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Abstract 

Särskolan som institution har en tämligen undanskymd roll inom 
utbildningspolitiken och särskoleelevernas marginaliserade ställning i samhället 
förstärks ytterligare av att de placeras i en segregerad skolform. I strävan efter att 
skydda en utsatt grupp skiljs den därmed från såväl grund- som gymnasieskolan 
vilket skapar ett utanförskap och en ”vi och dem”-mentalitet.  

I uppsatsen konstrueras två utbildningsideal med tillhörande värdeord. 
Därefter studeras nationella styrdokument och nyckelpersoner inom särskolan 
intervjuas. Ambitionen är att utifrån detta studera vilka värdegrunder som 
genomsyrar särskolans struktur och verksamhet, för att förstå vilka intentioner och 
drivkrafter som återfinns inom denna skolform.  

 
Nyckelord: särskola, utbildningsideal, inkludering, integrering, segregering 
Antal ord: 7797 
 

 
 

Att arbeta i par med en uppsats innebär att arbetet med fördel delas upp 
sinsemellan, vilket också är fallet här. All den skrivna texten nedan är dock ett 
resultat av ett mycket gott samarbete och uppsatsen som helhet är en produkt vi 
båda gemensamt står för.  
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1 Inledning  

1.1 Empiriskt fall 

Följande uppsats kommer att behandla särskolan och inspiration har hämtats från 
två tidningsartiklar publicerade i Sydsvenskan samt Helsingborgs dagblad. 
Artiklarna ”Elever på särskolan lämnas i sticket” och ” Särskoleelever får inte fritt 
välja utbildning - Föräldrar anser att deras barn diskrimineras”1  vittnar om en 
problematik där särskoleelevers förutsättningar skiljer sig åt beroende på hemort 
och kommunens utbildningspolitiska ställningstaganden. 

Vidare belyser artiklarna konkreta exempel där särskoleelevers valmöjligheter 
hämmats av rådande lagstiftning men även skillnader inom särskolan generellt där 
olika tillvägagångssätt används för att lösa likartade problem.  Obligatoriska 
särskolan och gymnasiesärskolan styrs av två olika förordningar. Särskoleelever 
som bedöms ha förmågan kan få studera tillsammans med ”normalbegåvade” barn 
i grundskolan. Integrering som modell får stöd i gällande lagstiftning och bör 
därför vara målet för särskolans verksamhet.  

På gymnasial nivå är dock verkligheten en annan då 
gymnasiesärskoleförordningen stipulerar att eleverna i denna skolform ska läsa 
efter en för dem uppsatt läroplan vilket försvårar gymnasiesärskoleelevernas 
möjlighet till interaktion och integrering med gymnasieskolan. 

Centralt för analysen av särskolan blir därför vad som påverkar olika 
utbildningspolitiska policies och hur dessa i sin tur ger utslag på särskolans 
verksamhet och övergripande mål. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
1 Artiklarna finns bifogade, se bilaga 1 och 2   
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1.2 Kort om särskolan 

I denna uppsats kommer fokus att ligga på särskolans utformning och verksamhet 
samt de värderingar som präglar dessa. För att få en djupare insyn i särskolans roll 
och uppgifter krävs en beskrivning av dess struktur och funktion. Vidare utförs en 
kortare presentation av särskolans målgrupp. 

Särskolan är ett samlande namn för den obligatoriska särskolan samt 
gymnasiesärskolan. Den obligatoriska särskolan omfattar precis som grundskolan 
nio år men med möjligheten att studera ett frivilligt tionde år vid behov. Efter den 
obligatoriska särskolan har eleven möjlighet att studera vidare i fyra år på 
gymnasiesärskolan. Särskolan är precis som grund- och gymnasieskola bedriven i 
kommunal regi.  

I den obligatoriska särskolan i Sverige går det för närvarande (läsåret 08/09) 
13261 elever och i gymnasiesärskolan 9339 elever fördelade på 281 respektive 
179 kommuner. I de fall den enskilda kommunen inte har möjlighet att anordna 
verksamheten i det egna geografiska närområdet ska detta lösas genom samarbete 
med närliggande kommuner för att säkra tillgängligheten av utbildningsplatser.  

Särskolan är alternativet för de barn och ungdomar som inte anses uppfylla de 
kunskapsmål som återfinns i grundskolan till följd av utvecklingsstörning, 
handikapp eller funktionsnedsättning. Det är kommunernas ansvar att en 
utredning görs innan beslut fattas om att barnet ska börja i särskolan. Initiativet 
bör helst tas av barnets föräldrar och endast med deras samtycke kan en 
inskrivning/förflyttning ske. De medicinska, psykologiska, pedagogiska samt 
sociala utvärderingarna av barnet ska ge det underlag som behövs för att få en 
helhetsbild av de bakomliggande orsakerna till barnets svårigheter. På så sätt kan 
barnets förutsättningar kartläggas och lämpliga individbaserade stödinsatser 
utformas. Viktigt är att dessa utvärderingar är rigorösa då endast särskolans 
faktiska målgrupp ska fångas upp. Elever i behov av särskilt stöd som anses klara 
grundskolan eller som inte har en diagnos ska inte skrivas in i särskolan ur 
rättssäkerhetssynpunkt, då denna skolform medför begränsningar i eleverna 
framtida möjligheter till såväl vidareutbildning som chansen till en karriär. 
(skolverket) 
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1.3 Problemformulering  

Med utgångspunkt i vårt empiriska fall kommer främst utbildningspolitiska 
ståndpunkter samt nationella styrdokument med relevans för särskolan att studeras 
och analyseras för att matchas med den faktiska empirin. I studien genomförs 
även intervjuer med centrala personer inom särskolan i syfte att få en inblick i 
verksamheten. Ambitionen är att finna och därefter koppla skillnader inom 
särskolan till utbildningspolitiska ideal och rådande lagstiftning för att möjliggöra 
en analys och diskussion kring föreliggande orsaker. Följande frågeställningar gör 
sig därför gällande: 

 
 

• Vilka utbildningsideologiska synsätt återfinns inom särskolan? 
o Hur återspeglas idealtyperna i de nationella styrdokumenten? 
o Vilka mål och intentioner har rektorerna? 

 

1.4 Teori  

I denna uppsats konstrueras två utbildningsideal, det ”horisontella” och det 
”vertikala”. I skapandet av dessa har olika teorier och modeller använts. I 
huvudsak har idealtyper byggts utifrån tre olika byggstenar.  

Den första består av teorier kring elitdemokrati och deltagardemokrati där 
underlaget är hämtat från en serie inom området flitiga författare. Därefter följer 
en diskussion kring två utbildningspolitiska diskurser skapade av Peder Haug: 
restaurerande- samt innovativ utbildningspolitik där begreppen segregerande- och 
inkluderande integrering diskuteras och belyses. Den sista byggstenen är två, av 
Kristina Bartley, använda perspektiv för divergerande synsätt på barns rättigheter: 
objekts- och subjektsperspektivet. 
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1.5 Metod 

I en komplex verklighet med flertalet påverkande variabler är det nödvändigt att 
ställa upp renodlade och målrationella modeller, så kallade idealtyper. Fördelen 
med idealtyper är att de enkelt förstås tack vare systematik och stringens. Empirin 
jämförs därefter med idealtyperna och tolkas som en avvikelse från det förväntade 
utfallet (Weber, 1983:4) 

Frågeställningens utformning kräver en kvalitativ metod för att fånga in de 
centrala faktorer som avses studeras. Värdeord och målsättningar har härmed en 
central roll vilket med fördel beskrivs och analyseras med hjälp av lagstiftning 
och intervjuer av människor i en central position inom särskolan. Intervjuer har 
genomförts i tre skånska kommuner, två medelstora och en större. I de två mindre 
kommunerna intervjuades rektorer för den obligatoriska särskolan. Den tredje 
intervjun ägde rum på en gymnasiesärskola. De tre kommunerna som valts är ett 
urval gjort med hänsyn till geografisk närhet. Uppdelningen av två obligatoriska 
särskolor och en gymnasiesärskola har gjorts då det i den nationella och 
övergripande lagstiftningen står att integration är målsättning för den 
obligatoriska särskolan. Intressant är då att studera hur två olika skolor i två 
kommuner implementerar samma lagstiftning. I förordningen om 
gymnasiesärskolan återfinns däremot inte denna målsättning varför komparation 
med andra gymnasiesärskolor blir mindre relevant.   
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De personer som intervjuats är rektorer för särskoleverksamheten. Valet att 
intervjua rektorer bottnar i deras, för verksamheten, centrala roll. Samtidigt som 
rektorerna har övergripande kontroll och insyn i verksamheten fungerar de som en 
länk mellan politiker, personal, föräldrar och elever. Självklart hade en annan och 
kanske mer heltäckande och mångfacetterad bild erhållits om intervjuer gjorts 
även med föräldrar, elever, specialpedagoger samt politiker. Detta är emellertid 
inte möjligt av tids- och resursskäl. Intervjuerna har genomförts med hjälp av 
egenhändigt formulerade frågeställningar med relevans för särskolan. I de två 
mindre kommunerna där rektorerna för grundsärskolan intervjuats har ett specifikt 
frågeformulär använts medan frågorna skiljer sig något åt i intervjun gjord på 
gymnasiesärskolan2. 

