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Sammanfattning 

Vårt syfte med studien var att belysa lärarbehörigheten i träningsskolan. Studien har varit 

inriktad på vilka uppfattningar ett antal verksamma pedagoger och rektorer i skolformen har 

om utbildning och kompetens för undervisning inom träningsskolan. Vi har betraktat 

lärarbehörigheten utifrån två perspektiv: dels ur ett juridiskt perspektiv som utgår från 

Högskoleförordningens examensbeskrivningar för pedagogiska utbildningar, och dels ur ett 

funktionellt perspektiv som belyser vad undervisning innebär och hur lärarbehörigheten 

uppfattas i praktiken. För studien har vi valt att belysa hur den funktionella lärarbehörigheten 

uppfattas. 

Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med en öppen intervjuguide bestående av tre 

temaområden: träningsskolan, lärarbehörighet och kompetens samt ”en skola för alla”, för att 

få svar på våra frågeställningar. Vi har för studien intervjuat sex pedagoger, med fyra olika 

utbildningar, samt två rektorer. Alla respondenterna är verksamma inom träningsskolan. 

Studiens resultat visar att rektorerna i första hand anser att specialpedagogen är den som 

innehar adekvat lärarbehörighet. Flertalet av respondenterna i studien anser att en pedagogisk 

grundutbildning till förskollärare och sedan påbyggnadsutbildning till specialpedagog är 

relevant behörighet för klassläraren i träningsskolan. Pedagogens yrkesroll beskrivs som 

dubbel, i betydelsen av att pedagogen ansvarar för elevernas undervisning samt innehar en 

handledande och arbetsledande funktion i arbetslaget. De verksamma pedagogerna uttrycker 

att rollen som klasslärare är komplex och innebär att pedagogen behöver kompetens om 

elevernas olika funktionshinder, kompetens för att utforma undervisningen utifrån enskilda 

elevens förutsättningar samt kompetens att samverka med föräldrar, assistenter och externa 

stödinstanser.  

Avslutningsvis kan vi i studien konstatera att det är angeläget att se över behovet av 

utbildning och kompetens för framtida pedagoger till träningsskolan. I dagsläget finns det 

ingen utbildning som både ger en juridisk och en funktionell behörighet för att arbeta som 

klasslärare i träningsskolan. 

 

Nyckelord: träningsskola, lärarbehörighet, ”en skola för alla”. 
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1 Inledning  
Vi har under hela vår utbildning till specialpedagoger varit intresserade av att ha särskolan 

som undersökningsområde för vårt examensarbete. Dels för att vi själva arbetat sedan många 

år i särskolan, först som elevassistent och senare som lärare, och dels för att det enligt 

Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson och Jerry Rosenqvist (2001) finns relativt få studier om 

särskolan. Författarna lyfter också fram i sin bok Forskning inom det specialpedagogiska 

området – en kunskapsöversikt att specialpedagogiken har ett starkt fotfäste inom 

särskoleområdet (a.a.), vilket är i enlighet med det forskningsområde som examensarbetet ska 

innefatta inom specialpedagogprogrammet.  

Valet av ämne till vår studie uppkom i samband med att vi läste ledarartikeln i Lärarnas 

tidning (nr 13, 2006) med rubriken ”Rätt lärare på rätt plats”. I artikeln diskuterades 

grundskolans ökning av obehöriga lärare och att det har visat sig ha negativa effekter på 

elevernas möjligheter att lyckas i skolan. Artikeln fick oss att börja fundera över hur 

lärarbehörigheten ser ut och uppfattas i nutid, inom den obligatoriska särskolan. 

Den obligatoriska särskolan är en egen skolform och är uppdelad i två verksamheter, 

grundsärskola och träningsskola. De barn och ungdomar som får sin skolgång tillgodosedd 

inom ramen för den obligatoriska särskolan, anses enligt skollagen vara barn och ungdomar 

med en utvecklingsstörning som är i behov av det särskilda stöd som kan tillgodoses inom 

särskolans organisation. I vår studie har vi valt att begränsa vårt intresseområde till 

träningsskolan. För det första för att kursplanen för träningsskolan skiljer sig från 

grundskolans och grundsärskolans kursplan. Träningsskolans kursplan består av fem 

ämnesområden – estetisk verksamhet, motorik, kommunikation, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning. För det andra för att de barn och ungdomar som har sin skolplacering i 

träningsskolan också har en grav utvecklingsstörning.  

Lärarbehörighet för särskolan har tidigare varit specificerade utbildningar, först 

speciallärarutbildning och därefter specialpedagogutbildning med inriktning mot 

utvecklingsstörning. De båda utbildningarna gav kompetens för undervisning i träningsskolan 

enligt respektive utbildnings examensbeskrivning. I slutet av 1990-talet genomfördes en 

utredning rörande den allmänna lärarutbildningen och specialpedagogutbildningen. 

Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) kom med ett förlag om att skolornas lärarpersonal 

skulle ha kompetens att kunna möta alla barn utifrån barnens individuella behov i 

skolundervisningen. Utredningen var ett steg i det utbildningspolitiska arbetet med att skapa 

möjligheter för ”en skola för alla”. Förslaget resulterade i att både ett nytt lärarprogram och 

specialpedagogprogram utformades och startades 2001. I början av 2000-talet påbörjades en 
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översyn av den obligatoriska särskolan. I Carlbeck-kommitténs (SOU 2003:35, SOU 2004:98) 

uppdrag ingick bland annat att ta fram kvalitetsförbättringar gällande undervisningen för barn 

och ungdomar med utvecklingsstörning samt att utveckla samverkan mellan särskola och 

grundskola.  

Vi betraktar lärarbehörigheten utifrån två perspektiv, dels ur ett juridiskt perspektiv som utgår 

från Högskoleförordningens examensbeskrivningar för pedagogiska utbildningar, och dels ur 

ett funktionellt perspektiv som belyser vad undervisning innebär och hur lärarbehörigheten 

uppfattas i praktiken. För närvarande finns ingen pedagogisk utbildning som ger en juridisk 

lärarbehörighet för undervisning i grundsärskola eller träningsskola. Vi har valt att inrikta vår 

studie på den funktionella lärarbehörigheten.  

 
1.1  Syfte 

Vårt syfte med studien är att belysa lärarbehörigheten i träningsskolan.  

 
1.2 Frågeställningar 

• Vad innebär det att vara pedagog i träningsskolan enligt verksamma pedagoger och 

rektorer? 

• Vilken utbildning och kompetens anser pedagoger och rektorer att pedagogen behöver 

för att undervisa elever i träningsskolan?  

• Vad innebär ”en skola för alla”, ur träningsskolans synvinkel, enligt pedagoger och 

rektorer? 

2 Bakgrund 
Vi inleder med en utförlig beskrivning av särskolans historia för att ge läsaren en förståelse 

för hur skolformen och synsättet på barn med utvecklingsstörning förändrats över en relativt 

kort tidsperiod. 

 
2.1 Särskolans historia 

Under mitten av 1800-talet startades undervisning för barn med utvecklingsstörning. Det var 

personer med en filantropisk grund och även en kristen förankring som startade och bedrev 

skolundervisningen. En av dessa pionjärer var Emanuella Carlbeck. Efterhand började 

landstingen inrätta institutioner för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning s.k. 

särskoleinternat/sinnesslöanstalter (SOU 2003:35). 

Under 1900-talets fem första decennier skedde en segregering av barnen med 
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utvecklingsstörning. Det var de barn med en lindrig utvecklingsstörning som fick rätt att få 

undervisning i hjälpklasser för psykiskt efterblivna. I och med 1944 års lag om undervisning 

och vård av sinnesslöa blir skillnaderna uttalade och mer påtagliga. De barn med 

funktionshinder som ansågs vara ”bildbara” fick rätt till skola och utbildning, medan de barn 

som bedömdes som ”icke bildbara” fick enligt lagen endast rätt till vårdhem (a.a.). 

1954 års lag om undervisning för vissa psykiskt efterblivna var ett närmande av särskolan till 

den obligatoriska skolan (a.a.). Magnus Tideman (2003) skriver att landstinget fick ett större 

ansvar för utbildningen och undervisningens betydelse för barn och ungdomar med 

utvecklingsstörning betonades. Lagen förbättrade skolsituationen för barn och unga med 

utvecklingsstörning, utan tilläggshandikapp. Däremot utestängdes fortfarande barn och unga 

med grav utvecklingsstörning (a.a.). 

På 1960-talet ledde reaktioner, om livsvillkoren för personer med utvecklingsstörning till att 

principer om normalisering och integrering formulerades. För särskolans elever började 

integreringsprocessen i och med Omsorgslagen 1967. Omsorgslagen tillkom genom den 

demokratiseringsprocess som Sverige genomgick. 1968 trädde lagen i kraft och gav alla barn 

med utvecklingsstörning rätt till skola och undervisning. Begreppet ”obildbar” togs bort ur 

författningstexterna och skolplikten fastställdes upp till 21 års ålder. Träningsskolan bildades 

för att organisera och bedriva en skolundervisning för de barn som tidigare inte haft rätt till 

skolgång. Den obligatoriska särskolan delades upp i två verksamheter: grundsärskola och 

träningsskola. Särskolorna bedrevs i landstingets regi och var oftast segregerade enheter med 

en gemensam rektor. Efterhand startades också särskoleklasser i eller i närheten av 

grundskolor (Tideman 2003). 1973 fick den obligatoriska särskolan sin första läroplan och 

kursplan. En ny skollag kom 1985 och ersatte Omsorgslagen och ansvaret för utbildningen i 

den obligatoriska särskolan överfördes från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet 

(Tideman 2000). 

Under slutet av åttiotalet påbörjades arbetet med att kommunalisera särskolan. Begreppet ”en 

skola för alla” hade initierats i skolvärlden och kommunaliseringen av särskolan var ett av 

stegen i riktning mot de jämlikhets- och delaktighetstankar som flödade i samhället. 

Kommunaliseringen av särskolan skulle bidra till att samarbetet och kontakterna mellan 

skolformerna, grundskolan och särskolan, skulle öka (Tideman 2000). Under en tio års period 

pågick processen att byta huvudman för särskolan, från landstinget till kommunen. 1996 hade 

alla särskolor övergått till kommunal regi. De särskoleenheter som fortfarande var 

segregerade, flyttades med avsikt att lokalintegrera särskolan och grundskolan, och därmed 

skapa en gemensam tillhörighet. I och med förändring av huvudman innebar det att särskolan 
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och grundskolan skulle få en gemensam rektor. Övergripande förändringsarbete för ett 

närmande av de två skolformerna kom i och med den nya läroplanen, Lpo 94 (SOU 2003:35, 

Tideman 2000). 

I början av 2000-talet fick en expertgrupp, som antog namnet Carlbeck-kommittén (SOU 

2003:35, SOU 2004:98), i uppdrag av regeringen att se över särskolans framtid. Inledningsvis 

var uppdraget att utreda om särskolan skulle finnas kvar som särskild skolform eller om 

elever med utvecklingsstörning kunde få en likvärdig utbildning inom grundskolan och steget 

fullt ut mot ”en skola för alla” skulle kunna tas. Innan Carlbeck-kommittén lämnade sitt 

delbetänkande ändrade regeringen uppdraget. Visionen om ”en skola för alla”, där alla barn 

skulle få sin skolgång i samma skolform och att skolan skulle ha kompetens att möta alla 

barn, ansågs inte genomförbar. Oron för att barn och ungdomar med utvecklingsstörning inte 

skulle få tillräckligt med stöd och resurser låg bakom beslutet att särskolan skulle finnas kvar 

som skolform. Kommitténs nya uppdrag blev istället att ta fram kvalitetsförbättringar i 

utbildningen för elever med utvecklingsstörning, samt att se över samverkansformerna mellan 

grundskola och särskola. Utbildning och kompetens för lärare och elevassistenter skulle också 

ses över i uppdraget (SOU 2003:35). I oktober 2004 kom slutbetänkandet med förslag på 

förändringar som skulle börja gälla från 1 januari, 2007 (SOU 2004:98). 

 

Utifrån redogörelsen av särskolans historia, kan vi dra följande slutsats: de barn och 

ungdomar som idag får sin skolgång inom träningsskolan, som är den skolverksamhet vi valt 

att belysa i vår studie, har historiskt sett varit en grupp av barn och ungdomar som fått sina 

behov tillgodosedda ur ett vård- och omsorgshänseende. Under de drygt fyrtio år som 

träningsskolan funnits har stora förändringar skett och idag ser vi att alla barn, oberoende av 

funktionshinder, har rätt till en utbildning som är anpassad för att främja elevens utveckling.  

 
2.2 Skola och utbildning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning 

Vi kommer nu att redovisa vad utbildningspolitiska styrdokument såsom skollag och läroplan, 

ger för riktlinjer gällande utbildning för barn och ungdomar med utvecklingsstörning, samt en 

beskrivning av processen för en inskrivning i särskolan. Vi tar även upp internationella 

styrdokument som Mänskliga rättigheter : konventionen om barnets rättigheter (Hammarberg 

2006) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet 2006), eftersom vi anser att de har 

relevans för vår studie då de belyser barn i behov av särskilt stöd och begreppet ”en skola för 

alla”. 
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2.2.1 Skollagen 

I första kapitlet i skollagen (SFS 1985:1100) står att alla barn och ungdomar skall ha lika 

tillgång till utbildning och att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, var den än 

anordnas i landet. I skollagens 3 kap 3 § sägs att de barn som inte bedöms kunna nå upp till 

grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingstörning, ska tas emot i den obligatoriska 

särskolan. Syftet med den utbildning som ges inom ramen för den obligatoriska särskolan är 

enligt 6 kap l § i skollagen att ge eleverna en utbildning som är anpassad utifrån varje elevs 

förutsättningar och behov (a.a.). 

2.2.2 Skolverkets författningssamling            

I skolverkets författningssamling (SKOLFS 2001:23) finns rutiner angivna för den utredning 

som ska ligga till grund för en särskoleplacering. Det är fyra obligatoriska utredningar som 

ska utgöra bakgrund till en bedömning, nämligen en pedagogisk, en psykologisk, en 

medicinsk och en social utredning, genomförd av professionella inom varje 

utredningsområde. Efter avslutad utredning görs en samlad bedömning utifrån de fyra 

separata bedömningsunderlagen. Om barnet uppfyller de kriterier som ligger till grund för en 

särskoleplacering, måste föräldrarna lämna sitt medgivande innan en placering kan bli 

aktualiserad. Det är Barn- och ungdomsnämnden eller liknande instans i kommunen, som 

fattar beslut om skolplacering i grundsärskola eller träningsskola. Det är sedan rektor på den 

aktuella skolan som beslutar om vilken klass barnet placeras i (a.a.). 

2.2.3 Läroplanen 

I läroplanen Lpo 94 står det att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som är i behov av 

särskilt stöd. Undervisningen behöver anpassas till de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen. Därmed kan inte undervisningen vara lika för alla.  

Uppnåendemålen för den obligatoriska särskolan, är mål som eleven efter sina individuella 

förutsättningar och förmågor skall ha uppnått vid avslutad skolgång. Personalen inom 

särskolan har ansvar att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande, pedagogiskt 

och socialt (a.a.). 

2.2.4 Internationella dokument 

Grundidén till Konventionen om barnets rättigheter (Hammarberg 2006) var att betona 

barnets rättigheter att få sina grundläggande behov tillgodosedda, inte bli diskriminerade eller 

utnyttjade, få uttrycka sin mening och mötas med respekt. I utbildningsavseende slår 
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barnkonventionen fast rätten för alla barn att gå i skolan och även få det stöd de behöver för 

att tillgodogöra sig utbildningen (a.a.). 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet 2006) tillkom 1994 efter ett internationellt 

möte. Deklarationen skrevs i samarbete mellan ett stort antal länder i världen för att skapa 

gemensamma riktlinjer för utbildning för ”elever i behov av särskilt stöd". Mötet 

organiserades utifrån att många barn och ungdomar i behov av särskilt stöd under sin 

skolgång inte hade tillgång till den rättigheten. Begreppet inkludering lanserades, vilket i 

teorin betyder att skolan ska vara en plats för alla barn samt tillgodose det behov av stöd de 

har, utan särskiljning av något slag (a.a.). 

Överenskommelser som sker internationellt är mer eller mindre bindande. Det finns en 

skillnad mellan konventioner och deklarationer. Konventioner är det instrument av 

internationell art som är det starkaste och är framförallt bindande för de länder som 

undertecknat dem. Däremot har deklarationer snarare en politisk betydelse än en rättslig. En 

deklaration ger uttryck för en åsikt eller uppfattning i en särskild fråga och inget land är 

tvingat att följa deklarationens riktlinjer (Svenska Unescorådet 2006, SOU 2003:35). 

 

I en sammanfattning av de styrdokument vi framfört vill vi förtydliga de krav som ställs på 

dagens skola. Alla barn och ungdomar med utvecklingsstörning har rätt till en utbildning, som 

oberoende av utbildningsort är likvärdig inom samma skolform. Undervisningen ska också 

anpassas efter elevens behov och förutsättningar, efter utredning, inom grundsärskolan eller 

träningsskolan. Både de nationella och internationella styrdokumenten ger uttryck för alla 

barn och ungdomars lika rättigheter till utbildning och att eleverna får det stöd och resurser 

som de behöver i sin lärandemiljö. Vi har dragit slutsatsen att det ställer stora krav på skolan 

att tillgodose en lärarkompetens, som är adekvat, utifrån elevernas behov. 

