oro skulle minska. Det framhölls också att föräldrareaktionerna inte var 

alltför omfattande, utan det var ett antal föräldrar som öppet ifrågasatte de förändringar som 

var en följd av reformarbetet. 

Jag har bara haft några enstaka föräldrar som har drivit det där, man får att upp dom på banan och 

säga att ”nu är det skolform som gäller” annars har jag inte haft nåra såna diskussioner, inte så 

uttalat utan det har varit fåtal då, man får förklara skillnaden så att säga. 

Men nu har vi blandat in föräldrar så den här veckan har vi vår första stora utbildningsinsats 

tillsammans med föräldrar och personal. 
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Delaktighet och samverkan var nyckelord för de insatser som hade genomförts för och 

tillsammans med föräldrar, allt för att minska oro och ifrågasättande av förändringar i 

särskoleverksamheten. I sammanhanget uttrycktes också vikten av att för föräldrar 

regelbundet synliggöra särskolans kontinuerliga kvalitetsarbete, och genom enkäter till 

föräldrarna fick verksamheten förslag på och idéer om hur detta synliggörande på bästa 

sätt skulle kunna genomföras.  

En del i skapandet och upprätthållandet av skolkulturer är de lärare som är verksamma i 

skolmiljön. Medelåldern på lärare inom särskolan i de här studerade kommunerna var något 

högre än inom grund- och gymnasieskolan, och många lärare hade arbetat lång tid inom 

skolformen. Den skolkultur och det klimat som under många år har skapats kan i samband 

med förändrings- och utvecklingsarbete bidra till tveksamheter och ett visst motstånd i 

arbetet. Samtidigt är den gedigna erfarenheten från pedagogiskt arbete i särskolemiljö en 

viktig erfarenhetsbaserad kunskap i mötet med nyanställda lärare i särskolan. 

Jo jag har ju mött motstånd det ska jag inte säga, nu ljuger jag. Jag har ju haft dom som har jobbat, 

kanske nästan, ja… hela sitt liv i särskolan, och nåra som inte var på banan från början… 

faktiskt… tänker jag som inte, för det krävde ju kanske lite förändrat arbetssätt också och det var 

väl det som var den svåra biten. 

Sen har jag ju tre som har jobbat jättelänge så att jag menar erfarenhetsmässigt så är dom ju 

jätteskickliga. 

I grundsär så har jag väl haft äldre, men nu… både en del assistenter och lärare, men dom börjar ju 

trappa av nu, men jag har ju fyllt på med andra som har lärt sig nu och så att… Det har blivit en ett 

jättebra generationsväxling. 

Ja men dom har gått med den äldre som har slutat… och då har lärt upp sig under resans gång, och 

nu är det den som leder gruppen. 

…det är svårt att ta till sig ny kunskap under utbildning… man behöver jobba länge… 

Teoretisk kunskap, handledning i yrkesutövningen och uppbyggnad av erfarenhetsbaserad 

kunskap framträder som viktiga faktorer för att lärare ska kunna möta nya krav och utveckla 

den nya särskolan. Detta är i sig inte unikt för verksamheten i särskolan utan kännetecknande 

för utveckling av pedagogisk verksamhet generellt sett. Möjligen är det emellertid en större 

utmaning för särskolan i det läge som nu råder, med såväl stora pensionsavgångar som ett 

omfattande reformarbete.      
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Kompetens	  –	  behörighet	  –	  legitimation	  	  
 
Inledningsvis presenterades de nya behörighets- och legitimationsföreskrifterna som sedan 

2011 gäller för lärares anställning inom såväl det obligatoriska och det frivilliga skolväsendet, 

grundskolan och gymnasieskolan samt grundsärskolan och gymnasiesärskolan. För 

grundsärskolans och gymnasiesärskolans del innebär detta en övergång till ett 

ämneslärarsystem liknande det som gäller för grund- och gymnasieskolan. Dessutom ställs 

krav på genomgången speciallärarutbildning med specialiseringen utvecklingsstörning för att 

bli behörig särskollärare. Enligt de första direktiven från Utbildningsdepartementet skulle alla 

som anställdes som lärare ha behörighet och uppvisa lärarlegitimation från och med 2015. För 

särskolans del förlängdes detta krav till att gälla från 2018.   

 

I de båda kommuner som medverkat i denna studie har omfattande undersökningar 

genomförts för att kartlägga behörigheterna hos de anställda lärarna och bland annat visade 

kartläggningen att när det gällde särskolans och gymnasiesärskolans lärare var det ett fåtal 

som bedömdes som behöriga.  

        De flesta som var anställda som särskollärare hade en grundläggande lärarutbildning 

men inte den specialpedagogiska påbyggnadsutbildning som krävdes. (Speciallärarutbildning 

inom kunskapsområdet utvecklingsstörning erbjöds för första gång ht 2011.) Förskollärare, 

som enligt de nya föreskrifterna endast var behöriga att undervisa i träningsskolan och på 

gymnasiesärskolans individuella program efter genomgången speciallärarutbildning, 

tjänstgjorde som lärare i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Det fanns också ett antal 

anställda assistenter som inte hade en pedagogisk utbildning men som fanns med i 

undervisningssammanhang.  

        Studiens informanter menade att det var ett näst intill omöjligt krav att alla 

grundsärskolans och gymnasiesärskolans lärare skulle utbildas fram till behörighet till 2018, 

och svårigheterna med att uppnå det målet grundade sig bland annat på att många lärare 

behövdes på ”hemmaplan” för att upprätthålla den pågående verksamheten i särskolan. 

Dessutom fanns det endast ett begränsat antal utbildningsplatser på universitet och högskolor 

att söka till. Informanterna redovisade emellertid strategiska satsningar för att på sikt kunna 

möta de krav som ställdes. 

 

Ett sätt att möta kraven hade varit att satsa kommunala medel för att erbjuda och uppmuntra 

lärare att delta i den nationella satsningen Lärarlyftet. I denna satsning ingår utbildning inom 
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speciallärarprogrammet och specialiseringen utvecklingsstörning, vilken leder fram till 

behörighet som särskollärare.  

Ja då är det så här att vi har som kommun ändå valt att lägga pengar på Lärarlyftet, det är ju 

blandat i hur kommuner har ja prioriterat i den här frågan. Men vi har prioriterat ganska tydligt 

lärarlyftsutbildningarna så att se till att skaffa eller erbjuda möjligheten och då har vi ju prioriterat 

vilka lärargrupper som i första hand ska erbjudas och då har ju speciallärarutbildningen ändå varit 

en del av det. 

Men det är ju en strävan hos oss, vi försöker att utbilda våra lärare. Vi har ju fortsatt under alla 

dom här tre åren på olika vis och sen försöker vi ju få dom att läsa på Lärarlyftet och andra bitar. 

…dom läser inom Lärarlyftet och kommunen ställer upp absolut. 

…men tanken är ju ändå att alla lärare har fått som vi tycker ganska förmånliga villkor att läsa in 

sin behörighet med 80%:s betalda studier…  

Några lärare som deltog i Lärarlyftskurserna upplevdes som betydelsefulla resurspersoner i de 

skolmiljöer som de, parallellt med studierna, arbetade i. De hade möjlighet att problematisera 

den erfarenhetsbaserade kunskapen under de akademiska studierna och de kunde knyta teori 

till den praktik som de befann sig i. Individens kunskaps- och färdighetsutveckling blev en del 

i hela skolmiljöns kompetensutveckling.  

Jag tycker att det är jättepositivt dom som går Lärarlyftet nu för dom… dels så gör dom ju arbeten 

i sina arbetslag av olika slag, det är ju studier och grejer och don pratar och diskuterar. Och just det 

här att dom jobbar och studerar samtidigt, dom har dels erfarenhet som dom snabbt liksom kopplar 

till vad dom vet redan till det dom läser, men sen kan dom praktisera direkt när dom kommer nästa 

dag, vilket är en jättefördel. Alltså dom tillför jättemycket nu. …Så jag försöker jobba ännu mera 

att dom ska kunna hålla studiedagar och så här för att dom ska… vi ska bli ett. 

Utbildningsutmaningarna fick emellertid inte stå helt oemotsagda och ifrågasättanden om 

deras betydelse och nödvändighet uttrycktes av informanter på olika nivåer i kommunernas 

utbildningsorganisationer. Ifrågasättandena utgick bland annat ifrån begreppen kompetens 

och behörighet, och det framgick klart att informanterna ansåg att särskolans personal idag 

hade god kompetens, grundad på erfarenhetsbaserad kunskap, för att fullgöra sitt uppdrag och 

också för att medverka i det förändrings- och utvecklingsarbete som var aktuellt. 

Speciallärarutbildningen innebar en personlig storsatsning och såväl tidsmässig som 

ekonomisk ansträngning för den enskilda individen lyftes fram. Denna utbildning är, som 

tidigare nämnts, grunden för att kunna anställas som behörig lärare i särskolan och utbildning 
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och kompetens betraktades i kommunerna ha stor betydelse för att professionellt kunna arbeta 

som särskollärare. Tveksamheterna gällde omfattningen av speciallärarutbildningen i relation 

till många särskollärares långa erfarenhet av undervisning i särskolan. Den 

erfarenhetsbaserade kunskapen upplevdes inte tillgodoräknas i den omfattning som önskades, 

men det ska påpekas att utbildning i sig inte ifrågasattes. 

Nej men alltså, jag tycker… jag känner att vi har en, dom som jobbar då både grund, inom 

grundsärskolan generellt, och både grundsär och träning har en bra kompetens.  

…man känner sig kanske inte fullt ut motiverad utifrån att man… lite, många känner sig nog rent 

ut sagt lite påhoppade, alltså man har gjort, tycker man, ett gediget arbete utifrån en väl upparbetad 

kompetens och men tycker att kvalitetsnivån , och det är den, jag delar deras uppfattning, den är 

ofta ganska hög och… Det är klart, ingen säger ju egentligen nej till att vi ska ha ännu högre 

kunskaper hos lärarna men det ska ju nånstans stå i nån sorts proportion till insatsen här…   

…man har jobbat så många år inom det här gebitet, så ska man tvunget börja studera… och göra 

samma sak sen. Lite mer kunniga förhoppningsvis men…  

Andra funderingar rörande kraven på behörighetsgivande speciallärarutbildning gällde 

huruvida utbildningen var nödvändig för att lärare skulle klara sina arbetsuppgifter i olika 

delar av särskolans verksamhet, och också konsekvenser som utbildningen kunde få för 

särskolans verksamhet i avseendet samverkan med grundskola och gymnasieskola.  

…och det med, vad är behörighet i träningsskolan, för behörighet har jag ju uppfattat att det är när 

man ska sätta betyg och det är ingen som ska sätta betyg i träningsskolan, …men varför… vilka 

måste vara behöriga och hur många behöriga måste vi ha…  

Vi köper in NO-lärare från grundskolan, då man säger… dom kommer ju aldrig att ha en 

speciallärarutbildning mot utvecklingsstörning också… Och jag tänker att om vi skulle försöka 

skapa dom skolorna där, då skulle det bli enheter som skulle vara separerade avskilda och så, och 

då har vi förlorat så himla mycket annat som är mycket mycket viktigare… 

Behörigheter och andelen behöriga lärare ifrågasattes således och även rimligheten i att med 

ett ämneslärarsystem i särskolan och gymnasiesärskolan, tillgodose kraven på alla lärares 

behörighet för tjänst som lärare i särskolan. I anslutning till dessa uttalanden nämndes att 

särskolans elevunderlag hade minskat något de senaste åren och det hade resulterat i 

sammanslagningar och färre särskoleenheter. Uttalanden om att ”särskolan är ändå en liten 

organisation” visade på tveksamheter vad gällde möjligheten att uppfylla de krav på lärares 

behörigheter som ställs enligt de nya föreskrifterna.   
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Jag tror även i stora kommuner så kommer vi ha ett bekymmer kring det här att hur ska vi faktiskt 

kunna tillgodose att grundsärskolans elever möter… alltså behöriga lärare i varje ämne ut det 

perspektivet som behörighetsförordningen ger och jag kan ibland tänka ”ä det riktigt rätt tänkt”…  

En tydlig strävan i kommunerna var att det undervisningsuppdrag som särskolan har ska ledas 

och genomföras av personer med en grundutbildning som lärare. De assistenter som idag 

fanns i verksamheten gjorde gedigna och viktiga insatser, men betydelsen av en pedagogisk 

utbildning för undervisning och handledning övervägde vid nyanställningar.  

…sen finns det vissa assistenter, några assistenter och så också som behövs, men vi har ju försökt 

att få bort fler och fler assistenter, så när det är nån assistent som slutar försöker vi anställa en 

lärare i stället. 

Däremot har jag ju… några elevassistenter, fast dom jobbar jag bort lite där nu. 