1.6 Material 

Inledningsvis konstrueras två utbildningsideal vilket gjorts med hjälp av relevant 
litteratur och forskning på området.  

Viktigt material för uppsatsen är även olika nationella styrdokument, främst 
aktuella lagstiftningar och förordningar med relevans för utbildningsväsendet i 
allmänhet och särskolan i synnerhet. Särskilt har skollagen och förordningarna för 
särskolan och gymnasiesärskolan studerats. I uppsatsen återfinns även 
egenproducerat material från de tre intervjuer som genomförts3.  

                                                                                                                                                         
 
2 Se bilaga 3 och 4   
3 Intervjuerna finns att tillgå som ljudfiler samt i utskriven och bearbetad form  
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2 De vertikala och horisontella 
utbildningsidealen  

Nedan kommer två utbildningsideal att konstrueras. Det bör inledningsvis påpekas 
att idealtyperna utgör extremfall som förmodligen inte tillämpas i sin renodlade 
form. Verkligheten utgörs rimligtvis snarare av en dynamisk och ständigt 
föränderligt hybrid.  

Den första idealtypen har sin utgångspunkt i den elitdemokratiska modellen 
vars värdegrund genomsyrar de perspektiv och den politik som återfinns i idealet 
som givits namnet ”det vertikala utbildningsidealet”. Anledningen till detta är att 
det återfinns en klar hierarkisk maktstruktur varför vissa grupper saknar reellt 
inflytande.  

Det andra idealtypen utgår från deltagardemokratiska värden där samtal och 
diskussion kring politiska frågor bör karaktärisera samhället. Då 
maktfördelningen är ”platt” i sin utformning och inflytande och delaktighet är 
ytterst centrala värden kallas detta ”det horisontella utbildningsidealet”.   

Fokus kommer att läggas på idealtypernas betydelse för särskolan som 
institution. 

2.1 Det vertikala utbildningsidealet 

2.1.1 Elitdemokrati 

Elitdemokrati, även kallat ledardemokrati, blev föremål för diskussion på 60-talet 
då ny revolutionerande forskning fastslog att väljarna vare sig var aktiva, 
engagerade eller kunniga, vilket förväntades av dem i enlighet med rådande 
deltagarcentrerade demokratidoktrin. (Lundquist, 1998:130f). Diskussionen gör 
sig gällande än idag. 

I modellen problematiseras väljarnas brist på intresse för den gemensamma 
politiken. Väljarnas inflytande bör därför, enligt det elitistiska tänkandet, 
begränsas till röstning vid de allmänna valen. Eliten som besitter den överlägsna 
och faktiska kunskapen samt kompetensen ska konkurrera om väljarnas röster för 
att då de blivit valda obehindrat kunna regera (ibid). Utmärkande drag för 
elitdemokratimodellen med relevans för skolväsendet är byråkratins roll som en 
välutbildad och självständig förvaltning och det politiska ledarskapets centrala roll 
(Held, 1987:221). 
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Annorlunda uttryckt har politikerna initiativrätt på att sätta den politiska 
agendan medan förvaltningen oavkortat ska implementera politikernas beslut. 
Denna modell utesluter inflytande och delaktighet från medborgarna i 
demokratiska processer med undantag från de allmänna valen. 

Denna generella demokratiidé har relevans även på lägre abstraktionsnivåer 
och mer konkret för särskolans utformning inom skolväsendet. 

2.1.2 Kompensatorisk lösning  

Det elitistiska resonemanget kommer till uttryck i den kompensatoriska lösningen. 
Kärnan ligger i att identifiera och kartlägga elevens svaga sidor för att på ett så 
effektivt sätt som möjligt allokera resurser för att kunna överbygga individens 
tillkortakommanden. Målet är att kunna höja dessa elever till en standardiserad 
nivå med hjälp av segregerad undervisning för att senare kunna integrera dem i 
ordinarie undervisningsgrupper. Det övergripande målet är att dessa barn ska 
fungera i samhället som övriga medborgare (Haug, 1998:17).  

Den kompensatoriska lösningen som idé har sin uppkomst och utveckling 
starkt korrelerad med vetenskapliga framsteg inom de medicinska, pedagogiska 
och psykologiska disciplinerna. För att utvärdera barns svaga sidor behövs en 
diagnos som ställs i enlighet med dessa vetenskaper vilka därför spelar en central 
roll i utvärderingen av berörda barns behov. Tanken är att den kompensatoriska 
lösningen ytterst ska vara behovs-, effekt- och nyttoorienterad och den ultimata 
lösningen ska brukas. Kompensationen förutsätter den sakkunniges 
handlingsfrihet i att diagnostisera och besluta om åtgärder. Yrkesmännen sitter 
med makten och därmed underordnas barns och föräldrars önskemål de 
professionellas (Haug, 1998:17f). 

Med hänsyn till detta kan man på ett fördelaktigt sätt hävda att den elitistiska 
modellen återfinns i den kompensatoriska lösningen med relevans för 
skolväsendet. Barn och föräldrar (medborgare) får stå tillbaka för de sakkunnigas 
(myndigheter, förvaltning) expertis. Möjligheterna för barn och föräldrar att 
påverka utbildningens utformning och innehåll är i detta system ringa. 

2.1.3 Restaurerande utbildningspolitik – segregerande integrering  

Efter föregående resonemang är det relevant att diskutera begreppet restaurerande 
utbildningspolitik. Alla barn har med gällande värdegrund rätt till att gå i skolan 
men inte nödvändigtvis möjligheten att få en med övriga elever jämlik utbildning. 
Individuella val och lösningar betonas tillsammans med vikten av att kunna skilja 
på olika elever beroende på deras inlärningskapacitet och utvecklingsnivå. 
Utbildningspolitiken kopplas främst till de traditionellt borgerliga partierna 
(Haug, 1998:25).  

Parallellerna till det elitistiska tänkandet är flera. Dels gör det sig gällande från 
ett brukarperspektiv där elever med olika svårigheter skiljs från gemenskapen då 
deras svagheter inte är eftersträvansvärda i utbildningssystemet. Även från ett 
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maktperspektiv gör sig elitismen aktuell då ansvariga beslutsfattare och 
sakkunniga oavkortat gör dessa bedömningar, utan större hänsyn till eleven och 
föräldrarnas vilja, i tron att de besitter den överordnade och ”allmännyttiga” 
kunskapen. 

Vidare bör ett centralt begrepp inom den restaurerande utbildningspolitiken 
belysas: ”segregerande integrering” är nära besläktat med den kompensatoriska 
lösningen och kan anses utgöra grunden för specialundervisningen historiskt sett 
(Haug, 1998:22). Ytterligare emfas läggs inom ramen för det här begreppet på 
individens unika förutsättningar och behov som fastställs av sakkunniga. Skolan 
ses som den självklara institutionen för flertalet barn med undantag för de barn 
som av olika anledningar är i behov av specifika åtgärder. 

 
 

Enskilda barn har behov av andra arrangemang. Därför har man 
tillgång till flera alternativ när det gäller såväl hur undervisningen 
organiseras som vad den innehåller. De organisatoriska alternativ som 
kan vara aktuella varierar från att barnet är med i klassen tillsammans 
med de andra barnen, får enskilda undervisningstimmar, får vara i 
mindre grupper utanför klassen, får vara i särskola (vår kursivering), 
får vara på skärskild institution eller annat ställe  
(ibid). 
 

Intresset för segregerade lösningar har fått en utökad roll inom 
specialundervisningen. Detta kommer till uttryck då man inom skolväsendet allt 
oftare väljer att placera elever med behov av särskilt stöd i egna klasser eller 
grupper och inte sällan i speciella skolor (Haug et al, 2006:183). Integreringen har 
fått stå tillbaka när argumentationen rörande skolans samlade resultat hamnat på 
agendan. 

Ledande utbildningspolitiker har diskuterat problematiken med att 
integrationen, även när den dragits till sin spets, inte uppfyllt de utlovade 
resultaten (Haug et al, 2006:184). Fokus ligger därför nu snarare på att finna 
individuella lösningar för att på så sätt gynna det enskilda barnet utan att det sker 
på bekostnad av skolans samlade resultat. Följden blir då att segregerade 
lösningar, som traditionellt legat till grund för den specialpedagogiska 
undervisningen, åter gjort sig gällande. Individanpassning leder uteslutande till 
behovet av flertalet lösningar som förstärker segregationen inom skolväsendet. 
Segregationens ökade dominans i Sverige styrks av särskolans fortsatta existens 
som institution (Haug et al, 2006:184f). 