 
2.3 Utvecklingsstörning 

Vi har begränsat oss till att ge en beskrivning av definitionen och innebörden av 

funktionshindret utvecklingsstörning, vilket är grundkriteriet för en särskoleplacering Vi 

kommer också att redogöra för vilka behov av stöd barn och ungdomar med 

utvecklingsstörning behöver för att få en skolgång som är lärande och utvecklande. 

 

Magnus Tideman (2000) skriver att utvecklingsstörning uppstår under barnets 

utvecklingsperiod, vilket innebär före 16 års ålder och att barnets intellektuella funktioner 

hämmas. Biologiskt och medicinskt kan utvecklingsstörningen uppstå genom ärftlighet, 
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kromosomavvikelser, genmutationer, virus och hjärnskador före, under eller efter födseln. Ett 

generellt kännetecken för utvecklingsstörning beskriver Lennart Teveborg (2001) som att ”… 

elevens utveckling sker i långsammare takt än normalt och stannar upp på ett tidigare stadium 

jämfört med normalutvecklingen” (s 84).  

2.3.1 Bedömningsdefinitioner på utvecklingsstörning 

Tideman (2000) beskriver tre olika sätt att definiera den intellektuella utvecklingsstörningen: 

psykologiskt, socialt och administrativt. Med en psykologisk definition innebär 

utvecklingsstörningen en intellektuell hämmad förmåga eller en låg utvecklingsnivå, som kan 

testas genom psykometrisk mätning. Testet tar fram en intelligenskvot (IQ) och gränsen för 

utvecklingsstörning är under 70. Enligt Carlbeck-kommitténs delbetänkande (SOU 2003:35) 

används detta mått fortfarande vid utredningar för en inskrivning i särskolan. Den sociala 

definitionen uttrycker Tideman (2000), bedömer barnets svårigheter eller tillkortakommanden 

att klara av de krav som omgivningen och samhället ställer, på grund av barnets 

utvecklingsstörning. Bedömningen kan enligt författaren, anses vara relativ eftersom kraven 

varierar över tid och i olika situationer och det är omgivningen som bestämmer kriterierna för 

vem som anses vara utvecklingsstörd. Den administrativa definitionen ser till vilket 

individuellt behov av hjälp och stöd barnet behöver för att klara sitt dagliga liv och sin 

skolgång på grund av den begåvningsmässiga nedsättningen (a.a.). 

2.3.2 Begåvningsstadier 

Utvecklingsstörning delas också in i tre stadier: lindrig, måttlig och djup/svår 

utvecklingsstörning. Gunnar Kylén (1981) har utvecklat abstraktionsnivåer för tänkandets 

utveckling i relation till begåvningsutvecklingen hos barn med utvecklingsstörning: A-, B- 

och C-stadiet. Stadierna kan enligt SOU (2003:35) ses som en psykologisk funktionell 

definition och har  relevans vid anpassning av skolundervisningen.  

Tankestrukturerna hos personer i de olika stadierna beskriver Kylén (1981) på följande sätt: 

A-stadiet innebär att barnet kan förstå och agera i upplevelsen av ”här och nu” utifrån att 

rums- och tidsuppfattningen är begränsad. Oftast har barnet inget verbalt tal utan använder 

signaler i form av ljud och kroppsspråk. När barnets abstraktionsnivå består av upplevelser 

som är konkreta och sker i omedelbar nutid innebär det att utvecklingsstörningen är djup/svår. 

B-stadiet innebär att barnet förstår helheten av sin närmiljö, men har inte förmågan att 

överblicka det som inte är närvarande. Minnet är begränsat till egna konkreta upplevelser. 

Tidsperspektivet kan sträcka sig över flera dagar. Barnet talar och utvecklar sitt språk, har en 
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förståelse för bildsymboler. Utvecklingsstörningen ligger på en måttlig nivå. C-stadiet innebär 

att barnet har en allmän uppfattning av tillvaron och en förståelse för att det finns platser 

bortom det barnet konkret upplever. Barnet har ett tidsperspektiv som inrymmer både dåtids- 

och framtidstänkande. Barnet kan lära sig läsa, skriva och räkna. Förmågan ökar att klara av 

främmande miljöer och förändringar. Barnet har en lindrig utvecklingsstörning (a.a.).  

Kyléns stadieindelningar ger enligt Carlbeck-kommitténs delbetänkande (SOU 2003:35) en 

förståelse för hur personer med utvecklingsstörning upplever sin värld. Dock bör den 

kompletteras med flera olika bedömningar, som ser till förmågor som inte är rent 

intellektuella, den sociala miljön och förmågan att kommunicera med omvärlden, för att få en 

vidare blick av personens begåvning (a.a.).  

2.3.3 Barn i behov av särskilt stöd 

Teveborg (2001) beskriver utvecklingsstörning som ett funktionshinder. I grundsärskolan har 

ca 25 % av eleverna ytterligare funktionsnedsättningar förutom utvecklingsstörning och i 

träningsskolan är det ca 85 % av eleverna. I kombination med utvecklingsstörningen kan 

eleverna även ha en eller flera funktionshinder som t.ex. rörelsehinder, autism, syn- och/eller 

hörselnedsättning och språkstörningar. ”De olika funktionshindren påverkar sinsemellan 

varandra i stor utsträckning, vilket ställer stora krav på att miljön i barnomsorgen och skolan 

samt undervisningen är anpassade efter de behov eleverna har” (a.a. s 85).  

I en kartläggning över elevers behov av särskilt stöd poängterar Teveborg (2001) att skolans 

skyldighet och ansvar är att utifrån barn och ungdomars olikheter, kunna tillgodose de behov 

varje enskild elev har. Det handlar om kompetens bland personal, tillrättaläggande av 

undervisningen och inlärningsmiljö och framförallt att de resurser som behövs tillsätts genom 

beslut hos politiker och tjänstemän (a.a.). På varje enskild skola är det rektor som har det 

övergripande ansvaret för elevernas skolgång och ska tillsammans med specialpedagogen 

garantera att eleverna erhåller goda betingelser för sitt lärande oberoende av de svårigheter 

eleverna kan tänkas ha (SOU 1999:63).  

2.3.4 Den obligatoriska särskolan  

Den obligatoriska särskolan utgör en egen skolform som i sin tur är uppdelad i grundsärskolan 

och träningsskolan. De kan ses som olika inriktningar eller verksamhetsgrenar. I 

grundsärskolan går de elever som har en lindrig utvecklingsstörning. Undervisningen sker i 

tolv teoretiska ämnen och efter en revidering av kursplanen 2002 är ämnena uppbyggda och 

strukturerade på samma vis som grundskolan. I träningsskolan har eleverna en 
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utvecklingsstörning som bedömts vara av måttlig eller av djup grad. Eleverna kan därför inte 

tillgodogöra sig grundsärskolans undervisning beroende på funktionshindrets art. Kursplanen 

för träningsskolan rymmer istället fem ämnesområden som tillsammans ska vara en 

förutsättning för individen att få en god helhetsutveckling och praktiska färdigheter. De fem 

ämnesområdena är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning. Både i grundsärskolans som träningsskolans kursplan finns strävans 

mål och mål att uppnå vid avslutad skolgång (SOU 2003:35, SOU 2002:121). 

 

Sammanfattningsvis vill vi förtydliga att alla barn och ungdomar med utvecklingsstörning inte 

tänker och fungerar på samma sätt, psykiskt eller socialt, varken i det dagliga livet eller i 

skolan. I den litteratur vi redovisat framkommer att skolpersonalen behöver kunskap om 

utvecklingsstörning, utvecklingsstadier och tilläggshandikapp. Den kunskapen är viktig för att 

utifrån elevernas behov, individuellt kunna anpassa undervisningen enligt kursplanens mål.   

 
2.4 Förändring av lärarbehörighet för träningsskolan 

Vi börjar med att ge en tillbakablick på de två lärarutbildningar som juridiskt har gett 

behörighet för undervisning i träningsskolan. När den utbildningspolitiska visionen ”om en 

skola för alla” kom, gjordes en översyn av lärarutbildningarna. Vi kommer att redogöra för 

Lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) och Carlbeck-kommitténs (SOU 2003:35, SOU 

2004:98) betänkanden om lärarbehörighet och kompetens för särskolan.  

2.4.1 Speciallärarutbildning 

Speciallärarutbildningen var en påbyggnadsutbildning, på en tidigare grundläggande 

lärarutbildning. Den var en ettårig utbildning med studier på helfartsnivå, 40 högskolepoäng. 

Den speciallärarutbildning som fanns under 1980-talet var uppdelad i tre grenar och gav 

kompetens för undervisning inom olika verksamheter för barn och ungdomar i behov av 

särskilt stöd. Inom gren 1 utbildades de lärare som skulle tjänstgöra i grundskolan, 

grundsärskolan och gymnasieskolan. I inriktningen på gren 2 utbildades lärare för 

undervisning av hörselskadade, döva och synskadade elever. Inom denna gren utbildades 

dessutom talpedagoger. Gren 3 fokuserade på särskolans förskoleverksamhet, träningsskolan 

och gymnasieskolans verksamhets- och yrkesträning. Till utbildningen antogs förskollärare, 

fritidspedagoger, lärare i praktiskt estetiska ämnen, yrkeslärare, socialpedagoger och 

arbetsterapeuter för att få kompetens för undervisning i ovanstående verksamheter (SOU 

2003:35). 
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2.4.2  Specialpedagogutbildning 

1990/1991 ersattes speciallärarutbildningen av en utbildning till specialpedagog som 

omfattades av en högskoleutbildning på 60 poäng. I examensförordningen som då var 

gällande innehöll det specialpedagogiska programmet fyra inriktningar – mot komplicerad 

inlärning, mot dövhet/hörselskada, mot synskada och mot utvecklingsstörning. Inriktningen 

utvecklingsstörning gav kompetens att arbeta som lärare inom särskolan (SOU 2003:35). 

Specialpedagogexamen gav också kompetens för uppgifter som bl.a. pedagogisk handledning, 

upprättande av åtgärdsprogram och genomförande av klassrumsobservationer och 

kartläggningar samt arbete nära skolans ledning. Specialpedagogens breda kompetensområde 

innebär att i det pedagogiska arbetet också väga in förhållanden av medicinsk, psykologisk, 

social samt organisatorisk art för att eleverna skulle ges adekvat stöd i sin skolmiljö (SOU 

1999:63). 

2.4.3 Förslag på lärarbehörighet för särskolan 

I slutet av 1990-talet påbörjades en översyn av den allmänna lärarutbildningen och även 

specialpedagogutbildningen granskades. Utredningen presenterades i en rapport under namnet 

Att lära och leda – en lärarutbildning för samverkan och utveckling (SOU 1999:63). En 

grundprincip som fanns i Lärarutbildningskommitténs betänkande var att blivande lärare 

skulle utbildas för att kunna möta alla barns och ungdomars individuella behov i 

skolundervisningen. Förslaget byggde på de utbildningspolitiska ambitionerna om ”en skola 

för alla”. Skulle ambitionerna efterföljas, ansåg Lärarutbildningskommittén att elever med 

utvecklingsstörning, synskador och hörselskador, så långt det var möjligt skulle undervisas av 

lärare med samma utbildning som övriga elever i grundskolan. Ett akut behov av utbildade 

lärare till särskolan uppmärksammades i översynen, då var fjärde lärare i särskolan var över 

femtio år (a.a.). I skolverkets årliga rapport Barn, elever, personal och utbildningsresultat 

(1999, 2005) framkommer att andelen lärare i den obligatoriska särskolan med 

specialpedagogisk utbildning minskat från 57 % år 1999 till 42 % år 2005. Även 

procentsatsen för de lärarna med pedagogisk högskoleutbildning har minskat med fyra 

procentenheter under samma tidsperiod, från 92 % till 88 % (a.a.). 

Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) kom med förslag på att lärarbehörighet för 

undervisning av elever med utvecklingsstörning skulle tillgodoses inom ramen för 

lärarutbildningens inriktning mot specialpedagogik. De lärarstudenter som vill inrikta sig på 

särskolans verksamhet, skulle också ha möjlighet att kombinera studierna med 

specialiseringar som fördjupade eller breddade kunskapen inom områden som autism, 
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flerfunktionshinder, tal- språk- och kommunikationssvårigheter, syn- och hörselnedsättningar 

och alternativa kommunikationsformer. För att kunna tillgodose särskolans akuta behov av 

lärare ansåg Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) i sitt slutbetänkande att det är angeläget att 

högskolor och universitet kan erbjuda kurser i specialpedagogik och specialiseringskurser. 

Dels för studenter på lärarprogrammet men också för redan verksamma lärare som saknar 

specialpedagogisk kompetens. I delbetänkandet från Carlbeck-kommittén (SOU 2003:35) 

uttrycks att det finns anledning att ifrågasätta kravet på specialpedagogexamen för 

undervisning inom särskolan, i och med nya lärarprogrammet.  

2.4.4 Förslag på en förändrad roll för specialpedagogen 

I Lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) betänkande gavs förslag på en förändrad 

yrkesroll för specialpedagogen. Specialpedagogprogrammet skulle även fortsättningsvis vara 

en 60 poängs påbyggnadsutbildning på en tidigare grundläggande lärarutbildning och med 

minst tre års yrkeserfarenhet. Specialpedagogens arbete betonades i förslaget från 

Lärarutbildningskommittén att i huvudsak vara av övergripande karaktär och inte som lärare i 

enskilda klasser. Lärarutbildningskommittén ansåg att specialpedagogen skulle vara en 

kompetent pedagog, som tillsammans med ledning, kollegor och barn, stödja och undanröja 

svårigheter på organisations-, grupp-, och individnivå. Specialpedagogens uppdrag skulle vara 

att i samarbete med skola och hemmet upprätta åtgärdsprogram, vara en kvalificerad 

samtalspartner i pedagogiska frågor för kollegor, elever och föräldrar och göra uppföljningar 

och utvärderingar samt delta i skolans utvecklingsarbete för att kunna möta alla elevers behov 

(a.a.).  

I regeringspropositionen En förnyad lärarutbildning (1999/2000) betonades ett behov av 

specialpedagoger för särskolan med spetskompetenser om utvecklingsstörning och 

flerfunktionshinder, vilket Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) också ansåg var av vikt i sitt 

slutbetänkande. I slutbetänkandet från Carlbeck-kommittén (SOU 2004:98) uttrycks att 

specialpedagogen i sin nya roll kan ha stor betydelse för att samverkan mellan skolformerna, 

särskola och grundskola, ingår som en naturlig del i skolutvecklingen. 

Lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) översyn resulterade i att 2001 började det 

nuvarande lärarprogrammet och specialpedagogprogrammet att gälla vid högskolor och 

universitet.  

2.4.5 Högskoleverkets kvalitetsgranskning     

Under 2005 genomförde Högskoleverket en kvalitetsgranskning (Högskoleverket 2006) av 
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specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor. Högskoleverket (2006) 

anser att samtliga utbildningsorter tolkat att specialpedagogen har fått en förändrad yrkesroll, i 

och med nuvarande specialpedagogprogrammet. Den tolkningen anser Högskolverkets 

granskningsgrupp till stor del beror på Lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) förslag. I 

förslaget skulle det aktiva arbetet med barn i behov av särskilt stöd tas bort och istället 

ersättas av mål som mer betonade en handledande, en pedagogiskt rådgivande och 

skolutvecklande roll för specialpedagogen. Det förslag som Lärarutbildningskommittén lade 

fram om en förändrad yrkesroll med övergripande uppdrag för specialpedagogen, betonar 

Högskoleverket (2006) att det var ett förslag som aldrig genomfördes. Huvudmålet i 

specialpedagogexamen (SFS 2001:23) är att studenten ska tillägna sig kunskaper och 

färdigheter i att aktivt arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Därutöver ska studenten bl.a. 

kunna genomföra pedagogiska utredningar och undanröja hinder och svårigheter i 

undervisnings och lärandemiljön (a.a.) I examensförordningen för den allmänna lärarexamen 

finns det inga formuleringar enligt Högskoleverket (2006), som uttrycker att läraren skall ha 

kunskaper att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Högskoleverket anser att lärosätenas 

tolkning av en ny yrkesroll för specialpedagogen kan innebära en risk för de elever som är i 

behov av särskilt stöd, att specialpedagogens stöd i undervisningen minskar eller uteblir. 

 

De tre utredningsbetänkanden (SOU 1999:63, SOU 2003:35, SOU 2004:98)  som vi redovisat 

har endast använt sig av begreppet särskola.  I förslaget från Lärarutbildningskommittén 

(SOU 1999:63) om lärarbehörigheten för särskolan, har vi noterat att det fortfarande uttrycks 

ett behov av specialpedagogisk kunskap, samt påbyggnad inom olika specialiseringsområden. 