Förskollärare med tjänst på träningsskolenivå och gymnasieskolans individuella program 

bedömdes ha relevant grundutbildning för sitt uppdrag, förutom kunskaper och färdigheter för 

att möta de nya läroplanernas krav avseende elevernas skriftspråkliga lärande och utveckling. 

Verksamma förskollärare saknade i stor utsträckning utbildning inom grundläggande läs- och 

skrivundervisning inom ramen för sin förskollärarexamen.       

Jag har absolut rätt folk i träningsskolan till exempel, väldigt mycket förskollärare. Det dom kan 

sakna ibland som dom kanske skulle haft, det är läs- och skriv. 

Förutom den behörighetsgivande speciallärarutbildningen fanns det således behov av 

kompletterande utbildning för att möta de nya utbildningskraven på träningsskolenivå. Nya 

förstelärare med utvecklingsuppdrag och en skolorganisation där kollegialt lärande och 

möjligheter att få specialpedagogisk handledning finns, var förslag på insatser för att 

tillgodose lärares kompetensutveckling av mera begränsad omfattning. Stöd av behöriga 

speciallärare nämndes även som en kommunal resurs vid kompletterande utbildning av 

begränsad omfattning.   
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Reformerna	  tas	  på	  allvar	  
 
Kännetecknande för kommunerna som medverkat i denna studie var ett tydligt engagemang 

och medvetna satsningar för att förändra och utveckla grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

i enlighet med de nya reformer som beslutats. Den positiva inställningen till innehållet i 

reformdirektiven, som presenterades i föregående avsnitt, kan skönjas även när det gällde 

själva det organisatoriska arbetet med att implementera förändringarna i vardagens 

pedagogiska utmaningar. Olika nivåer i den kommunala organisationen samverkade för att 

skapa ”Sveriges bästa särskola”, och lyfta fram särskolans starka ställning i kommunen.   

Omorganisation	  -‐	  ledning	  

Beslutsamheten och engagemanget för särskolan visade sig i genomgripande och tydliga 

organisatoriska förändringar i kommunernas utbildningsverksamhet. Förändringarnas 

huvudinriktning och syfte var att skapa sammanhållning och överblick över 

särskoleverksamheten, samt att skapa förutsättningar för ett tydligt och kompetent ledarskap i 

grundsärskola och gymnasiesärskola. Kommunerna hade granskat och analyserat 

särskoleverksamheten med utgångspunkt i tidigare verksamhetsutfall och erfarenhetsbaserad 

kunskap, samt självfallet också utifrån de nya reformdirektiven. Såväl brister som 

utvecklingsmöjligheter synliggjordes i dessa översyner och resulterade alltså i nya strukturer 

och strategiska satsningar. 

…så det var en x-organisation som inte funkade. …och det var i den nya miljön som idéer väcktes 

om hur vi ska se ut framöver nu… vi har kommit överens om att vi måste samarbeta bättre och när 

då läroplanen kom då var man överens om att nu ska vi inte låta det här bli enskilda projekt ute på 

enheterna eller på områdena, utan nu ska vi verkligen signalera. …det ska vi bygga tillsammans 

och säkerställa att det här når ut på samma sätt till alla enheter. 

…och det där tog jag ju till mig rätt tidigt när man höll på med… för man kunde säga att det fanns 

ju redan, ja för fem, sex, sju, åtta år sen en bristande överensstämmelse mellan hur huvudmännen 

organiserade inte minst sin särskoleverksamheten…  

Med något olika uppdrag och uppgifter fanns det idag centralt placerade utbildningsledare 

med ett särskilt ansvar för kommunens grundsärskola och gymnasiesärskola. Organisationen 

på skolenhets- och rektorsnivå var också förändrad med syfte att samla nödvändig och 

relevant kompetens, men också för att tydliggöra särskolans ställning och verksamhet i den 

lokala utbildningsorganisationen.  



 31 

…så har det ju skett succesivt då steg för steg en förändrad organisation med att färre skolenheter 

bedriver grundsärskoleverksamhet för att säkerställa att vi har en högre kompetens på dom enheter 

där man har grundsärskola. 

Regelbundna kontakter och möten med uppföljningar och utvärderingar genomfördes dels 

mellan utbildningsledare och skolledare och dels mellan skolledarna inom kommunen. Det 

hade skapats verksamma och aktiva nätverk mellan central och lokal nivå, som regelbundet 

möttes och diskuterade utvecklings- och förändringsarbete. 

Pedagogiskt	  utvecklingsarbete	  
 
De nya styrdokumenten, skollag och läroplaner, som trädde i kraft 2011 och 2013, och som 

skulle implementeras i skolverksamheten, var nya för såväl grund- och gymnasieskola som 

grundsär- och gymnasiesärskola. Det faktum att den innehållsliga överensstämmelsen i 

styrdokumenten för de båda skolformerna var relativt omfattande, påverkade möjligheterna 

till samverkan i det initiala implementeringsarbetet. Som exempel på denna samverkan 

mellan skolformerna nämndes gemensam utbildning av så kallade nyckelpersoner, vilka 

skulle ansvara för och leda utvecklingsarbetet på lokal nivå och gemensamma studiedagar för 

alla skolpersonal. Kommunerna byggde upp en struktur och en gemensam kalender med 

”fasta tider” för implementeringsinsatserna i skola och särskola. 

 

Nyckelpersonerna, som ledde utvecklingsarbetet på sina respektive skolenheter och i sina 

lärararbetslag, medverkade också till att etablera lärarnätverk med lärare från olika enheter 

och rektorsområden i kommunerna. Vid nätverkssamlingar arbetade lärarna till exempel med 

tolkningar av läroplanernas målskrivningar, kursplanernas innehåll samt bedömning och 

betygssättning. Bedömningar inom särskolan hade tidigare utgått från elevens förmågenivå, 

medan bedömning och betygssättning enligt de nya styrdokumenten utgår från mål som ska 

uppnås och kriterier för måluppfyllelsen. 

…man måste, man måste ge sig tid att diskutera, prova och ompröva och så diskutera igen. …Ja 

men just diskutera… kriterierna hela tiden och allting, så då går det, då går det. Men sitter du 

ensam och ska tolka, ja då är det… då kan jag säkert skriva under på att då är det omöjligt… Och i 

den här diskussionen, dialogen tillsammans i ämnesgruppen är ju jätteviktig… 

Nätverksarbetet bidrog enligt informanterna till samsyn i tolkning och implementering, men 

var också forum för kompetensutvecklingsinsatser av olika slag. I dessa satsningar kunde, 

förutom lärare, även assistenter delta. Många nätverk hade fortsatt sitt arbete även efter det att 
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det initiala implementeringsarbetet hade avslutats och innehållet i arbetet hade vidgats till att 

omfatta nya pedagogiska frågeställningar och utmaningar. 

Vi har ju våra lärarnätverk, det har vi ju fortfarande. Det är tredje året vi kör nu och just nu läser vi 

xx:s bok och jobbar efter den. Vi utbildar fortfarande assistenterna med… dom har fått… för vi 

behöver höja nivån där. 

Och det har ju blivit andra…, det har ju inte bara blivit läroplan, Dom har ju liksom hittat andra 

saker med… och… 

Andra lärargrupperingar, ämnesgrupper, hade också bildats i kommunerna för att möta kraven 

på ämnesinriktade studier inom särskolan och gymnasiesärskolan.  

Så man jobbar med alltså… man träffas 3-4 gånger under våren och 3-4 gånger under hösten, alla 

lärare. Och då kan, då jobbar man i ämnesgrupper, så att alla mattelärarna jobbar ihop, alla 

svensklärarna ihop, för att öka kompetensen runt de nya styrdokumenten också… även 

bedömningsfrågor naturligtvis. 

De förändrade kraven på undervisningen i grundsärskolan och gymnasiesärskolan innebar 

emellertid inte bara behov av att fokusera och diskutera ämnesinnehåll. Även didaktiska 

frågeställningar och undervisningens uppläggning och genomförande i elevgrupper med 

funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, var diskussionsinnehåll i de nya 

ämnesgrupperna. De didaktiska utmaningarna diskuterades dels på en generell nivå och dels 

mera ämnesspecifikt. 

Samtidigt så krävs, ställer vi ju naturligtvis krav på alla lärare som på något sätt kommer att ingå i 

undervisningssituation, precis som du säger, vad ställer det för särskilda krav på didaktiken. 

…finns det en särskild särskoledidaktik i varje ämne? …frågeställningen blir mera generell, …det 

vill säga har man då ett didaktiskt perspektiv inom matematik eller ja… läs och skriv… eller även 

då andra ämnesspecifika ämnesdidaktiska områden. …Då blir det en fråga hur ska dom interagera 

då med dom didaktiska frågeställningar som finns och som är generella för eleverna i målgruppen 

då…  Jag har inget svar på frågan , jag tror bara att man måste vara medveten om att man behöver 

lyfta dom här liksom didaktiska perspektiven då… för ämneslärare som har att undervisa elever i 

särskolan. 

Ytterligare exempel på aktiviteter som bidrog till det pedagogiska utvecklingsarbetet var 

deltagande i de utbildningssatsningar som Skolverket erbjöd med anledning av de nya 

styrdokumenten samt organiserat pedagogiskt utbyte med internationella kontakter inom 

ramen för ett EU-projekt. Möten med elever och kollegor i ett annat land gav perspektiv på 
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den egna verksamheten och undervisningen, och detta fick konsekvenser för 

förändringsarbetet och inte minst vad gällde synen på elevernas förmågenivåer och 

färdigheter. Ett annat inslag i de utvecklingsinriktade aktiviteterna var ett praxisinriktat 

forskningsarbete tillsammans med externa experter. Arbetslag i särskolan arbetade 

tillsammans enligt ett särskilt koncept som hade fokus på undervisningens uppläggning och 

innehåll. Efter genomförda arbetspass följde strukturerade samtal och kollegiala reflektioner 

över lärandeobjekten och undervisningens utfall.  

        Dessutom förekom ”inom”kommunala regelbundna tillsynsbesök för att utvärdera, 

kvalitetssäkra och ge feed-back på det dagliga arbetet i grundsärskola och gymnasiesärskola.  

Utmaningar	  
 
På samma sätt som innehållet i de nya styrdokumenten sågs som utmaningar för kommunerna 

så lyftes det också fram utmaningar när det gällde grundsärskolans och gymnasiesärskolans 

organisation. Utmaningarna gällde företrädesvis hanteringen kring mottagande i 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan, alltså inskrivning, placering och utskrivning, men 

också gymnasiesärskolans programorganisation och elevernas fria val av program. 

Mottagandet i särskolan, och framförallt förberedelserna inför detta, är av största betydelse för 

att elever inte ska bli felplacerade och kraven på noggranna utredningar har förtydligats i de 

senaste styrdokumenten (SKOLFS 2013:20). Den nya gymnasiesärskolan har möjlighet att 

erbjuda eleverna nio nationella program samt individuella sådana. De individuella 

programmen tar emot elever som inte har förutsättningar att följa undervisningen på de 

nationella programmen. Dessutom ska hemkommunerna erbjuda eleverna att studera på 

yrkesintroduktion och individuella alternativ inom gymnasieskolans introduktionsprogram. 

Kommunerna kan även erbjuda språkintroduktion till elever som tillhör gymnasiesärskolans 

målgrupp. En elev som tas emot på ett introduktionsprogram är mottagen i gymnasieskolan 

och kan inte samtidigt vara inskriven i gymnasiesärskolan.  

Inskrivning	  –	  placering	  –	  utskrivning	  

Informanterna lyfte fram betydelsen av såväl säkerställda rutiner för kartläggnings- och 

utredningsarbete som kontinuerlig uppföljning av elevernas prestationer och utveckling i olika 

avseenden. En utredning, menade de, gav inte ett besked som gällde för resten av elevens 

skoltid och ett utredningsresultat var också alltid baserat på förhållanden och situationer som 

rådde vid utredningstillfället. Hanteringen av utredningar och mottagande betraktades som 

god, men otillfredsställande och rättsosäkra situationer nämndes också. Som exempel på 
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sådana framkom alltför sena inskrivningar, tveksamheter vad gällde grunden för 

individintegrerade placeringar i grundskolan och utredning och bedömning av elever med 

annat modersmål än svenska.  

…vi har väl haft en över tid ganska kvalitetssäkrad process för inskrivning ändå. Där har nog rätt 

kompetenser varit involverade hela tiden och att det är en ganska tydlig struktur i hur 

utredningarna skulle hanteras. 