2.1.4  Objektsperspektivet  

Väsentligt för att förstå den värdegrund det vertikala utbildningsidealet vilar på är 
att analysera synen på barn- och ungdomars rättigheter. Detta är även relevant för 
de värden som genomsyrar den praktiska tillämpningen av idealtypen. Det 
perspektiv på barns och ungdomars rättigheter som överensstämmer med det 
vertikala utbildningsidealet är objektsperspektivet. Objektsperspektivet betonar 
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rättigheter som kunskap, omsorg och skydd vilka alla är indirekta rättigheter då 
barnets omgivning förvaltar dem (Bartley 1998:37f). 

Objektsperspektivet framhåller grundläggande rättigheter som i dess mest 
primära utformning är till för att säkra barnets fortlevnad och välmående. Att detta 
skulle vara det dominerande perspektivet i det vertikala idealet applicerat på 
särskolan är troligt. Då barnen i denna skolform av en eller annan anledning 
klassats som svaga och därför skiljts från gemenskapen, så spelar politikerna och 
de sakkunniga stor roll i dessa elevers vardag och framtidsutsikter. Då 
särskoleelever är en sårbar och marginaliserad grupp förstärks objektsperspektivet 
på bekostnad av individualisering och valmöjligheter för den enskilda eleven. 
Rättigheter som omsorg och skydd blir i enlighet med detta resonemang därmed 
basala och centrala i synen på särskoleeleverna och deras behov. 

 
För att sammanfatta det viktiga i vår konstruerade idealtyp görs nedan en analys 
kring tre begrepp med relevans för särskolan.  

2.1.5 Tre centrala begrepp 

Individen/aktörens roll: 
Synen på individen enligt det vertikala idealet är tudelad. Individen som objekt 
har en central roll när eliten (politiker och sakkunniga) ska tillgodose den enskilda 
elevens behov efter rådande förutsättningar. Segregerande lösningar blir en 
naturlig följd av att alternativa åtgärder struktureras åt elever med särskilda behov.  

Individen som subjekt har däremot en betydligt mer undanskymd roll. Den 
enskilda eleven har inga direkta rättigheter att påverka sin utbildning och därför 
ingen inverkan på den rådande eller framtida studiesituationen.  

 
Gruppen/strukturens roll: 
Gruppen har en framträdande roll som i enlighet med begreppet segregerande 
integrering får en homogen uppsättning. Barn med särskilda behov ska därför enligt det 
vertikala utbildningsidealet placeras i grupper tillsammans med individer med liknande 
problem och handikapp för att inte sänka ordinarie gruppers samlade resultat. 
Individerna ses främst som enheter som bör anpassas efter gruppen och när detta inte är 
möjligt söks särlösningar utanför gruppen, till exempel i särskolan. 

 
 
Skolans roll i samhället: 
Skolans roll är främst undervisande. Tonvikten läggs på ämnesstudier och 
teoretiska kunskaper. Undervisningens utformning behöver inte vara enhetlig för 
eleverna men ska motsvara de behov och förutsättningar som de enskilda 
individerna har. Det ultimata utbytet mellan elev och skola anses uppkomma då 
individen står i centrum. Betyg, konkurrens och examina spelar en central roll i 
skolans utformning och styrker den segregerande integreringen av elever som inte 
når upp till de uppsatta målen. Skolans roll blir följaktligen varierande beroende 
på vilken grupp elever den ansvarar för. En ökad professionalisering är därmed ett 
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måste för att bemöta vitt skilda behov bland eleverna och sakkunnigas makt och 
inflytande befästs ytterligare (Haug 1998:25). 

 
Värdeord: likvärdighet, segregerade lösningar, individbaserat, expertstyre, 

omsorg 

2.2 Det horisontella utbildningsidealet  

2.2.1 Deltagardemokrati  

Deltagardemokrati tar sin utgångspunkt i det medborgerliga deltagandet. Man 
menar att individen är en social till sin natur och hennes önskningar och intressen 
bestäms och skapas socialt (Premfors 2000:30). Det finns en strävan hos varje 
individ att realisera sina önskningar och projekt.  

Viktigt att påpeka är att i denna vilja att nå personlig autonomi, är det inte 
enbart egoistiska motiv som driver individen, utan även altruistiska. För att uppnå 
personlig autonomi och ge möjligheterna att realisera sina drömmar krävs det att 
människor samspelar och samtalar med varandra. Det är viktigt att diskutera 
gemensamma angelägenheter och man strävar efter att i största möjliga mån nå 
konsensuslösningar. I denna önskan efter enighet premieras idéer och tankar med 
altruistiska motiv till fördel för de egoistiska (Premfors 2000:30ff) . Frihet och 
individuell utveckling kan ske först då medborgarna i ett samhälle inbjuds till 
kontinuerligt engagemang och diskussion (Held 1987:308). Därav följer att de 
politiska institutionerna bör vara uppbyggda så att de inbjuder till samtal och 
diskussion. Samhället bör präglas av ett medborgerligt deltagande och 
engagemang.  

Det finns självklart en inneboende svårighet i att organisera en stat efter denna 
modell. Därför erkänns representativ demokrati (Held 1987:308ff samt Premfors 
2000:33). Man menar dock att väljarna bör ges fler tillfällen att påverka 
samhällsutvecklingen än bara under de allmänna valen. Aktiva och engagerade 
medborgare ger en rad olika fördelar för samhället. Verksamma, delaktiga och 
välinformerade medborgare skapas och detta torde i förlängningen bidra till att 
motverka marginalisering och maktcentrering (Held 1987:309).  

Inom utbildningsväsendet uttrycker sig deltagardemokratiska ideal främst 
genom att de enskilda individerna står i fokus och man strävar efter en enhetlig 
skola som är tillgänglig för alla. Skolan har ett stort inslag av förhandling och 
diskussion (Haug 1998:19f). Avståndet mellan människor minskar och toleransen 
för de olikheter som finns ökar. Klassrummet som ett miniatyrsamhälle lägger 
grunden för ett tolerant samhälle där individerna deltar efter förmåga och 
undervisas efter behov. 
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2.2.2 Innovativ utbildningspolitik – inkluderande integrering  

I sammanhanget är det även relevant att diskutera det som inom pedagogiken 
brukar benämnas utbildningspolitiska diskurser. För det deltagardemokratiska 
perspektivet är innovativ utbildningspolitik det mest överensstämmande.  
Begreppet är i huvudsak applicerbart på de nordiska systemen. Det är enligt 
historisk tradition främst den socialdemokratiska partipolitiken som utformat 
utbildningen enligt denna diskurs (Haug 1998:25f).  

Innovativ utbildningspolitik syftar till att göra skolan till en institution för alla, 
handikappad eller inte, där gemenskap är ett centralt begrepp. Skolan kan liknas 
vid ett smörgåsbord där alla finner någonting matnyttigt. Ett konkret exempel är 
att det bör finnas såväl teoretiska som praktiskt inriktade ämnen. En skola som 
präglas av gemenskap ska även inkorporera barn med särskilda behov.  

Inom den innovativa utbildningspolitiken är det motiverat att belysa begreppet 
inkluderande integrering. Alla elever, oavsett förutsättningar och behov, bör 
undervisas tillsammans i samma klassrum. Detta grundar sig i tanken att alla har 
samma rätt att delta. Följande citat belyser denna problematik väl: 

 
Därmed framstår alla som i princip likvärdiga inför skolan och skolan 
likvärdig inför alla elever  
(Haug 1998:24) 
 

Applicerat på ett samhällsperspektiv menar man att denna inkludering av alla 
medborgare redan på skolnivå skulle leda till en mer tolerant miljö. Annorlunda 
uttryckt är alltså det yttersta målet att inkludera barn med särskilda behov i såväl 
grundskola som gymnasiesärskola och därmed på sikt avveckla särskolan.   

2.2.3 Subjektsperspektivet  

För att förstå det horisontella utbildningsidealet är det viktigt att analysera och 
belysa synen på barns och ungdomars rättigheter. Om ambitionen är att skapa en 
skola där samtliga elever är delaktiga oavsett förutsättningar är en diskussion 
kring subjektsperspektivet motiverat.  

Inom detta synsätt ges elever så stort handlingsutrymme som möjligt. Det finns 
en ambition att frigöra barn från vuxnas makt och stark betoning ligger istället på 
individens utveckling och individualisering. Skolan strävar efter att inte betrakta 
barn som objekt vilka ska tas om hand, utan snarare som deltagande och aktiva 
individer. Perspektivet har tillkommit på senare tid till på bekostnad av det mer 
objektsinriktade perspektiv man tidigare haft (Bartley 1998:37f). Inom det 
deltagardemokratiska idealet är detta applicerbart och i allra högsta grad önskvärt.  
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2.2.4 Tre centrala begrepp  

Utifrån dessa tre – för idealtypen centrala – begrepp finns olika synsätt på såväl 
individen och gruppen som skolans roll i samhället, något som ska diskuteras 
nedan.  