Dock finns det ingen formulering i examensförordningen för lärarprogrammet att det ger 

kompetens för undervisning i särskolan eller för elever i behov av särskilt stöd.  I 

utredningarna framförs ett behov av att det finns specialpedagoger i arbetslagen på 

särskolorna, som har spetskompetens om barn och ungdomar med utvecklingsstörning och 

eventuella tilläggshandikapp. Specialpedagogen kan vara en garant i arbetet på organisations-, 

grupp- och individnivå för att utveckla samverkan mellan skolformerna, särskolan och 

grundskolan. Med anledning av Högskoleverkets (2006) granskning av 

specialpedagogutbildningen, är det viktigt att sammanfattningsvis poängtera att 

specialpedagogen inte har fått en ny yrkesroll, utan ska i första hand ha kompetens för att 

aktivt arbeta med de elever som är i behov av särskilt stöd.  
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2.5 En skola för alla 

Skollagskommittén (SOU 2002:121) beskriver den bärande principen i den svenska skolan 

som likvärdighet i utbildningen och att alla barn och ungdomar behandlas med omtanke och 

respekt. Utifrån den principen kommer begreppet ”En skola för alla” (a.a.). Carlbeck-

kommittén (SOU 2003:35, SOU 2004:98) fick i uppdrag av regeringen att utveckla 

samverkansformer mellan särskola och grundskola. I regeringens uppföljande skrivelse 

Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning 

(2005/06) beskrivs en människosyn som behöver genomsyra ”en skola för barn med och utan 

utvecklingsstörning”:        

Alla människors lika värde skall genomsyra skolans verksamhet. Skolan skall vara en  
arena där barn och unga möts, där det skall finnas en acceptans och tolerans gentemot  
människors olika förutsättningar, erfarenheter och bakgrund. Skolan måste kunna  
hantera och inte minst värdesätta barns och ungdomars olikheter. För att nå dit krävs  
ett ömsesidigt samspel mellan elever och personal där alla elever bidrar på sina egna  
villkor till en helhet. Att skapa miljöer som främjar denna utveckling är en stor  
utmaning för alla skolformer framöver (Skr. 2005/06, s 7).  

 
Om skolan ska bli en plats där alla barn och vuxna, oberoende av olikheter, ska kunna mötas 

med respekt för varandra, är dialogen och samarbetet mellan personalen i de olika 

skolformerna i organisationen en viktig början (Skr.2005/06).  

Inkludering är det begrepp som idag används för att beskriva processarbetet för att utveckla 

”en skola för alla”, så vi kommer här att redogöra för vad ett inkluderande synsätt står för och 

innebär i praktiken. Dock uppstår det emellertid dilemman på olika nivåer. 

2.5.1 Inkludering – innebörd 

Ett nytt begrepp ”inkludering” lanserades i och med Salamanca-deklarationen. Deklarationen 

skrevs i samarbete mellan ett stort antal länder i världen för att skapa gemensamma riktlinjer 

för utbildning för ”elever i behov av särskilt stöd" (Salamanca 2006). Inkludering var ett 

positivt laddad ord och skulle föra med sig ett nytänkande in i skolvärlden och framförallt 

ersätta integreringsbegreppet som med åren blivit en diffus och även missbrukad term. 

Inkluderingen skulle vara den nya ideologiska målsättningen för att bygga ”en skola för alla” 

(Emanuelsson 1996, Nilholm 2006). Emanuelsson (1996) framhåller tanken med 

integration/inkludering ur ett samhällsperspektiv som ”… en gemenskap där alla har sin 

naturliga tillhörighet och lika värde och just därför rätten till hel och full delaktighet och 

medansvar för att forma helheten” (s 11). Inkluderingstanken är att alla människor, oavsett 

tillkortakommanden, som ingår i en viss miljö är en del av helheten och därmed ”… bidrar till 

mönstret i en social mosaik” (SOU 2003:35, s 269) och i inkluderingsprocessen är alla delarna 
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lika viktiga (SOU 2003:35). 

 

Claes Nilholm (2006) menar att inkludering måste ses som en helhet som ska anpassas efter 

de olika delarnas olikheter och egenskaper. Med delar menas för skolan, att alla elevers 

olikheter måste påverka hur organisationen utformas och inte tvärtom. Inkludering måste ses 

som en process som sker på olika sätt men som grundar sig i en människosyn som bejakar 

olika människors olika förutsättningar. Nilholm (2006) citerar Peder Haugs tankar om ”en 

skola för alla” där inkluderingen innebär att det är en skola som är öppen för alla och att alla 

är accepterade för den de är. Haug citeras vidare: 

Det är en skola som alla upplever som sin, en skola där alla ska få personligt  
utbyte i form av självförtroende, insikt, kompetens, attityder, kunskaper och  
inte minst ett socialt nätverk (citerat i Nilholm 2006, s 3). 

 
Gary Thomas och Andrew Loxley (2001) trycker på att inkluderingen måste komma från ett 

utbildningssystem som grundar sig på social rättvisa och som ser styrkan i mångfalden och 

värnar om olikheter. Synen på de mänskliga rättigheterna får en framträdande roll i Thomas & 

Loxleys tankar om inkludering vilket handlar om rätten att få en grundläggande utbildning, 

bemötas på likvärdigt sätt och att känna tillhörighet till skolan som kollektiv. 

Enligt Salamancadeklarationen (2006) behöver utbildningssystemet utformas så att barns 

unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov tillvaratas. Skolorna ska ha en 

pedagogik som sätter eleven i centrum och de elever som behöver särskilt stöd bör få det 

behovet tillgodosett. De skolor som enligt Salamancadeklarationen (2006) arbetar för ett 

inkluderingsinriktat synsätt motverkar också diskriminerande attityder (a.a.).   

Lärarutbildningskommittén (SOU 1999:63) menar att det finns en utmaning både ur ett 

utbildningspolitiskt och ett verksamhetsmässigt perspektiv för hur förskolans och skolans 

personal ska kunna hantera alla elevers olika förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och 

behov. Specialpedagogikens mest angelägna uppgift är enligt Lärarutbildningskommittén 

(SOU 1999:63) att bidra till att förskolans och skolans personal kan möta elevers naturliga 

variation av olikheter. I utvecklingen av skolans pedagogiska arbete är specialpedagogiken ett 

viktigt kompetens- och kunskapsområde för att bejaka varje individs rättighet att få ett utbyte 

av skolan. De specialpedagogiska åtgärderna ”bör ses som ett kvalificerat komplement till 

skolans allmänna pedagogiska verksamhet” (SOU 1999:63, s 193).  

Alan Dyson och Alan Millward (2000) problematiserar inkluderingsbegreppet genom att 

påstå att det inte finns en generell syn på begreppet och att det i praktiken ser olika ut 

beroende på länders historiska, kulturella och politiska bakgrund. I sin bok Schools and 
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Special needs har de studerat fyra skolor i England som alla har olika sätt att se på en 

inkluderande skola och en inkluderande undervisning, vilket visar att inkludering inte är ett 

statiskt tillstånd utan är en process som sker på varierande sätt inom olika skolorganisationer. 

Författarna skriver att mycket beror på synen och värderingar angående olikheter och den 

mångfald av elever som ryms inom samma utbildningssystem (a.a.). 

2.5.2 Dilemmaperspektiv på inkludering  

Nilholm (2003) menar att dilemman inom skolan ofta beror på synen på elevers olikheter och 

att det finns tre faktorer som var och en påverkar synen på inkludering – politik, mikropolitik 

och skolans verksamhet. De politiska intentionerna styr och skapar ramarna för en 

inkluderande skola ”en skola för alla” genom bl.a. skollag, läroplan och resursfördelning till 

kommunerna. Thomas & Loxley (2001) anser att det är de ekonomiska medlen och 

finansieringen av utbildningsväsendet som är nyckelinstrumentet för att kunna möjliggöra en 

inkludering för alla. Mikropolitik handlar enligt Nilholm (2003) om olika ideologier och 

intresseområden bland olika grupper inom skolan, vilket kan skapa motsatsförhållanden i 

värderingar och motiv vid olika situationer som uppstår. Skolans verksamhet påverkar ett 

inkluderande synsätt beroende på hur organiseringen, undervisningen, 

gruppsammansättningar etc. är utformade – exempelvis specialpedagogiska insatser inom 

eller utanför klasstillhörigheten (a.a.). Specialpedagogiken är det kunskapsområde som är 

sammankopplat och verksamt utifrån rådande utbildningspolitiska intentioner och beslut, 

såsom ”en skola för alla” (SOU 1999:63).  Inkludering handlar enligt Dyson & Millward 

(2000) om en omstrukturering av hela skolan, där alla inblandade måste vara med i processen.  

 
2.6 Studier inriktade på särskolans verksamhet 

Vi använde oss av Emanuelsson m fl (2001) forskningsöversikt för att se om det fanns några 

studier om träningsskolan.  I översikten redovisades två pågående forskningsprojekt som vi 

kände var av relevans för vår studie. Den första studien var av Kerstin Göransson och 

Margaretha Sundin och skulle leda till en kunskapsöversikt av ”den pedagogiska processen i 

träningsskolan”. Den andra var en avhandlingsstudie av Hille Stål vid Umeå universitet, med 

arbetsbenämning ”Lärarkunskap inom träningsskolan – erfarenheter och intentioner i 

undervisningen” (a.a.). Vi sökte via bibliotekskatalogens olika sökmotorer och vi har försökt 

nå forskarna per telefon, tyvärr utan framgång. För att relatera till studier om särskolan har vi 

istället valt Anna Bloms (2001, 2003) två studier om lärarrollen i grundsärskolan och 

samundervisningsgrupper (grundsärskola/grundskola) och en studie från Karlstads universitet 



 19 

som belyser särskolan som en komplicerad skolsituation. Utifrån ett inkluderande perspektiv 

har vi tagit med ett forskningsprojekt av Kerstin Göransson, Anna-Lena Stéenson, Lise Roll-

Pettersson, Ann-Marie Stenhammar & Lena Thorsson (2000) om samverkan mellan särskola 

och grundskola. 

 

Blom (2001) har för Forsknings- och utvecklingsenheten i Stockholm Stad genomfört 

projektet Det särskilda med särskolan som grundade sig på den ökning av elever i särskolan 

som skedde i Stockholms stad i och med kommunaliseringen. Blom har i den första 

delrapporten i projektet Vem undervisar särskolans elever? genomfört en studie ur ett 

didaktiskt perspektiv med fokus på lärarkompetensen, relaterat till utbildning, erfarenhet och 

stödinsatser. I rapporten redovisas en enkätundersökning som genomförts bland ett sextiotal 

lärare som undervisar elever med utvecklingsstörning i ett antal olika klasskonstellationer. I 

rapporten belyses lärarnas syn på den egna kunskapen och kompetensen i relation till 

yrkesrollens arbetsuppgifter. De aspekter som lyfts fram är: ämneskunskaper, metodik 

elevstöd, den begåvningsmässiga spridningen bland eleverna och arbetet med elever som har 

skiftande bakgrund, socialt och kulturellt. Oberoende av utbildning ansåg en majoritet av 

lärarna att de hade tillräcklig kunskap och kompetens för sitt arbete. Den grupp som har 

specialpedagogisk utbildning, speciallärare och specialpedagoger, är de som huvudsakligen 

ansåg att utbildningen motsvarar deras arbetsuppgifter (a.a.).  

 

I den andra delrapporten av Blom (2003) Under rådande förhållanden, intervjuas nio lärare i 

grundsärskolan om undervisningens karaktär. En viktig aspekt i undervisningen enligt lärarna 

var ”särskolepedagogiken” och dess innebörd. Det som karaktäriserar särskolepedagogiken 

anser pedagogerna, är komponenterna: förberedelse, tid, individualisering samt konkreta och 

flexibla metoder. I jämförelse med grundskolans undervisning innehåller särskolepedagogiken 

större mått av beståndsdelarna. Kunskaper om elevernas funktionshinder ansåg lärarna 

behövdes för att kunna utforma undervisningen utifrån elevens förutsättningar och att 

samarbetet med vårdnadshavarna var betydelsefullt för elevens utveckling.  

 

Vid Karlstads universitet har Maria Alm, Diana Berthén, Kerstin Bladini och Iréne Johansson 

(2001) genomfört en enkätstudie som belyser skolsituationen för 114 elever från både 

grundsärskolan och träningsskolan, utifrån deras lärares uppfattningar. I studiens resultat 

framhålls att särskolan är en komplex verksamhet, som lärarna många gånger ansåg att de 

hade otillräcklig utbildning för att kunna hantera. Lärarna saknade stöd i form av handledning 
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och brister uppenbarade sig också i tillgången av undervisnings- och bedömningsredskap. En 

förutsättning för undervisningens kvalité och innehåll utifrån studiens resultat, var beroende 

av lärarnas utbildning, kunskap om läromedel och bedömningsredskap, vilket lärarna ansåg 

att de behövde få i grundutbildningen och genom fortbildning. 

 

Kerstin Göransson m fl (2000) genomförde ett forskningsprojekt för Ala-stiftelsen (stiftelsen 

drivs av FUB, Riksförbundet För Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna), om att 

utveckla en samverkan mellan särskolan och grundskolan. Projektet genomfördes på fyra 

skolor och arbetet och resultatet med skolutvecklingen redovisades i boken Om alla är lika 

skulle det inte vara roligt och ger konkreta exempel på arbetssätt för hur skolans organisation, 

personal, elever och föräldrar kan arbeta för att utveckla samarbetet mellan de två 

skolformerna. Göransson m.fl. (2000) belyser ett antal faktorer som visat sig vara viktiga i 

samarbetet mellan särskola och grundskola; en faktor är att skolledningen spelar en viktig roll 

och är den som får en drivande roll i utvecklingsarbetet, andra faktorer är en gemensam 

värdegrund och en positiv inställning till varandras verksamheter. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att det finns motsägelser mellan resultaten i tidigare studier. I 

Bloms (2001) studie ansåg majoriteten av pedagogerna att de hade tillräcklig kunskap och 

kompetens för sitt arbete i grundsärskola/samundervisningsgrupp, till skillnad mot 

pedagogerna i Alms m.fl. (2001) studie om grundsärskola/träningsskola som ansåg att de 

många gånger inte hade tillräcklig utbildning för att ibland hantera särskolans verksamhet 

som de uppfattade som komplex.  Det framhålls också i Bloms (2001) resultat att det var de 

pedagoger med speciallärarutbildning och specialpedagogutbildning som uttryckte att de 

kunskaper de fått genom sin utbildning, överensstämde med arbetsuppgifterna som 

undervisande pedagog.  I Bloms (2003) andra studie understryks behovet av kunskap om 

elevernas funktionshinder, vilket av pedagogerna ansågs vara väsentligt för utformningen av 

undervisningen. Vid ett utvecklingsarbete för att särskolan och grundskolan ska närma sig 

varandra behöver skolledningen, enligt studien av Göranssons m fl (2000) vara drivande och 

genom att samla båda skolformerna och utveckla en gemensam värdegrund, kan det bidra till 

en nyfikenhet på varandras verksamheter som förhoppningsvis resulterar i en samverkan. 
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3 Metod 
Vi kommer här att redogöra för hur vi gått tillväga i valet av forskningsmetod. Utifrån 

studiens frågeställningar ville vi få tillgång till verksamma pedagogers och rektorers 

uppfattningar om lärarbehörigheten i träningsskolan. Vi anser därför att det är relevant att 

genomföra en kvalitativ studie. Det har i sin tur bidragit till att vi valt att genomföra 

kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi beskriver sedan hur vi gjort vårt urval av 

respondenter, genomförande av intervjuerna och analysbearbetning. Avslutningsvis behandlar 

vi tillförlitligheten i studien och de etiska aspekter som vi tagit hänsyn till vid 

undersökningens genomförande. 

 
3.1 Kvantitativ eller kvalitativ forsknings ansats 

Innan jag vet vad jag ska undersöka, kan jag inte veta hur jag ska göra det 

 (Fog citerat i Holme & Solvang 1997, s 75). 

Valet av metod behöver enligt Holme & Solvang (1997) utgå från det område som forskaren 

vill belysa, och valet göras med utgångspunkt i syftet och problemformuleringen med studien.  

 

Två huvudansatser framstår inom forskningslitteratur som valbara tillvägagångssätt vid 

undersökningar, dels kvantitativ ansats och dels kvalitativ forskningsansats. Jan Trost (2005) 

beskriver de huvudsakliga skillnaderna mellan de två metoderna, den kvantitativa metoden 

handlar om siffror och bredd- och mängdbedömningar av fakta ur ett utifrånperspektiv, då 

istället den kvalitativa metoden handlar om att ge en ökad förståelse eller att kunna urskilja 

mönster ur ett inifrånperspektiv. Både metoderna menar Holme & Solvang (1997) är inriktade 

på att ge en ökad förståelse för levnadsvillkoren i dagens samhälle och hur enskilda 

människor, grupper och institutioner upplever, handlar och påverkar varandra. Vid vissa 

förhållanden kan det visa sig att antingen den kvantitativa eller den kvalitativa metoden 

lämpar sig bäst. Vid forskning som vill belysa sådant som är mångtydigt, vagt eller 

upplevelser och känslor hos olika personer anser Wallén (1996) att det är nödvändigt att 

genomföra kvalitativa studier för att få fram resultat. Syftet med vår studie är att studera 

lärarbehörigheten i träningsskolan, vilket innebär att vi vill fördjupa kunskapen om 

pedagogers och rektorers uppfattningar kring ämnet. Den kvalitativa metoden är mer inriktad 

på att ge en djupare förståelse, anser Holme & Solvang (1997), än att få fram en generell 

giltighet.  
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3.2 Kvalitativ intervju 

Bengt Starrin & Barbro Renck (1996) beskriver att den kvalitativa intervjun är användbar för 

att komma åt det som känns oklart eller diffust när det gäller företeelser och innebörder, som i 

vårt fall är lärarbehörighet i träningsskolan. Intervju är den speciella formen av samtal för att 

kunna samla in den informationen. Jan Trost (2005) som föredrar benämningen informella 

intervjuer, menar att den informella/kvalitativa intervjun ger en större möjlighet, vilket Jan-

Axel Kylén (2004) instämmer i och hävdar att intervjun ger de bästa förutsättningarna för 

forskaren att kunna förstå och få fram vad de intervjuade upplever och känner. Idar Magne 

Holme & Bernt Krohn Solvang (1997) betonar att styrkan i den kvalitativa intervjun är att den 

till stor del liknar ett vanligt samtal för intervjudeltagaren och att intervjupersonerna får 

påverka samtalets utveckling. Forskaren ger ramarna för intervjun och är uppmärksam på att 

de faktorer och områden som är viktiga täcks för intervjuns syfte (a.a.).  