…alltså en grund i det här det är ju att man har oerhört noga alltså rutiner för det här med hur går 

inskrivningen i särskolan till, …hur går uppföljningen av elever i grundsärskolan till, vad har man 

för rutiner för när elever ska gå då från grundsärskolan och söka in till något utav 

gymnasiesärskolans program… 

 

…tyvärr har det inte varit alldeles ovanligt att inskrivningar sker i tonåren, alltså man har hunnit med 

redan åtta år i grundskolan… 

 

…man har upptäckt att det har funnits elever i grundsärskolan som har gått där och inte ens varit fullt 

medvetna om det och föräldrarna har inte varit framför allt fullt medvetna om det. …Och så har det varit, 

tycker jag, en alldeles för glidande skala kring inte minst dom individintegrerade eleverna… 

 

…för den här inkluderingstanken har lett till att man egentligen på ofullständiga grunder kan ha skrivit in 

en elev 

 

Vi har också föräldrar där i den gruppen som vi har träffat som har valt att inte skriva in sina barn över 

huvud taget. …Det är en svårighet… då tänker dom att det ska bli ännu mera, att dom ska va inkluderade 

mer, men det blir en ännu mer exkludering i stället. 

 
Det är ju hur vi ska jobba med den här frågan med alla våra invandrare. …ibland lite mer utmanande 

grunder, både när det gäller föräldrarnas tankar kring detta och sen barn med andra språkliga förmågor, så 

blir det ytterligare en utmaning. 
 

Alltför sena inskrivningar förklarades med att grundskolan, eleven och föräldrarna verkligen 

hade ansträngt sig för att försöka hitta former och förutsättningar för elevens lärande och 

utveckling, men att de först efter lång tid insåg svårigheternas art och grad.  

        Som framgår av citaten ovan diskuterade informanterna också betydelsen av korrekt och 

tydlig information till föräldrar om särskolan som skolform och elevens svårigheter. Det var 

lika olyckligt att föräldrarna inte insåg vilken skolform deras barn fanns inom som att 
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särskolan uppfattades skrämmande och ledde till att föräldrar vägrade ta emot erbjudande om 

placering. För att möta de speciella behoven vid individintegrering hade kommunerna skapat 

särskilda organisatoriska enheter, specialpedagogiska team, och tillfällen med handledning för 

personal som dagligen mötte den integrerade eleven.  

 

Det var inte enbart sena inskrivningar som vållade problem för såväl elever som 

skolverksamheten, utan också sena utskrivningar. Oftast berodde dessa på otillfredsställande 

rutiner för uppföljning av placeringar och elevers lärande och utveckling, och vid övergången 

mellan grundsärskola och gymnasiesärskola var det inte ovanligt att utskrivningar 

diskuterades. 

 
…och sen så när man kommer till det läget att man faktiskt står inför begreppet att söka till 

gymnasieskolan, ja det…, ofta är det då ett alldeles för sent läge men man har ju haft , vi har haft några 

där vi alltså har fått…, har skrivit ut elever från gymnasiesärskolan för att flytta över dem till ett nationellt 

program. 

 
Exemplen på svårigheter och otillfredsställande lösningar i samband med utredning och 

placering i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan var emellertid få, och informanterna 

menande att de hade byggt upp en tydlig struktur med god kompetens för att hantera detta på 

ett säkert och professionellt sätt.   

Gymnasiesärskolan	  	  

 

Alltså om jag säger att det här är ju en skolform som ändå i hög grad är… volymmässigt avgränsad i våra 

kommuner… 

 

Citatet ovan speglar en av de utmaningar som den nya gymnasiesärskolan hade att möta. 

Elevgrupperna är små och informanterna menade att det kan bli svårt att tillgodose elevernas 

val av program inför gymnasiestudierna, trots att gymnasiesärskolan uppfattades som en 

regional verksamhet. (Mindre kommuner, utan egen gymnasiesärskola, skickade alltså sina 

elever till större kommuners gymnasier.) Kostnaderna för utbildningar med få elever blev 

väldigt höga och diskussionerna gällde huruvida kommunerna skulle begränsa utbudet av 

program utifrån vad som bedömdes rimligt att hantera.  

 
Det blir jättedyrt. Så nu kommer vi i dom här lägena alltså… jag vet inte… jag tror att det är väldigt få 

elever som nu sökte som till i år och då måste man ju liksom nånstans säga vilka program ska vi driva, 
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ska vi… så att säga hur ska vi agera? Ska vi begränsa utbudet redan från början för att nånstans styra 

eleverna mot det som vi ser som möjligt att organisera. Det är en sån där som… strategisk fråga. 

 

Det blir dyr undervisning och valfriheten kanske inte blir riktigt som lagstiftarna har tänkt sig. 

Intentionerna är ju väldigt stor valfrihet för individen, men om man har bara som i x-kommun… vi har xx 

elever per årskull på gymnasiesärskolan och då ska dom spridas över ett antal program. 

 
Det låga antalet elever totalt sett var ett problem, men också att elevernas val varierade över 

tid. Vid något tillfälle var ett program mer intressant än ett annat, för att vid nästa valtillfälle 

inte väljas mer än av ett fåtal elever. Valmöjligheterna hade även påverkan på kompetensen 

hos de lärare som skulle undervisa, och ryckigheten i organisationen och verksamheten 

upplevdes problematiskt. Ju fler program som erbjöds desto fler behöriga lärare behövdes i 

undervisningen.  

 

Utmaningar, som egentligen inte låg direkt inom ramen för gymnasiesärskolans ansvar, men 

som ändå lyftes fram, var förhållandet att särskoleelevernas hemkommuner ska erbjuda 

eleverna individuella studiealternativ inom den reguljära gymnasieskolans 

introduktionsprogram. En plats på ett introduktionsprogram innebär att eleven inte längre är 

inskriven i särskolan. Gymnasieskolans lärare på introduktionsprogrammen kommer således 

att möta en ny elevgrupp, elever med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning, som 

tidigare inte tagits emot i gymnasieskolan. En annan elevgrupp med diagnos inom 

autismspektrumområdet, och som tidigare tagits emot i särskolan, kommer troligen också att 

kunna ingå i elevgrupperna i introduktionsprogrammen. Samverkan mellan 

gymnasiesärskolan och gymnasieskolan och kompetenshöjande insatser var exempel på 

åtgärder för att hantera dessa nya situationer och krav.    

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det rådde en samsyn i kommunerna, såväl avseende 

särskolans relevans och betydelse för att kunna möta elever med funktionsnedsättningen 

utvecklingsstörning på ett positivt och utvecklande sätt, som hur detta uppdrag skulle göras 

möjligt att genomföra utifrån de reformdirektiv som kommunerna hade att följa. Informanter 

på olika ansvarsnivåer i kommunerna gav, utifrån sina respektive uppdrag och uppgifter, en 

enhetlig bild av kommunernas visioner för och vilja att på ett genomgripande sätt utveckla 

och förändra skolformen särskola, och såväl innehållsliga som organisatoriska perspektiv 

lyftes fram.  
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Implementeringssatsningarna i kommunerna kännetecknades av  

(a) en granskning och analys av grundsärskolans och gymnasiesärskolans verksamhet före de 

reformer som nu iscensattes 

(b) förändring från högsta förvaltningsnivå till det pedagogiska vardagsarbetet i 

grundsärskola och gymnasiesärskola,  

(c) en tydlig sammanhållande struktur med genomarbetade och problematiserade insatser och  

(d) samverkan och nätverk mellan olika ansvarsnivåer och mellan aktörer på samma 

genomförandenivåer. 
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Särskolan	  problematiseras	  
 
I följande avsnitt presenteras resultaten från den del av föreliggande studie i vilken studerande 

på speciallärarprogrammet, och samtidigt verksamma särskollärare, medverkade. Enkäter och 

en fokusgruppsintervju utgör det empiriska material som samlats in och analyserats. 

Informanterna benämns omväxlande som studenter eller lärare beroende det perspektiv de 

uttalar sig utifrån.   

 

Det är angeläget att påpeka att studenterna/lärarna som medverkade med sina enkätsvar och 

genom sitt deltagande i en fokusgruppsintervju representerade ett stort antal olika kommuner 

och att de erfarenheter och kunskaper som de delgav utgick från deras respektive 

utbildningsorganisation och kontext. Detta förhållande är också skälet till att 

resultatredovisningen är uppdelad i två delar; studien i två kommuner och studerande-

/lärarstudien. 

En	  särskiljande	  skolform	  
  
Funderingar över särskolans vara eller icke vara var tydligt framträdande i de enkätsvar som 

studenterna lämnade såväl vid starten som vid avslutningen av specialiseringsstudierna med 

inriktning på utvecklingsstörning. Den ambivalens i synen på särskolan som skolform och 

som där framkom, förändrades under specialiseringsstudierna, men den kvarstod (Bilaga 3). 

Skolformen ansågs emellanåt vara av betydelse för att möta vissa elevers behov, men den 

segregering och isärskiljning som skolformen innebar, var negativ. Även om särskolan ändå 

var en lösning i vissa situationer, var den inte det på grund av elevers särskilda behov, utan 

mera för att grund- och gymnasieskolan inte anpassade sin verksamhet och undervisning 

utifrån elevers förutsättningar och behov. 

 

Under fokusgruppssamtalet lyftes funderingar avseende särskolan som skolform åter fram och 

också problemet med att skolformen inte diskuterades och problematiserades.  

 
Alltså, jag tycker att det är jätteproblematiskt för mig själv, att… att jag är lärare i särskolan, fast jag 

egentligen inte tycker om sär, alltså jag slits väldigt med den kunskapen som jag har, fast jag vet hur 

verkligheten i praktiken är. Och hur skolan är uppbyggd och… hela detta stora… system som vi har. 
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Och framförallt tycker jag inte att det här resonemanget förs ute på våra skolor heller. Det är ju väldigt 

lite kunskaper om hur styrdokument och framför allt dom här internationella överenskommelser och 

konventioner och hela det här, vad det står. 

 

Men jag är väldigt, väldigt kritisk till… den här uppdelningen. Men jag kan inte ge ett svar på hur det 

skulle göras i stället. Det är väl så, för att vara ut…, för att ha en utvecklingsstörning är så otroligt stort 

spann, vad man har för olika behov och möjligheter. …det känns som att det inte finns… en lösning men 

det känns också som att bara särskolan är inte heller… bara en lösning. 

 

De diskussioner som efterfrågades avsåg såväl särskolans lokalmässiga placering som 

organisation, elevgrupp och utbildningsinnehåll. Segregering, genom att verksamheten 

lokalmässigt isärskiljdes från övrig skolverksamhet, var ett exempel som lyftes fram, men 

mest framträdande var känslan av segregering på grund av avsaknaden av samverkan mellan 

särskolan och grund- och gymnasieskolan. I grund- och gymnasieskolan finns elever som är i 

behov av omfattande särskilt stöd och som kan jämföras med de behov som vissa elever i 

grundsärskola och gymnasiesärskola har. Kursinnehåll och undervisningsavsnitt kan vara 

liknande i de båda skolformerna och dessa likheter har dessutom förstärks i och med de 

betydligt högre kunskapskraven i de nya styrdokumenten för särskolan. Dessa förhållanden 

ansågs vara en god grund för att samarbete mellan skolformerna skulle kunna vara möjligt.  

 
I X har man ju byggt en ny… byggnad för gymnasieskolan. …dom teoretiska programmen dom flyttade 

ner till det nya fina. Vi alltså, gymnasiesär och IM är kvar i den gamla skolan… B-laget, och dom 

andra… fick gå med. Inte naturligt, nej. För att… tidigare så var vi ju mitt i smeten, om man för uttrycka 

sig så, då. Så att… dom naturliga mötesplatserna är ju… klart försämrade, om man säger så. Vi kommer 

ju att bli ganska ensamma…   

 

Ja alltså, all som ser våran verksamhet utifrån, eller kollegor och så där, dom säger ju… om inte dagligen, 

så väldigt, väldigt ofta, ja… men jag har också en elev som skulle gå hos er. Eller jag har flera, alltså… 

det finns mycket i problematiken som är lika. 

 

…och vi har nästan inte berört dom här glimtarna med elever som går kvar i sin ordinarie klass. Vi har 

nästan inte snuddat vid det, tycker jag. 

 

Som lärare i särskolan upplevdes att initiativ till och förslag på samverkan med grund- och 

gymnasieskola oftast kom från särskolans håll. Det var en ”ensidig” önskan om samverkan, 

vilket innebar mobilisering av både mycket kraft och tid. Upplevelserna av olika 

samverkansförsök var också att utbytet var ensidigt. Särskolan delade med sig men fick inte 
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tillbaka så mycket utifrån de ansträngningar och arbetsinsatser som samverkansarbetet 

innebar.  

        Exempel på positiva upplevelser av samverkan gavs emellertid också, och i dessa 

situationer framhölls betydelsen av att lärare från de olika skolformerna var intresserade och 

engagerade och att det fanns ett tydligt fokus för samverkansinsatserna. I ett fall gällde det 

arbete med bildstöd i lärandet vilket var ett redskap i både grundsärskola och grundskola.  