 
Individen/aktörens roll: 

Utifrån ett deltagardemokratiskt perspektiv ska individen aktivt delta i 
undervisningen. Detta uttrycks genom att man ser till det enskilda barnets 
möjligheter och genom att stimulera dessa tror man sig kunna skapa en god 
utbildning för den enskilde. Utgångspunkten är barnets begåvning och dess 
kapacitet. Barnet ska förfoga över sig själv och inte styras av andra (Dewey, 
1972:48). Vidare menar man att barn inte är någon homogen massa som kan 
undervisas på ett och samma sätt, därför är det av yttersta vikt att beakta den 
enskildes intressen och förmåga (Dewey, 1972:53).  

Det finns en tro på att man bör se eleverna som någonting mer än objektiva 
aktörer, nedanstående citat belyser denna tankegång väl.  

 
Barnen tvingas in i en passiv och receptiv roll. Förhållandena är 
sådana att barnen inte tillåts att följa sin egen natur. Resultatet blir 
konflikter och slöseri med tid och kraft  
(Ibid) 

 
Utifrån detta kan det tolkas som att barnets egen förmåga sätts i centrum och att 
varje individs behov blir viktiga i utformningen av undervisningen.  

Inom ramen för den inkluderande integreringen är ambitionen att samtliga barn 
ska gå i en och samma skola och man förutsätter att eleven är delaktig och tar en 
aktiv roll i klassrummet.  

 
Gruppen/strukturens roll:  
Man talar – inom det deltagardemokratiska idealet – om kommunikation som ett 
för medborgarna centralt verktyg. Att diskutera och samtala är ett sätt att delta och 
engagera sig. Gruppen är således central inom den deltagardemokratiska 
modellen, då den styr och formar barnens arbete. Vidare menar man att barnet inte 
enbart ska få sin information och kunskap genom lärarens styrning. Visserligen 
ska läraren finnas där, men dock som en medlem av gruppen. Gruppen hjälper 
individer att skapa goda relationer till andra (Dewey 1972:49ff). 

Som ovan nämnts strävar man efter att inom samhället nå konsensuslösningar 
genom aktivt deltagande och medborgerligt engagemang. För att nå dessa mål 
torde gruppen som deltagande arena vara ytterst viktig. Skolan är inget undantag 
utan redan där läggs grunden för samarbete och diskussion. 

 
Skolans roll i samhället: 
Skolan är framförallt en social institution där inlärning sker och att sätta den i sin 
samhälleliga kontext är viktigt då allt man lär sig i skolan är en del av någonting 
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större och mer långsiktigt. Det som lärs ut i skolan bör vara sådant som barnen 
med fördel kan anknyta och relatera till sin omgivning.  

Man bör inte endast betrakta skolan som informationsutlämnande där läxor ges 
och kunskaper förmedlas. Istället tenderar den att i stor utsträckning vara 
förberedande för någonting som ”kommer senare”. Det som lärs ut ska frikopplas 
från de övriga delarna av barnets värld såsom hemmet och närmiljön. Skolan bör 
istället förmedla kunskap som är aktuell och relevant för individen. (Dewey 
1972:49).  

Skolan bör vara en institution där alla bereds plats och passar in oavsett 
förutsättningar och behov. Om ambitionen med den inkluderande integreringen på 
skolnivå är att i förlängningen skapa ett mer tolerant samhälle torde skolan som 
institution utgöra en viktig del av samhället. 

 
Värdeord: jämlikhet, inkluderande lösningar, deltagande, medbestämmande, 

inflytande 
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3 Nationella styrdokument  

De nationella styrdokument som styr verksamheten för barnomsorg och skola 
består av skollagen samt förordningar, läroplaner, föreskrifter och allmänna råd.  
 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 Figur 2 
 

(http://www.skolverket.se/sb/d/1
55/a/2365)  

 
 

  
Skollagen stiftas av riksdagen och anger övergripande mål och riktlinjer som 

ska råda inom samtliga skolformer. Huvudansvaret för skolväsendet ligger på 
kommunerna som förväntas driva verksamheterna i enlighet med skollagens 
grundläggande bestämmelser. 

Förordningar och läroplaner fastställs av regeringen. Läroplanerna bestämmer 
skolans arbetsuppgifter och den värdegrund som ska genomsyra undervisningen. 
Tillsammans ska skollagen och läroplanerna styra skolverksamheten. 

Föreskrifter och allmänna råd utgår från skolverket.  Föreskrifter är bindande 
bestämmelser och förutsätter därför att regeringen genom en förordning beordrat 
eller givit tillåtelse till initiativ från skolverket.  Allmänna råd är ytterst 
rekommendationer för hur lagstiftningen ska tillämpas. Följaktligen kan 
skolverket inom sitt ansvarsområde fritt besluta om rekommendationer som dock 
måste utgå ifrån och vara förenlig med nuvarande lagstiftning. 

Vidare är det nödvändigt att nämna att lagstiftningen i större utsträckning 
utformas för att undvika detaljstyrning för att därmed lämna utrymme för 
kommunerna och de enskilda skolorna att implementera lagstiftningen efter lokala 
behov och förutsättningar (http://skolnet.skolverket.se/styr/vad.shtml). 

 
Nedan följer en diskussion kring olika paragrafer hämtade från skollagen, 

särskoleförordningen samt förordningen om gymnasiesärskolan med intentionen 
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att i en efterföljande analys undersöka om de uppställda idealtyperna får stöd i 
lagstiftningen. Referenspunkterna utgörs av de värdeord som uppställts i det 
vertikala- och horisontella idealet. De värdeord som har relevans för kommande 
analys har i lagtexten kursiverats. 

3.1 Skollagen kapitel 1 – allmänna föreskrifter 

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt 
hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 
till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. 
Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 
anordnas i landet. 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 
samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till 
ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen 
skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. 

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med 
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och 
respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar 
inom skolan 

 
1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 
mobbning och rasistiska beteenden. 

 
Redan i skollagens inledande paragrafer används värdeordet ”likvärdig” vilket 

stipulerar att elever i samtliga skolformer ska få en utbildning som efter deras 
behov och förutsättningar är lika värd. I sammanhanget är det relevant att påpeka 
att begreppet hänsyn återfinns i paragrafen då man talar om elever i behov av 
särskilt stöd.  

3.2 Skollagen kapitel 6 – särskolan  

1 § Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn 
och ungdomar en till varje elevs förutsättningar anpassad utbildning 
som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan och 
gymnasieskolan.  

2 § Eleverna skall ha inflytande över hur deras utbildning utformas. 
Omfattningen och utformningen av elevernas inflytande skall 
anpassas efter deras ålder, mognad och förutsättningar i övrigt. 
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I första paragrafen befästs målet att den alternativa skolformen, särskolan, till 
den grad som det möjligt ska motsvara de ordinarie skolformerna. Trots flertalet 
skolformer finns intentionen att sträva efter enhetlighet i den utsträckning det är 
möjligt.  

Elevinflytande befästs i andra paragrafen, dock med förebehåll. Inflytandet är 
betingat ålder, mognad och förutsättningar hos eleven. En liknande paragraf 
återfinns i förordningen om gymnasiesärskolan där elevinflytande ges i form av 
klassråd. Även här bestäms elevernas möjlighet till inflytande främst av deras 
utvecklingsnivå, vilken bedömts av berörda experter. (Förordningen om 
gymnasiesärskolan 4:4§) 
 

9 § Gymnasiesärskolan bygger på den obligatoriska särskolan. 
Styrelsen för särskolan avgör om en elev i gymnasiesärskolan skall gå 
på 

1. ett nationellt eller ett specialutformat program eller 

2. ett individuellt program. 

Styrelsen avgör vidare om eleven inom det individuella programmet 
skall få yrkesträning eller verksamhetsträning.  
 

Detta visar på begränsningarna av särskoleelevens valmöjligheter. Önskemål 
beaktas men i realiteten är det särskolestyrelsen som beslutar vilket program som 
är lämpligt för eleven. Paragrafen gör sig bland annat gällande i de ovan 
presenterade empiriska fallen där särskoleelever inte fritt givits möjlighet att välja 
utbildning och gymnasiesärskola. I de fall då programmen finns inom kommunen 
är det svårt för eleven att få möjlighet att läsa på annan ort.  

3.3 Särskoleförordningen kapitel 6  

1 § Eleverna skall fördelas på klasser och grupper enligt beslut av 
rektorn. En elev som är inskriven i särskolan kan få sin undervisning i 
en klass i grundskolan eller sameskolan (integrerad elev), om berörda 
rektorer är ense om detta och elevens vårdnadshavare medger det. 
Särskolans kursplaner gäller för en integrerad elev. Efter beslut av 
rektorn i särskolan får de avvikelser göras från särskolans timplan 
som krävs med hänsyn till undervisningens uppläggning i 
grundskolan eller sameskolan.  
 