Trost (2005) menar att studier som koncentrerar sig på ett område eller ämne, kan anses ha en 

hög grad av struktur. Vår studie kan ses vara i hög grad strukturerad, eftersom den är 

fokuserad på lärarbehörigheten och kompetensen i träningsskolan. För att behålla 

koncentration på ämnet eller de ämnen som är i fokus för samtalet, anser Starrin & Renck 

(1996) att en intervjuguide är till hjälp för intervjuaren liksom för respondenten.  

Vid kvalitativa intervjuer är standardisering av låg grad enligt Trost (2005), eftersom 

intervjusituationerna ser olika ut och att variationsmöjligheter mellan svar och frågor finns för 

respondent och intervjuare. Starrin & Renck (1996) beskriver att forskaren vid låg grad av 

standardisering använder sig av öppna frågor i, vad författarna benämner som, en vägledd 

konversation. Vid öppna frågor är intervjuaren intresserad och inriktad på att få fram den 

subjektiva uppfattningen hos respondenten (a.a.). Vårt val av kvalitativa intervjuer med en låg 

grad av standardisering anser vi uppfyller vårt syfte, eftersom det ger respondenten större 

frihet att uttrycka sin subjektiva uppfattning.  

 
3.3 Urval  

Urvalet av intervjupersoner är enligt Holme & Solvang (1997) en avgörande faktor för 

undersökningen och att det är betydelsefullt för studien att intervjua personer som anses ha 

relevant kunskap om ämnet. För att få respondenter till vår studie tog vi tillfället i akt när vi 

genom våra arbeten fick en inbjudan till en nätverksträff i mars, för pedagoger inom 

träningsskolan tillhörande mellersta regionen av Sverige. Nätverksträffen anordnades av 

Specialpedagogiska institutet. I god tid tog vi kontakt med en av kontaktpersonerna för träffen 

och frågade om vi kunde få lämna ut en enkät till deltagarna. Vi fick möjlighet att i 
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inledningen av träffen presentera oss och syftet med vår enkät, som vi poängterade var 

frivillig. Enkäten var kort och tog cirka 10 minuter att fylla i. Den innehöll frågor om egen 

utbildning och uppfattning om lärarbehörighet för träningsskolan, kryssfrågor om samverkan 

och betydelsefulla faktorer för undervisning och gruppsammansättning. Enkäten avslutades 

med en förfrågan om att delta vid en intervju. Vi fick in tjugotvå svar varav nio pedagoger 

anmälde sitt intresse av ett intervjudeltagande. I enkätsvaren anser majoriteten av 

pedagogerna att lärarbehörigheten i träningsskolan ska vara, först förskollärarutbildning och 

sedan påbyggnad till specialpedagog. I svaren har också som relevant lärarbehörighet angetts, 

dels speciallärarutbildningen (gren 3) och dels specialpedagogutbildning med inriktning 

utvecklingsstörning, vilket oftast överensstämde med pedagogens egen utbildning.   

För att få kontakt med rektorer använde vi oss av Internet och sökte efter träningsskolor i 

olika kommuner. I vår sökning fick vi fram namn och telefonnummer till flertalet rektorer. Vi 

hade i förväg beslutat att vi ville försöka intervjua två rektorer och att de var verksamma i 

olika län. Vi började ringa till de rektorerna vi hade fått fram från vår sökning och fick snabbt 

kontakt med två kvinnliga rektorer. Inledningsvis berättade vi om vår studie och frågade om 

deras intresse av att medverka. De båda rektorernas respons var positiv. Vid intervjutillfället 

visade det sig att i båda rektorernas uppdrag ingick ansvar för träningsskolans verksamhet och 

en förskola. I sökandet av rektorer var vi inriktade på träningsskolan i första hand, vilket vi i 

efterhand anser bidrog till att vi inte i förväg kontrollerade vilka skolformer rektorerna hade i 

sina respektive uppdrag. Det kunde ha varit en intressant aspekt i studien om de två 

intervjuade rektorerna hade haft olika verksamhetsansvar, utöver träningsskolan.  

Steinar Kvale (1997) anser att forskaren måste intervjua så många som behövs, för att få svar 

på det han/hon vill veta. För att vi skulle få svar på våra frågeställningar har vi intervjuat sex 

pedagoger och två rektorer. De sex pedagoger vi har intervjuat, utifrån de nio pedagoger som 

hade anmält intresse i enkätundersökningen, har en speciallärarutbildning, två är 

specialpedagoger med inriktning mot utvecklingsstörning, två har den nuvarande 

specialpedagogutbildningen och en är 1-7 lärare och har läst inriktning mot specialpedagogik. 

Alla pedagogerna kontaktades per telefon och tid samt mötesplats bestämdes. Tre pedagoger 

valde vi att inte intervjua, av den anledning att de i sina nuvarande anställningar endast har 

övergripande arbetsuppgifter inom stat eller kommun, vilket vi inte tyckte överensstämde med 

vårt syfte. De åtta respondenter som vi intervjuat för vår studie anser vi är ett maximalt antal 

med tanke på arbetets tidsbegränsning, vilket bidrog till att vi inte försökte komplettera med 

yttrligare en intervju med en rektor med träningsskola och grundskola i sitt ansvarsuppdrag. 
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3.4 Utarbetande av intervjuguide 

Vid intervjuerna ville vi använda oss av en öppen intervjuguide med teman för att ge 

respondenterna större möjlighet att uttrycka den egna uppfattningen. Trost (2005) förespråkar 

en temaguide som har få men stora frågeområden och som ger intervjuaren möjlighet att följa 

upp respondentens tankegångar inom de olika frågeområdena, vilket Heléne Thomsson (2002) 

också förespråkar. Thomsson (2002) menar att temabaserade intervjuer ger möjlighet till en 

frihet under intervjuerna samtidigt som det ger en viss fokusering på ämnet. Temaområdena i 

intervjuguiden som skulle ligga framme under intervjuerna med respondenterna var:  

• Träningsskolan  

• Lärarutbildning och kompetens 

• En skola för alla 

Till varje tema hade vi skrivit ner stödord som vi kände var av relevans att använda under 

intervjun. Stödorden kunde också vara till hjälp om respondenten av någon anledning 

behövde hjälp att komma igång med sitt berättande inom temaområdena. De stödord vi 

använde oss av var: Organisation, Elevgrupp, Personal, Styrdokument, Stödinsatser, 

Kompetensbehov och Samverkan. Med stöd av intervjuguiden och med stödorden i minnet, 

kunde vi som intervjuare använda oss av vad Starrin & Renck (1996) beskriver som en 

vägledd konversation och få tillgång till respondenternas uppfattningar inom samtliga 

områden av vilka vi var intresserade.  

 
3.5 Genomförande av intervjun 

Vi genomförde först en parintervju och upplevde då en svårighet för oss att ge båda 

pedagogerna lika stort talutrymme. Vi valde därför fortsättningsvis att genomföra enskilda 

intervjuer. Vi började intervjuerna med att presentera vår studie och syftet med den. Kvale 

(1997) beskriver en del olika sätt att ställa frågor på och menar att börja med en inledande 

fråga som öppnar för respondenten att berätta, kan leda till att respondenten berättar spontant. 

Vi började med en inledande fråga om respondentens bakgrund för att respondenten skulle 

känna en trygghet och inte tycka att ämnet var svårt men också för att ge oss kunskap om sin 

egen utbildning och yrkesverksamma tid.  

Under intervjuerna har vi, precis som Starrin & Renck (1996) poängterar med den vägledda 

konversationen, kunnat utveckla, anpassa och följa upp frågor och svar, som har varit 

ändamålsenliga för syftet och problemformuleringen i vår studie. Under intervjuerna har vi 

också använt oss av Kvales (1997) uppföljningsfrågor och sonderande frågor. 

Uppföljningsfrågor kan vara av kortare karaktär så som en nick eller ett ”mm” från 
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intervjuaren eller frågor om ”hur menar du?”. Det i sin tur leder ofta till att respondenten 

beskriver mer.  Sonderande frågor ger intervjuaren möjlighet att, utan att ange vad som 

eftersöks, få svar från respondenten som ger en djupare dimension än vad respondenten först 

svarade. Vi ställde frågor av sonderande karaktär vid behov under intervjuerna, för att 

respondenten i sin berättelse skulle uttrycka sin uppfattning inom de områden vi ville få svar 

på i vår studie. 

 
3.6 Bearbetning och analys 

Vid varje intervju har vi använt oss av bandspelare och spelat in intervjun, som Thomsson 

(2002) beskriver får vi då tillgång till respondenternas egna ord och berättelsen i dess helhet. 

Under intervjuerna har vi kunnat koncentrera oss på respondenterna och vad de berättat, vilket 

både Kvale (1997) och Trost (2005) betonar som en fördel med att använda bandspelare. 

Intervjuerna har skrivits ut i nära anslutning till intervjutillfället. Runa Patel & Bo Davidsson 

(1991) menar att om det går för lång tid mellan intervju och utskrift blir det svårare att få ett 

levande förhållande till insamlad data. Intervjuerna transkriberades från tal till skrift, 

innehållande utfyllnadsord och pauser. Thomsson (2002) uttrycker att intervjucitaten blir 

tydligare om de justeras så att innebörden i respondentens berättelse framstår, då det är svårt 

att läsa en text bestående av talspråk med många utfyllnadsord. Vi har korrigerat citaten 

genom att vi tagit bort utfyllnadsord som ”ju”, ”då” och ”liksom”.  

I analysarbetet av intervjuerna har vi använt det tillvägagångssätt som Thomsson (2002) 

förordar. Vi började, som Thomsson beskriver, med en lodrät analys där vi läste igenom alla 

intervjuerna flera gånger. Därefter övergick vi till den vågräta analysen av intervjumaterialet, 

vilket innebar att vi gjorde en tematisering utifrån de temaområden vi hade använt i 

intervjuguiden. Under varje temaområde har respondenternas berättelser först systematiserats 

och sedan har det ur innehållet i intervjumaterialet uppkommit strukturer som gett upphov till 

underrubriker. För att tydliggöra de centrala delarna i intervjuerna har vi sammanfattat 

innebörden i respondenternas berättelser och förtydligat med citat.  

 
3.7 Validitet 

Validitet är bedömning av studiens kvalitet, vilket Kylén (2004) beskriver består av att 

forskaren använt relevanta metoder för sin undersökning. Thomsson (2002) menar att validitet 

handlar om att forskaren verkligen studerat det fenomen som angetts i syftet. Holme & 

Solvang (1997) skriver att validiteten ökar vid kvalitativa studier, eftersom forskaren har en 

större närhet till informationskällan. Vid kvalitativa intervjuer kan forskaren fråga om 
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uppfattningar om fenomen och i sin tur ger det respondenten en större möjlighet att styra över 

sin medverkan. Vi har använt en intervjuguide med temaområden med förankring i vårt syfte 

och frågeställningar. Intervjuguiden har gett respondenterna mer utrymme att ge sin 

uppfattning, än om vi hade haft färdigformulerade frågor och därmed ökar validiteten i 

studien.  

 
3.8 Etiska aspekter 

Forskning som har människor som studieobjekt är alltid förbundna med etiska regler. Den 

grundläggande utgångspunkten är en respekt för de människor som deltar i studien och att de 

inte används som medel för att forskaren ska kunna nå sitt mål (Holme & Solvang 1997). För 

att värna om denna respekt har Vetenskapsrådet (2002) fastställt fyra huvudkrav för all 

forskning. Vi har i vår studie tagit hänsyn till de etiska reglerna som är förbundna med de fyra 

kraven: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

Informationskravet uppfylldes genom att vi vid första kontakten med respondenten (vid 

nätverksträffen) muntligt informerade om studien syfte. Vid enkätundersökningen tillfrågades 

respondenterna skriftligt om att delta i en intervju och de pedagoger som samtyckte, skrev 

namn och telefonnummer. När vi tog kontakt med pedagogerna, per telefon, tillfrågades de 

igen om intresse av att delta i en intervju. Samtidigt informerade vi ännu en gång om studiens 

syfte och vårt intresse av att få veta deras egen uppfattning om de tre teman som 

intervjuguiden bestod av. Rektorerna fick samma information, vid telefonförfrågan om 

deltagande.  Vid vår förfrågan om intresse av att delta i vår studie, utifrån samtyckeskravet, 

fick vi enbart positiva svar från alla vi kontaktade. Vid intervjutillfället samtyckte alla 

respondenterna till att vi använde bandspelare. I resultatredovisningen har vi beskrivit 

respondenternas svar med hänvisning till utbildning (pedagog) eller yrkesbenämning (rektor), 

i syfte att avidentifiera respondenterna och utifrån konfidentialitetskravet skydda varje enskild 

respondents medverkan och uppfattning. Vi informerade respondenterna om att 

bandinspelningen från intervjun endast skulle höras och bearbetas av oss. De kommer vid 

studiens slut att förstöras, eftersom data vi insamlat inte är relevant för annat ändamål än vår 

studie. Vilket är i enlighet med nyttjandekravet.    
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4 Resultat 
Vi kommer i denna del att redovisa de uppfattningar/svar vi fått från de verksamma 

pedagoger och rektorer i träningsskolan som vi intervjuat för vår studie. För att ge struktur åt 

redogörelsen har vi valt att använda oss av de frågeställningar som legat till grund för studien. 

• Vad innebär det att vara pedagog i träningsskolan enligt verksamma pedagoger och 

rektorer? 

• Vilken utbildning och kompetens anser pedagoger och rektorer att pedagogen behöver 

för att undervisa elever i träningsskolan?  

• Vad innebär ”en skola för alla”, ur träningsskolans, synvinkel enligt pedagoger och 

rektorer? 

Efter varje frågeställnings resultatredovisning ger vi en kort sammanfattande analys.  

 
4.1 Beskrivning av respondenterna 

Vi kommer nu att ge en beskrivning av de respondenter vi intervjuat, utifrån svaren vi fick på 

vår inledande fråga vid intervjutillfället, då vi bad respondenterna att berätta om sin bakgrund. 

Vi har förtydligat citaten genom att ange vem som uttryckt vad med respondentens utbildning 

(pedagog) eller yrkestitel (rektor). När det är två respondenter som har samma utbildning är 

de redovisade som 1 och 2, har de samma yrkestitel är de redovisade som A och B. 

De sex kvinnliga respondenter, vi intervjuat, och är verksamma pedagoger i fyra olika 

träningsskolor i tre olika län och har följande bakgrund:  

Specialläraren har varit verksam i träningsskolan i ca 30 år. Började som lärare efter avslutat 

socialpedagogutbildning och arbetade som obehörig lärare tills hon hade den 

yrkeslivserfarenhet som krävdes för att söka och utbilda sig till speciallärare.  

Specialpedagog 1 med inriktning utvecklingsstörning är arbetsterapeut i grunden. Hon 

arbetade ca tjugo år som arbetsterapeut, innan hon läste vidare till specialpedagog. Hon har 

haft klasslärartjänst i träningsskolan i drygt femton år.  

Specialpedagog 2 med inriktning utvecklingsstörning är förskollärare i grunden. Hon arbetade 

på förskola i drygt tio år innan hon vidareutbildade sig och blev klar specialpedagog med 

inriktning utvecklingsstörning i mitten av 1990-talet. Hon har sedan avslutad utbildning haft 

tjänst som klasslärare i träningsskolan.  

De båda nyutbildade specialpedagogerna har förskollärarbakgrund och mer än tjugofem års 

erfarenhet från förskolan. Specialpedagog 1 har arbetat i träningsskolan i några år och 

kollegan specialpedagog 2 fick anställning ett år senare. De har ingen tidigare erfarenhet från 

särskolan.  
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Lärare yngre åldrar har efter examen för ungefär två år sedan varit klasslärare i träningsskolan 

under ett läsår. Under lärarutbildningen har hon läst fyrtio poäng specialpedagogik som 

inriktning.  

De två rektorerna har i sitt uppdrag som rektor ansvar för träningsskolans verksamhet och en 

förskola. I sina grundutbildningar är de förskollärare och har under många år haft 

arbetsledande funktioner inom förskola/skola. Rektor A har haft sitt uppdrag i fem år och 

rektor B i fyra år. Ingen av rektorerna hade erfarenhet av träningsskolan innan de tillträdde 

sina nuvarande tjänster. 

 
4.2 Vad innebär det att vara pedagog i träningsskolan enligt verksamma 

pedagoger och rektorer? 