 

En oro inför framtiden vad gällde möjlig samverkan mellan skolformerna var huruvida de nya 

behörighetsföreskrifterna för särskollärare skulle resultera i ett förstärkt särskiljande mellan 

skolformerna. Särskolans behöriga lärare är specialiserade ämneslärare i särskolan och den 

ämnessamverkan mellan särskolan och övriga skolformer som ibland förekommit tidigare, 

kan nu ifrågasättas utifrån de nya behörighetsreglerna. Lärarna menade att särskolan aldrig 

kommer att kunna anställa behöriga särskollärare i alla ämnen och hävdade i stället att idealet 

vore att ämneslärare från grund- och gymnasieskolan skulle kunna samverka med behöriga 

speciallärare inom särskolan för att skapa goda lärmiljöer och därmed utveckla didaktiska 

kunskaper tillsammans. Specialläraren i särskolan har djup kunskap om 

funktionsnedsättningen utvecklingsstörning och kan bidra med den kunskapen vid planering 

och genomförande av grund- och gymnasielärares ämnesundervisning. Frågan om vems och 

vilken kompetens som bidrog för att skapa de mest gynnsamma och inkluderande lärmiljöerna 

för eleverna var både viktig och provocerande.  

 
Och då tänker jag så här att… blir det en specialisering, då blir det ju ännu svårare att hitta samarbetsytor. 

Och kanske tänka alla… 

 

Men jag tänker så här att, dom eleverna, dom finns ju därute. Dom som jag sa tidigare, dom som kanske 

skulle gå hos oss, eller väldigt nära. Dom finns ju där ute i klasserna och dom är väl hur vanliga som 

helst. Så jag tror mer på ämnesläraren och jag som speciallärare kan samarbeta då. Det är ju 

drömscenariot, kanske… För då kan man ju ge från två håll, så att säga. Och sedan att det är systemet 

eller ungdomsgymnasiet… kan se oss som en tillgång i det. Och liksom få… ta del av våra… kunskaper. 

Kanske… Då skulle vi få högre status. Då är det ju vinna-vinna koncept. 

 

Och ibland är det ju ointressant om dom har en utvecklingsstörning eller ej. Skit samma, höll jag på att 

säga. Det är ju… barnens eller elevernas behov som man ska möta… 

  

Utgångspunkten för samverkan lyftes här återigen fram som ett arbete mellan två jämbördiga 

parter, och som dessutom borde upplevas resultera i ömsesidigt lärande och utveckling. 
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Lärararbetet i särskolan skulle värderas på samma sätt som lärararbetet i grund- och 

gymnasieskolan, och elevernas behov av särskilt stöd, menade lärarna, ser kanske inte så olika 

ut i de olika skolformerna. Tvivel om särskolan som en jämbördig skolform med grund- och 

gymnasieskolan framkom emellertid, och uttryck som B-laget och önskan om högre status 

som lärare signalerade känslor av utanförskap och särskiljande i utbildningsmiljön.   

En	  särskiljande	  utbildning	  
 
Studierna på speciallärarprogrammet och inom specialiseringen utvecklingsstörning ska 

utgöra en grund för att utveckla kompetens och bli behörig lärare inom särskolan, och därmed 

förbereda för utbildnings- och undervisningsuppdrag inom denna skolform. Riktad utbildning 

för verksamhet som lärare inom särskolan har saknats under många år och efterfrågan på 

fördjupad kunskap om de särskilda behov som funktionsnedsättningen utvecklingsstörning 

kan innebära, kan nu tillgodoses. Samtidigt, vilket framgått ovan, synliggör den särskilda 

utbildningen speciella och särskilda kompetenser och kunskaper som möjligen kan leda till 

uppdelning och särskiljning mellan särskola och övriga skolformer.  

 
Nej, men jag tänkte på något, jag tänker när det står så här att… utbildningen ska ju vila på vetenskaplig 

grund och att det som kanske är positivt med kravet att det ska vara en särskild inriktning, det är kanske 

ändå… kan vara att det lyfts fram att… att det är ett behov av att ha speciallärare för personer med 

utvecklingsstörning, att det är liksom ett värde i det. Men det kanske har blivit något fel, alltså det kanske 

har blivit fel i alla fall. Så som man har sorterat ut det, men… man har ju i alla fall inte glömt bort att vi, 

här skulle det också behövas en speciallärare, det kunde ju lika gärna ha varit så att inte den här 

inriktningen fanns och så… hade vi bara jobbat på som vi gjorde. Nu har vi i alla fall fått en yrkestitel i 

särskolan. Så det kanske är… det är liksom en kvalitetshöjning i sig… 

 

Ambivalensen och funderingarna, med utgångspunkt i skolformen särskola, visade sig alltså 

även i huruvida den nya utbildningen och specialiseringen med inriktning mot 

utvecklingsstörning bidrog till att förstärka särskolan som en segregerad skolform eller inte.  

En av grunderna för dessa funderingar var studenternas erfarenheter och upplevelser av hur 

speciallärarprogrammet organiserade studierna med avseende på både samläsning mellan de 

olika specialiseringarna, kursinnehåll och gruppindelningar. Specialiseringsstudierna 

upplevdes segregerande såväl organisatoriskt som innehållsligt, och de studerande upplevde 

emellanåt att de särskiljdes under utbildningen på samma sätt som eleverna i särskolan.  
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Jag kan nog, om jag ska koppla det till utbildningen, så kan jag känna att där är nog en bit som saknas, att 

man inte har haft alls det fokuset att… att det ska… att det ska vara en integrering, eller en… gemensam 

utbildning för… Det har ju blivit … som grupp lärarstuderande, så har vi ju blivit utsorterade, precis som 

våra elever i många fall är. Och jag tycker inte att den diskussionen alls har förts… att hur kan vi jobba 

med elever i särskolan, i grundskolan eller i gymnasiet.  

 

…är det frågor, ja särskolan… den är, ja… Och så vet man inte så mycket mer vad man ska säga om det. 

Det är som att vi är en lite annan sort, så… Det var, förra året var vi ju liksom vi, tillsammans och vi 

förstod varandra på ett annat sätt. Och nu så är vi där igen, att vi är ju dom där, ja lite udda figurerna, som 

har, som läser det där andra. 

 

De utbildningsavsnitt som samlästes med de olika specialiseringarna inom 

speciallärarprogrammet och med specialpedagogprogrammet var betydelsefulla. De 

gemensamma kurserna med inriktning mot specialpedagogiska teorier, perspektiv och 

verksamhet innebar utveckling av en gemensam specialpedagogisk yrkesidentitet och en 

gemensam kunskapsbas. Samtidigt förstod studenterna dilemmat att inom ramen för 

utbildningen tillgodose examensordningens krav på utveckling av såväl fördjupade och 

riktade kunskaper inom olika specialiseringar som generell specialpedagogisk kunskap och 

kompetens.   

        Dilemmat avseende omfattning och organisation av generella och specifika 

specialpedagogiska utbildningsinslag var tydligt. Samtidigt som betydelsen av samläsning och 

gemensamma uppgifter poängterades, saknade studenterna specifika forsknings- och 

erfarenhetsbaserade kunskaper med inriktning mot utvecklingsstörning och särskolans 

verksamhet. Som exempel nämndes att i den kurslitteratur som bearbetades fanns särskolan 

ofta ”inte med” explicit i texterna, och vid sökning av vetenskapliga artiklar var det svårt att 

finna forskning som lyfte fram de särskilda problemområden som specialiseringsstudierna 

fokuserade. 
 

Vi läser ju, har ju mycket sådana böcker under år två. Tror jag faktiskt. Där man liksom läser en hel 

bok och så märker man att jaha, det här handlar inget om särskolan. Mycket sådana böcker, där man 

liksom fått en aha, där fanns vi inte med. Den reflektionen gör man… Man känner att man, nej, det är 

något fult, det jag jobbar med. Jag får egentligen inte finnas till i dagens debatt. 

 

Det märker vi som ska söka litteratur nu på engelska… hur svårt det är att söka. Det är jättesvårt att 

hitta det man är intresserad av… för det har inte gjorts några… inte så mycket i alla fall. 
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Begränsningen av det aktuella kunskapsområdet i litteraturen ledde återigen till funderingar 

över särskolans verksamhet, dess betydelse och berättigande i det svenska 

utbildningssystemet.  

 

Didaktiska inslag hade förekommit under specialiseringsstudierna men eftersom 

studerandegruppen bestod av lärare med olika grundutbildning, både när det gällde ämnen 

och skolåldrar, upplevdes innehållet mer eller mindre relevant i dessa utbildningsavsnitt. 

Frågan ställdes också huruvida särskollärares ämnesdidaktiska kunskaper och förmågor var 

speciella eller byggde på en generell didaktisk kunskap. Det som poängterades som speciell 

kunskap för alla lärare i särskolan var utveckling av kunskaper och didaktiska färdigheter när 

det gällde särskoleelevernas grundläggande kommunikativa, skriftspråkliga och matematiska 

lärande och utveckling. Samläsning med specialiseringarna språk-, skriv- och läsutveckling 

och matematikutveckling var studenternas förslag på lösning för att tillgodose detta kunskaps- 

och kompetensbehov.   

Nya	  styrdokument	  –	  utvecklingsarbete	  
 
En av speciallärarens arbetsuppgifter enligt examensordningen är att ”självständigt genomföra 

uppföljning och utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet”. I resultaten 

från enkätstudien (Bilaga 3) framkom att studenterna under sin utbildningstid fått ta ansvar 

för implementering av nya läroplaner på sina skolor och i sina arbetslag, och de hade också 

fått övergripande ansvar för de förändringar som de nya styrdokumenten medförde. De kände 

att utbildningen hade förberett dem för dessa uppgifter och såg uppgifterna som positiva 

utmaningar i den nya rollen som speciallärare. De ville vara bollplank, inspiratörer och 

”pådrivare i skolfrågor”. Studenter som upplevde att deras kompetens inte togs tillvara var 

beredda att söka nya jobb och byta skolenhet och kommun efter avslutad utbildning. 

 

Bilden av förändringarna i de nya styrdokumenten, läroplaner och kursplaner, vad gäller 

tydligt ökade kunskapskrav i särskolan, förstärktes vid tolkningen och analysen av data från 

fokusgruppsintervjun med studenterna/lärarna. Skillnaden mellan de tidigare styrdokumenten 

och de nya var omfattande och innebar en stor utmaning för verksamheten.  

 
Och när man nu, när man nu går in och lusläser kursplanerna så är det ju väldigt stor skillnad, 

innehållsmässigt, i dom. Dom har ju skruvat åt kraven och det är mycket mer… kunskap… inriktat på 

kunskaper… och så. Och hur möter vi det då? 
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Elevers möjligheter att över huvud taget nå upp till vissa kunskapsmål ifrågasattes och 

tolkningar och formuleringar av kriterier för måluppfyllelse blev om möjligt ännu mera 

komplicerat för just dessa mål.  

 

Att ta till sig, tolka och implementera de nya kursplanerna i verksamheten beskrevs som ett 

svårt och ”ensamt” utvecklingsarbete. Stödet utifrån hade bestått av Skolverkets information 

och föreläsningar, men därefter hade arbetet genomförts i arbetslag och mindre arbetsgrupper. 

Lärarna menade att de ansvarat för utvecklingsarbetet, parallellt med det dagliga lärararbetet 

med undervisning, handledning och planering, och utan att tid avsattes särskilt för detta. 

Rektorer hade visat sitt intresse för och bekräftat betydelsen av att ett gediget 

utvecklingsarbete genomfördes, men inte stöttat arbetet på ett mera direkt och påtagligt sätt.  

 
Men vad det gäller kursplanerna så har vi ju fått driva det själva. …Ja vi satt och stötte och blötte och 

nötte och… för att… se förändringarna och vad… hur ska vi tänka och vad ska vi skriva ner och… 

Liksom bena upp, läsa kursplanerna tillsammans noga, jämföra värdeord och… vad betyder det här i 

verkligheten, hur tolkar du det här? Tolkar vi lika? Så vi satt och plöjde alla kursplaner…  

 

Arbetet med kursplanetolkningarna var nära förbundet med utveckling av kriterier för 

bedömning och betygssättning. Detta var ännu en betydande skillnad för lärare och elever i 

förhållande till tidigare bedömningspraktik inom särskolan.  

 
Ja, hjälp vad svårt. Ja som på gymnasiesärskolan, på dom nationella programmen, som det har varit förut 

i dom gamla kursplanerna, där har det ju… Har man kommit in så kommer man ut med ett betyg, skulle 

jag vilja påstå… för där har det ju varit sådana kriterier med handledning. 

 

Men… till exempel engelska är ju hopplöst. För jag har jobbat i tre år på att få bort hans spärrar emot 

ämnet engelska. Så att liksom nu kan vi börja starta inlärning… det är lite jobbigt med betygssättning 

då… 

 

Bedömning och betygssättning enligt tidigare styrdokument utgick från ”elevens förmåga” att 

nå mål och uppvisa resultat medan bedömning nu ska göras dels utifrån skärpta kunskapskrav 

och dels vid vissa tidpunkter. Tid för lärande och utveckling hade, enligt lärarna, avgörande 

betydelse för många elever i särskolan. 