Ovanstående paragraf återfinns i särskoleförordningen men saknas i 
förordningen om gymnasiesärskolan. Integration och gemenskap förordas på 
grundnivå där den enskilda särskoleeleven kan delta i grundskolans undervisning. 
Denna typ av integrering sträcker sig längre än till att endast omfatta 
gemensamma lokaler och klassrum. Man förespråkar också en inkluderande 
integrering där särskoleeleven tillsammans med grundskoleeleverna kan utbildas 
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ihop. Avsaknaden av motsvarande paragraf i förordningen om gymnasiesärskolan 
skapar därför olika intentioner och mål inom särskolan som helhet.  

 

3.4 Initiativ till förändringar i lagstiftningen  

Nedan presenteras två utredningar som på ett tydligt sätt exemplifierar 
strömningarna inom utbildningspolitiken på 2000-talet.  
 
Carlbeck-kommittén:  
År 2002 sjösatte den dåvarande, socialdemokratiska, regeringen en utredning med 
uppgift att se över utbildning för barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörningar. Kommittén kom att kallas ”Carlbeck-kommittén”. Ett av 
målen med utredningen var att integrera särskolan med det övriga 
utbildningsväsendet (Carlbeck-kommittén). 
 

”Strävan i skolan och vuxenutbildning skall vara att i så stor 
utsträckning som möjligt undervisa elever med olika funktionshinder 
tillsammans med övriga elever” (ibid). 

Utredning revs emellertid upp av den borgerliga regeringen när denna 
tillträdde 2006 (Weise 2007).  

 
”Jag kommer idag att kasta den förra regeringens utredning, den 
så kallade Carlbeck-kommittén i papperskorgen. Den svenska 
särskolan ska vara kvar som egen skolform i framtiden” (Jan 
Björklund, dåvarande skolminister i Weise 2007).  

 

Gymnasieutredningen:  
Vintern 2007 tillsattes en utredning kring gymnasieskolan på uppdrag av den 

då styrande borgerliga regeringen. Målet är att genom en proposition till riksdagen 
få igenom en reformering av rådande lagstiftning, främst den gällande 
gymnasieskolan. Utredningen har behandlat större delen av gymnasieskolan med 
huvuduppgift att skapa en ny struktur för skolformen. De föreslagna reformerna i 
utredningen, ”Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola”, omfattar allt från 
utformningen av behörighetskrav till examen (SOU 2008:27).  

Utredningen har mött kritik från flera läger inte enbart på politisk basis. De 
handikappades riksförbund har i ett remissvar uttryck missnöje med att 
gymnasiesärskolan helt lämnats utanför utredningen (www.hso.se). 
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4 Intervjuer 

4.1 Rektorsämbetet 

Utifrån de tre genomförda intervjuerna presenteras här en sammanställning 
kring rektorernas syn på aktören, strukturen och skolans roll i samhället. De 
punkter där det föreligger skillnader mellan rektorernas förhållningssätt kommer 
att belysas och diskuteras, främst är det skillnaderna mellan grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan som är av intresse.  

De tre personer som intervjuats har alla rektorsbefattningar.  Rektorsämbetet 
innehåller en rad olika arbetsuppgifter med ansvar för såväl personal och elever, 
vilket bland annat kan innebära inskrivning av elever, schemaläggning och 
skolutveckling. Exakt vilka uppgifter som ingår beror emellertid på hur den 
enskilda kommunen väljer att dela upp uppgifterna mellan rektor, biträdande 
rektor och övrig administrativt verksam personal. I ämbetet ingår även 
ekonomiskt ansvar då man fördelar den budget särskolan blir tilldelad. Som rektor 
finns även möjligheten att gå den statliga rektorsutbildningen vilket är en tvåårig 
utbildning vid universitet/högskola. Då samtliga personer valt att vara anonyma 
sker referering till intervju ett, två och tre och ytterligare information återfinns i 
referensförteckningen.  

4.2 Tre centrala begrepp  

Individen/aktörens roll:  
Särskolan följer, precis som motsvarande skolformer, läroplaner och i många 
avseenden återfinns likheter dem emellan. Det finns dock en formulering i 
särskolans läroplan som skiljer sig åt från övriga skolornas då man skriver att 
eleven främst ska bemötas och bedömas efter sina förutsättningar . Det innebär att 
man vid betygssättning ska ta hänsyn till de handikapp, utvecklingsstörningar och 
funktionsnedsättningar som påverkar eleven och som därför kan vara hinder i 
inlärningen. Målen för skolan är därmed individuella vilket ger en individbaserad 
undervisning. Föräldrar, pedagog och elev sätter tillsammans upp en individuell 
utvecklingsplan med mål för vad den enskilde individen ska klara av.  

Vidare menar man att eleven ska kunna påverka innehållet i undervisningen 
och tillåtas komma med idéer. Dock begränsas den enskildes inflytande av 
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förmågan att uttrycka sig. Det finns en strävan efter medinflytande och delaktighet 
och man försöker se eleverna som de människor de är. 
Inom särskolan finns olika sätt att arbeta med integrering. Inom alla de tre 
verksamheter som besökts inom ramen för denna uppsats finns någon form av 
integrering samt syn på integrering som någonting överlag positivt och önskvärt. 
Här återfinns emellertid en tydlig skillnad mellan grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan. Inom grundsärskolan sker olika typer av utbyten. På vissa 
skolor förekommer endast lokalintegrering medan det i andra klasser sker 
integrering i de ämnen där det passar de enskilda eleverna bäst. Det finns även 
klasser som är integrerade med grundskolan på fortlöpande basis. Det är dock 
viktigt att poängtera att integreringen sker på elevernas villkor och man ser till hur 
eleven kan gynnas och utvecklas av integrerade lösningar. Integration sker i de 
ämnen där det passar eleverna bäst, men det tenderar att koncentreras kring de 
praktiska ämnena. I en av kommunerna låter man grundskoleelever komma till 
grundsärskolan i undervisande syfte. Där får de får prova de redskap som används 
för att öka förståelsen och toleransen för barn med särskilda behov. Det 
förekommer även praktik på grundsärskolan.  

Som tidigare påpekats återfinns ytterligare skillnader mellan grundsärskolan 
och gymnasiesärskolan. På gymnasial nivå är utbytet främst koncentrerat till ett 
samarbete med det individuella programmet och delvis lokalintegrering med 
andra skolor inom kommunen. Man delar exempelvis fordonshall med 
fordonsprogrammet. Orsakerna till att man väljer att inte införa dessa integrerade 
undervisningsformer är många. Man menar bland annat att eleverna som går i 
särskolan måste få lov att tillhöra särskolan. Det är där de hör hemma och man 
undviker en, för eleverna, negativ och ojämlik tävlan med övriga elever. 
Ytterligare ett resonemang är att integrering försvåras ju äldre eleverna blir. På 
låg- och mellanstadienivå anses det vara enklare att integrera elever på ett 
tillfredställande sätt då skillnader på den nivån inte är lika påtagliga. På högstadie- 
och gymnasienivå bedöms möjligheterna till integrering som små då motsvarande 
skolformers inlärningsnivå då på ett påtagligt vis skiljer sig åt. Man menar att det 
är svårt att få till en integration som till fullo gynnar eleverna i särskolan. 

 
Vi skulle kunna ha en uppsjö av utbyten med det sker inte. /…/ 
Landet Utopia, jag längtar efter det, jag skulle gärna se att det kom, 
men jag ser det inte i vårt samhälle (Intervju 3) 

 
Gruppens roll: 
Inom särskolan placeras eleverna i olika grupper beroende på utvecklingsnivå. 
Eleven får alltså en grupptillhörighet som inte strikt baseras på ålder utan snarare 
på inlärningsmöjligheter och utbildningsnivå. Vid inskrivning görs en bedömning 
av vart eleven passar bäst och har störst möjligheter att utvecklas.  Fokus ligger 
således på att inom särskolan skapa individbaserade grupper där homogeniteten i 
uppsättningen av elever baseras på deras möjligheter att tillgodogöra sig kunskap 
snarare än deras konkreta problematik. 

Vidare talar man om gruppen som en social arena där eleverna kan känna 
trygghet och gemenskap. Gruppen ses som en trygghet där alla har en plats och 
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kan känna att de hör hemma. En direkt följd av detta blir att man väljer att sätta 
särskoleeleverna i egna grupper och inte fullt ut integrerar dem i grundskola eller 
gymnasieskola på grund av en ökad ”vi och dem” mentalitet då man i 
motsvarande skolformer inte alltid besitter de rätta kunskaperna kring den 
problematiken barn i behov av särskilt stöd har.  Det ges även uttryck för en oro 
kring hur barnen från särskolan bemöts då de integreras med andra elever. Man 
förutsätter att det finns en brist på tolerans vilket i förlängningen kan leda till att 
särskoleeleverna far illa. 