Under rubriken kommer vi att beskriva pedagogernas och rektorernas uppfattningar om 

innebörden i yrkesrollen som klasslärare.  

4.2.1 Träningsskolans verksamhet – elever, styrdokument och läromedel 

En av rektorerna ger följande beskrivning av vilka elever som har sin skolgång i 

träningsskolan och vilken begåvningsnivå de befinner sig på: 
 

Träningsskolan är den verksamheten för de elever som ligger på allra tidigaste utvecklingsnivån. 
(Rektor A) 

 
Många av pedagogerna beskriver att de kände en osäkerhet i sin yrkesroll när de började inom 

träningsskolan, de visste inte något om träningsskolan eller hur det pedagogiska arbetet skulle 

utformas. De upplevde också att arbetet var komplext. 

Det som är svårt är barnen, det är så otroligt svåra barn. Det är komplext med vilka handikapp 
dom har. […] Från början var det svårt att veta vad man ska göra med de här barnen, som jag vid  
den första anblicken tycker inte kan någonting. Vad ska man göra, och vad gör man? Vad är rätt  
nivå, vad är läromedel? Det var mycket sådant att klura ut … (Lärare yngre åldrar)  

 
En av pedagogerna lyfter fram att klassammansättningarna i träningsskolan inte alltid är den 

mest gynnsamma för eleverna. Pedagogen har själv haft en klass där några elever var 

högstadieelever och några elever var lågstadieelever, men i och med att de var på ungefär 

samma utvecklingsnivå fungerade det bra. Oftast har elevgrupperingar gjorts med 

funktionshindret i fokus, vilket pedagogen uttrycker inte heller är optimalt. Hon berättar att 

det är svårt att utforma gruppaktiviteter som är anpassade för alla eleverna i gruppen/klassen. 

Nu kan jag ha en samling för tre, som jag tror passar tre, men för den fjärde passar samlingen 
inte alls. Den är inte alls för eleven, det vet jag.  (Speciallärare) 

En pedagog berättar om hur hon har det nu i sin klass. Hon säger att det är spännande att 

arbeta i träningsskolan. Pedagogen vet inte från år till år vilka elever som hon kommer att 
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möta. Hon ser det som berikande att arbeta med elever som har olika funktionshinder. Nu har 

pedagogen elever med autism i sin klass och hon har inte tidigare arbetat med elever som haft 

det funktionshindret. Pedagogen säger att det är olika sätt att tänka och utforma 

undervisningen beroende på vilka funktionshinder eleverna har. 

Att ha en blandad elevgrupp är svårt. Det är så i träningsskolan överhuvudtaget. Det är svårt att hitta  
elever som passar ihop. (Specialpedagog 1 med inriktning) 

Vidare berättar pedagogen om sina funderingar kring hur elevindelningen i klasserna gjorts 

och hon konstaterar att det till stor del utgått från elevernas ålder. Nu har pedagogen de yngre 

eleverna som har blivit placerade i den här gruppen för att de är lika i ålder. Pedagogen 

uttrycker att det kanske inte alltid är elevernas ålder som är det primära utan det är viktigare 

att eleverna är på ungefär samma utvecklingsnivå och att de kan få förebilder i varandra. 

 

En av rektorerna poängterar att det är viktigt att läroplanen finns till grund för det 

pedagogiska arbetet i särskolan. Pedagogerna känner att läroplanen och kursplanen visar att 

det är skola som bedrivs i träningsskolan och att de också tydliggör vad arbetet och 

undervisningen ska innehålla. Flera pedagoger känner att de hittar ett stöd i läroplanen och 

kursplanen för träningsskolan, när det gäller att skapa goda förutsättningar för det 

pedagogiska arbetet för varje enskild elev.  

Att vi finns i läroplanen och att vi finns med där. Vi är lite dåliga på att kunna berätta så det är  
svårt för människor utifrån att förstå vad vi gör […] Det gäller att vi pratar om vårt jobb och  
talar om att eleverna är duktiga och vad man verkligen gör, det är inte så lätt alla gånger. […]  
Men det är jättebra att det finns för vår status, att det finns en läroplan och för barnen skull är  
det väldigt skönt att vi har det (kursplanen) vi kan luta oss mot och vi vet vad det är vi skall  
uppnå för mål … att barnen skall få ut tillräckligt i vår verksamhet.  (Specialpedagog 1) 
   

En av pedagogerna beskriver avsaknaden av den första läroplanen, som hade en tillämpnings 

del med tips och idéer för undervisningen.   

Den skulle jag vilja ha nu, för den var jättebra. Den var som en kokbok för träningsskolan. 
(Speciallärare) 

 
Pedagogen berättar vidare om olika läroplaner som hon har använt sig av under sin karriär i 

träningsskolan, någon som var jätte flummig och inte beskrev just någonting om vad eller hur 

arbetet skulle läggas upp. Hon beskriver att när hon började arbeta i träningsskolan visste hon 

inte hur hon skulle bedriva undervisningen och att hon inte hade någon hjälp av de andra 

lärarna. Nu efteråt kan känna att eleverna måste ha haft ett torftigt innehåll i 

skolundervisningen, vilket hon anser berodde på bristen och det minimala utbud av 

pedagogiskt arbetsmaterial som fanns. Hon känner att hon, genom att se hur andra pedagoger 

gör i andra klasser, blivit mer medveten om sitt arbete. Hon tycker fortfarande att det är 

jätteroligt att åka till en annan skola för att titta på vad dom gör. Pedagogen beskriver också 
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att det fortfarande inte finns mycket material och dylikt att köpa färdigt utan hon får göra 

mycket arbetsmaterial till eleverna själv.  

4.2.2 Pedagogiskt arbete i samarbete med vårdnadshavare och assistenter 

I sitt arbete med eleverna använder alla pedagoger individuella utvecklingsplaner, förkortat 

IUP. Pedagogerna upprättar en IUP tillsammans med assistent och vårdnadshavare.  

Föräldrarna är väldigt viktiga i den här individuella utvecklingsplanen som vi gör. (Rektor A) 
 

Flera av pedagogerna beskriver kontakten med vårdnadshavare som tidskrävande. Många 

gånger tar utvecklingssamtalen mer än en timme och vårdnadshavare vill gärna prata om 

andra saker som förälder, än enbart om elevens skolgång och utvecklingsmål. 

Många föräldrar har inte så många att diskutera sitt barn med, utan vi är en kontaktlänk på så vis.  
Vi märker att behovet är jättestort hos vissa föräldrar.  (Specialpedagog 1) 

En pedagog förmedlar en frustration kring sin roll i träningsskolan och menar att relationen 

mellan vårdnadshavare och pedagog påverkas av att vårdnadshavaren har höga förväntningar 

på det pedagogiska arbetet. Barnet kanske aldrig kommer att kunna läsa och skriva men 

vårdnadshavaren kräver av pedagogen och skolan, att barnet ska lära sig det. Det är 

vårdnadshavarens vision att barnen ska lära sig att läsa och skriva. Pedagogen berättar om när 

vårdnadshavaren inte inser vad barnets funktionshinder innebär tillskrivs pedagogen en roll 

som mer liknar en psykologs och som pedagogen inte vill inneha.   

Jag ska jobba med deras barn, jag ska inte jobba med föräldrarna och vara deras psykolog. 
 (Specialpedagog 1 med inriktning) 

En av rektorerna påtalar vikten av att finna en balans mellan vårdnadshavarens förhoppningar 

och pedagogens yrkesroll. 

Sen är det ju … en annan bit tror jag … väldigt viktig men svår och det är föräldrarnas frustration  
över att barnen ska bli så duktiga som möjligt på så kort tid som möjligt, därför att de vill att dom  
ska klara sig så bra som möjligt. Föräldrarna tänker framåt, hoppas och det tror jag kan vara väldigt 
svårt att förstå som … lärare och assistent, som ser barnen i vardagen, men föräldrarna har ett tänk  
som ligger långt framåt och tänker hur blir det när barnen blir vuxna och hur kommer dom att klara  
sig. Det tror jag många gånger är en frustration som gör att läraren behöver vara mycket psykologisk 
som lärare … förstående, ha väldigt mycket empati och ändå på något sätt behålla … distans till. 
Pedagogiskt har jag en utbildning, en kurs för att göra det här och den rätten förbehåller jag mig att 
använda mig av. Det är en avvägningsfråga där som inte alltid är helt enkel och lätt. (Rektor B) 
 

Alla pedagogerna beskriver en annan svårighet med sin yrkesroll i träningsskolan. 

Pedagogerna uttrycker att arbetet som klasslärare inte bara innebär pedagogisk vägledning av 

eleverna utan också innebär att de har ansvaret för assistenterna som finns i klassen som stöd 

för eleverna. Pedagogerna uttrycker att de i sin yrkesroll är mentor/handledare även för 

assistenterna, vilket flera av pedagogerna inte i förväg förstod ingick i arbetets uppgifter. 

Det här att vara pedagog i träningsskolan. Jag känner … det är så mycket mer än att vara mentor 
 för barnen, eftersom vi är så många vuxna som arbetar i träningsskolan. Jag är inte bara mentor 
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för eleverna, jag är mentor för assistenterna också. Och det kan jag känna ibland att det tycker 
jag är den jobbigaste biten. Det gäller ju att de vuxna är samspelta och drar åt samma håll, annars  
blir det jättetufft. Det upplever jag som det jobbigaste, annars att vara mentor för eleverna är  
jätteroligt. (Specialpedagog 1 med inriktning) 
 
Det som är allra svårast, som man inte förstod när man tog jobbet, det är ändå det att ha ansvar för 
så många vuxna, som är runt omkring.  (Lärare yngre åldrar) 

  
Eleverna är framförallt det roliga att arbeta med, det som är, är att det är så mycket personal.  

               Det är en bit som jag kanske inte tänkte på under utbildningen. (Specialpedagog 1) 
 

…. att jag är handledare för assistenter, att jag har en annan roll. Det är inte bara för barn utan  
också för assistenter. (Speciallärare) 

Tre av pedagogerna som vi har intervjuat har personliga assistenter i klassen, som är anställda 

av olika assistans bolag. På de skolor som har personliga assistenter finns det också en 

klassassistent, anställd av skolan, i klassen tillsammans med pedagogen. Pedagogerna 

beskriver en svårighet med att bedriva pedagogisk verksamhet i klassen och det grundar sig i 

att vissa av assistenterna inte har någon formell pedagogisk utbildning och att assistenterna i 

vissa fall är nära anhörig till eleverna. De personliga assistenterna blir, i många fall, lojala 

med familjen och då kan det uppstå svårigheter med det pedagogiska arbetet i klassrummet. 

Assistenten arbetar inte, pedagogiskt, framåt mot de uppsatta målen i den individuella 

utvecklingsplanen. 

Det i sig är det pedagogiska problem för när de är nära anhöriga så ser de inte på barnet med 
dom ögonen.  Du har inte dom pedagogiska glasögonen på dig. Det beror alldeles på vad du  
har för bakgrund. Jag har en assistent som är nära anhörig och rent pedagogiskt funkar det inte 
alls. (Lärare mot yngre åldrar) 

En pedagog upplever att det har tagit flera år att hitta strukturen och formen i sitt pedagogiska 

ledarskap. Hon beskriver att hon behöver vara bestämd i sin yrkesroll. 

Att stampa ner foten och säga, det här tycker jag! (Specialpedagog 2 med inriktning) 

En av rektorerna beskriver de svårigheter hon anser att det innebär att ha personliga 

assistenter och hur hon skulle vilja att det såg ut.  

…och så är det ju väldigt speciellt också i min befattning att jag har en personlig assistent på  
nästan varje elev, som inte är anställd av mig, utan är anställd av olika bolag. […] Det kan  
också göra att jag … ja jag blir, vad ska säga jag får någon konstig ställning som chef, kan jag  
känna ibland. Jag kan inte påverka vem som anställs och jag vill, när jag anställer så har jag  
konsekvent gjort så att jag vill ha folk som har så hög utbildning som möjligt. Jag har när jag  
anställt assistenter, så har jag anställt förskollärare. Bolagen har ju ofta outbildat folk och ofta  
anhöriga. Jag har här hos mig mycket nära anhöriga som är anställda. Och det tycker jag inte  
är något bra för barnens självständighetsträning. (Rektor B) 

Alla pedagogerna berättar att de har en handledande funktion i det egna arbetslaget. Flertalet 

av pedagogerna uttrycker att den dubbla yrkesrollen som klasslärare är komplicerad. Det 

krävs av pedagogerna att de ska arbeta med eleverna i klassen och samtidigt behöver de ha en 

observerande distans, för att kunna reflektera runt det pedagogiska arbetet för att kunna 

handleda assistenterna. Många känner att det är svårt att vara handledare i det egna 
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arbetslaget. Två av pedagogerna uttrycker att de upplever ansvaret för att handleda 

assistenterna som komplicerat eftersom de saknar utbildning i handledning.  

Det var att, man blir alltså inte bara klasslärare för en massa elever i träningsskolan utan blir 
klasslärare för en massa assistenter också. Och det är en ny situation och den har jag aldrig fått  
någon utbildning för … man blir någon slags persona ledare fastän man inte är det. (Speciallärare) 

En annan pedagog beskriver att hon som klasslärare är helt beroende av de personliga 

assistenterna i det dagliga arbetet i klassrummet och i omvårdnaden av eleverna. 

 

För att ha möjlighet att kunna genomföra en pedagogisk verksamhet i träningsskolan, 

beskriver Rektor B att det krävs mycket mer än att starta upp pedagogisk verksamhet t.ex. i en 

förskoleklass. Hon menar att rektorskollegorna inte förstår hur mycket mer förberedande 

arbete och utrustning som behövs i träningsskolan jämfört med grundskolan. Innan hon 

började som rektor för träningsskolan förstod hon själv inte vad verksamheten innebar. 

Jag tror att det är svårt för mina övriga kollegor att begripa när dom inte vet vad det handlar  
om, när de inte har sett det inifrån. Jag har lärt mig ofantligt mycket, att inte ta saker förgivet.  
(Rektor B) 

En av rektorerna beskriver förhållningssätt som en kompetens och att som pedagog reflektera 

och utvärdera det pedagogiska arbetet med eleverna. Rektorn menar att förhållningssättet 

handlar om hur man ser på eleverna i träningsskolan. Hon tror också att man behöver jobba 

mycket med förhållningssätt. En av pedagogerna lyfter fram följande reflektion: 

Sedan kan jag alltid ifrågasätta [arbetssätt, elevens mål], det skall jag som pedagog alltid  
göra då jag jobbar med den här typen av barn som kanske ligger på A-nivå att det kan  
vara svårt många gånger tillrättalägga efter deras egen förmåga. (Specialpedagog 2)  

Förståelsen om förhållningssättets betydelse i det pedagogiska arbetet med eleverna ger en av 

rektorerna uttryck för och säger att det blir svårare om personalen saknar pedagogisk 

utbildning.  

Jag känner att dom här barnen behöver ju pedagogisk kunnig personal. Jag känner att barnet får  
ut mycket mera och också lärarens jobb visavi assistenten blir på ett helt annat sätt om man har  
en pedagogisk utbildning. Det handlar mycket om att läraren får handleda assistenten. Då kan 
förståelsen bli lite tokig ibland, om assistenten inte har en pedagogisk utbildning. För att  
assistenten inte riktigt förstår problematiken. (Rektor B) 

Samma rektor berättar om hur arbetet i klassrummet ibland kan påverkas negativt om de 

vuxna agerar på ett sätt som inte gynnar elevens undervisning. Hon uttrycker att lärarens roll 

inte alltid är enkel. 

 … det svåraste dilemmat är att de [klasslärarna] är pedagogisk ledare för både barn och  
vuxna samtidigt och det kan jag uppleva är stundtals svårt […] Att assistenten inte ser  
sin roll utan pratar och gör en massa andra saker, som vuxna med varandra, medan  
undervisning pågår. (Rektor B) 

Ovanstående rektor påtalar att det är väldigt viktigt att pedagoger och assistenter behöver ha 

både tid och tålamod i arbetet med eleverna. Rektorerna har möten med arbetslagen, möten 
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med lärargruppen och arbetsplatsträffar på sina skolor och det är genom dessa träffar som en 

del av informationen om det pedagogiska arbetet i klasserna sker. En av rektorerna berättar att 

hon är delaktig i pedagogernas diskussioner om verksamheten. 

Sen är jag väldigt mycket bollplank till lärarna. (Rektor B) 

4.2.3 Yttre och inre stödinsatser i elevarbetet för pedagogen 

När det gäller stöd i arbetet med eleverna, beskriver pedagogerna liknande erfarenheter av 

stödinsatser från Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH), av t.ex. sjukgymnast, 

arbetsterapeut och psykolog.  

Så det tycker jag att själva habiliteringen överlag att dom finns där, är väl bra. Att jag kan fråga  
efter dom, men den kontakt vi mest haft med dom har varit sjukgymnastik och någon  
arbetsterapeut i vissa lägen. […] Jag har om du tänker att jag tar in hela eleven, jag menar 
sjukgymnastik, det har ju en elev, och det kan vara en viss trygghet att veta vad vi ska träna på  
och ge idéer […] det tycker jag är bra, även om det inte har med själva skolarbetet att göra men  
det har ändå med utveckling att göra. (Speciallärare) 

Pedagogen beskriver att det kan uppstå komplikationer vid önskemål om att få stöd i form av 

t.ex. handledning av en elevs psykolog på BUH.  För det första arbetar psykologen på 

uppdrag av vårdnadshavarna, vilket innebär att vårdnadshavaren måste godkänna att skolan 

får kontakta psykologen. För det andra är personal på BUH anställda av lanstinget och skolan 

har kommunen som uppdragsgivare, vilket kan vara en barriär när det gäller stödinsatser som 

inte är inbegriper personlig kontakt med barnet. 