        En annan aspekt av nya regler för bedömning och betygssättning som påtalades, var att 

om en elev fått betyg från gymnasiesärskolan fanns inte möjlighet att fortsätta studera inom 
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den särskilda utbildningen för vuxna, även om eleven hade önskemål om att lära sig mer och 

utvecklas vidare. Hade eleven däremot inte fått betyg från gymnasiesärskolan var fortsatta 

studier möjligt.  

 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att särskolan som skolform på ett tydligt sätt diskuterades 

och problematiserades av dem som ansvarade för den dagliga pedagogiska verksamheten som 

lärare, och som parallellt med lärararbetet studerade på speciallärarutbildningens 

specialisering med inriktning mot utvecklingsstörning. Segregering och isärskiljning 

ifrågasattes och samverkan mellan olika skolformer ansågs vara ett möjligt redskap för att 

motverka detta. Särskolans status, berättigande och betydelse återkom i informanternas 

diskussioner och vid flera tillfällen uttryckte studenterna/lärarna en känsla av utanförskap.  

 

Särskolans nya styrdokuments likhet med styrdokumenten för grund- och gymnasieskola sågs 

som en utgångspunkt för att starta och utveckla samverkan med grund- och gymnasieskolan, 

men samtidigt var de nya styrdokumenten en stor utmaning i avseendet högre kunskapskrav 

för eleverna och en tydlig bedömning och betygssättning av måluppfyllelse utifrån ett 

striktare betygssystem. 
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Frirum	  på	  olika	  nivåer	  
 
I följande avsnitt diskuteras och problematiseras de resultat som presenterats ovan utifrån 

några av de begrepp och teorier om förändrings- och utvecklingsarbete som Berg (2011) och 

Ball m fl (2012) har utvecklat. Det handlar mera specifikt om implementerings- och 

utvecklingsarbetets möjligheter och begränsningar, yttre och inre gränser, inom det som Berg 

benämner frirum. 

 

I föreliggande studie har tre olika nivåer i en kommunal utbildningsverksamhet medverkat 

och gjort sina röster hörda, en övergripande förvaltningsnivå, en verksamhetsledningsnivå och 

en verksamhetsnivå. Alla dessa nivåer har deltagit i implementerings- och utvecklingsarbetet 

eftersom reformdirektiven om en ny särskola innebar såväl förändrad styrning som förändrad 

verksamhet allt utifrån ny skollag och nya läroplaner. Varje nivås utvecklingsarbete kan 

betraktas utifrån sina respektive frirum, samtidigt som utbildningsverksamheten i sin helhet 

kan utgöra ett frirum, enligt Bergs begrepp (Figur 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utvecklingsarbete utifrån frirumsmodellen inom en kommuns utbildningsverksamhet 
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I Figur 1 ovan visas de tre nivåer inom de deltagande kommunernas utbildningsverksamhet 

som tillsammans arbetat med reformimplementeringen vad gäller särskola och 

gymnasiesärskola. De heldragna cirklarna anger den inre gränsen för respektive nivås frirum, 

alltså organisationernas och verksamheternas gränser som styrs av erfarenheter, kunskap och 

de kulturer och klimat som råder. De streckade linjerna visar på de yttre gränser inom 

frirummet som framgår av lagar och styrdokument, vilka är utgångspunkter för bearbetning 

och tolkning i praktiken. Nedan diskuteras förvaltningsnivå och verksamhetsledning medan 

verksamhetsnivån, som i denna studie representeras av studerande/särskollärare från olika 

kommuner, och alltså inte grundar sig på empiri från de två medverkande kommunerna.  

 

Förvaltningsnivån i denna studie kan sägas ha arbetat utifrån Bergs (2011) begrepp upptäcka 

och erövra, då de tidigare kommunala organisatoriska strukturerna ifrågasattes och bedömdes 

fungera otillfredsställande. Genom kommunernas granskning och analys upptäcktes således 

brister som blev utgångspunkt för omorganisation, och målet med denna var att skapa 

förutsättningar för en väl fungerande särskoleverksamhet. Bristerna som identifierades var 

begränsad kommunal överblick, outvecklad samsyn och likvärdighet när det gällde särskolans 

verksamhet, och likaså brister avseende hur befintlig specialpedagogisk kompetens användes 

och bidrog till god kvalitet utifrån forsknings- och erfarenhetsbaserad kunskap. Det var inte 

enbart strukturella och organisatoriska brister som föranledde förändringarna utan också 

styrdokumentens krav på särskolans innehåll och den kompetens som behövdes i en 

verksamhet med ett förändrat uppdrag. Att tolka och översätta styrdokumentens innehåll och 

krav ledde därför till synliggörande av såväl befintlig kompetens som behov av utbildning och 

kompetensutveckling. På vilka sätt användes då frirummet på förvaltningsnivå och vilka inre 

och yttre gränser satte ramar för implementerings- och utvecklingsarbetet med fokus på 

kunskap och kompetens? 

        Eftersom särskolan betraktades som en betydelsefull och viktig del i den kommunala 

utbildningsorganisationen beskrevs de organisatoriska förändringarna som nödvändiga och de 

förändringar som iscensattes strävade mot att utnyttja de möjligheter som fanns till buds. 

Centralisering för att skapa god överblick, en tydlig ansvarsfördelning på förvaltningsnivå där 

befintlig kompetens och kunskap fanns i förgrunden och samverkan mellan olika 

befattningshavare, skulle borga för att alla möjligheter togs tillvara i implementeringsarbetet. 

Placering och koncentration av behörig kompetens på verksamhetsnivå var ytterligare en 

åtgärd för att skapa gynnsamma och kompetenta enheter i särskolan. Det framstod således 
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som om insatserna tänjde på de inre ramarnas gräns när samtalen fokuserade kommunernas 

ansträngningar utifrån de samlade befintliga resurserna och verksamheterna.  

        Den del i reformdirektiven som berörde lärares behörighet och legitimation innebar 

emellertid ett något annat förhållningssätt vid vilket frirummets gränser uppfattades något 

snävare. Möjligheterna för lärare att med stöd av nationella ekonomiska satsningar utbilda sig 

för att erhålla behörighet som särskollärare, ställdes mot möjligheterna att kunna genomföra 

sitt läraruppdrag med den kunskap och kompetens som läraren redan uppvisade. Betydelsen 

av utbildning, kunskap och kompetens ifrågasattes till en del, och den tidigare framhållna 

betydelsen av dessa delar, i samband med behovet av omorganisering av särskolans 

verksamhet, var således inte så tydligt. Erfarenhetsbaserad kunskap framhölls som mycket 

betydelsefull vid arbete inom särskolan, och likaså att det medförde problem i verksamheten 

om alltför många lärare samtidigt studerade på en påbyggnadsutbildning. Från 

förvaltningsnivå framfördes även att den omfattande påbyggnadsutbildningen fram till en 

speciallärarexamen, innebar stora ekonomiska och tidsmässiga påfrestningar och satsningar 

för den enskilde individen. Att se speciallärarutbildningen och den studerande på denna 

utbildning som en extra resurs och en motor i förändrings- och utvecklingsarbetet, var således 

inte alltid framträdande och kreativa insatser för att tänja frirummets inre gränser mot de yttre 

i avseendet utbildningsbehov och nytta lyftes inte fram. Kommunernas handlingsmöjligheter 

och färdriktning måste emellertid ses utifrån den kultur, det klimat och förankringen i rådande 

system, som utgjorde kontexten för implementerings- och förändringsarbetet.      

         

De struktur- och organisationsförändringar som blev resultatet av förvaltningsnivåns 

upptäckter och tolkningar skulle i sin tur bearbetas av verksamhetsledningsnivån i de 

kommuner som studerats. Här handlade det om att genom tolkning och översättning minska 

gapet mellan politik och praktik och att länka text till praxis. Genom kommunernas betoning 

på betydelsen av ett gott ledarskap och ledarens närhet till verksamheten samt tydliggörande 

av särskolans ställning i den lokala utbildningsverksamheten, byggdes en struktur upp för 

implementeringsarbetet som utgick från en tanke om samverkan. Inledande 

kompetensutvecklingssatsningar skedde i samverkan mellan grundsärskola, 

gymnasiesärskola, grundskola och gymnasieskola. Fortsatt tolknings- och översättningsarbete 

skedde i samverkansgrupper inom respektive skolform, men genom samverkan mellan olika 

enheter och skolor. Verksamhetsledningarna underlättade samarbetet med hjälp av 

gemensamma agendor och med avsatt tid för möten och bearbetning av de nya 

styrdokumenten. Verksamhetsledningarna hade också ansvar för att utse och stödja ledarna i 
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de olika arbetsgrupperna, bland annat genom gemensam utbildning för dessa. För att 

implementeringsarbetet skulle fungera optimalt samverkade självfallet också 

verksamhetsledningarna i kommunerna. Huruvida denna struktur och förhållningssätt har 

resulterat i ett förändrings- och utvecklingsarbete där frirummet har utnyttjats i stor 

omfattning är omöjligt att bedöma i denna studie, men förutsättningarna, att många röster 

kunde höras och synpunkter från olika skolformer och skolor möttes i samtal och 

diskussioner, har med all sannolikhet påverkat tolkning och översättning i gynnsam riktning. 

Ett tecken på detta kan vara att flera arbetsgrupper fortsatt att samverka även efter det att den 

inledande fasen i utvecklingsarbetet avslutats.  

        De reformer som skulle iscensättas var som tidigare beskrivits efterfrågade, och i viss 

utsträckning hade ett förändringsarbete redan påbörjats. Särskolan som skolform lyftes fram i 

de nya styrdokumenten och övergången från en omsorgsinriktad verksamhet till en mera 

kunskapsförmedlande verksamhet uppfattades positivt av verksamheten. Detta förhållande 

skulle också kunna vara en faktor som påverkade utvecklingsarbetet i avseendet att tänja inre 

gränser och utmana verksamheten, med stöd av ett klimat och en verksamhetskultur som var 

förändringsbenägen.  

 

Som framgår av den tidigare resultatredovisningen uppfattades de nya reformdirektiven och 

reformkraven på ett positivt sätt av både förvaltningsnivå och verksamhetsledningsnivå, och 

olika nivåer i kommunernas utbildningsverksamheter involverades i implementerings- och 

förändringsarbetet. Det framgår också av analysen ovan att båda dessa nivåer tydligt arbetade 

för ett gemensamt mål, att utifrån ny skollag och läroplan skapa en väl fungerande särskola 

och gymnasiesärskola. Genom regelbundna kontakter, information och uppföljning mellan de 

olika nivåerna kommunicerade dessa med varandra under implementeringsarbetet. 

 

Förvaltningsnivån använde sitt frirum för att iscensätta organisatoriska förändringar och 

skapade därmed förutsättningar för verksamhetsledningarna att i samverkan praktiskt planera 

och genomföra implementeringsarbetet i sitt frirum. En stor del av detta arbete innebar 

tolkning och översättning av nya styrdokument för att gå från ett mera omsorgsinriktat arbete 

till ett utbildnings- och kunskapsutvecklande sådant. Särskolans förändrade arbetsinnehåll var 

således givet i de nya reformdirektiven, och fortsatt forskning är angelägen för att studera 

huruvida det förändrade arbetsinnehållet resulterar i någon form av positiva effekter för 

skolans elever och personal och som direkt eller indirekt har med elevers lärande att göra. 
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Enligt Berg (2011) kännetecknas nämligen ett framgångsrikt skolutvecklingsarbete av såväl 

ett förändrat arbetsinnehåll som positiva effekter på elevers lärande.         
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Avslutande	  diskussion	  
 

Föreliggande studies utgångpunkter var att studera strategiska planer och satsningar för att 

möta förändringar inom grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Förändringarna var 

föranledda av nya lagar och förordningar, skollag och läroplaner. I anslutning till dessa 

förändringar startade också en ny specialisering inom speciallärarprogrammet med inriktning 

mot utvecklingsstörning och särskolans verksamhetsområde. 

 

I detta avslutande avsnitt diskuteras och sammanfattas några aspekter av studiens resultat och 

till sist ges förslag på uppföljning och fortsättning på det arbete som här redovisas.  

Förvaltningsnivå	  –	  verksamhetsnivå	  

Av resultatredovisningen framkommer att förändrings- och utvecklingsarbetet inom 

särskolan, utifrån de nya styrdokumentens krav, var genomgripande på förvaltnings- och 

ledningsnivå i de båda studerade kommunerna. Särskolan och dess verksamhet lyftes fram 

och ambitionerna vad gällde implementeringsarbetet var höga. Den reflektion över och 

problematisering av särskolan som skolform som lärare/studerande tydligt uttalade, var 

däremot inte lika synlig på förvaltnings- och ledningsnivå. De informanter som var aktiva i 

den dagliga pedagogiska verksamheten i särskolan, var också engagerade i och tog ansvar för 

utvecklingsarbetet, men de såg samtidigt både utmaningar och problem som påverkade deras 

arbete. Den dagliga närheten till elever och undervisning innebar att funderingar vad gällde 

särskolans vara eller icke vara blev till dilemman.  