 
 

Ibland är våra elever lite utsatta på större skolor. Även om vi har mer 
personal så kan vi inte vara med alla hela tiden /…/ När de då rör sig 
fritt på skolan kan de bli lite utsatta. ( Intervju 1)  
 

Skolans roll i samhället: 
Särskolans roll är att tillgodose att barn med särskilda behov ska få ut så mycket 
som möjligt av undervisningen i enlighet med barnets förutsättningar. Idealt ska 
särskoleeleverna i den mån det är möjligt få en utbildning som är likvärdig den i 
grundskolan. Ytterligare en viktig uppgift är att öka förståelsen i samhället för 
barn med svårigheter. Genom interaktion med grundskolan får eleverna mötas i 
skolan eller i klassrummet för att skapa tolerans och kunskap om det som kan 
anses annorlunda. 

I gymnasiesärskolan är ambitionerna något annorlunda. Här läggs istället mer 
energi på att finna praktikplatser och APU-tillfällen för eleverna med intentionen 
att det ska vara förberedande för yrkeslivet. Studie och yrkesvägledarna 
samarbetar mycket med den enskilda eleven för att hitta praktikplats som passar 
denna bäst. Det finns även ett utvecklat samarbete med Samhall samt 
arbetsförmedlingen som också har en egen avdelning för habilitering. De gör en 
bedömning av varje elev där man ser till vad individen klarar av och har för 
förutsättningar. Därefter vet man om eleven kan stå till arbetsmarknadens 
förfogande.  

Att särskolan har en viktig roll i samhället är de tre kommunerna överens om. 
Vidare känner man sig inte heller speciellt låst av lagar och förordningar, politisk 
majoritet eller ekonomiska ramar. Skollagen och förordningen om 
gymnasiesärskolan genomsyrar särskolan men förser endast skolformen med 
ramar inom vilka handlingsutrymmet är relativt stort. Naturligtvis står ökade 
ekonomiska resurser högt upp på önskelistan då särskolan är en kostsam 
verksamhet.  Trots ekonomiskt svåra tider är särskolan inte den verksamhet som i 
första hand rationaliseras bort. Gruppen har en marginaliserad roll i samhället 
varpå det är politiskt okontroversiellt att satsa de pengar som behövs för att säkra 
dessa elevers rättigheter till en fullgod utbildning.   

 
 

Oavsett vilket politiskt parti som regerar här i kommunen så ställer 
man upp till 110 % på särskolan (Intervju 2) 
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ning av idealen med tillhörande värdeord. 
Figur 3  

 

5.1 Vilka utbildningsideologiska synsätt återfinns 
inom särskolan? 

Särskolans utformning bestående av den obligatoriska särskolan och 
gymnasiesärskolan ger stöd för att de i uppsatsen renodlade utbildningsidealen är 
närvarande i verksamheten. Särskolans existens och struktur kan härledas till det 
vertikala utbildningidealet där segregerade lösningar för barn med särskilda behov 
står i fokus. De sakkunnigas maktfullkomlighet stämmer väl överens med det 
expertstyre som förespråkas inom det vertikala idealet. Inom särskolan gör sig 
experterna gällande på samtliga nivåer, från de initiala utvärderingarna av barn 
med särskilda behov till vilken skolform och grad av integrering målgruppen 
erbjuds. 

Objektsperspektivet återfinns i synen på den enskilda eleven. Omsorg, 
kunskap och skydd är centrala värden för perspektivet. Gruppen ”barn i behov av 
särskilt stöd” kan anses vara marginaliserad i samhället vilket förstärker viljan till 
förmyndarskap från barnets omgivning. Applicerat på verkligheten innebär 
objektsperspektivet att barn främst har indirekta rättigheter och därmed ett 
begränsat inflytande att påverka sin egen livssituation. 

Inom särskolan ges även stöd för det horisontella utbildningidealet. 
Ambitionen att, i de fall det är möjligt, bedriva inkluderande integrering visar att 
delaktighet och gemenskap är eftersträvansvärt samt att synen på barn med 
särskilda behov inte skiljer sig drastiskt åt från synen på övriga elever. Det faktum 
att även utbyte i andra riktningen förekommer, då grundskolans elever bjuds in till 
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särskolan är ytterligare ett tecken på ”brobyggande” mellan olika skolformer för 
att minska segregationen inom skolväsendet. 

Barn med särskilda behov inbjuds till att aktivt vara med och påverka sin 
utbildning och därmed dess innehåll och utformning, tillsammans med föräldrar 
och sakkunniga. Även om det i slutändan är rektorerna som avgör och sätter den 
enskilda elevens utbildningsagenda uppvisar särskolans verksamhet trots allt en 
vilja att inkorporera elevens unika preferenser i beslutsfattandet. Värden som 
handlingsutrymme, inflytande och frigörelse från de vuxnas makt spelar 
följaktligen stor roll inom verksamheten men begränsas dock av barnets 
förutsättningar. 

5.2 Hur återspelas idealtyperna i de nationella 
styrdokumenten? 

I de nationella styrdokumenten, med relevans för särskolan, återfinns vissa 
värdeord som överensstämmer med de uppställda utbildningsidealen. I 
lagstiftningen stipuleras att barn och ungdomar ska erhålla en likvärdig utbildning 
oavsett skolform. Innebörden av likvärdighet är att utbildningen ska ha samma 
värde för alla utan att nödvändigtvis behöva vara exakt likadan. Jämlikhet som 
värde får härmed stå tillbaks till förmån för likvärdighet. 

I lagstiftningen står det även att hänsyn ska tas i fråga om barn i behov av 
särskilt stöd. Valet av ordet hänsyn kan placeras in under objektsperspektivet där 
omsorg och förmyndarskap är centrala och relevanta begrepp. Hänsyn antyder att 
barnet särbehandlas och att dess tillkortakommanden ska beaktas. Resonemanget 
leder till att särlösningar blir aktuella i skolväsendet och därmed har det vertikala 
utbildningsidealet stöd i rådande lagstiftning. 

Integreringen nämns i särskoleförordningen och paragrafen fastställer att det i 
den mån det är möjligt ska ske ett utbyte mellan de olika skolformerna. 
Integrering har härmed en överordnad roll framför segregering och är ett ideal 
som ska prägla särskolans verksamhet. Vidare nämns särskoleelevernas rätt till 
inflytande i flertalet paragrafer. Även om graden av inflytande är avhängigt 
barnets utvecklings- och mognadsnivå ska möjligheten att involvera eleven 
tillvaratas. En koppling till subjektsperspektivet kan med fördel göras. Eleven ska 
ges möjlighet till handlingsutrymme och medbestämmande. Även om det i 
slutändan är de sakkunniga som avgör och fattar de slutgiltiga besluten återfinns 
det i lagstiftningen stöd för det horisontella utbildningsidealet.  

5.3 Vilka mål och intentioner har rektorerna? 

Efter en sammanställning av de tre intervjuerna är ambitionen att fånga in 
rektorernas attityder och syn på den egna verksamheten. Samtliga rektorer hade en 
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klart positiv inställning till integrering, även om graden av inkludering till stor del 
ansågs vara beroende av pragmatiska faktorer. Rektorerna för den obligatoriska 
särskolan såg i större utsträckning möjligheter till inkluderande integrering än 
man gjorde på gymnasiesärskolan. Skillnaderna beror troligtvis främst på att, som 
tidigare belysts, integreringen av elever på gymnasial nivå är svårare. Detta 
bottnar i att kunskapsglappet är som mest påtagligt där. I den mån inkludering på 
gymnasial nivå sker är detta främst i de praktiska ämnena där skillnaderna bedöms 
som något mindre.  Följaktligen får det horisontella utbildningsidealet större 
utrymme inom den obligatoriska särskolan än inom gymnasiesärskolan enligt 
rektorernas resonemang. 

Vidare blir det intressant att klargöra vilken syn de olika rektorerna har på 
barnets rättigheter. Samtliga rektorer ansåg att integrering inte bör vara något 
självändamål för särskolan om det sker på elevens bekostnad. Främst syftade man 
då på det eventuella utanförskap ett barn i behov av särskilt stöd kan uppleva på 
en ”vanlig” skola. Rektorerna uttryckte en rädsla för att särskoleeleverna skulle få 
utstå mobbing och trakasserier och att de i dessa fall skulle må bättre i särskolan 
som segregerad lösning. Resonemanget kan härledas till objektsperspektivet då 
vuxnas syn på barns rättigheter tar sig uttryck i viljan att skydda och ge utsatta 
barn omsorg. Rättigheter som dessa anses basala men går ofta stick i stäv med 
rätten till frigörelse och handlingsfrihet. 