En av rektorerna upplever också att det kan vara svårigheter vid kontakter med de stödinsatser 

som finns för eleverna i träningsskolan. Vid möten med habiliteringen är det inte alltid som 

skolan kan styra innehållet. På habiliteringen arbetar flera olika yrkeskategorier och rektor B 

uttrycker en problematik kring den formen av möten med många människor inblandade, inte 

minst för föräldrarna.   

Jag tycker själv att det oftast blir så mycket folk. Det blir jobbigt för den här föräldern. Det kan  
också vara så att kortis [kortidshem] är inkopplat, det kan vara ja fritid på något sätt också. Det  
blir väldigt stort  … att vi ska få en helhetsbild av hur barnet har det och vad vi kan göra för att  
barnet ska må så bra som möjligt (Rektor B) 

En annan pedagog beskriver också svårigheter vid kontakter med barn- och 

ungdomshabiliteringen. Pedagogen berättar att en del vårdnadshavare inte har förstått varför 

skolan ska samarbeta med habiliteringen, för vårdnadshavaren är det två olika världar, vilket 

försvårar informationen mellan skola och habiliteringen. 

Pedagogerna beskriver också att de får stöd av sina rektorer, men kollegorna är de som finns 

närmast till hands för att diskutera tillsammans med. 

Min rektor är ett stöd, för jag kan alltid komma till henne. Hon försöker alltid hjälpa till, men hon  
är inte där i vardagen, det är inte henne som jag i första hand springer till. Problem stöter jag som 
pedagog på hela tiden … det blir med sina kollegor ... (Lärare yngre åldrar) 
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4.2.4 Sammanfattning 

Både pedagogerna och rektorerna beskriver att träningsskolans verksamhet inte alltid är helt 

enkel för undervisande pedagog. Det är många faktorer att ta hänsyn till för att bedriva en 

pedagogisk verksamhet: elevernas utvecklingsnivå, föräldrarnas förväntningar, antalet vuxna i 

klassrummet och att kunna samverka med yttre stödinstanser. Pedagogerna uppfattar arbetet 

med eleverna som en utmaning i att individuellt skapa den bästa utvecklingsförutsättningen 

för eleven och att läroplan och kursplan är ett viktigt stöd i det arbetet. Däremot uppfattar de 

att den handledande rollen av assistenterna är betungande och alla pedagogerna inte känner 

sig kvalificerade att inneha en sådan arbetsuppgift. Rektorerna anser att det är en av 

pedagogens roller i arbetet, dock är de medvetna om den komplexitet som kan uppstå på 

grund av de olika anställningsförhållanden som kan råda inom träningsskolan.  

 

4.3 Vilken utbildning och kompetens anser pedagoger och rektorer att 

pedagogen behöver för att undervisa elever i träningsskolan? 

I det här avsnittet kommer vi att redovisa de uppfattningar respondenterna har om 

grundutbildning, tidigare yrkeserfarenhet, påbyggnadsutbildning och vilka 

kompetensområden de känner att de fått utveckla och behöver utveckla för sina 

arbetsuppgifter. 

4.3.1 Grundutbildning 

Tre av pedagogerna har en grundutbildning som förskollärare och de uttrycker att 

förskolepedagogiken har varit en bra grund att ha med sig i bagaget när de började i 

träningsskolan.   

Sen har jag mycket till skänks i och med att jag är förskollärare i botten […] Det är  
förskolepedagogiken också som används mycket. (Specialpedagog 2) 

Rektorerna lyfter också fram betydelsen av att pedagogerna har förskollärarbakgrund. En av 

rektorerna tycker att de pedagoger som haft förskollärarbakgrund lättare har kunnat anpassa 

sig till verksamheten och anpassa det pedagogiska arbetet för att tillvarata elevernas 

möjligheter. Förhållningssättet och bemötandet av små barn anser rektorn överensstämmer 

med arbetssättet i träningsskolan. Vid anställning av pedagog/er till träningsskolan vill en av 

rektorerna anställa specialpedagoger, men uttrycker följande: 

Får jag inte tag i utbildat folk, då vill jag ha förskollärare, för det är den pedagogik som bäst  
stämmer överens med mina barns utvecklingsnivå. (Rektor B) 

Båda specialpedagogerna mot inriktning utvecklingsstörning uttrycker att det är bra med en 

förskollärar- eller fritidspedagogutbildning i botten. Eftersom de anser att det är viktigt att ha 
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kunskap om barns tidiga utveckling och att pedagogen också har kunskap omkring olika 

funktionshinder, för att klara sitt arbete som pedagog i träningsskolan. En av rektorerna 

berättar om varför hon anser att det är viktigt att pedagogen har kunskap om 

utvecklingsstadier och utvecklingsstörning:  

… bara har vanlig lärarutbildning så saknar man kunskapen om utvecklingsstadie. Vad innebär  
det att vara utvecklingstörd? Vad innebär det att ligga på en 3 årings nivå? Anpassa  
undervisningen till en 3 åring. […] …en god kunskap om utvecklingsstörning är viktigt.  
(Rektor A) 

Pedagogen med nuvarande lärarutbildning uttrycker en osäkerhet efter sin utbildning. Hon 

menar att i utbildningen har den vanliga pedagogiken varit allmän, vid och bred och till stor 

del handlat om etik, moral och demokrati. Pedagogen känner att lärarutbildningen var att ”läsa 

lite om mycket”. Pedagogen önskar i efterhand att utbildningen innehållit mer kunskap om 

barns utveckling och framförallt metodik. 

Sen tror jag att det kan vara frustrerande för många […] Hur gör jag då? Ska jag komma på allt  
själv på något sätt. (Lärare yngre åldrar) 

Pedagogen med nya lärarutbildningen anser att några års arbetslivserfarenhet borde vara ett 

krav för att få söka till lärarutbildningen, för att studenten sedan ska vara mer förberedd på 

yrkeslivet som lärare. Hon berättar vidare att hon blev under utbildningen avrådd från att läsa 

specialpedagogik med motivering att grundskollärare inte behövde specialpedagogik. Under 

sina två yrkesverksamma år anser pedagogen att hon gjorde ett klokt val genom att läsa 

specialpedagogik och att den kunskapen varit värdefull i arbetet med både barn och vuxna. 

… specialpedagogiken är det jag haft mest nytta av. […] … förhållningssättet, tänket  
[i specialpedagogiken] … utifrån att barn är olika. (Lärare yngre åldrar) 

4.3.2 Påbyggnadsutbildning 

Specialpedagogerna med den nya utbildningen upplever att de också fått en väldigt allmän 

utbildning, som skulle leda till ett övergripande ansvar.  

… jag kan känna att jobbar mycket med eleverna. Det var inte vår roll, för utbildningen var  
mer att jobba gentemot rektorn. (Specialpedagog 2)  

Specialpedagogerna upplever att kunskapen om det övergripande ansvaret på organisations-, 

grupp- och individnivå är användbart i arbetet. Framför allt ur ett pedagogiskt helhetstänkande 

om hur de vill att verksamheten ska fungera på alla tre nivåerna. På träningsskolan där de två 

specialpedagogerna arbetar har rektorn beslutat att bara ha specialpedagoger som klasslärare. 

Pedagogerna själva uttrycker att de ser en fördel med att alla fyra pedagogerna har samma 

utbildning och men uttrycker också att de inte hade någon större erfarenhet från 

träningsskolan innan de började vilket kan bli en fördel i det pedagogiska arbetet. 

… det blir ingen schism mellan vem som är utbildad och inte [utbildad]. […] kom med nya  
idéer […] och arbetet förs framåt. Vi utvecklas hela tiden vi kanske inte är så rädda för att  
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fastna att dom kan det här och sen kan dom inget mer utan vi kanske ser det friska.  
(Specialpedagog 1)  
 

Specialpedagogerna säger att klassassistenterna också upplever att det blivit en helt annan 

stämning och att det nu är mera öppet mellan klasserna. Handledningskursen är det de känner 

de haft störst nytta av efter specialpedagogutbildningen. Samtalet känner de är viktigt för att 

kunna handleda assistenterna i deras arbete tillsammans med eleverna, men också i mötet med 

föräldrarna. Specialpedagogerna berättar om att ibland är föräldrasamtalen svåra, då det kan 

finnas mycket sorg. 

… jag läste extra handledning under utbildningen, valde det för jag tycker att det är  
intressant, att samtalet är himla viktigt. (Specialpedagog 1) 

Båda rektorerna lyfter fram specialpedagogens kompetens som klasslärare. I pedagogens 

arbetsuppgifter betonas den arbetsledande och den handledande funktionen. I rollen anser 

rektorerna att det ingår att utveckla arbetet i samarbete med föräldrar, assistenter, kollegor, 

skolledning och yttre instanser för stöd.  

Den här verksamheten är speciell efter som man [lärare och assistenter] jobbar så tajt många  
gånger […] … som lärare skall man också leda vuxna, det är också en konst. Läraren har det 
pedagogiska ansvaret, det gäller att få med sig dom vuxna att läraren faktiskt skall leda dom också.  
[…] Samtalet är också en kompetensutbildning. (Rektor A) 

En av rektorer berättar att hon nu för sjätte eller sjunde gången ska utannonsera lärartjänster 

… jag skulle vilja ha bara lärare som har läst till specialpedagoger 60 poäng, men det är helt  
kört, det går inte att få tag i. (Rektor B) 
 

Den andra rektorn känner sig lite kluven till nya lärarutbildningen. Hon uttrycker att det kan 

bero på pedagogens intresse och utifrån elevgrupp. 

Jag kan bara inte se grundskole/yngrelärarutbildning som det allena görande. Det finns så  
mycket annat. […] Jag tycker det är bra med lärarutbildning men vi har också de med  
lärarutbildning som har tagit till sig och har haft ett stort intresse av, läst och lärt sig om  
autism och tagit till sig allt där omkring. Det som saknas är den här bredden, som jag också  
tycker är viktigt att pedagogen har, specialpedagogutbildning. (Rektor A) 

Pedagogen med nya lärarutbildningen uttrycker att hon förstår efter att ha arbetat ca ett år 

varför det söks specialpedagoger som klasslärare. Hon känner att kunskaper i handledning är 

viktigt att kunna i och med den dubbla rollen som klasslärare.  

Det har vi ju inte alls i lärarutbildningen … handledande funktion eller några såna kurser  
… det är ju inte liksom tanken heller. (Lärare yngre åldrar) 

Specialläraren påtalar att hon tycker att lärarkollegornas utbildning (specialpedagoger med 

inriktning utvecklingsstörning), till viss del var bättre. Dels att utbildningen var en termin 

längre och dels att det ingick handledning. Det är framför allt kunskap i handledning som 

pedagogen känner ett behov av för att lättare kunna leda arbetet tillsammans med 

assistenterna. 

Och det kan jag tycka var en brist i min utbildning att det aldrig blev diskuterat. Det nämndes  
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aldrig överhuvudtaget. Det kan ju vara jättestora problem. Det kan ibland vara jobbigare än  
själva barnen. (Speciallärare) 

Specialläraren som har många år i yrket, upplever att den långa väg hon gick innan hon kom 

in på speciallärarutbildningen, var otroligt lärorika år framförallt erfarenhetsmässigt. 

… alla hade jobbat med det här, alla visste vad det handlade om eftersom vi hade fem års  
praktik innan vi kom in. Det var den minsta praktiktiden. Lärde mig jättemycket och då läste  
vi mycket om, naturligtvis om olika diagnoser, om livet i träningsskolan och vad som var  
viktigt. Och även där kom autismen in lite … också, bland dom första gångerna. [... ] … vi  
fick lära av varandra också väldigt mycket. Jag tyckte att det var en väldigt bra utbildning  
och att det var så inriktat, som jag kan sakna nu, att det är synd att blivande lärare inte får gå  
en sån här utbildning, som är så precis inriktad till det jag vill göra, och alla ville det och  
lärarna visste att det är det här vi ska göra. (Speciallärare) 

Specialpedagogen med inriktning utvecklingsstörning kände att den kunskap hon hade med 

sig från sina år som arbetsterapeut för barn med utvecklingsstörning, var till hjälp under 

utbildningen och när hon sedan började arbeta som lärare. Dock kände hon att det var viktigt 

med att ha en pedagogisk grund utifrån barns utveckling, vilket hon läste in direkt efter 

utbildningen. 

…de här som inte, som aldrig varit i kontakt med utvecklingsstörda barn … de hade det  
jättejobbigt på utbildningen. För vi hade riktigt inriktning på utvecklingsstörning och läste  
jättemycket om det. […] Det var svårt för dem att förstå språket, samtidigt som jag ibland  
hade svårt att förstå språket eftersom jag inte hade läst mycket pedagogik. […] Jag började  
med rörelsehindrade elever och det fungerade bra eftersom jag hade lärt mig det som  
arbetsterapeut och det var en bra kombination. (Specialpedagog 1 med inriktning) 

Specialpedagogen beskriver sina funderingar kring innehållet i sin egen utbildning i relation 

till de nuvarande utbildningarna, lärarprogrammet och specialpedagogprogrammet. Hon 

börjar med att ge sin bild av hur hon tycker att specialpedagogprogrammet skulle se ut. 

Sen tycker jag att inom specialpedagogutbildningen ska läsa om utvecklingsstörning. Jag  
tycker att pedagogen ska kunna om utvecklingsstörning. Veta hur utvecklingsstörda barn  
tänker och veta olika utvecklingsnivåers behov. Utvecklingsnivåer och hur utvecklingsstörda  
barn tänker vi hade mycket sådant. Det är min verklighet och allt det jag känner att jag har  
nytta av.  (Specialpedagog 1 inriktning) 

Vidare beskriver samma pedagog sin uppfattning om lärarutbildningen. 

Nya lärarutbildningen, om man inte läser om utvecklingsstörning så tror jag att  
man har svårt att förstå hur utvecklingsstörda barn och ungdomar tänker. Jag tror att …  
det lär sig läraren när den jobbar men det är frågan om det är meningen att det ska vara  
så. (Specialpedagog 1 inriktning)   

 
Samma pedagog gör en jämförelse med sin egen utbildning som var helt inriktad på 

träningsskolan och hon uttrycker att de studenter som går den nuvarande 

specialpedagogutbildningen kanske ser större möjligheter till samverkan mellan eleverna i 

träningsskolan och eleverna i grundskolan eftersom alla blivande specialpedagoger läser 

samma utbildning. 

… jag kan tänka mig att de som läser den nya utbildningen så kanske de ser mera likheter  
mellan grundskolans elever och träningsskolans elever, som kanske vi egentligen inte hade  
med alls i vår utbildning. Då utbildade vi oss för att jobba med träningsskolans elever i en  
speciell skolform för bara dom. (Specialpedagog 1 med inriktning) 
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4.3.3 Kompetensutveckling och kompetensbehov 

De pedagoger som har nuvarande specialpedagogutbildningen och pedagogen med utbildning 

mot yngre åldrar efterlyser en spetskompetens inom utvecklingsstörning. Den spetskompetens 

som specialläraren och specialpedagogerna, som läste inriktning utvecklingsstörning, 

upplever att de fick i din utbildning. 

Det krävs en otrolig bredd på kunskapen när man jobbar med elever i träningsklasser, för  
eleverna är så otroligt varierande utvecklingsmässigt. Men jag kan tycka att det krävs  
otroligt mycket specialkunskaper om pedagogen ska jobba i träningsklass … och den  
specialkunskapen får man skaffa sig på fortbildning under tiden, för det är också  
svårt tycker jag att säga vad jag som pedagog behöver … riktigt,  för jag vet inte vilka  
barn jag möter. (Specialpedagog 1) 

Pedagogen med utbildning mot yngre åldrar, som upplevt att lärarutbildningen varit väldigt 

allmän uttrycker att hon behövt kompetensutveckling oberoende av vilken skolform hon hade 

hamnat i. 

…hade jag nu hamnat i en 1:a säger vi , grundskolan,…då hade jag velat haft mer kompetens av  
vad läs och skriv inlärning egentligen innebär, då hade jag koncentrerat mig på det. Nu när jag  
hamnade i träningsskolan, nu behöver jag ha mot utvecklingsstörning […]  Då har jag gått sådana  
kurser för att kunna få [adekvat kompetens] … Du vet inte var du hamnar. (Lärare yngre åldrar) 

Alla pedagogerna uttrycker att de under sina yrkesverksamma år behövt kompetensutveckla 

sig. Det kan ha berott på att de fått en ny elevgrupp, vilket fyra av pedagogerna hänvisar till 

att det varit i samband med att de fått eller möter elever med diagnosen autism i 

verksamheten.  

När jag fick den här gruppen som de flesta har diagnosen autism, så kände jag att jag […]  
måste ha en vidareutbildning om det. […] … tjugo poängs kursen autismspektrumstörning. 
(Speciallärare) 

Pedagogerna med de äldre utbildningarna beskriver att de har läst kortare och längre kurser, 

mycket beroende på vilken elevgrupp de haft och vad de sett varit användbart och viktigt för 

undervisningen. De nämner kurser i språkutveckling, kommunikation, stödtecken och taktil 

massage. Två av pedagogerna nämner datautbildningar, både allmänna för pedagogerna själva 

och att de gått flertalet utbildningar om specialprogram och specialutrustning för eleverna. 