        Utfallet av förändrings- och utvecklingsarbete påverkas av styrning uppifrån eller 

underifrån, från förvaltnings- och ledningsnivå eller från verksamhetsnivån. I det här 

implementeringsarbetet var utgångspunkten politiska utbildningsreformer som skulle 

verkställas på olika utförarnivåer, ett top-downförhållande mellan politik och förvaltning. 

Hade en skolreformering med utgångpunkt i verksamheten, och utvecklandet av en skola för 

alla i sin allra vidaste bemärkelse, möjligen också inneburit en problematisering av särskolan 

som skolform i relation till grundskola och gymnasieskola? Hade de nya styrdokumenten då 

haft en annan inriktning och visat på andra krav och organisatoriska lösningar?   

 

Förvaltningsnivån och verksamhetsnivån skiljde sig åt även i ett annat hänseende, nämligen 

synen på utbildning och behovet av specialpedagogisk påbyggnadsutbildning inom ramen för 

speciallärarprogrammet. Långa studietider var ett problem såväl för de lärare som skulle 
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utbilda sig som för den skolverksamhet som dessa lärare samtidigt hade ansvar för. Vid flera 

tillfällen ansåg olika kommunala befattningshavare att den erfarenhetsbaserade kunskapen 

och lärarkompetensen som idag fanns i särskolan var tillräcklig och att de nya 

behörighetskraven var alltför omfattande. Erfarna ”gamla” särskollärare kunde också 

handleda och stödja yngre och nyanställda kollegor, så att verksamheten kunde utvecklas och 

möta de särskilda behov som var aktuella.  

        Studenternas studieförutsättningar speglade det ovan beskrivna förhållningssättet då de 

beskrev sina strävanden att genomföra speciallärarutbildningen. De arbetade heltid parallellt 

med studierna, de hade begärt tjänstledigt på deltid utan lön, de fick ersättning för 

kurslitteratur men inget övrigt, de fick ersättning för de dagar som var förlagda på 

universitetet men ingen tid för bearbetning av litteratur och studieuppgifter. Trots avsaknad av 

stöd hade de målmedvetet satsat på utbildning för att utvecklas både teoretiskt och 

erfarenhetsmässigt. Genom utbildningen fick de både legitimitet och behörighet att ta sig an 

utbildnings- och ansvarsuppdrag som de menade hade stor betydelse både för eleverna och 

utbildningen inom särskolan. 

 

Återigen framträdde en skillnad i synsätt mellan förvaltningsnivå och verksamhetsnivå och 

möjligen kan ”avståndet” mellan dessa nivåer och deras olika uppdrag och insatser vara en 

förklaring.         

En	  särskild	  särskollärarutbildning	  

En annan del i studiens resultat som är angelägen att lyfta fram är oron för en förstärkt 

segregering av särskolan mot bakgrund av den nya speciallärarutbildningen och 

behörighetskraven för undervisning i särskolan.  

 

Lärarna/studenterna i föreliggande studie uttryckte att ett idealtillstånd skulle vara att 

behöriga särskollärare samverkade med ämneslärare i grund- och gymnasieskolan, utan 

specialpedagogisk påbyggnad. Genom att lärare med djup kunskap om en 

funktionsnedsättning och lärare med goda ämnes- och didaktiska kunskaper samverkar, borde 

eleverna kunna erbjudas en väl anpassad undervisning och slippa upplevelser av 

funktionshindrande situationer. Önskemål om samverkan bottnade också i det faktum att 

särskolans elevunderlag är begränsat och att det kan bli svårt att anställa behöriga lärare för 

alla de ämnen som ska erbjudas särskoleeleverna. Samverkan mellan särskollärare och 

ämneslärare i grund- och gymnasieskolan hade även ett inkluderande syfte i avseendet att 
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båda lärarkategorierna får kännedom och kunskap om elevernas behov och möjligheter, vilket 

i förlängningen kan leda till att särskoleelever kan läsa enstaka kurser och ämnen enligt 

grundskolans eller gymnasieskolans kursplaner. Utan ämneslärarnas erfarenhetsbaserade 

kunskaper av undervisning tillsammans med särskoleelever kan sådana inkluderande 

lösningar vara svåra att hantera och organisera. 

 

Mot bakgrund av oron för en alltmer segregerad särskola och diskussionen ovan, kan det 

finnas anledning att fundera vidare över de nya behörighetsföreskrifterna för lärare i 

särskolan, och möjligen är det därför som Regeringen har förlängt tiden fram till 2018 innan 

särskolans alla anställda lärare ska vara behöriga.     

Lärarutbildningsutmaningar	  

De upplevelser av särskiljande under speciallärarstudierna som studenterna beskrev jämfördes 

med det utanförskap och den segregering som såväl särskolan som särskolans elever ansågs 

vara föremål för. Detta förhållande skulle kunna ses som ett exempel på den så kallade 

specialpedagogiska paradoxen, och som innebär att alla individer har rätt att mötas utifrån 

sina individuella och speciella behov, samtidigt som alla ska kunna finnas i ett sammanhang 

och ingen ska utestängas från en gemenskap. Detta kan i vissa situationer uppfattas som 

dilemman, vilka är svåra men nödvändiga att hantera. I det här sammanhanget, 

speciallärarutbildningen, blir behovet av fördjupade kunskaper om funktionsnedsättningen 

utvecklingsstörning och fördjupade generella specialpedagogiska kunskaper, samläsning av 

kurser eller kursmoment och kurser som verkligen lyfter fram särskolans verksamhet och 

verklighet, exempel på sådana dilemman. Examensordningarnas mål, kraven på 

högskoleutbildningarnas organisation och innehåll, kan emellanåt uppfattas som motsatta de 

krav som skolverksamheten har att förhålla sig till, och detta är exempel på ytterligare 

dilemman att hantera.  

        Mål, krav och dilemman på olika nivåer är därför viktiga att synliggöra och diskutera i 

gruppen utbildningsansvariga inom akademin, bland lärare ute på fältet, och inte minst 

tillsammans under utbildningen fram till en speciallärarexamen. Utbildningen ska förbereda 

studenten på specialiseringen utvecklingsstörning för en inkluderande och anpassad 

utbildningsvardag för alla elever, och högskoleutbildningen är redskapet och sammanhanget 

där detta kan problematiseras och analyseras.   
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Fortsatta	  studier	  	  

Den strategiska planering och de förändrings- och utvecklingsinsatser som här varit föremål 

för studier visar med stor tydlighet på en särskola i förändring. Inledningsvis presenterades 

reformdirektiven i ny skollag och nya läroplaner som ett paradigmskifte vad gäller särskolans 

innehåll och verksamhet. Förskjutningen från en omsorgsinriktad kultur till en mera 

kunskapsinriktad sådan, med ökade kunskapskrav och bedömning och betygssättning av 

lärande och utveckling, är verkliga utmaningar för verksamheten i särskolan. 

 

I den här studien har förutsättningar för och genomförande av de första stegen i ett 

utvecklingsarbete stått i fokus, och det dominerande perspektivet har varit hur övergripande 

och ledande nivåer i utbildningsorganisationer har diskuterat och hanterat reformkrav. 

Lärares och elevers röster, de som varje dag ska hantera förändringarna i den pedagogiska 

vardagen på olika sätt, har inte i samma omfattning medverkat med sina funderingar och 

upplevelser. Utfallet av förändrings- och utvecklingsarbetet framöver har, av naturliga skäl, 

inte varit fokus i denna studie, men med tanke på den genomgripande omfattning och 

förändring som reformarbetet innebär, är det av största vikt att följa det arbete som nu 

påbörjats.  

        Hur påverkar reformerna på lång sikt särskoleelevernas möjligheter att lära och 

utvecklas? Är nya krav och lärandemål möjliga att uppnå? Hur förändras lärararbetet utifrån 

krav på såväl kompetenshöjande utbildning som den ämnesfokusering som särskolan nu ska 

arbeta utifrån? Hur påverkas samverkan mellan lärare i olika skolformer och inkluderande 

arbetssätt och organisation av förändringarna? Hur hanteras de didaktiska utmaningar som 

ökade kunskapskrav möjligen ställer? Ja, frågorna är många och betydelsen och behovet av 

fortsatt forskning om särskolan kan inte nog betonas. Utbildningsreformers implementering 

får inte bara ”läggas till handlingarna”! Det handlar om unga människors liv och utbildning 

för att utifrån sina respektive behov av särskilt stöd förberedas för att möta vuxenlivet på ett 

tryggt sätt.          
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Bilaga 1 

 

 
 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL   
 
 

Till studerande på Speciallärarprogrammet vid Linköpings 
universitet! 

 
 
Med start höstterminen 2012 genomförs den nya specialiseringen med inriktning mot 
utvecklingsstörning inom Speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet och för oss 
utbildningsansvariga är det alltid av stor betydelse att följa upp och analysera 
utvecklingsarbete och nya satsningar på utbildning. Vi vill alltså kombinera vårt 
utvecklingsarbete med forskning om detsamma. 
 
Du finns med i den första studerandegruppen inom nämnda specialisering och vi vill med 
hjälp av två enkäter försöka att följa den utbildningsprocess som startar hösten 2012. Vi 
önskar alltså att du besvarar bifogad enkät inför terminsstarten och vi återkommer till dig med 
en ny enkät i slutet av vårterminen 2013. Det bearbetade enkätunderlaget lämnar du till 
kursansvarig i samband med kursstarten.  
 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Namn…………………………………………………………………………………………… 
 
Ålder……………………………………………… 
 
Grundläggande lärarutbildning…………………………………………………………………. 
 
Nuvarande arbete/verksamhetsområde…………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Antal arbetsår med erfarenhet från särskola…………………………………………………….  
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1. Berätta om dina erfarenheter från möten med elever som har en utvecklingsstörning 
och som av den anledningen är i behov av särskilt stöd. 

 
2. Beskriv din syn på särskolan som skolform! 

 
3. Redogör för dina förväntningar på dina studier i specialiseringen utvecklingsstörning! 

 
4. Reflektera över din framtida roll som behörig särskollärare!  
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      Bilaga 2 
 

 
 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL   
 
 

 
 

Till studerande på Speciallärarprogrammet vid Linköpings 
universitet! 

 
 
Inför starten av höstterminen 2012 besvarade du en enkät angående studierna i den nya 
specialiseringen inom Speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning. 
Det har nu snart gått ett helt läsår och du står i färd med att avsluta det andra utbildningsåret 
inom programmet.  
 
Vi förberedde dig i samband med det första enkätutskicket på att du skulle få en ny enkät vid 
vårterminens slut och vi vill alltså nu att du besvarar denna andra enkät före 
sommaruppehållet. Detta hjälper oss att kunna följa upp och analysera utvecklingsarbetet och 
den nya satsningen på specialiseringen utvecklingsstörning.  
 
Det bearbetade enkätunderlaget lämnar du till kursansvarig i samband med kursavslutningen i 
juni 2013.  
 
 
 
 
 
Namn…………………………………………………………………………………………… 
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1. Beskriv din syn på särskolan som skolform efter att ha genomfört studierna under 
läsåret 2012/2013! På vilket sätt har den påverkats, utvecklats eller förändrats?  

 
2. Beskriv hur du idag ser på din framtida roll som behörig särskollärare! 

 
3. Enligt examensordningen beskrivs utbildningens mål under rubrikerna Kunskap och 

förståelse, Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt. 
För specialiseringen med inriktning utvecklingsstörning gäller särskilt 
att studenten ska 
- visa fördjupad kunskap om barn och elever med utvecklingsstörning och deras 

allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller 
ämnesområden 

- visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 
lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med utvecklingsstörning 

- visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer och 
yrkesgrupper 

Beskriv din kunskaps- och färdighetsutveckling med utgångspunkt dels i de generella 
målen som gäller för utbildningen (SFS 2011:186) och dels i de specifika målen ovan!  
  