Samtliga rektorer värderade inflytande och delaktighet högt, vilket dock 
främst koncentreras till den egna verksamheten. Objektsperspektivet är 
dominerande i rektorernas attityder och barnens rättigheter blir därmed främst 
indirekta.  Några större skillnader i rektorernas förhållningssätt till barnens 
rättigheter i den obligatoriska särskolan respektive gymnasiesärskolan återfanns 
inte. 

Värt att nämna är att synen på barns rättigheter förstärks av rektorernas roll 
som experter. Det är rektorerna som i slutänden tar de avgörande besluten kring 
elevernas skolgång och det är därmed i förlängningen denna yrkesgrupp som 
bestämmer elevernas framtida möjligheter till utbildning och karriär. Paralleller 
kan därför dras till expertstyre och professionalism som är centralt i det vertikala 
utbildningsidealet. 

Som tidigare nämnt är det viktigt att ha i åtanke att rektorerna som intervjuats 
inte bara är samordnare för verksamheten utan även ambassadörer för sina skolor. 
Naturligtvis finns ett egenintresse i att som rektor framställa sin verksamhet i 
positiva ordalag. Genom att utåt uppvisa en fasad av en fungerande verksamhet 
ökas legitimiteten, utan att organisationen i realiteten behöver fungerar så 
(Christensen et al 2003:76ff). Då fokus i denna uppsats legat på att intervjua just 
rektorerna bör en viss försiktighet iakttas. Det ligger säkerligen en stor portion 
sanning i det som sägs men man bör vara medveten om denna ambassadörsroll 
och förhålla sig kritiskt. Man bör också förstå och vara medveten om att det 
rektorerna säger till stor del utgörs av mål, intentioner och visioner för 
verksamheten vilka kan skilja sig från empirin. 

Det bör påpekas att ovanstående analys måste styrkas av ytterligare 
vetenskapliga undersökningar för att anses vara vedertagen. Vidare och mer 
omfattande prövningar, samt andra operationaliseringar krävs för detta.  

 23



 

6 Diskussion och slutsats  

Utbildningspolitiska frågor har hög prioritet i Sverige oavsett regering. Innehållet 
skiftar dock beroende på riksdagens och regeringens konstellation. Politikernas 
syn på utbildning är ofta stark korrelerad med ideologiska ställningstaganden samt 
synen på individen och samhället i interaktion. Värt att nämna är att dessa 
skillnader är tydligast på nationell nivå där den ideologiska debatten är 
intensivast. Troligtvis föreligger det ett samband mellan den borgerliga 
utbildningspolitiken och det vertikala idealet samt socialdemokratin och det 
horisontella idealet vilket såväl Carlbeck-kommitténs utredning som 
gymnasieutredningen påvisar. Kommunerna verkar ha en tillsynes mer pragmatisk 
inställning. 

De värden som torde vara centrala för den borgerliga utbildningspolitiken är 
likvärdighet, segregerade lösningar, individbaserad undervisning, expertstyre och 
omsorg. Motsvarande värden i en socialdemokratisk utbildningspolitik torde vara 
jämlikhet, inkluderande lösningar, deltagande, medbestämmande samt inflytande. 

Samtliga värdeord återfinns även i olika form inom den svenska 
lagstiftningen, men då skollagen är en ramlagstiftning finns en diskrepans mellan 
verkligheten och gällande rätt. Med en stundvis abstrakt lagstiftning skapas 
tolkningsmöjligheter för kommunerna vid implementering, vilket i förlängningen 
gör att den nationella utbildningspolitiken kan få olika genom- och utslag på 
kommunal nivå. 

De tre intervjuade rektorerna anser att deras verksamhet är relativt autonom i 
förhållande till de, i kommunen, styrande politikerna vilket implicerar att 
särskolan kan planera och genomföra sin verksamhet oberoende av politisk 
majoritet i kommunen. En klar fördel är att de som planerar och genomför 
utbildningen också är de som känner såväl elever som verksamheten. Dessa 
närbyråkrater är ofta relativt välutbildade och erfarna varför elevens behov och 
förutsättningar torde tillvaratas och tillgodoses på bästa sätt. Nackdelarna med 
professionsstyre är dels att det kan försvåra för andra parter såsom politiker, 
elever och föräldrar att få inflytande över och påverka verksamheten. En annan 
nackdel är att då lokala experter implementerar och tolkar gällande rätt kan det 
ske på bekostnad av en över landet enhetlig särskola.  

För att minska riskerna för olikheter mellan kommunerna så torde en enhetlig, 
mer konkret och för hela särskolan gällande lagstiftning vara önskvärd. Särskolan 
som helhet kan med fördel sträva efter integration med övriga skolformer då det 
finns en serie fördelar med detta. Att låta klassrummet vara en plats för alla där 
såväl icke handikappade som handikappade bereds plats är ett sätt att skapa 
tolerans och förståelse för att alla har olika förutsättningar. Barnen lär sig tidigt att 
möta andra människor och förstå de olikheter som finns.  
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Ett tolerant och öppet klassrum skulle dessutom kunna skapa goda 
förutsättningar för att erkänna utvecklingsstörda som grupp men också den 
enskilda individen och dess funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller 
handikapp. Idag tenderar elever i särskolan att vara en marginaliserad 
samhällsgrupp som inte bereds någon egentlig plats i samhället.  

 
 

Som världen ser ut idag så är inte utvecklingsstörda 
marknadsmässiga, det är ingen grupp man satsar på, det är inga man 
prioriterar (Intervju 3). 

 
Ett sätt att komma runt denna problematik är via integration, vilket skulle 

synliggöra särskolan och de elever som går där. Att synliggöra är att öka såväl 
medvetenheten om, som kunskapen kring utvecklingsstörda. Genom tolerans, 
erkännande samt synliggörande av särskolans elever undkommer man sannolikt 
de stigmatiserande känslor som idag finns.  

Det bör emellertid poängteras att inkluderande integration inte ens i den bästa 
av världar är någonting som är oproblematiskt att genomföra. På grund av att 
vissa barn troligtvis aldrig kommer att kunna integreras då de har mycket grava 
multihandikapp och då integrationen aldrig får ske på någon individs bekostnad. 
Man bör alltid se till vad som gagnar eleven bäst och integrera utifrån individuella 
förutsättningar. Trots att den integrerande målsättningen inte är något som enkelt 
låter sig genomföras så bör man sträva efter det. Att börja med integration i skolan 
är ett steg i rätt riktning. Viktigt är emellertid att integrerande åtgärder genomförs 
successivt med kontinuerlig kontroll och utvärdering.  
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Bilagor  

Bilaga 1  

Sydsvenskan 090227 
 

ärskoleelever får inte fritt välja utbildning. Föräldrarna anser att deras 

RELLEBORG.  
till gymnasiet är fria att söka utbildning i vilken kommun i 

Jag fick nya kompisar direkt och lärarna tyckte att det gick bra, säger Victoria 

ille söka i Ängelholm 
ria Rose egentligen söka till en utbildning i Ängelholm. 

orättvist att vi måste välja något i Trelleborg fast det inte 

Istället tvingades hon söka hotell- och restaurangprogrammet i Trelleborg. där hon 

- Hon slutade efter två dagar och vägrade gå tillbaka, säger Helen Rose, Victorias 

turen är framme och Victoria bara kommer in på sitt framtvingade 
tred

- Då går jag inte i skolan, säger hon. 
 upplevelsen med sina klasskamrater där åtta 

elever helst vill gå en utbildning utanför Trelleborg. 

S
barn diskrimineras  

 
T
Elever som söker 
Skåne de vill. Men friheten gäller inte i samma utsträckning för elever på 
särskolan i Trelleborg. Diskriminerande, tycker elever och föräldrar. 
Victoria Rose slutar grundsärskolan till hösten. Hennes högsta dröm är att få 
jobba med djur och hon har redan varit på praktik på Bollerups 
naturbruksgymnasium för att pröva på hur det är. 
 
- 
Rose. När det var dags att söka till gymnasiet valde hon Bollerup i första hand och 
en trädgårdsutbildning på Hvilan utanför Malmö i andra hand. 
 
V
I tredje hand ville Victo
Men det fick hon inte. 
- Jag tycker att det är 
intresserar oss, säger Victoria Rose. 

 

praktiserat under hösten. Trots att hon inte ville. 
 

mamma. 
Om o
jehandsval har hon redan strategin klar för sig 
 

Victorias fall är inte unikt. Hon delar
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Praktik på Bollerup 
Marcus Andersson som vill jobba med lantbruksmaskiner, praktiserade i tre 

ch stormtrivdes. Förstahandsvalet var därför enkelt och i 

ngymnasiet utanför 
Skurup i tredjehand men det fick jag inte, berättar Marcus Andersson. 