Specialläraren berättar att hon gått en helgkurs i Witting-metoden och som hon nu känner är 

användbar på flera olika sätt för eleverna. 

… jag har provat nu och det är inte så himla fel ändå, det är ju att sätta ihop bokstäverna och  
ljuden och det är inte för själva bokstaven. […] Det är bra dels för talträning och för munmotorik. 
(Speciallärare) 

Rektor A anser att det finns ett behov av att pedagogerna har någon form av utbildning i läs- 

och skrivinlärning, framför allt om det finns elever i gruppen som är intresserade och som kan 

koppla ihop bokstäver, så tycker rektorn att det är viktigt att de får den utmaningen dagligen. 

Hon kan också se att den kunskapen kanske inte är nödvändig hos alla lärarna, utan att det 

också finns en möjlighet att använda kompetensen i arbetslaget. 
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Rektor B berättar att hon har gjort en stor intern kompetensutvecklings satsning. Några av 

pedagogerna läser en kurs om hjärnsynskador. Skolan har också haft hjälp av 

Specialpedagogiska institutet som hållit i utbildningsdagar som riktat sig till pedagoger och 

assistenter.  

… och då har vi fått pröva, dels en teoretisk bit men också en praktisk bit, att som pedagog och  
assistent får pröva på hur det är att vara så här. För att bättre kunna förstå vad det handlar om.  
(Rektor B) 

En av de nyutbildade specialpedagogerna berättar att hon först inte alls var inriktad på att 

arbeta med barn med funktionshinder, men sedan hon började i träningsskolan har hon gått 

många kurser för att förkovra sig själv och skaffa sig spetskompetens. 

Och den spetsen växer och växer när jag jobbar här … Så vill jag få mer och mer kunskap  
runt de eleverna jag har …(Specialpedagog 2) 

Hon beskriver att hon är inriktad på tydliggörande pedagogik och använder sig mycket av 

bilder och bildscheman i undervisningen. En annan pedagog beskriver utbildnings- och 

kompetensbehovet för pedagogen i träningsskolan på följande sätt: 

… det krävs en otrolig bredd på kunskapen när pedagogen jobbar med elever i träningsskolan,  
för eleverna är otroligt varierande utvecklingsmässigt. (Specialpedagog 1)   

Rektor A betonar att träningsskolan som skolform är något speciell för undervisningen 

anpassas utifrån elevernas förutsättningar. Hon anser att även om eleverna har rörelsehinder 

eller synnedsättningar är det viktigt med den sociala träningen. 

De här eleverna behöver andra saker än grundskoleelever, de behöver vård också och omsorg,  
men det får inte ta överhanden även om de behöver det och det skall de få ... vi måste ge dem  
det andra som vi har i kursplanen det skall vi sträva emot. (Rektor A) 

Båda rektorerna deltog i den särskolekonferens som hölls i Norrköping i mars 2007. Efter att 

ha hört skolminister Jan Björklund prata om särskolans framtid, tror en av rektorerna att det 

kommer att bli en förändring av lärarbehörigheten.  

… så tror jag att det kommer att komma tillbaks till den gamla speciallärarutbildningen. Han 
[skolministern]är inne på det. (Rektor B) 

 
Rektorn lyfter fram sina funderingar om det kompetensbehov hon ser kommer att behövas 

utifrån kommande elever till särskolan och deras funktionshinder. Hon ger uttryck för ett 

spetskompetensbehov som organisatoriskt kan se ut på två sätt, dels undervisande 

specialpedagog med inriktning mot specifika funktionshinder och dels en övergripande 

specialpedagog anställd centralt i kommunen. 

… det jag kan se och det jag tror att framtiden här för oss kommer att kräva är att vi har någon  
specialpedagog som har väldigt mycket på fötterna när det gäller autism och hjärnsynskador.  
[…] Man kan tänka sig båda delarna, att vi har en kombination av de här två sakerna eller att vi  
anställer på kommunen. Det tror jag vi måste göra, någon person som kan slussa samtliga till  
sådana skolor som har sådana här barn. Det finns på olika nivåer då, det finns grundsär,  
autistklass, … så att vi har en spindel i nätet, som kommer att vara en specialpedagog som i  
alla fall kan hjälpa oss och vet vart vi ska vända oss i olika frågor. (Rektor B). 
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4.3.4 Sammanfattning 

De uppfattningar som pedagogerna och rektorerna har om lärarutbildning för träningsskolan 

varierar utifrån deras egna grundutbildningar och påbyggnadsutbildningar. Majoriteten av 

respondenterna anser att en grundläggande utbildning som ger kunskap om yngre barns 

utveckling är viktig pedagogisk kompetens. De pedagoger som har påbyggnadsutbildningar 

som varit speciellt inriktade på lärarbehörighet för träningsskolan, uttrycker vikten av att ha 

stor kunskap om utvecklingsstörning och utvecklingsnivåer. Pedagogerna med nya 

påbyggnads- och grundutbildningar ger uttryck för att de nu har ett stort behov av 

kompetensutveckling. Framförallt påtalar de behovet av kompetens om olika funktionshinder, 

eftersom eleverna i träningsskolan är så olika och kräver så olika pedagogiska arbetssätt. Alla 

pedagogerna känner att de hela tiden behöver kompetensutveckla sig, beroende på vilka 

elever de har och får. Rektorernas uppfattningar om lärarbehörigheten skiljer sig lite åt. En av 

rektorerna har en klar uppfattning av att hon bara vill ha specialpedagoger på lärartjänsterna 

och att de bör har spetskompetens inom specifika områden. Den andra rektorn anser att 

klassläraren kan ha en lärarutbildning men det beror mycket på personlig lämplighet, 

elevgrupp och intresse av kompetensutveckling. Båda rektorerna uttrycker att de ser ett behov 

av specialpedagogens breda kompetens för träningsskolans verksamhet och främst då den 

handledande kompetensen. Enligt rektorerna har pedagogen en dubbel roll, dels som 

pedagogiskt ansvarig och dels en personal- och arbetsledande funktion. Svårigheten med den 

dubbla yrkesrollen är enligt några pedagoger att de inte har utbildning i handledning och alla 

pedagogerna upptrycker att det kan vara svårt att handleda i det egna arbetslaget.  

 
4.4 Vad innebär ”en skola för alla” ur träningsskolans synvinkel enligt 

pedagoger och rektorer? 

Vi kommer här att redogöra för de uppfattningar pedagogerna och rektorerna har av vad ”en 

skola för alla” innebär för närvarande i verksamheterna och framtidsvisioner. 

 

Det som pedagogerna och rektorerna beskriver om samverkan mellan grundskolan och 

träningsskolan är att det är ett arbete som inte är lätt. Det viktigaste är att alla elever på skolan 

tilldelas lika värde, i vilket personalen har en viktig roll. 

Men visst tycker jag att dom funktionshindrade ska kunna få synas och finnas och vara accepterade  
och det ska inte vara hysch, hysch, och det ska inte var något ni är där borta och vi är här … på så  
sätt vill jag som pedagog få till ett öppnare klimat och en annan förståelse mellan de här skolformerna.  
Det tycker jag absolut att skolan kan jobba med mycket mer… så att det inte blir så konstigt med att  
det går funktionshindrade på vår skola. (Lärare mot yngre åldrar) 
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En av pedagogerna anser att förutsättningarna för att få till ett samarbete med grundskolan är 

att personalen har tid att prata med varandra och att det finns ett ömsesidigt intresse för att 

samarbeta. På vissa av skolorna har personalen i grundskolan och träningsskolan 

gemensamma studiedagar. Några av pedagoger tycker inte att det har fungerat så bra med 

gemensamma studiedagar, för innehållet blir oftast mer inriktat på grundskolans verksamhet. 

En av träningsskolorna har också som mål att öka samarbetet mellan grundskolan och 

träningsskolan men grundskolan har inte något liknande mål. På en annan skola har de 

kompisklasser och kompisgrupper, för att öka samverkan mellan skolformerna. 

 

Alla pedagoger och rektorer berättar att träningsskolan som de arbetar på är lokalinkluderad 

med en grundskola men lösningarna ser lite olika ut. Träningsskolan kan ligga under samma 

tak som grundskolan i egna enheter eller så har träningsskolan egna separata hus/längor i 

anslutning till skolgården. På alla skolorna nyttjas gemensamma lokaler t.ex. gymnastiksal, 

slöjdsal och matsal. En pedagog tycker att det är väldigt viktigt att träningsskolan är 

inkluderad i grundskolan för att eleverna ska få bättre förutsättningar för att utveckla den 

sociala kompetensen. Under intervjun framkom pedagogens tankar om elevernas behov av att 

möta samhället som det är och ser ut och inte en tillrättalagd miljö som träningsskolan är.  

… eleverna har rätt till ett samhälle utanför den trygga världen inom särskolan.  
(Specialpedagog 2 med inriktning) 

Under intervjun uttryckte samma pedagog sin vision om en skola för alla. Hon önskade att 

träningsskolans elever kunde få vara inkluderade i samma åldersindelade enheter som 

grundskolans elever. Pedagogen anser att träningsskolans elever därmed skulle få förebilder 

och ett naturligt samspel med andra elever i samma ålder. 

En pedagog upplever att det finns mycket okunskap och myter mellan grundskolan och 

träningsskolan. Det visar sig i att grundskolans personal inte vågar komma till träningsskolan.   

Nej, dit kan vi inte gå för dom vet inte om dom stör och de känner sig nog inte alltid så  
välkomna till oss, nej ni måste visa hänsyn, här är det så himla speciellt, dörrarna är inte  
öppna till klassrummen. Jag håller min dörr öppen jag tycker att barnen ska kunna komma  
och gå som dom vill, dom ska kunna upptäcka att det är inte bara ett klassrum. Men det  
finns en stark tradition alla fall där jag är.  - Här har vi dörrarna stängda! Jag är den första  
som öppnar upp dom. (Lärare mot yngre åldrar) 

Flera av pedagogerna berättar att de i anslutning till höstterminens start brukar berätta för 

grundskolans nya elever, förskoleklass alternativt åk 1, om träningsskolans verksamhet och 

elever.   

Vi bjuder alltid in alla sexåringar på hösten så att dom får komma och titta i klassrummen  
och bekanta sig för de tittar mest på våra barn. (Specialpedagog 1) 

På en av skolorna delar förskolan skolgård med träningsskolan och pedagogen känner det är 
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ännu viktigare att berätta om träningsskolans elever för de yngre barnen. Pedagogen känner 

att hon har ett bra samarbete med förskolans personal. 

Vi har varit inne och pratat med barnen och försökt att få dem att förstå varför våra elever  
gör saker som dom kanske tycker ser konstiga ut. Vi hade en elev som dom blev rädda för,  
så då fick vi prata med dom om det. Det räcker inte bara med en gång för dom här  
småttingarna, dom måste höra det flera gånger. Dom måste känna sig trygga. 
(Specialpedagog 1 med inriktning) 

Ett problem som tidigare uppstått på en av skolorna, var mobbing av träningsskolans elever. 

Det handlade om att vissa grundskoleelever inte kunnat ta i dörrhandtag eller i samma matslev 

som träningsskolans elever hade tagit i. Pedagogen som arbetar på den skolan berättar att de 

har ett förebyggande arbete för att grundskolans elever ska få större förståelse om 

träningsskolan.  

Vi har haft klasser här nere hos oss och pratat. Jag har varit uppe och pratat och dom har  
gjort studiebesök och det har funnits hela tiden. Speciellt om det varit problem har  
klasserna fått kommit ner och de har skrivit frågor innan och jag har fått berätta.  
(Speciallärare) 

Två av pedagogerna arbetade i träningsskolan när landstinget fortfarande var huvudman. En 

av pedagogerna berättar att innan huvudmannabytet deltog hon inte i de pedagogiska 

konferenserna på skolan, eftersom särskolorna samlades under en gemensam rektor. Däremot 

kände hon en tillhörighet på skolan. Båda pedagogerna ser idag positivt på den förändring 

som skedde i och med kommunaliseringen.  

Vi hör till skolan, vi är en del av grundskolan ändå på ett helt nytt sätt. Det var vi inte då,  
vi var bara lokalintegrerade. (Specialpedagog 1 med inriktning) 

En annan pedagog tycker att för att det ska bli en skola för alla är det ett måste att 

grundskolan och träningsskolan har en gemensam rektor.  Samma pedagog menar också att: 
 

Det beror på vilket ord man väljer att betona […] Det finns en skola för alla fast inte EN  
skola för alla … SKOLA för alla men den är inte lika … Det finns träningsskola för dom  
som behöver det, det finns grundsärskola för dom som behöver det, elitskola, fotbollsskola  
… Ja, det finns skola för alla. […] Där jag jobbar pratas det i varje fall om inkludering, vi  
är lokalmässigt integrerade, men absolut inte inkluderade med individerna.  
(Lärare mot yngre åldrar) 

En av rektorerna har en bestämd uppfattning om inkludering. Hon menar att inkludering 

måste ske på träningsskolans villkor och att eleverna inte ska inkluderas till varje pris. 

Rektorn betonar vikten av att diskussioner förs om inkludering och att hänsyn måste tas till 

elevernas individuella behov. 

När vi ser att det finns ett barn som kan ta åt sig vissa saker i någon klass, så är dom med  
där. Jag tycker ändå att inkluderingen måste vara på våra elevers villkor, eftersom dom  
har så speciella förutsättningar och har en så otrolig spridd utveckling. Vi får heller inte  
utsätta någon för, eftersom de inte kan tala om vad de tycker och tänker, så är det himla  
viktigt att pedagoger tänker till när de ska gör sådana här saker. Det är det jag säger att  
det måste bli på våra elevers villkor i alla sammanhang eftersom de är så speciella.  
(Rektor B) 

En av pedagogerna uttrycker också att samverkan med grundskolan måste utgå från vad 
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eleverna klarar på följande sätt: 

… det finns elever på träningsskolan som inte mår alls bra av att gå in på grundskolan och  
att gå in i en stor grupp. […] Vi har träningsskolan för att de behöver en lugn miljö med  
små grupper. (Specialpedagog 1 med inriktning) 

Två av pedagogerna känner däremot att grundskolan gärna använder sig av deras kompetens, 

som specialpedagoger, när det gäller elever i behov av särskilt stöd. En av pedagogerna 

berättar att hon är med vid bedömningar av elever i grundskolan och att hon haft handledning 

med grundskolans resurspersonal. 

Vi har spetskompetensen här [i träningsskolan]. Jag har handlett lite personal och hjälpt till,  
jag har testat elever på grundskolan. Det kan vara en del av integrationen, i en skola för alla,  
att ta vara på personals kompetenser. (Specialpedagog 1) 
 
Personalen [grundskolans] vill gärna ta del av våran kompetens. De vill göra studiebesök  
hos oss. (Specialpedagog 2 med inriktning) 

Båda rektorerna berättar att de vid, den tidigare omtalade, särskolekonferensen fick beskedet 

av skolministern att Carlbeck-kommitténs utredning har avvisats av den nya regeringen. En av 

rektorerna uttrycker följande: 

Intentionerna i den (Carlbeck-kommitténs utredning) var väldigt god. (Rektor B) 

Den andra rektorn uttrycker en osäkerhet efter särskolekonferensen och hon har funderingar 

om vad som ska hända med särskolan i framtiden. 

Den största rädslan är att särskolan och träningsskolan segregeras igen och vi åker ut på  
tomma daghem och sådant där. Det är viktigt tycker jag att den läroplan som finns även  
hos särskolan. Den ingår i den vanliga läroplanen […] den obligatoriska skolans läroplan  
[…] det är jätteviktigt att vi är en del av den. Så att vi inte har en egen läroplan som säger  
helt andra saker. Vi vet inte, nu är det på gång nya läroplaner. (Rektor A)  

4.4.1 Sammanfattning 

Pedagogerna och rektorerna ger uttryck för att de känner att träningsskolan är en tillhörande 

del av respektive skola. Lokalmässigt ser det ut på två sätt, antingen har träningsskolan egna 

enheter inne på själva skolan eller i anslutning till den gemensamma skolgården. Både 

pedagoger och rektorer beskriver att de har en samverkan med grundskolan. De anser att 

samverkan med grundskolan dels handlar om att öka förståelsen och kunskapen om 

träningsskolan och dels att utgå från elevernas individuella behov och förutsättningar för 

delaktighet i den pedagogiska verksamheten. En av rektorerna anser att den gemensamma 

läroplanen är viktig för ”en skola för alla”. 

5 Resultatdiskussion  

Vi kommer i den här delen att diskutera och summera studiens resultat i anslutning till den 

litteratur vi har i den inledande bakgrunden. Vi avslutar med en diskussion om 

utbildningspolitiska förslag på förändringar, som har uppkommit under vårens 
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uppsatsskrivande och ger även förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Pedagogens yrkesroll ur ett funktionellt perspektiv  

Vi kan se utifrån vår undersökning att samtliga pedagoger och rektorer ger uttryck för att 

träningsskolans verksamhet är ett komplext pedagogiskt yrkesområde på många sätt där 

pedagogens yrkesroll inte enbart innebär undervisning av eleverna. I jämförelse med studien 

av Alm m fl (2001) överensstämmer resultaten med att pedagogerna upplever verksamheten 

som komplex och att de ansåg att deras utbildning var otillräcklig för att kunna hantera alla 

situationer.  