4. Särskolan, liksom den obligatoriska skolan och de frivilliga skolformerna, har under 
den senaste tiden får nya nationella styrdokument som ska implementeras i den 
dagliga pedagogiska verksamheten (skollag och läroplaner). Beskriv kortfattat i vilken 
omfattning du har deltagit, initierat, varit ansvarig för eller planerar ett sådant 
implementeringsarbete!  
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LINKÖPINGS UNIVERSITET                           Bilaga 3 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande    
 
Speciallärarprogrammet 
Anna-Lena Eriksson Gustavsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanställning av enkäter genomförda 
tillsammans med studerande på 

Speciallärarprogrammets specialisering 
Utvecklingsstörning 

 
augusti 2012 – juni 2013 

 
 

Anna-Lena Eriksson Gustavsson 
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LINKÖPINGS UNIVERSITET    2013 08 23 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
 
Speciallärarprogrammet 
Anna-Lena Eriksson Gustavsson 
 
 
 

Speciallärarutbildning med ansvar för utbildning av behöriga 

särskollärare 

Hösten 2008 startade det nya Speciallärarprogrammet (SFS 2008:132) med två så kallade 

specialiseringar, en med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling och en med inriktning 

mot matematikutveckling. Under 2010 fattade Regeringen beslut om att ytterligare fyra 

specialiseringar inom Speciallärarprogrammet skulle vara möjliga för lärosätena att starta från 

och med hösten 2011. De fyra nya specialiseringarna var inriktade mot dövhet och 

hörselskada, synskada, grav språkstörning och utvecklingsstörning (SFS 2011:186). Vid 

Linköpings universitet beslutade programansvarig utbildningsledare, Anna-Lena Eriksson 

Gustavsson, i samråd med Dekan och Kansliet för utbildningsvetenskap att erbjuda en av de 

nya specialiseringarna, utvecklingsstörning, från och med ht 2011. Grunden för detta beslut 

var en bedömning av att denna specialisering skulle vara möjlig att både utveckla och 

genomföra med hjälp av nuvarande lärarkompetens och den forskning som bedrivits vid 

lärosätet med inriktning mot särskola och utvecklingsstörning.  

 

Efter Regeringens beslut om fler specialiseringar inom Speciallärarprogrammet har ytterligare 

förändringar tillkommit inom området utvecklingsstörning vilka påverkar den verksamhet 

som bedrivs inom särskolan för elever med denna funktionsnedsättning.  

   

1. Under år 2010 kom en ny förordning om läroplan för grundsärskolan (SKOLFS 2010:255), 

Läroplan för grundsärskolan 2011.  

 

2. I februari 2012 fattade Riksdagen beslut om ändringar i skollagen för gymnasiesärskolan 

och särvux. Ändringarna finns i lag om ändring av skollagen, SFS 2012:209. Efter detta har 

Skolverket lämnat förslag till programmål, nationella inriktningar, programgemensamma 

ämnen och vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val till Regeringen och under april 
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månad 2013 ska Skolverket lämna förslag till ny läroplan för gymnasiesärskolan till 

Regeringen. 

 

3. Precis som i grundskola och gymnasieskola ställs krav på behörighet och lärarlegitimation 

(SFS 2011:326) för att få undervisa inom särskolan och starkare regleringar enligt den nya 

Skollagen vad gäller särskilt stöd (SFS 2010:800). 

 

De ovan beskrivna snabba förändringarna ställer stora krav på den lärarutbildning som ska 

förbereda för utveckling och undervisning inom särskolan framöver och för att 

lärarutbildningen, den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen, ska vila på vetenskaplig 

grund, ställs också krav på forskning om de pedagogiska utmaningar, den utveckling och de 

förändringar som ligger framför.    

 

 

Enkäter till studerande på Speciallärarprogrammets 

specialisering mot utvecklingsstörning 
I anslutning till kursstarten för Speciallärarprogrammets kurs Utvecklingsstörning – 

möjligheter och hinder i lärandet, del 1 (15 hp), höstterminen 2012, besvarade studenterna en 

enkät (Bilaga 1) som lyfte fram såväl tidigare erfarenheter av möten med elever/studerande 

med utvecklingsstörning som studenternas syn på särskolan som skolform samt 

förväntningar inför det utbildningsår som inleddes med nämnda kurs. Kursen genomfördes 

för första gången ht 2012 och är den första av två karaktärskurser i den nya specialiseringen, 

Utvecklingsstörning. 

 

Enkäten som bestod av fyra öppna frågor besvarades skriftligt av 12 studerande (1 man och 

11 kvinnor av totalt 16 studenter) och en översiktlig och summarisk redovisning av 

enkätsvaren sammanställdes i september 2012 med syfte att ge en första bild avseende 

studenternas syn på särskolan som skolform och förväntningar inför studierna under 

specialiseringsåret, 2012 - 2013. I dessa första analyser framträdde tre teman som 

presenterades med stöd av studenternas uttalande och temana var (a) ambivalens när det 

gällde synen på särskolan som skolform, behovet av (b) samarbete och samverkan med andra 

skolformer samt den (c) nya läroplanens betydelse för arbetet i särskolan. 
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Denna inledande enkät med den första studerandekullen på specialiseringen Utvecklings-

störning följdes upp med en andra enkät (Bilaga 2) i slutet av vårterminen 2013, då den andra 

delkursen, Utvecklingsstörning – möjligheter och hinder i lärandet, del 2 (15 hp), inom 

nämnda specialisering avslutades. I den uppföljande enkäten ställdes återigen frågor om 

studenternas syn på särskolan som skolform och den framtida rollen som behörig 

speciallärare inom särskolan, men också om utbildningens måluppfyllelse utifrån gällande 

examensordning, med särskilt fokus på målen för specialiseringen Utvecklingsstörning. 

Frågor ställdes även om studenternas engagemang och uppgifter på fältet under utbildningen, 

när det gällde implementering av nya styrdokument för särskolan; skollag och läroplaner. 

Uppföljningsenkäten som bestod av fyra öppna frågor besvarades skriftligt av 12 studerande 

(1 man och 11 kvinnor av totalt 16 studenter). 

  

Analys 
Enkätsvaren har analyserats genom en enkel kvalitativ innehållsanalys. Enkätunderlagen har 

lästs upprepade gånger och genom markeringar av utsagor som speglade centrala aspekter 

utifrån underlagens frågeställningar, samlades utsagor och dessa karaktäriserades utifrån såväl 

innehållsliga likheter som skillnader. Enkätunderlaget är begränsat till omfattning och 

innehåll vilket innebär att tolkningar ska göras med stor försiktighet och de resultat som 

presenteras kan självfallet endast hänföras till den grupp studenter som medverkade genom att 

besvara enkäterna. 

 

 

Resultat 
I följande avsnitt presenteras den bearbetning och analys som genomförts med utgångspunkt i 

uppföljningsenkätens enkätsvar som studenterna bidragit med. Resultaten presenteras under 

rubriker som genom analysen framträtt som teman eller mönster i materialet; 

Utvecklingsarbete och kunskapsfördjupning och Förändringsagent – utvecklingsansvarig.    

 

Utvecklingsarbete och kunskapsfördjupning 
Den ambivalens och tveksamhet som karaktäriserade informanternas syn på särskolan som 

skolform i den första enkäten fanns kvar efter ett års studier, men den uttrycktes på ett något 

annat sätt i uppföljningsenkäten. Studierna hade bidragit till att olika perspektiv och synsätt 
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blivit tydliga och de hade också vidgat synen på såväl skolformen särskola som de elever som 

var inskrivna där.  

 
 Jag har funderat MYCKET och läst, pratat och tänkt hit och dit. På så sätt har min  

 syn förändrats för jag har inte tänkt på samma sätt förut. 

 

 Har fortfarande en fundering om att en inkluderande skola är bäst för alla, men är  

 fortfarande osäker. Kanske behövs särskolan som skolform för vissa elever? 

   

Det var till och med så att det ifrågasattes om alla elever som var inskrivna verkligen hörde 

hemma i särskolan, vilket kan jämföras med svaren i den första enkäten där informanterna 

antydde att det emellanåt var oklara och godtyckliga grunder för en elevs särskoleplacering. 

Särskolan behövs men inte som en plats för ”elever i gråzonen” och för elever som grund- och 

gymnasieskolan inte ”klarar av”.   

 
 Jag tror att flera av eleverna som går i grundsärskolan kan gå i ”vanlig” grund- 

 skoleklass. 

 

 Det svåra är eleverna i gråzonen och där är det viktigt att tänka till. Kan man organisera 

 på ett annat sätt?   

 

Särskolan ansågs vara betydelsefull för vissa elever ”på grund av hur skolan ser ut idag” men 

den segregerande och isärskiljande organisationen som särskolan oftast innebär, upplevdes 

otillfredsställande. En förändrad organisation skulle kunna bidra till att isolering och 

utanförskap minskade.   

 
 Jag ser skolformen som en absolut nödvändighet men har blivit mycket kritisk 

 till segregation och den isärskiljande miljö som vi verkar i. 

 

Särskolan som skolform behövde utvecklas i avseendet att fokusera eleven mer än själva 

utvecklingsstörningen och också genom att tydliggöra uppdraget att fokusera lärande och 

utveckling mera än de omsorgsinriktade insatserna. Kraven på kvalitet och måluppfyllelse 

behövde lyftas fram och utveckling av samverkan mellan de olika skolformerna, grundskola, 

gymnasieskola och särskola, bedömdes som nödvändig. En annan utvecklingsinsats gällde 

förståelsen för och arbetet med inkludering tillsammans med eleverna i såväl grund-, 

gymnasieskola som särskola. Elevernas uppfattningar om delaktighet, trivsel och organisation 
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måste tas i beaktande på ett tydligt och trovärdigt sätt för att skapa goda samarbetsmöjligheter 

mellan skolformerna.  

 
 Min syn på särskola har ändrats från att vara mer omsorgsinriktad till att bli 

 kunskapsinriktad. Kvalitet och måluppfyllelse måste finnas även i vår verksamhet 

   och det är bra att kraven har ökat i Lgr 11 – det gör att arbetssättet måste ändras. 

 

 Särskolan som skolform väcker fortfarande en del frågor hos mig. Varför har vi i 

 Sverige valt denna väg? Jag tänker att med de nya styrdokumenten finns stora  

möjligheter att påverka och anpassa så eleven läser/bemöts utifrån sin förmåga 

beroende på de styrkor som denne har.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att informanterna påtalade den stora betydelsen av att 

utveckla särskolans verksamhet i enlighet med de nya styrdokumenten, läroplan och skollag, 

och att detta utvecklingsarbete ställer krav på fördjupade kunskaper om såväl särskolan som 

organisationsform som om de elever som undervisas i särskolan. På vilka grunder placeras 

elever i denna skolform? Vidare behövs fördjupade kunskaper om möjligheter och hinder för 

alla elevers lärande utifrån deras individuella behov och förutsättningar. De nya 

styrdokumenten ansågs också kunna fungera som en brygga mellan olika skolformer och 

främja samverkan mellan särskola och grund- och gymnasieskola.  

 

Förändringsagent – utvecklingsansvarig 
Speciallärarens roll och arbetsuppgifter, så som de skrivs fram i examensordningen för 

speciallärarexamen, innebär bland annat att ”självständigt genomföra uppföljning och 

utvärdering samt leda utveckling av det pedagogiska arbetet”, att ”kritiskt och självständigt 

genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där 

barnet eller eleven får sin undervisning och vistas” och att ”vara en kvalificerad 

samtalspartner och rådgivare” (SFS 2011:186).  

 

Genomgående i de svar som lämnats av studenterna nämns att ett övergripande ansvar för 

skolutveckling och också för kompetensutveckling ligger i den nya rollen som speciallärare. 

Detta ser de som positiva utmaningar i det framtida yrkesutövande och skulle 

arbetssituationen utvecklas så att de inte får använda sin nya kompetens på den arbetsplats de 

nu befinner sig, söker de sig vidare till nya skolområden.  
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Det känns mycket inspirerande att bli behörig speciallärare och jag vill få  

nya och mer utmanande arbetsuppgifter. 

 

  Jag vill vara med att utveckla vår skola med fokus på elever med utveck- 

  lingsstörning. 

 

  Med en utbildning till vill jag kunna arbeta på ett annat sätt. 

 

  Jag hoppas kunna vara med i skolutvecklingsgrupper. 

  

Genom att få arbeta med nya övergripande uppgifter upprätthålls den nya kompetensen, och 

betydelsen av att ständigt fortsätta att söka ny kunskap framhålls tydligt.     
 

Studenterna ser fram emot att få utvidgat ansvar och att få arbeta både med organisatoriska 

frågor och innehållsliga sådana. De vill vara med och utveckla särskolan som skolform och ta 

ett ansvar för implementeringen av den nya läroplanen där de kan bidra till att ”utveckla 

tänket kring våra elever”. De vill arbeta på tre nivåer, organisations-, grupp- och individ 

nivån, och ser sig själva som ”bollplank” men också som inspiratörer och ”pådrivare i 

skolfrågor”. I utvecklingsarbete ingår även att samverka med olika instanser och områden och 

som ett exempel nämns att ett arbete redan pågår för att ”koppla särvux till 

gymnasiesärskolan”. Den kompetens och kunskap studenterna utvecklar under utbildningen 

kan också vara ett stöd i grundskolans verksamhet och för dess lärare.  