Även Martin Grahn sökte till Bollerup och Svalöv. Men i tredje hand hänvisades 

lle jag inte det, säger Martin Stridh. 
levernas föräldrar har också reagerat. Elisabeth Grahn, Martins mamma, är 

. 

je som Elisabeth Grahn och menar att detta rör sig om en 

ndersson har även hon en son, Markus, som nu söker till gymnasiet. 
Jag tycker att det låter helt fel. De här barnen har det tillräckligt tufft i skolan. 

år söka som de andra. Man känner 
g som om man är lite mindre värd. Man ska kunna välja den utbildning man vill. 

a utbildningar finns i Trelleborg 
lla elever i årskurs 9 i Skåne får fritt söka utbildning i vilken kommun de vill. 

skolan. 

tell- och restaurang, 
andel, fordon och estet. 

 Bilaga 2  

veckor på Bollerup o
andra hand sökte Marcus till en liknande utbildning i Svalöv. 

 
- Egentligen skulle jag välja en utbildning på Nils Holgersso

 
Han tvingades i stället att söka till fordonsprogrammet i Trelleborg. 

han till ett program i Trelleborg. 
 
- Det kändes så där. Egentligen vi
E
upprörd. 
- Ungdomarna ska inte särbehandlas på det sättet. Det känns diskriminerande, 
säger hon
Annika Olssons son Simon ska också börja gymnasiet i höst. Hon är inne på 
samma lin
rättighetsfråga. 
- Våra barn ska ha samma rättigheter som de som går i grundskolan, säger Annika 
Olsson. 
 
Karin A
- 
Ska de inte ha samma möjligheter som andra barn? undrar Karin Andersson. 
Eleverna själva har tagit upp i frågan i skolan. 
 
- Vi tycker att det är en dålig regel att vi inte f
si
Det är ju ens framtid det handlar om, säger Markus Berg Andersson. 
 
Magnus Aspegren 
 
FAKTARUTA: Fyr
A
Överenskommelsen omfattar inte eleverna i grundsär
 
I Trelleborg erbjuder gymnasiesärskolan fyra program: ho
h
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Helsingborgs Dagblad 090316 

Elever i särskolan lämnas i sticket  
let.   

 
 

iet till hösten. Men inte till särskoleleverna. 
e får i stort sett ingen information om vilka gymnasier och program de kan välja 

ammalmodig lagstiftning som lämnades 

mnasieintag.  Men styrelsen har delegerat ansvaret till chefen 
r Elevhälsan, Ann-Christin Cederquist. Hon leder en grupp som består av 

 ska helst ha sista ordet, men i 
utändan kan pengarna sätta stopp för studier utanför kommunen. 

 
rskolan har diskuterats bland landets lagstiftare. Men eftersom en ändring 

ktad eller estetisk profil, säger Agneta Persson. Lag och förordning om 
rskolan är väldigt svår att tolka, påpekar 

HELSINGBORG.  gymnasieva

Det har vällt in glassiga broschyrer till
ungdomarna som kan börja gymnas
D
emellan. De kämpar också med en g
utanför den senaste gymnasieutredningen. Det är stor skillnad mellan 
förutsättningarna för eleverna som går i den vanliga grundskolan och de som går i 
särskolan. Skolorna skickar inte hem lockande broschyrer om vilka möjligheter 
som finns att plugga vidare. Och när de ska välja skola och program får de inte 
göra det helt fritt. 
 
- Det är styrelsen för särskolan som avgör, förklarar Agneta Persson 
på kommunens gy
fö
koordinator, psykolog, specialpedagog. 
 
Tillsammans gör de en individuell bedömning av varje elevs 
möjligheter. Eleven och föräldrarna
sl
- Särskoleleverna har inte rätt till resebidrag och inackorderingsstöd, eftersom de 
inte får studie- bidrag utan en form av förlängt barnbidrag, säger Agneta Persson. 
 
Istället gäller särskilda regler och bidrag för både resor och 
inackordering på annan ort. Den här skillnaden mellan elever i vanliga skolan och
sä
troligen skulle tvinga staten att ge kommunerna pengar för att kunna 
betala för särskolelever som till exempel behöver åka taxi, så har det 
inte blivit av än. Det är också skillnad i kursplanerna på gymnasiet. I grundskolan 
kan särskoleleverna ibland studera tillsammans med övriga barn. Men på 
gymnasienivå är det gammal lagstiftning som råder. Vid den senaste 
gymnasieutredningen plockades gymnasiesärskolan ut och lämnades 
därhän. 
 
- Eleverna måste läsa en speciell kursplan, utom i de ämnen som har en 
yrkesinri
sä
hon. Och det finns inte särskilt mycket hjälp att hämta på skolmyndigheternas 
hemsidor heller. De flesta särskoleeleverna i Helsingborg går på Filborna där det 
finns både nationella och individuella program. På Nicolai finns ett estetprogram 
som brukar ta emot ett fåtal elever och samma sak på Petris vårdprogram. Sen har 
Helsingborg etablerat utbyte med gymnasiesärskolorna i Ängelholm, Klippan och 
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Svalöv för bland annat lantbruk, fordon och omvårdnadsprogram, tillägger Agneta 
Persson. 
 
På vanliga gymnasier kan det också finnas chans att gå ett program, med hjälp av 

dividuella lösningar. Trots denna djungel av bristande information, snåriga 

har vi börjat titta på det. Tanken är 
tt till nästa år ska även särskoleleverna kunna söka via webben. 

ymnasiesärskolan. 

in
regler och splittrade möjligheter är inte Helsingborgs stads egen hemsida till 
någon större hjälp för särskoleleverna. 
 
- Informationen är dålig. Men nu 
a
Kanske kan vi vara klara redan till omvalet nu i vår, säger Agneta 
Persson. Men, tillägger hon: 
- Det kräver att eleverna får en mycket god vägledning inför sina val 
och önskemål om program i g
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Bilaga 3  

Frågeformulär till rektorer vid grundsärskolor i två mindre 
kommuner i Skåne.  

 
1. Inledande frågor:  

a. Namn: 
b. Befattning:  
c. Arbetsuppgifter: 
d. Arbetslängd: 
e. Utbildning:  

 
2. Hur bedriver ni arbetet med barn med särskilda behov? 

a. Integrerade i vanlig skola eller fokus på särlösningar? 
 

3. Vilken roll har eleven i klassrummet? 
 

4. Vilken är lärarens främsta roll i klassrummet? 
 

5. Vems åsikter väger tyngst i fråga om särskoleelevens skolgång?  Politiker/sakkunnigas 
eller elever/föräldrars? (Motivera varför) 

a. Vilken roll har föräldrarna i utformningen? 
b. Vilka personer bedömer särskoleelevens möjligheter till vidare utbildning?  
c. Hur stort inflytande har den enskilda eleven i utformandet av sin egen 

utbildning?  
 

6. Kan du se några problem/svårigheter i din roll  
 

7. Ger politisk färg i kommunen utslag på särskolans verksamhet? 
 

8. Har du upplevt ett ökat elevantal i särskolan? 
a. Vad tror du är orsaken? 

 
9. Hur arbetar ni med rådande lagar & förordningar i utformandet av särskolans 

verksamhet? 
 

10. Hur stor betydelse har de ekonomiska ramarna för verksamheten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 32



 

 33

Bilaga 4  

Frågeformulär till rektor för gymnasiesärskola i en större kommun i 
Skåne. 
 

11. Inledande frågor:  
a. Namn: 
b. Befattning:  
c. Arbetsuppgifter: 
d. Arbetslängd: 
e. Utbildning: 

 
12. Vilken roll har eleven i klassrummet? 

 
13. Vilken är lärarens främsta roll i klassrummet? 

 
14. Hur bedriver ni arbetet med barn med särskilda behov?  

a. Integrerade i vanlig skola eller fokus på särlösningar? 
b. Vilka möjligheter/begränsningar ger förordningen om gymnasiesärskolan? 
c. Hade förändringar av rådande lagstiftning varit önskvärt? 

 
15. Vems åsikter väger tyngst i fråga om särskoleelevernas skolgång? 

Politikernas/sakkunnigas eller elever/föräldrars? (Motivera varför) 
a. Vilken roll har föräldrarna i utformningen? 
b. Vad händer efter utbildningen?  
c. Hur stort inflytande har den enskilda eleven i utformandet av sin egen 

utbildning?  
 

16. Hur arbetar ni med likvärdighet mellan olika skolor inom gymnasiesärskolan? 
a. Hur och av vem utförs kontroll och kvalitetssäkring? 

 
17. Ger politisk färg i kommunen utslag på särskolans verksamhet? 

 
18. Hur stort antal av eleverna fortsätter från den obligatoriska särskolan till 

gymnasiesärskolan?  
 

19. Kan du se några problem/svårigheter i din roll? 
 

20. Hur stor betydelse har de ekonomiska ramarna för verksamheten? 
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