Lärarbehörighet som rektorerna främst anser är adekvat, är att pedagogen har en 

förskollärarutbildning i grunden, som innebär kunskaper om barns utveckling, och sedan en 

påbyggnadsutbildning som leder till specialpedagogexamen. De två rektorerna anser att 

pedagogen i sin yrkesroll behöver ha en bred kompetens för att klara de arbetsuppgifter som 

ingår i uppdraget som klasslärare. Alla respondenternas uppfattning av lärarrollen är, att i 

grunden handlar om att vara mentor för eleverna och utforma en undervisning som utgår från 

elevens förutsättningar och som bygger på kursplanens strävans- och uppnåendemål. För att 

det pedagogiska arbetet ska fungera och eleverna ska få en utvecklande skolgång, innebär det 

att pedagogen också har ett ansvar som handledare och arbetsledare för de assistenter som 

finns i verksamheten till stöd för eleverna. Det uppdrag som respondenterna beskriver ingår i 

klasslärarrollen är i enlighet med styrdokumenten. I Läroplanen (Lpo 94) står det att 

personalen inom särskolan har ansvar för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande både pedagogiskt och socialt. Personal i det här avseendet är pedagogen med 

läraransvar men inte den personliga assistenten för den är inte anställd av skolan och behöver 

således inte vara med i arbetet med lärande och utveckling för eleven.  

I Skollagen (SFS 1985:1100) står att eleverna har rätt till en likvärdig utbildning inom 

skolformen oberoende av var i landet den anordnas. Vi ställer oss frågande till hur det kan 

förverkligas när anställningsformerna för elevassistenterna skiljer sig mellan olika kommuner. 

I vissa fall har skolan anställt alla elevassistenterna, i andra fall är en assistent anställd av 

skolan och övriga assistenter är anställda av olika assistansbolag. De personliga assistenterna 

är endast till för det barnet som den är anställd för och ofta ingår det i assistentens uppdrag att 

även arbeta med barnet i hemmet. Vi anser att när assistenterna i många fall också är 

outbildade, kan det bidra till att eleverna i träningsskolan inte får den likvärdiga utbildning 

som beskrivs i Skollagen. Det kan vara svårigheter för pedagogen att föra pedagogiska 
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diskussioner med assistenterna om de är outbildade. Assistenternas syn på eleverna kan 

istället vara av mer omvårdande karaktär än pedagogisk beroende på om de har eller inte har 

pedagogisk utbildning. En annan svårighet kan vara om en personlig assistent är nära anhörig, 

vilket kan få konsekvenserna att eleven inte utvecklas på ett, för eleven, gynnsamt sätt. 

Pedagogens ansvarsuppdrag får olika dimensioner beroende på elevassistenternas utbildning 

samt anställningsformer, vilket i den praktiska verksamheten ger olika förutsättningar för 

olika verksamma pedagoger. 

 

5.2 Grundutbildning och behov av kompetens 

De uppfattningar som pedagogerna har om lärarutbildning för träningsskolan utgår till stor del 

ifrån deras egna grundutbildningar och påbyggnadsutbildningar. Majoriteten av pedagogerna 

anser att en grundläggande utbildning som ger kunskap om yngre barns utveckling är en 

viktig pedagogisk grundkompetens för arbete med eleverna i träningsskolan. Det är 

framförallt en grundutbildning som förskollärare som pedagogerna förespråkar. En av 

rektorerna uttrycker att hon anser att förskollärarens kunskaper om små barns utveckling är 

betydelsefull i det pedagogiska arbetet med eleverna i träningsskolan. Kyléns (1981) 

beskrivning av begåvningsnivån hos barn och ungdomar med en måttlig eller djup grad av 

utvecklingsstörning, överensstämmer med utvecklingsnivåer som finns hos yngre barn.   

Respondenterna beskriver ett antal faktorer som ingår i pedagogens arbetsuppgifter. 

Pedagogen behöver kunskap om elevernas utvecklingsnivå och funktionshinder, förhålla sig 

till föräldrarnas förväntningar, hantera antalet vuxna i klassrummet, handleda assistenterna, 

vara den som driver det pedagogiska arbetet framåt utifrån varje enskild elev och kunna 

samverka med yttre stödinstanser. Respondenterna har i intervjuerna gett oss en bild av 

lärarbehörigheten och kompetensen som de anser att pedagogen behöver för att undervisa i 

träningsskolan. Den behörigheten och kompetensen överensstämmer inte med 

Lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) förslag om att lärarbehovet för träningsskolan 

skulle tillgodoses inom ramen för lärarprogrammet med inriktning specialpedagogik. Ingen av 

respondenterna i studien har gett uttryck för att de har stöd av en övergripande 

specialpedagog. Pedagogernas beskrivningar av klassläraruppdraget däremot motsvarar det 

som enligt Lärarutbildningskommitténs (1999:63) förslag skulle ingå i specialpedagogens roll 

av att vara en kompetent pedagog, som tillsammans med ledning, kollegor och barn, stödja 

och undanröja svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå.  
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Specialläraren och de två specialpedagogerna med inriktning utvecklingsstörning anser att 

deras utbildning gett dem en fördjupad kunskap om utvecklingsstörning samt andra 

funktionshinder. Det överensstämmer till stor del med resultatet från Bloms (2001) studie, i 

vilken samma två yrkesgrupper ansåg att utbildningen motsvarade deras arbetsuppgifter. 

Samma pedagoger har också gett uttryck med fördelen av att gå en utbildning där alla är 

inriktade på att arbeta i träningsskola eller grundsärskola. Dels var innehållet i utbildningen 

inriktad på den kunskap den blivande läraren behövde för sin kommande yrkesroll och dels 

hade studenterna redan vid ansökning till utbildningen valt yrkesverksamhet. Både 

speciallärarutbildningen och specialpedagogutbildningen med inriktning utvecklingsstörning 

gav lärarbehörighet ur ett juridiskt perspektiv, enligt Lärarutbildningskommitténs (SOU 

1999:63) beskrivning av utbildningarna och tillhörande examensförordningar. Specialläraren 

och en av specialpedagogerna med inriktning mot utvecklingsstörning uttalar en önskan om 

att deras utbildningar skulle finnas kvar, eftersom de anser att kommande lärare till 

skolformen behöver den utbildningen. I resultatet av vår studie har det visat sig att det är den 

spetskompetensen som specialpedagogerna och läraren mot yngre åldrar nu upplever att de 

behöver och eftersträvar att få genom kompetensutveckling. Alla pedagogerna känner att de 

hela tiden behöver kompetensutveckla sig, beroende på vilka elever de har och får.  

 

5.3 Aspekter på lärarbehörighet i träningsskolan 

Om Lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) förslag till lärarbehörighet i särskola ska 

fungera, är det många faktorer som behöver åtgärdas. Vi anser att utbildningsansvariga på 

lärosätenas lärarprogram behöver medvetandegöra särskolan som skolform och locka 

studenter till att inrikta sin utbildning på de kunskaper de behöver ha som lärare i t.ex. 

träningsskolan. Läraren mot yngre åldrar beskriver att hon avråddes under utbildningen att 

läsa specialpedagogik, vilket försvårar att tillgodose lärarbehovet i träningsskolan från det 

nuvarande lärarprogrammet. Vi har kommit fram till att det som pedagogerna lyfter fram av 

behov i utbildning och kompetens för att klara sin yrkesroll och det som rektorerna anser är 

relevant utbildning och kompetens för pedagogen i träningsskolan överensstämmer med det 

som står i Högskoleförordningen (2001:23) om vad specialpedagogexamen leder till. 

Huvudmålet för specialpedagogen är att ha kunskaper för att aktivt kunna arbeta med elever i 

behov av särskilt stöd. En av rektorerna gav uttryck för att hon annonserat åtskilliga gånger 

efter specialpedagoger till klasslärartjänsterna i träningsskolan, men inte fått några sökande 

med den önskade utbildningen. Det kan bero på det Högskoleverket (2006) kom fram till i sin 
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granskning av specialpedagogprogrammet, att samtliga lärosäten i landet hade utformat 

utbildningen i enlighet med Lärarutbildningskommitténs (199:63) förslag om en övergripande 

yrkesroll för specialpedagogen. Vi är övertygade om att behovet av en övergripande 

specialpedagog i träningsskolornas arbetsenhet/lag som har spetskompetens om 

utvecklingsstörning och specifika funktionshinder, som många av eleverna har, kommer att 

öka med anledning av att det idag inte finns någon utbildning som direkt leder till 

lärarbehörighet för träningsskolan och att de lärare som anställs inte har adekvat utbildning 

och kompetens. 

 

5.4 Betydelsen av ”en skola för alla” för träningsskolans verksamhet 

En skola för alla kan se ut på olika sätt beroende på varje skolas sätt att se på varandras 

verksamheter. Begreppet inkludering nämns endast av rektorerna, övriga respondenter 

använder integrering eller samverkan. Det verkar finnas en otydlighet i betydelsen av 

begreppet inkludering. Många tolkar det som om alla barn ska rymmas inom samma 

skolform. Det beror troligtvis på att inkluderingsbegreppet när det först lanserades i och med 

Salamancadeklarationen (2006), handlade om att skolan skulle vara en plats för alla barn och 

ungdomar utan särskiljning. Det beror säkert också på att Carlbeck-kommitténs (SOU 

2003:35) inledande uppdrag var att se över om särskolan skulle förbli en egen skolform eller 

inte. Vi instämmer med Emanuelsson (1996) och Thomas & Loxley (2001) och vill se 

inkludering ur ett annat perspektiv som beskrivs med – tillhörighet, där träningsskolans och 

grundskolans elever finns på samma skola, delaktighet, som utgår från alla elevers 

förutsättningar och behov, samt människosynen som är ett viktigt redskap, i vår önskan att 

alla elever ska behandlas utifrån att alla människor har lika värde. 

 

Utifrån särskolan framväxt under årens lopp kan vi se att det fortfarande finns mycket kvar att 

arbeta med, inte minst samhället syn på barn och ungdomar som har en utvecklingsstörning. 

Begreppet ”en skola för alla” som från början sågs som en vision börjar kännas som en 

gammal och förlegad klyscha. De utbildningspolitiska intentionerna har nu ändrats beroende 

på regeringsskifte, vilket är en av faktorerna som Nilholm (2006) beskriver, orsakar dilemman 

med synen på inkluderingsprocessen. 

 

5.5 Slutdiskussion 

Under den här våren när vi genomfört vår studie och sammanställt det i ett avslutande 
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examensarbete, har det inom den utbildningspolitiska arenan hänt en hel del som knyter an till 

studiens område. Vi har med spänning följt den utbildningspolitiska utvecklingen i och med 

regeringsskiftet hösten 2006. Kanske är det en utbildningspolitisk tillbakagång med avseende 

på det vi kommer att lyfta fram i vår slutdiskussion. Sedan årsskiftet har vi lusläst alla artiklar 

och notiser rörande förslag, remisser mm, som omnämnts i Lärarnas tidning. I anslutning till 

den information rörande förändringar inom utbildningsområdet, som vi funnit i ovannämnda 

facktidskrift, har vi också kontinuerligt gått in på Utbildningsdepartementets hemsida för att 

försöka få utförligare information. 

5.5.1 Ny läroplan på gång  

Det första som väckte vår uppmärksamhet var artikeln av Ingvar Lagerlöf (2007) i Lärarnas 

tidning om att grundskolan skulle få en ny läroplan. I artikeln står att arbetet med en ny 

läroplan, Lgr 09, för grundskolan troligtvis kommer att påbörjas redan hösten 2007. Målet är 

en mer detaljerad läroplan där kursplanen kommer att ingå, vilket enligt artikeln är en 

tillbakagång till tidigare läroplaner som var specificerade för varje skolform. Det innebär att 

särskolan också får en ny läroplan. Vår upplevelse är att alla skolformer som idag är samlade 

och har samma uppdrag i en gemensam läroplan, Lpo 94, också ger grunden för en skola för 

alla. Genom att ta fram nya läroplaner som är inriktade på respektive skolform anser vi att det 

inte gynnar visionen om en skola för alla. Utifrån samma artikel (Lärarnas tidning nr 4 2007) 

kunde vi också läsa att de utbildningspolitiska ambitionerna för grundskolan är att bygga en 

kunskapsskola som kontinuerligt ska bedöma och betygssätta eleverna utifrån kunskaper i 

svenska, matematik och engelska, under hela skoltiden. Vad kommer dessa förändringar 

innebära för den obligatoriska särskolan? Om skolformerna inte har samma läroplan kommer 

visionen om en skola för alla att försvinna?  Vi anser att det kan bidra till att en samverkan 

mellan skolformerna eventuellt kommer att upphöra. Grundskolans lärare och elever kan 

behöva fokusera all undervisningstid på att uppnå läroplanens kunskapsmål vilket inte gynnar 

samverkan mellan skolformerna.  

5.5.2 Vad händer med Carlbeck-kommitténs utredning 

Vid särskolekonferensen i Norrköping (mars 2007) meddelade skolminister Jan Björklund att 

Carlbeck-kommitténs utredning ”kastats i soptunnan”. Rektorerna vi intervjuade upplevde 

tillkännagivandet som omskakande då de ansåg att intentionerna i utredning var goda. De 

uttrycker att de i och med beskedet upplever en osäkerhet inför träningsskolans framtid. Vi 

ställer oss frågande till skolministerns förkastande av en hel utredning rörande den 
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obligatoriska särskolan, kommer en ny utredning att tillsättas av nuvarande regering med 

andra intentioner än vad Carlbeck-kommittén utgick från? Är särskolan som skolform, för 

närvarande, inte av utbildningspolitisk vikt?  

5.5.3 Återinförande av speciallärarutbildningen 

Vi har utifrån de intervjuer vi gjort och de rapporter och styrdokument vi läst, kommit fram 

till att Sverige är av stort behov av en utbildning för pedagoger som ska undervisa i 

träningsskolan. Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att utforma 

examensförordning för ett återinförande av speciallärarutbildningen. I en promemoria från 

Utbildningsdepartementet (2007) ges ett förslag till speciallärarexamen med inriktningar mot 

språkutveckling, läs- och skrivinlärning samt matematikinlärning för samtliga skolformer. 

Målet med speciallärarutbildningen, enligt ovanstående promemoria, är att ge en 

”…fördjupad specialisering i språkutveckling och språkinlärning eller i matematik och 

matematikinlärning” därtill kommer fördjupade kunskaper och färdigheter i ett elevinriktat 

arbetssätt” (s 1). Promemorian ger inte en komplett bild av hur speciallärarutbildningen till 

slut kommer att utformas. Vi funderar på om det eventuellt i och med återinförandet av 

speciallärarutbildningen och när examensförordningens utformning är klar, om den även 

kommer att innehålla de tidigare inriktningarna enligt SOU (2003:35), gren 1 som gav 

lärarbehörighet för grundsärskolan och gren 3 som gav lärarbehörighet för träningsskolan? 

För närvarande ställer vi oss fortfarande frågande till om det är speciallärarutbildningen som i 

framtiden ska tillgodose behovet av behöriga lärare till den obligatoriska särskolans två 

verksamheter?  

5.5.4 Behöriga lärare till träningsskolan 

I vår studie har resultatet visat att pedagogen i träningsskolan har en mångsidig yrkesroll och 

det ställer stora krav på utbildning och kompetens för att pedagogen ska kunna hantera alla 

delar som ingår i träningsskolans verksamhet. Pedagogens komplexa yrkesroll behöver 

uppmärksammas och det är kanske dags att återinföra en utbildning som leder till en 

lärarbehörighet för träningsskolan. Lärarutbildningskommitténs (SOU 1999:63) utredning 

uppmärksammade det akuta behovet av utbildade lärare till särskolan och Skolverkets (1999, 

2005) rapporter har redovisat att den specialpedagogiska samt även den pedagogiska 

kompetensen sjunker inom lärarkåren för den obligatoriska särskolan, vilket påvisar att det nu 

är ytterst angeläget att det utbildas lärare som har adekvat kompetens för undervisning i 

träningsskolan. Konsekvenserna av visionen om ”en skola för” alla har bidragit till att 
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behöriga lärare för träningsskolan inte längre finns att tillgå. I de artiklar som diskuterat 

behöriga och obehöriga lärare, som vi har läst, har inte särskolan någonsin nämnts. Vi anser 

att det nu är dags att ställa den allra viktigaste frågan i diskussionen om obehöriga lärare i 

skolan. Ska det inte vara en självklarhet att alla skolformer ska ha behöriga lärare? 

5.5.5 Fortsatt forskning om träningsskolan 

När vi inledde vårt examensarbete visade det sig att det fanns relativt få studier om enbart 

träningsskolan. Vi fann två pågående studier i Emanuelssons m fl (2001) bok som vi ansåg 

var av relevans för vår studie men de gick inte att frambringa.  Vi anser att det verkligen 

behövs betydligt fler studier om träningsskolan och vår studie om lärarbehörighet och 

kompetens är ett bidrag till ett forskningsområde som skulle behöva belysas mer, med 

anledning av att verksamheten framstår som ett förhållandevis komplext pedagogiskt 

yrkesområde. 
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