 
 Arbeta med att bryta ner läroplanen och analysera kunskapskraven. Vad 

 betyder alla begreppen? Vad krävs? Passar allt detta våra elever?  
 
 Här finns möjlighet att utveckla särskolan, som organisation samt på grupp 

 + individnivå. Att finnas med på alla dessa nivåer gör även att jag som speciallärare  

i särskolan måste hålla mig uppdaterad för att vara trovärdig och tillföra ny ”in-put”. 

 
Känner att min nya kunskap även passar för integrerade grundsärelever i 

grundskolan, men också för elever som är i behov av särskilt stöd inom grundskolans 

verksamhet. Jag tror att jag kan bli ett stöd även för grundskolans lärare. 

 

När det gäller utveckling av undervisning och undervisningsinnehåll nämner de ansvaret att 

utveckla det ämne som de ansvarar för, men även ansvaret för att tillsammans med kollegor 

anpassa undervisning och undervisningsinnehåll utifrån elevers förutsättningar och behov. Att 
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”få igång pedagogiska samtal” och kunna organisera fortbildning för lärare och 

elevassistenter är insatser som har betydelse för att goda lärmiljöer ska kunna utvecklas. 

Studenterna ser sig som ”en resurs på [sin] arbetsplats” och de talar om betydelsen av samtal 

och handledning i det här sammanhanget. Genom handledning kan kollegor inspireras till 

studier och deltagande i utvecklingsarbete men också i sitt dagliga pedagogiska uppdrag.  

 
 Eftersom man fortfarande har sitt undervisningsämne/block kvar så börjar  

 reformeringen där först. 

 
Rollen har utökats till att sprida vilja och lust till utvecklingsarbete bland 

 mina kollegor och att få igång pedagogiska samtal. 

 

 Jag har också ett extra stort ansvar att upprätthålla en tillfredsställande nivå 

 på undervisningen. Det kan ske genom t.ex. fortbildning av lärare och elev- 

assistenter. 

 

Sammanfattningsvis uttrycker studenterna sig både förväntansfullt och positivt inför de nya 

uppdrag som rollen som speciallärare innebär. De talar om ansvar och utmaningar och också 

om en tydlig önskan om att få axla detta ansvar och anta utmaningarna. ”Tonen” i 

studenternas enkätsvar speglar de möjligheter de ser i sitt nya yrkesutövande och inte 

eventuella hinder i det framtida arbetet. De kommande arbetsuppgifter som nämns av 

studenterna ligger väl i linje med de färdigheter och förmågor som enligt examensordningen 

för speciallärarexamen ska ges möjlighet att utveckla under studietiden. Utbildningen tycks 

därmed motsvara de krav som examensordningen ställer på lärosätet. 

 

 

Redan under pågående studietid har studenter fått utvecklingsuppdrag som bland annat 

innebär ansvar för implementering av den nya läroplanen. I anslutning till arbetet med nya 

kursplaner för särskolans kurser har studenter ansvarat för remisser på dessa och arbete med 

målskrivningar för ett individuellt program och utformning av ett nationellt program är 

ytterligare exempel på övergripande uppdrag som studenter redan ansvarat för.     
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      Bilaga 3:a 

 

Speciallärarutbildning med ansvar för utbildning av behöriga 

särskollärare 

Sammanställning av enkätsvar som fokuserade speciallärarutbildningens måluppfyllelse 
enligt examensordningens mål. Denna fråga utgjorde en del av en studerandeenkät som 
besvarades i juni 2013 av den första kullen studerande på Speciallärarprogrammets 
specialisering med inriktning mot utvecklingsstörning. 

  
Frågans formulering: 
Enligt examensordningen beskrivs utbildningens mål under rubrikerna Kunskap och 
förståelse, Färdighet och förmåga samt Värderingsförmåga och förhållningssätt. 
 
För specialiseringen med inriktning utvecklingsstörning gäller särskilt att studenten ska 

- visa fördjupad kunskap om barn och elever med utvecklingsstörning och deras 
allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnen eller 
ämnesområden 

- visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor 
som rör lärande och kunskapsutveckling hos barn och elever med 
utvecklingsstörning 

- visa insikt om betydelsen av samarbete och samverkan med andra skolformer 
och yrkesgrupper 

 
Beskriv din kunskaps- och färdighetsutveckling med utgångspunkt dels i de generella målen 
som gäller för utbildningen (SFS 2011:186) och dels i de specifika målen ovan!   
 
	  
…fördjupad	  kunskap	  
 
Det råder en tydlig enighet i enkätsvaren vad gäller de studerandes upplevelser av att deras 
kunskaper har växt under årets specialiseringsstudier. De talar om att de fått ”en mera gedigen 
grund att stå på” och att de fördjupade kunskaperna bidragit till ökad förståelse för elever med 
utvecklingsstörning, men också att kunskaperna fått konsekvenser för undervisning och 
skapandet av goda lärmiljöer. De fördjupade kunskaperna har inte enbart gällt 
utvecklingsstörningen som fenomen utan också fördjupade kunskaper om lärande generellt 
och inom de ämnen och ämnesområden som bearbetas inom särskola och träningsskola. Den 
teoretiska och forskningsbaserade kunskapen som bearbetats under året har inneburit en 
fördjupning av den tidigare grundläggande lärarutbildningens innehåll och också den 
erfarenhetsbaserade kunskap som yrkesutövningen bidragit med. 
 
De ”redskap” och moment som bidragit till fördjupad kunskap är den forskningsbaserade 
kunskap som presenterats i litteratur och vid föreläsningar. Vid seminarier har kursinnehållet 
diskuterats och problematiserats tillsammans med de akademiska lärarna och inte minst i de 
studerandearbetsgrupper som fungerat under året. Genom samtal och diskussioner har de 
studerande bearbetat den nya kunskapen utifrån olika perspektiv och på så sätt utvecklat en 
djupare förståelse för särskolans elever och också förtrogenhet med den pedagogiska vardag 
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som de ska hantera. De varierande kurs- och examinationsuppgifterna har också bidragit till 
utvecklingen av såväl kunskaper som färdigheter och studierna har inneburit ”utveckling som 
lärare och person”.  
 
 
…förmåga	  att	  vara	  en	  kvalificerad	  samtalspartner	  och	  rådgivare	  
 
Den fördjupade kunskapen har inneburit en större säkerhet inför möten med kollegor och 
uttrycks som att ”jag tar stöd i kunskap och fakta mera nu”. Genom att studera olika teorier 
om t ex lärande anser de studerande att de utvecklat sin förmåga att se ”saker från olika 
perspektiv” och att de fått redskap i sin yrkesutövning. Detta ses som en trygghet i situationer 
där råd och handledning står i fokus.  
 
För att fungera väl i rollen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare ställs krav på 
övning i att föra samtal och reflektion över sin egen samtalsförmåga. Denna del anser de 
studerande måste få ta tid och den behöver utvecklas under den framtida yrkesutövningen. De 
menar dock att de under utbildningstiden utvecklat en god teoretisk kunskap om samtal och 
handledning och detta är en viktig grund för att utveckla färdighet som rådgivare och 
samtalspartner. 
 
 
…insikt	  om	  betydelsen	  av	  samarbete	  och	  samverkan	  
 
Betydelsen av samarbete och samverkan lyfts tydligt fram och nämns frekvent i enkätsvaren, 
men de studerande exemplifierar inte vad de syftar på eller avser här. De talar om betydelsen 
av att i möten med andra utveckla helhetsperspektiv och att se ”saker i ett större 
sammanhang”.  
 
När de svarar på en annan av enkätfrågorna som fokuserar lärarnas framtida roll som 
speciallärare är de emellertid något tydligare vad gäller samarbete och samverkan. De nämner 
att för att utveckla särskolan som skolform och för att utveckla kunskapen och ”tänket” om 
särskolans elever ställs krav på ett intensivt samarbete med kollegor i grundskolan och 
gymnasieskolan. Samverkan krävs också för att reformera och utveckla särskolans 
undervisningsämnen och även i situationer när det gäller elever som delar sin skoltid mellan 
särskola och grund-/gymnasieskola.      
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      Bilaga 4 
 
 
Linköpings universitet    2013 10 01 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande 
 
Anna-Lena Eriksson Gustavsson 
 
 
En särskola i förändring 
 
Styrelsen för utbildningsvetenskap, SUV, vid Linköpings universitet avsatte i juni 2013 
forskningsmedel för forskning om särskolan och dess verksamhet. Särskolan har under de 
senaste åren varit föremål för utredningar och granskningar och dessa har resulterat i en hel 
del förändringar vilka påverkar den verksamhet som bedrivs inom särskolan för elever med 
funktionsnedsättningen utvecklingsstörning. 
 
1. Under år 2010 kom en ny förordning om läroplan för grundsärskolan (SKOLFS 2010:255), 
Läroplan för grundsärskolan 2011.  
 
2. I februari 2012 fattade Riksdagen beslut om ändringar i skollagen för gymnasiesärskolan 
och särvux. Ändringarna finns i lag om ändring av skollagen, SFS 2012:209. Efter detta har 
Skolverket lämnat förslag till programmål, nationella inriktningar, programgemensamma 
ämnen och vilka kurser som ska erbjudas som individuellt val till Regeringen och under april 
månad 2013 ska Skolverket lämna förslag till ny läroplan för gymnasiesärskolan till 
Regeringen. 
 
3. 2013 kom den nya förordningen om läroplan för gymnasiesärskolan (SKOLFS 2013:148)  
 
4. Precis som i grundskola och gymnasieskola ställs krav på behörighet och lärarlegitimation 
(SFS 2011:326) för att få undervisa inom särskolan och starkare regleringar enligt den nya 
Skollagen vad gäller särskilt stöd (SFS 2010:800).  
 
   
Hösten 2008 startade det nya Speciallärarprogrammet (SFS 2008:132) med två så kallade 
specialiseringar, en med inriktning mot språk-, skriv- och läsutveckling och en med inriktning 
mot matematikutveckling. Under 2010 kom Regeringen med beslut om att ytterligare fyra 
specialiseringar inom Speciallärarprogrammet skulle vara möjliga att starta från och med 
hösten 2011. De fyra nya specialiseringarna var inriktade mot dövhet och hörselskada, 
synskada, grav språkstörning och utvecklingsstörning (SFS 2011:186). Vid Linköpings 
universitet beslutade programansvarig utbildningsledare, Anna-Lena Eriksson Gustavsson, i 
samråd med Dekan och Styrelsen för utbildningsvetenskap att erbjuda en av de nya 
specialiseringarna, utvecklingsstörning, från och med ht 2011. Grunden för detta beslut var en 
bedömning av att denna specialisering skulle vara möjlig att både utveckla och genomföra 
med hjälp av den kompetens och den tidigare forskning som genomförts vid lärosätet.  
 
De ovan beskrivna snabba förändringarna ställer stora krav på den lärarutbildning som ska 
förbereda för utveckling och undervisning inom särskolan framöver och för att 
speciallärarutbildningen, den specialpedagogiska påbyggnadsutbildningen, ska vila på 
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vetenskaplig grund, ställs också krav på forskning om de pedagogiska utmaningar, den 
utveckling och de förändringar som ligger framför.   
 
Som en del i den nämnda forskningssatsningen planeras bland annat samtal/intervjuer med 
företrädare med såväl övergripande som lokalt ansvar för särskolan och gymnasiesärskolan 
och följande teman är tänkta som utgångspunkt för samtalen: 
 
- Strategiska planer och satsningar för att möta förändringarna inom sär- och 
gymnasiesärskolan 
- Påverkan på organisation, lärarroller och arbetsuppgifter på grund av nya styrdokument och 
krav på behöriga lärare 
- Didaktiska utmaningar samt bedömning och betygssättning 
- Påbyggnadsutbildningars och kompetensutvecklingssatsningars bidrag till beredskap inför 
och genomförande av förändringarna 
 
Som tidigare påpekats innebär de nya regelverken både förändrings- och utvecklingsarbete 
inom särskolans verksamhetsområde. Genom att studera den process som nu pågår inom 
särskolan kan kunskap om såväl innehållsliga som organisatoriska insatser följas och 
synliggöras med syfte att kvalitativt försöka förstå förändringsarbetet.  
 
 
De samtal som genomförs kommer att spelas in för senare bearbetning, tolkning och analys 
och Du som medverkar garanteras självfallet anonymitet. Allt insamlat material avidentifieras 
och det är endast jag som forskare som har tillgång till rådata. Deltagandet är frivilligt och Du 
som informant kan avbryta Din medverkan om Du önskar, utan att motivera varför. 
 
 
Har Du några frågor får Du gärna höra av Dig på mail (anna-lena.eriksson-
gustavsson@liu.se) eller på telefon (arb 013 – 28 21 09; mobil 070 562 10 90). 
 
Många hälsningar 
 
 
Anna-Lena Eriksson Gustavsson 
Docent, FD och universitetslektor 
 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, IBL 
Linköpings universitet   
   
 


